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Commanding Right and Forbidding Wrong" in light "
of Criminological theories
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The "Commanding Right and Forbidding Wrong" is among the institutions
that have a special place in Islamic criminal policy. This institution, also is
one of typical Collaborative criminal policy, influencing all stages of the
formation of criminal phenomenon, its role in reforming society, crime
prevention, and control of all social relations, make that definitely special in
Islamic criminology and crime prevention in Islam.
Since the effect of this institution, even in the works of authorship secular
also been considered, has been tried to study a comparison between the
Criminological Theories that have subscription theoretical or practical with
the "Commanding Right and Forbidding Wrong" with dimensions’
criminology in need of close contemplation and examination. Based on the
analysis of the elements of Commanding Right and Forbidding Wrong, it’s
similarities with the teachings of Broken windows theory, social control,
Social learning theory, imitation theory, differential association and social
cohesion is analyzed. Besides the difference and gaps in the functioning of
Commanding Right and Forbidding Wrong, ideas in conformity has been
considered.

Keywords: Criminology, Sociology of Crime, Commanding Right and
Forbidding Wrong.
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چکيده
نهاد «امربهمعروف و نهي از منكر» ازجمله نهادهايي است كه جايگاه ويژها در سياست جنايي اسالم
دارد .اين نهاد ،عالوه بر اينكه نمونه بارز سياست جنايي مشاركتي محسوب ميشود ،با تأثيرگذار بر
تمام مراحل شكلگير پديده مجرمانه ،نقش آن در اصالح جامعه ،پيشگير از وقوع جرم ،و نيز سلطه
آن بر تمام روابط اجتماعي ،باعث شده كه امربهمعروف و نهي از منكر از جايگاه ويژها در جرمشناسي
اسالمي و پيشگير از جرم در اسالم برخوردار باشد .با توجه به اينكه در تحليل عملكرد اين نهاد نگاه
تعبد غلبه داشته و كاركردها ديگر آن در امر پيشگير و نيز كنترل اجتماعي ،مورد غفلت قرار
گرفته ،بنابراين در اين نوشتار تالش شده تا رويكرد جديد نسبت به اين نهاد ارائه گردد .از آنجا كه
آثار اين نهاد حتي در آثار تأليفي غيرديني نيز مورد توجه قرارگرفته است ،سعي بر اين شده كه تا با
بررسي مقايسها بين نظريهها جرمشناختي كه اشتراكات نظر يا كاربرد با نهاد «امربهمعروف و
نهي از منكر» دارند ،ابعاد جرمشناختي آن مورد موشكافي قرار گيرد .بر اين اساس ضمن تحليل عناصر
نهاد امر به معروف ،وجوه اشتراک اين نهاد با آموزهها نظريه پنجرهها شكسته ،كنترل اجتماعي،
يادگير  ،تقليد ،معاشرتها ترجيحي و همبستگي اجتماعي مورد تحليل قرار گرفته است .در كنار آن
وجوه افتراق و خالءها اين نظريات در انطباق با كاركرد امربهمعروف و نهي از منكر مورد توجه قرار
گرفته است.
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مقدمه
يكي از شاخصهها اساسي در سنجش توسعه اجتماعي ،مشااركت ماردم در اماور
اجتماعي است .چنين مشاركتي ،نيازمند آگاهي آنان از اهميات ايان مشااركت در حال
معضالت ،بهويژه معضالت اجتماعي در حوزه بزهكار است.
از طرف ديگر ،سياست جنايي مبتني بر مشاركت ،عالوه بر كار آيي بهتر ،هزينهها
كمتر نيز دارد كه استفاده از چنين سياستهايي را معقوالنه جلوه مايدهاد؛ همچناين
سياست جنايي ا موفق هست كه بتواند از تمامي روشها قانوني ماؤثر در مباارزه باا
جرم نيز بهره بگيرد و از طرف ديگر ،ايجاد و استفاده از اهرمها مكمال در كناار قاوه
قضائيه و پليس ،به طارحهاا سياسات جناايي ،اعتباار و قاوت مايدهاد .در بررساي
آموزهها اسالمي نيز ،متوجه مي شويم كه سياست جنايي اساالم ،مبتناي بار مشااركت
حداكثر مردم در ابعاد مختلف آن ميباشد.
يكي از راهبردها اساسيِ سياست جنايي اسالم در مقابله با جارائم و انحرافاات و
پيشگير از وقوع آنها ،نهاد «امرباهمعاروف و نهاي از منكار» اسات .ايان نهااد مهام،
همچنين از مهمترين برنامه ها و تدابير است كه اسالم برا مشاركتِ عمومي مردم در
امر پيشگير از جرم ،بر اساس انديشه كنترل اجتماعي و نظارت افراد در سطح جامعاه
نسبت به عملكرد يكديگر در جهتِ رعايات هنجارهاا تادارک دياده اسات .ايان ناوع
نظارت ،غيررسميترين نوع نظارت است كه توسط شهروندان عاد در محل ساكونت
يا درجاها ديگر صورت ميگيرد.
در جاارمشناسااي پيشااگير نيااز ،يكااي از رويكردهااا مطاارح شااده« ،رويكاارد
اجتماعمحور» 1است كه به خاطر اهميتي كه به نقاش اعضاا جامعاه در پيشاگير از
وقوع جرائم ،از طريق واكنش مناسب به نابهنجار ها و رفتارها كجروانه و اصرار بار
پايبند به معيارها و ارزشها اجتماعي ،مشابهت فراواني به نهاد «امربهمعروف و نهي
از منكر» دارد .همچنين باهمهگير شدن ايان نهااد در ساطح جامعاه ،مجرماان احسااس
امينت نداشته و همه افراد جامعه را بهمانند يك پليس ،مراقب و ناظر رفتار خود ميبينند
كه اين خود باعث تحقق يكي از اهداف پيشگير از جرم يعني افزايش خطرات ناشاي
از ارتكاب جرم و دشوار كردن ارتكاب جرم ميباشد.

بررسي کارکردهاي نهاد «امر به معروف ونهي از منكر» از منظر نظریههاي جرمشناختي  /رامين مالک

53
2

بر اساس اين نهاد -كه در قرآن از خصايص بارز جامعه اسالمي شمردهشده است
 تمامي جامعه اسالمي در مقابل عملكرد و سرنوشت يكديگر مسئول دانسته شدهاند تانسبت معروفات امر نموده و نسبت به آنچه منكار و نابهنجاار محساوب مايشاود از
طريق «نهي» واكنش الزم را نشان بدهند.
الف) مباني نهاد «امر به معروف و نهي از منكر»
در مورد مباني اين نهاد ،دو مبنا مهم و اصلي قابل ذكر است كه يكي واجاد جنباه
عقالني و منطقي و ديگر متضمن جنبه عاطفي و مبتني بر نوعدوستي ايماني است كاه
در ذيل به بررسي آنها ميپردازيم.
 .1مسئوليت اجتماعي انسانها

انسان ،موجود اجتماعي يا به تعبير ديگر ،مدنيٌ بالطبع است؛ چرا كه بدون ارتبااط
با ساير انسانها ،امكان بقا حيات او وجود ندارد .اگرچه ايان تنهاا انساان نيسات كاه
زندگي اجتماعي دارد ،اما تنها موجود است كه با اراده و اختيار و از سرِ عقل و تادبير
زندگي اجتماعي خويش را سامان مي دهد .هر چند زندگي اجتماعي ،متضامّن فواياد و
ثمرات بسيار برا انسان است ،اما گاهي همين امر ميتواند آسيبها فراواني را نيز
به دنبال داشته باشد؛ زيرا شخصيت انسان ،حاصل تأثير و تأثّر است كاه از تعامال باا
ديگران ميپذيرد ،لذا شقاوت ،بدبختي و سقوط او نيز ميتواند ناشي از عملكرد افراد
باشد كه در حوزه تعامل او واقع ماي شاوند (حااجي ده آبااد  .)82- 81 :1383 ،شاايد
بتوان در جوامع غربي كه فردگرايي ترويج ميشود ،بيان نمود كه دخالت افراد جامعه در
نحوه عملكرد يكديگر توجيهي ندارد ،اما اين امر بههيچوجه در اسالم پذيرفتاه نيسات.
در منطق اسالم ،سرنوشت افراد يك جامعه ،كامالً به هم گرهخورده است و بايتفااوتي
افراد جامعه نسبت به عملكرد و سرنوشت ديگران ،برابر است با بيتفاوتي و عدم توجه
نسبت به سرنوشت خويش .پيامبر اكرم (صلي اهلل عليه و علي آبائاه) در ايان زميناه ،در
ضمن بياني بسيار شيوا ميفرمايند:
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«همه شما مسئول يكديگريد و در مسئوليتها يكديگر شريكيد(».مجلسي،1393 ،
ج .)38 :72
آن حضرت در جا ديگر با تشبيهي زيبا ،گره خوردن سرنوشات انساانهاا ياك
جامعه را به يكديگر تشريح ميفرمايد .ايشان ،انسانها يك جامعه را بهساان مساافران
يك كشتي معرفي ميكند كه سالمت آنها درگارو ساالمت كشاتي اسات و هايچكاس
نميتواند نسبت به سالمت و ايمني كشتي ،بيتفاوت بماند و عملكرد نابخردانه و ابلهانه
يك نفر از مسافران را در سوراخ كردن كشتي  -به ايان بهاناه كاه ،مان تنهاا زيار پاا
خويش را سوراخ ميكنم  -ناديده بگيرد و چنين توجيهي را بپذيرد(ورام بن أبي فاراس،
بيتا ،ج  .)294 :2اين مبنا ذكار شاده بارا امرباهمعاروف و نهاي از منكار ،از جنباه
عقالنيت و دورانديشي برخوردار است؛ باهعباارتديگار ،باا توجاه باه مشاترک باودن
سرنوشت انسانها يك جامعه ،عقالً بر اعضا هر جامعها فرض است كه نسبت باه
عملكرد ديگر اعضا حسّاس باشند تا عواقب اعمال ناشايست آنها ،دامنگيرشان نشود.
البته بايد در نظر گرفت كه اسالم ،اصل مسئوليت انسان را در كناار سااير اصاول ،مثال
اصل برائت ،قاعده درء ،اصل ممنوعيت تجسس و ...بيان ميكند كه اين خود نياز دارا
معنا و مفهوم اساسي برا ماست.
نكته ديگر كه در اينجا الزم به ذكر است آنكه ،لزوم اجرا امربهمعروف و نهي از
منكر ،حتي برفرض مشترک نبودن سرنوشت اعضا جامعه با يكديگر ،باز نيز از توجيه
منطقي برخوردار است؛ چرا كه اگر محيط اجتماعي انسان آلوده باشد ،تالش افراد برا
خودساز شخصي و پاک نگه داشتن افكار و تنظايم صاحيح رفتارهاا فارد نياز باا
مشكل روبرو خواهد شد؛ زيرا يك فرد ،در عين لزوم ارتباط و معاشرت با ديگران  -كه
شرط بقا و است -باهتنهاايي قاادر نخواهاد باود ،در خودسااز موفّاق باشاد .در
حقيقت ،خودساز واقعي ،بدون ديگر ساز ممكن نيست(غرويان.)81-80 :1375 ،
با شناخت اين مباني ،نكته ديگر كه مي بايست مورداشاره قرار گيرد اين است كاه
اگر اين فرهنگ (مسئوليت اجتماعي افراد نسبت به يكديگر) بهدرستي صاورت نگيارد،
صااحبت از مشاااركت مااردم در سياساات جنااايي ني از اماار ب اينتيجااه خواهااد بااود.
به عبارت ديگر ،نهادهايي مثل امربه معروف و نهي از منكر باهعناوان تجلايهاا اصالي
مشاركت اجتماعي ،زماني ميتواند قابليت اجرا پيدا كند كه مباني اين مشاركت كه يكي
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از آن ،مسئوليت اجتماعي است ،به درستي تبيين و نهادينه گردد .از همين رو شايد بتوان
گفت كه يكي از ابزارهايي كه ميتواند زمينهساز اجرا درست امربهمعاروف و نهاي از
منكر نيز باشد ،بحث فرهنگ ساز بهمنظور افزايش احسااس مسائوليت در افاراد ياك
جامعه باشد.
 .2واليت مؤمنان بر يکديگر

نوع خاصي از مسئوليت اجتماعي كه اسالم آن را پذيرفتاه اسات و اصارار خاصاي
برا اصرار چنين رابطه ا نموده ،بحاث واليات مؤمناان بار يكاديگر اسات .يكاي از
اساسيترين مباني امربه معاروف و نهاي از منكار كاه در جامعاه اساالمي باه رساميت
شناختهشده است ،اين نوع واليت است.
اين نوع واليت بهگونها است كه در آياتي كه بحث امربهمعاروف و نهاي از منكار
3

آمده ،ابتدا اشاره به اين نوع واليت شده و بعد آن اشاره به اين نهاد اسالمي شده است.

برمبنا اين واليت ،همه مؤمناان فاارغ از مقاام ،منصاب و موقعيتشاان ،ناوعي حاق و
تكليف متقابل را نسبت به يكديگر بر عهده دارناد(حاجي ده آبااد  .)83 :1383 ،قارآن
كريم در سوره توبه ،در اين مورد ميفرمايد:
«و مردان و زنان مؤمن بعضي از ايشان اولياء بعض ديگرند ،امربهمعروف ميكنناد و
از منكر نهي مينمايند و نماز به پا ميدارند و زكات مايپردازناد و خادا و رساولش را
اطاعت ميكنند ،آنها را خدا بهزود مشمول رحمت خود ميكناد ،كاه خادا مقتادر
4
است شايستهكار».
بر اساس اين آيه ،تمام زنان و مردان مؤمن ،دوستان يكديگرند و بين آنها رابطاه و
صله مودت و عواطف محبت آميز وجود دارد .با اين بيان ،مشخص ميگردد كاه مبااني
امربه معروف و نهي از منكر ،بيشتر بر اساس انگيزه محبت و عشق و عالقه ايماني است
كه افراد در جامعه اسالمي نسبت باه يكاديگر احسااس مايكنناد و باه هماين لحااظ
نميتوانند در مقابل كوچكترين لغزش و انحراف يكديگر ،بايتفااوت باشاند(مطهر ،
 .)27 :1376با اين توضايح شاهيد مطهار باهخاوبي مشاخص مايشاود كاه يكاي از
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مشخصهها اصلي در اين نهاد ،دلسوزانه ،مشفقانه و از سر اخالص باودن امار و نهاي
است به همين خاطر ميتواند مؤثر واقع شود.
 .3جايگاه ويژه مردم در حکومتداری

هرچند حكومت ،منشأ الهي دارد ولي با حضور مردم تشكيل و اداره ميشاود .حاال
اگر مردم از حكومتي فاصله بگيرند و در اداره جامعاه دخيال نباشاند ،بحاث مشااركت
مردم در سياست جنايي ،تخصصا از بحث خارج ميشود.
در كالم معصومين نيز ،توجه به نقش مردم در اداره جامعه باهصاورت پررناگتار
نمود پيدا ميكند .بهطور مثال اميرالمؤمنين عليهالسالم علت پذيرش حكومت را حضاور
و اجتماع مردم مي داند و يا در نامه خود به مالك اشتر ،نسبت باه نقاش ماردم در اداره
جامعه ،تأكيدات فراواناي دارند(عباده .)96/3 :1398 ،درواقاع وقتاي سيساتم حكاومتي
اسالم را بررسي كنيم ،نكته بارز كه بدان دست مييابيم ،نقش مردم در اداره آن است.
مردم از طرق گوناگوني در اداره يك كشور اسالمي بايد نقش داشته باشند كاه يكاي از
راهها آن ،امربهمعروف و نهي از منكار اسات .وجاود دساتوراتي مثال مكلاف كاردن
پيامبراكرم صلي اهلل عليه و آله و ساير مسائلي كه در اين حوزه مايبينايم ،هماه نشاان از
نقش اساسي مردم در اداره جامعه ميباشد.
 .4ضرورت انسجام فرهنگي و اجتماعي

وقتي در يك جامعه ،تعارض فرهنگي وجود داشته باشد ،نظارت و كنترل مردمي نيز
وجود نخواهد داشت .تنها عاملي كه ميتواند در ايجاد هماهنگي اجتمااعي و فرهنگاي
مؤثر باشد ،مذهب مي باشد كه دين اسالم اين وظيفه خاود را در قالاب نهادهاايي مثال
«امربه معروف و نهي از منكر» به ظهور مايرسااند .باهعباارتديگار ،ايان نهااد ،زمااني
ميتواند به درستي اجرا گردد كه بستر مناسابي نياز وجاود داشاته باشاد؛ يكاي از ايان
بساترها ،بساتر انسااجام و همبساتگي اجتمااعي اساات .وقتاي در جامعاها انسااجام و
همبستگي كافي وجود داشته باشد ،مايتاوان از ايان نهااد اساتفاده كارد ،در غيار ايان
صورت ،نهتنها اجراياي كاردن آن در ياك جامعاه فردگارا ،امار دشاوار اسات بلكاه
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كاركردها الزم را نياز نخواهاد داشات .همچناين يكاي از معيارهاا سانجش ميازان
همبستگي در يك جامعه ،ميزان اجرا نهاد «امربهمعروف و نهي از منكر» ميباشد.
ژرژ پيكا جامعه شناس فرانسو مي گويد« :در جوامعي كه فردگرايي مطلاق تارويج
مي شود و به تعبير تكثرگارا و چناد فرهنگاي اسات ،دخالات افاراد جامعاه در اماور
يكديگر توجيه و مبنايي ندارد .غالب جوامع توسعه يافته ،از تحميل يك اخالق غالب به
اعضا خود ،خوددار ميكنند .درنتيجه اين جوامع باا تكثرگراياي ياا چناد فرهنگاي
مواجه هستند كه باعث تضعيف قاانون ماي شاود ...ايان وضاعيت در جواماع اساالمي
متفاوت است زيرا قواعد شريعت در اين جوامع حاكم است»(پيكا .)19 :1389 ،يكي از
داليل كاهش نرخ جرائم روستاها نسبت به شهرها ،به دليل يكپارچگيا اسات كاه در
حوزه فرهنگ و جامعه بهخوبي ديده ميشود و وقتي فرد بخواهد كاار بكناد ،باياد
نسبت به رفتار خود ،به كل مردم محله پاسخگو خواهد بود .از طرف ديگر در شاهرها
بزرگ عالوه بر گمنامي-كه خود عاملي بر افزايش بزهكار اسات -تعاارض فرهنگاي
نيز مزيد بر علت شده و باعث افزايش بزهكار ميشود(پيكا .)117 :1370 ،طباق نظار
دوركيم ،قوت در همبستگي اجتماعي ،باعاث هامناوايي بيشاتر اعضاا آن جامعاه باا
ارزشها و هنجارها اجتماعي ميشود(ولد و برنارد.)181 :1380 ،
ب) کارکردهاي جرم شناختي امر به معروف و نهي از منكر
نظريات مختلفي كه وجود دارد  -چه در عرصاه جارمشاناختي و چاه پيشاگير از
جرم  -هركدام بهنوعي يك جنبه از نهاد «امربهمعروف و نهاي از منكار» اشااره دارناد و
يك ويژگي از ويژگيها مختلف امربهمعروف و نهي از منكر را متجلي ميسازند؛ نظر
نگارنده بر اين است كه با توجه به اينكه اين نهاد از طريق شارع مقادس وضاعشاده و
نيز به دليل علم اليتناهي خداوند متعال ،از جامعيت و كليت برخاوردار باوده و ناهتنهاا
جامعه تمام نظريات و تئور ها غربي است بلكه ويژگيها متعدد ديگر نيز عالوه
بر آن ها داراست كه همين نكته باعث برتر اين نهاد نسبت باه نظرياات ديگار اسات.
هركدام از اين نظريات بعد از چندين سال نظريهپرداز و تجربه و آزماايش ،هناوز باا
ايرادات جد روبرو هستند و هيچ يك بهتنهايي نتوانستند باه كااهش جارم كاه هادف
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اصلي مباحث جرمشناختي است برسند ولي در دين اسالم ،نهاد مثل امرباهمعاروف و
نهي از منكر در كنار مجموعه نهادها ديگر ،ميتواند بهدرستي و بدون هيچگونه نقص
و ايراد  ،هم به علتشناسي جرائم و هم به پيشگير از جرم كمك نمايد.
 .1مبارزه با بينظميهای خرد ،به منظور پيشگيری از جرايم

نهاد امر به معروف و نهي از منكر ،در نگاه اول ،به دنبال اين است كه بتواند حتي با
بي نظميها خرد نيز مبارزه كند؛ به طور مثاال ،وقتاي در حاال راننادگي هساتيد و باه
رانندگي بد راننده ديگر ،واكنش نشان ميدهيد ،اين واكنش ،از يك طرف ،نسبت به اين
رفتار خرد فرد ميباشد ولي در نگاهي كالنتر ،به دنبال اين هستيم كه به فرد خاطي اين
نكته را خاطر نشان سازيم كه چنين رفتار ميتواند باعث بروز عواقب بادتر همچاون
تصادف باشد و با اين تذكر حداقلي ،از بروز حوادثي بزرگتر جلوگير كردهايم.
مثال ديگر كه در اين باب ميتوان بدان اشااره داشات ،ايان اسات كاه وقتاي در
محله ا زندگي ميكنيم ،وقتي همسايه ا زبالهها خود را در خيابان رها كند ،ياا ياك
نوجوان را در حال نوشتن ديوار نوشتههاايي ببينايم ،ياا رفات و آمادها مشاكوكي را
ببينيم ،و يا اينكه وقتي ميبينيم افراد با شرايط خاص در محله رفت و آماد مايكنناد،
سعي ميكنيم در وهله اول با هشيار و در مرحله بعد باا پيگيار و تاذكر ،از باروز
چنين چيزهايي در محل زندگي خود جلوگير نماييم .اين واكنش مردم را مايتاوان از
جنبهها مختلف بررسي كرد :در نگاه اول ،ما با ايان رفتاار خاود ،باه بيگانگاان ثابات
ميكنيم كه نسبت به محله خود ،هشيار الزم رو داريم و رفتارهاا نابهنجاار ديگاران
ديده شده و با واكنش افراد محلي ،روبرو خواهد شاد .فرساتادن چناين پياامي ،باعاث
مي شود كه افراد ديگر به خود شجاعت ارتكاب رفتارها ديگر را ندهند زيرا افاراد ،در
انجام برخي رفتارها ،ابتدا محاسبه كرده و تاالش خواهناد كارد كاه كمتارين هزيناه را
بدهند .چنين كاركردهاايي را مايتاوان در نظرياههاا جارمشاناختي دياد كاه نظرياه
پنجرهها شكسته 5از نمونهها آن ميباشد.
اين نظريه ،كه به دنبال بررسي نقش اخاتالل شاهر در رفتارهاا ضاداجتماعي و
افزايش جرم هست ،در سال  1982توسط جيمز كيو .ويلساون 6و جارج آل .كليناگ
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معرفي شد .وقتي پنجره ا مي شكند و تعمير صورت نميگيرد ،نشانه ايان اسات كاه
كسي به آنجا اهميت نميدهد درنتيجه شكستن شيشهها بيشتر نياز هزيناها نخواهاد
داشت(  )13: 2005Baker,و افراد ميتوانند به راحتاي و بادون تارس از هزيناههاا
بعد رفتار خود ،اقدا به بروز رفتار نابهنجار نمايند.
صرفنظر كردن از مسائل كوچك و انحرافها اوليه مثال ريخاتن آشاغال و ...در
يك محله ،احساس انحطاط غيرقابل اصالحي را القا ميكند كه اين باعث ميشود برخي
از ساكنين آن محل را ترک كرده يا نسبت به محلاه خاود بايتفااوت باشاند( Morin,
 .)5: 2005درواقع ،وقتي پنجرها از يك ساختمان ميشكند و باهموقاع تعميار نشاود،
بهزود كل ساختمان منهدم ميشود زيرا رهگذران وقتي ميبينناد شيشاها شكساته و
تعمير نشده ،ميتوانند اين تحليل را داشته باشند كه كنترلاي نسابت باه ايان سااختمان
وجود ندارد و يا خالي از سكنه ميباشد و اين به ديگران ميتواند اين معنا را دربرداشته
باشد كه اگر آنها نيز بخواهند كار خرابكارانه ا انجام دهند ،باا واكانش كساي روبارو
نخواهند شد؛ مثل همين است نسبت به جامعه؛ يعناي باهمنظاور پيشاگير  ،طباق ايان
نظريه ،بهترين راه اين است كه بهمحض شكسته شدن اولين هنجار ،فوراً با هنجارشاكن
برخورد الزم صورت گيرد؛ (  )150: 2011Sigel,زيرا وقتي چنين برخاورد صاورت
نمي گيرد ،به اين معنا است كاه در جامعاه ،كنترلاي وجاود نداشاته و مايتواناد باعاث
تحريك ساير مردم بهويژه آنهايي باشد كه نيت و انگيزه مجرمانها نيز دارند.
در سالها بعد  ،دكتر زيمباردو ،روانشناس آمريكايي دانشگاه استنفورد ،در ياك
آزمايشاي باه دنبااال اثباات ايان نظرياه باود؛ و در آزمااايش خاود دو خااودرو را در
محيطها مختلفي قرارداد .يك خودرو را در يك منطقه فقيرنشين قرارداد و خاودرو
ديگر را در منطقه ثروتمند نشين؛ در منطقاه فقيرنشاين ،بعاد از چناد سااعت ،خاودرو
توسط رهگذران منطقه ،مورد هجوم قرارگرفته و بعد از چند ساعت ،فقط اسكلتي از آن
باقي ماند؛ ولي در منطقه ديگر ،هيچ اتفاقي نيفتاد تا اينكه خود آزمايشگران ،يك شيشاه
ماشين را شكستند و به محاض شكساته شادن شيشاه ،بقياه نياز اقادام باه تخرياب آن
نمودناد(  .)38-29: 1982Wilson and Kelling,ايان نظرياه ،زيمبااردو عاالوه بار
اثبات نظريه فوق ،اين نظريه را نيز ثابت مينمود عالوه بر اينكه جرم مايتواناد باعاث
هرج و مرج و بيهنجار گردد ،بينظمي نيز ميتواند به بروز جرم بينجامد.
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طبق اين نظريه ،وقتي نظم عمومي در اثر ارتكااب جارائم خارد ،مختال مايشاود،
ميتوان با كنترل آنها ،ميتوان بي نظمي اجتماعي و ترس مردم را كنترل نموده و بساتر
مناسب برا رشد جرائم بزرگتر را كنترل و اداره نمود.
وجود ارتباط قو بين بينظمي و ترس ،اجرا قانون خيابان توسط پليس ،تفااوت
در قواعد بهتناسب هر محله ،فروريختن كنتارلهاا اجتمااعي در اثار باينظمايهاا
ناخواسته ،آسيبپذير شدن محلاههاا بادون كنتارل اجتمااعي دروناي ،باروز مجادد
شيوهها غيررسمي كنترل رسمي با حفظ نظم توساط پلايس ،ناشاي شادن رفتارهاا
نابهنجار از جمع شدن افراد بيكار ،وجود ظرفيتها متفاوت در محلاههاا مختلاف
برا مديريت بينظمي و جرم (  )18- 17: 2007Brodeur,از جمله اصول اساسي اين
نظريه ميباشد.
از طرف ديگر ،وقتي نهاد «امربه معروف و نهي از منكر» را مطالعه ميكنيم ،بهخاوبي
ميتوان به اين كاركرد رسيد .وقتي نسبت به يك مسئله نهي از منكر صورت مايگيارد،
عالوه بر اينكه نسبت به يك جرم يا انحراف (در هر سطحي) واكنش مناسب دادهشاده
و نشان از فعال بودن آن جامعه و وجاود نظاارت در ساطح آن اجتمااع  8اسات بلكاه
ميتوان بهنوعي از مقدمه جرائم ديگر نيز جلوگير نمود .بهطور مثال وقتاي نسابت باه
يك فرد بيحجاب واكنشي صورت مي گيرد ،شايد در مرحله اول ايان نگااه باشاد كاه
نسبت به يك عمل منكر ،واكنشي صورت گرفته تا ارزشها جامعه را نشان داده و باه
فرد بيحجاب ثابت ميشود كه افراد اين محله ياا جامعاه نسابت باه ارزشهاا خاود
هشيار هستند ،بلكه در مرحله بعد نسبت به ارتكاب جرمهاا بعاد نياز جلاوگير
ميكند .در مثال يادشده ،اين جلوگير از جرائم ديگار هام مايتواناد نسابت باه فارد
بيحجاب باشد كه پا را فراتر نگذاشته و به سمت برهنگي نرود ،هم نسابت باه جارائم
كالن ديگر مثل جرائم جنسي نسبت به اين فرد كه محرکها الزم را دارد ،جلاوگير
ميكند كه مورد اخير در فصل دوم ،مبحث مورد بررسي قرار ميگيرد .همچناين چناين
واكنشي ،ميتواند اين پيام غيرمستقيم را برا ساير افراد داشته باشد كه اگر آنها چناين
تفكر را در ذهن خود دارند كه مدلها بايحجاابي را نياز امتحاان كنناد ،باا چناين
واكنشي ،مسلماً ديگر به فكر انجام چنين كار نخواهند بود .البته اين مورد را مايتاوان
نسبت به جرائم ديگر مثل سرقت ،جرائم خشن ،ضد و خورد ،دعواها محلي و ...نياز
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تعميم داد و در اكثر جرائم كاربرد خواهد داشت؛ زيرا در اين حالت كه امربهمعاروف و
نهي از منكر نيز چنين كاركرد دارد ،عوامل زمينهها ارتكاب جرم مورد هدف اسات
و با برخورد درست با اين زمينهها ،زمينه ارتكاب جرم از بين ميرود .باهعباارتديگار،
جرائم خرد و پيشپاافتاده ،زمينه وقوع جرائم ديگر را فراهم ميكناد زيارا ايان جارائم
نشان دهنده آسيب و محل مناسب برا انجام جرم به بزهكاران است باه هماين خااطر،
يكي از راهها جلوگير از شيوع جرم در محله ها ،مبارزه با جرائم خارد و نياز اعااده
نظم و برقرار مقررات در جامعه است.
با اجرا درست اين نهاد در سطح جامعه ،وظيفه كنترل نظارت ،كه صرفا بار عهاده
پليس مي باشد ،در جوامع اسالمي بر عهده ماردم نياز قارار داده شاده و آنهاا نياز كناار
نيروها پليس ،موظف به كنترل و نظارت ميباشند .در واقع در جوامعي كه نهاد امر به
معروف و نهي از منكر به درستي اجرا شود ،تك تك افراد ان جامعه ،به هماديگر ايان
پيام را منتقل ميكنند كه سرنوشت و عاقبت افراد ،مربوط باه هماديگر مايباشاد .ايان
كاركرد در نظريه پنجرهها شكسته نيز به همين صورت ميباشد؛ به عباارت ديگار ،در
اين نظريه نيز به دنبال فعال كردن مردم در كنار پليس بودند تا خود مردم وظيفه نظارت
و كنترل را بتوانند برعهده گرفته و محله و اجتماع خود را كنترل و مديريت نمايند.
 .2برقراری کنترل اجتماعي در جامعه

يكي ديگر از كاركردهايي كه با اجرا درست اين نهاد در جامعه ،خود را به درستي
نشان ميدهد ،كنترل اجتماعي است .همانطور كه اشاره شد ،با اجرا ايان نهااد توساط
مردم و حتي نهادها حاكميتي ،افراد كه از مرحله پيشگير اجتماعي عبور كرده و به
هر دليلي ،انديشه مجرمانه در آنها شكل گرفته است ،به نوعي كنترل را بار رفتاار خاود
مي بينند كه نتوانند آنچه را كه در ذهن خود دارند باه مرحلاه عمال برساانند و مرحلاه
 Acting outعملياتي نميشود.
حال آنكه در ادبيات جرم شناسي و جامعهشناسي نيز ،از نظريهها مهم ايان حاوزه
است .نظريه كنترل اجتماعي ( ، )9از واژهها مهم در جامعهشناسي است كه هميشه در
حال تحول است .اين واژه اولين بار توسط ادوارد ا .رأس ( )10در مقالها در ساال
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 ،1986وارد فرهنگ لغات جامعه شناسي شد و سپس در سال  1901كتاابي باا ايان ناام
منتشر شد .منظور رأس از كنترل اجتماعي تمام فرآيندهايي بود كه باعث مايشاد افاراد
رفتار خود را هنجارها و ارزشها جوامع ،هماهنگ نمايند؛ البته اين نظريه ،عاالوه بار
اينكااه در حقااوق جاازا كاااربرد دارد در موضااوعاتي مثاال پلايس ،ماذهب و ديان ني از
كاربردها خود را دارد (  .)13: 1982coser,از طرف ديگر ،جرمشناساي درحااليكاه
«پديده كنترل» را بررسي ميكند ،درواقع خودش نيز فصلي از سيستم كنترلي در جواماع
مدرن محسوب مي شود؛ هرچند اوايل ،معنا اصلي كنترل جرم ،همه پاسخها جامعاه
نسبت به پديده بزهكارانه بود ولي در اواخر دهه  1990بود كه كنترل ،تمركز خود را از
شناخت بزهكار به رو اجتناب از بزهديدگي متمركز كرد كه بهتبع آن ،جرمشناسي نيز
مجبور به توليد ادبيات «جرم شناسي زندگي روزمره» شد .جرم شناسي اثباتي هميشاه باه
دنبال اين بوده است كه بتواند كنتارل اجتمااعي را در جامعاه برقارار نماياد و يكاي از
دغدغهها اين جرمشناسي ،نبود كنترل اجتماعي در جامعه است.
علت اين همه توجه نسبت به كنترل جرم را بايد درگارو تصاوير آرمااني شاهروند
عاد مدرنيته دانست كه تصوير فرد كنترل شده (از سو خود يا جامعاه) مايباشاد .از
طرف ديگر چون هدف غايي جامعه ايجاد نظم برا شهروندان است پس دغدغه اصلي
جامعه شناسي كه همان مطالعه بينظماي (جارم) مايباشاد باياد رو تحقياق در ماورد
شرايطي باشد كه باعث نبود كنترل مي شود و نيز تمركاز بار راههاايي كاه مايتاوان در
جامعه كنتارل را ايجااد و باعاث ايجااد نظام شد(هودسان ،1389 ،ج  .)660 :2عالقاه
جرم شناسي به كنترل ،با نبود كنترلِ منجر به جرم يا تسلسل علي شاروع شاد و تنهاا باا
ظهور نظريه برچسبزني بود كه اين فرمول ساده ،برعكس شد؛ درواقع چناين پيشانهاد
شد كه چه بسا ،عكس قضيه صادق باشد يعني كنترل منجر به ارتكاب جارم شاود؛ ايان
نظريه توسط «ادوين لمرت» ( )11بيان شد.
در بسيار از نظريهها ،فرض اصلي بر اين است كه در صاورت رهاا شادن ماردم،
به طور طبيعي و پيش فرض ،قانون از جانب آنها رعايت خواهد شد ،لكن در نظريهها
كنترل ،فرض عكس اين وجود دارد و سؤال اصلي در اين نظريات ،اين است كه «چارا
بيشتر مردم ،مرتكب جرم نمي شوند » .نظريهها كنترل در پاسخ به اين پرسش ،معتقاد
هستند كه به دليل ضعف در نيروها بازدارنده از ارتكااب جارم ،ماردم مرتكاب جارم
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مي شوند نه اينكه ارتكاب جرم به خاطر وجود و قوت نيروها مشو باه ارتكااب جارم
باشد(ولد .)271 :1392 ،نكته ا كه بايد در اين حوزه بدان توجه داشت ،اين اسات كاه
در اكثر نظريات مربوط به كنترل ،پيش فرض اساسي اين است كاه اساساا انساان دارا
ماهيت بزهكار و سرشتي پليد است (ولد )271 :1392 ،و از همين رو ،اگر كنترلي رو
رفتار و وجود نداشته باشد ،فرض بر اين است كه و به سمت جرم خواهاد رفات.
در حاليكه ،در امر به معروف و نهي از منكر كه مبتني بر مبااني اساالمي اسات ،چناين
فرضي وجود ندارد .چنين انسان شناسي ،ميتواند روشها كنتارل و ناوع برخاورد باا
انسان خاطي با عنوان كنترل اجتماعي را دگرگون سازد.
كنترل اجتماعي ،يا كنترلها مستقيم اعمالشده از سو ابزارها محادوديتهاا و
مجازاتها مي باشد ،يا كنترل دروناي اعماالشاده از طرياق وجادان باوده و ياا كنتارل
غيرمستقيم مرتبط با همانندساز عاطفي با پدر و مادر و ديگر اشخاص نامجرم نسابت
به افراد مي باشد .طبق اين قاعاده ،جواناان متعلاق باه گاروه بزهكاار ،ياا كاامال آزاد
داشته اند يا اصالً آزاد نداشته و محادود باودهاند(ولاد .)277-276 :1392 ،مااتزا ()12
معتقد است كه بزهكاران نيز مثل بقيه مردم در بيشتر اوقات ،مشغول زندگي عاد خود
مثل بقيه مردم هستند هرچند طبق تصوير ارائه شده توسط ساير نظريات ،باياد آنهاا را
دائماً در حال انجام بزهكار دانست؛ و معتقد است كه سرگرداني و ارتكاب جرم در
حوزهها از ساختار اجتماعي رخ ميدهد كه در آن ،يا كنترل اجتماعي وجود نادارد ياا
كنترل اجتماعي ضعيف شده ،درنتيجه بزهكار آزاد مانده و واكنش نشان مايدهاد(ماتزا،
 .)30-27 :1964به اعتقاد و  ،هرچند افراد سرسپرده و باياختياار را نباياد منكار شاد
لكن ،اكثريت وسيعي از بزهكاران« ،آدمياان سارگردان» هساتند كاه جازء هايچ ياك از
دوگروه نيستند.
بزهكاران ،منكر ارزشها اخالقي نيستند ،بلكه آنها را در يك مجموعاه گساترده
بي اثر ميكنند .درواقع اين حس بيمسئوليتي ايحاد شاده در بزهكااران باعاث ارتكااب
جرم توسط آنها ميشود .بهعبارتديگر ،وقتي كه اين حس بيمسائوليتي و بايعادالتي
باعث شود كه التزام اخالقي به قانون سست شاود ،فارد (باهوياژه نوجواناان) در ياك
سرگرداني خاصي به سر مي برند كه باعث آزاد آنها از كنترلشده و فرد ميتواناد ،از
ميان مجموعه ا از اعمال بزهكار يا قانوني ،يكي را انتخاب نمايد .درواقع وقتي فارد
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احساس ميكند كه كنترلي بر رو زندگي خود ندارد ،و سرنوشات در انتظاار اوسات،
برا تغيير وضعيت ،دست به اقدام ميزند تا بتواند كار بكند و تغيير رو دهد .اين
حالت درماندگي ،خود ميتواند عاملي بارا ارتكااب جارم را فاراهم كند(ولاد:1392 ،
 .)282در مقابل تروايس هيرشي ( )13معتقد است كه نياز به شاناخت و تبياين علال
بزهكار نيست زيرا همه ما بهعنوان موجودات طبيعيت ،بهطور طبيعي ،قادر به ارتكاب
جرم هستيم؛ از طرف ديگر ،احتمال ارتكاب جرم توسط افراد كه همبساتگي كمتار
به گروهها اجتماعي مثل خانواده و مدرسه دارند ،بيشتر از كسااني اسات كاه باه ايان
گروهها وابسته اند .به عبارتديگر ،كنشها بزهكارانه زماني رخ ميدهد كه قيدوبندها
متصلكننده فرد به جامعه ،ضعيف يا شكسته شده باشند( .)16: 1969Hirchi,
مهمترين عنصر بستگي اجتماعي ،وابستگي اسات(ولد)283 :1392 ،؛ يعناي داشاتن
محبت و حساسيت نسابت باه ديگاران كاه در ايان زميناه مايتاوان باه بحاث مبااني
امربهمعروف و نهي از منكر نيز اشاره داشت كه مبتني بر محبت نسبت به يكديگر است.
شايد يكي از داليل اصلي اهميت نظارت و كنترل اجتماعي نياز وجاود هماين محبات
است؛ وقتي در جامعه ،افراد برادر يكديگر محسوب شده و نسبت به هم محبت دارناد،
اين نظارت و كنترل اجتماعي كه ميتواند در قالب امربهمعروف و نهي از منكر صاورت
گيرد ،از رو محبت بوده و در صورت نهاديناه شادن ايان محبات و فرهناگ ،چناين
كنترلي ،فضولي تلقي نشده و فرد نهي شونده يا امر شاونده نياز آن را در راساتا خيار
خود تلقي ميكند.
 .3پيشگيری از يادگيری جرم

يكي از علل اصلي در توجيه چرايي ارتكاب جرايم توسط انسانها ،ايان اسات كاه
جرم توسط انسانها ياد گرفته مايشاود .طباق نظار گابريال تاارد ( ، )14جارم ،رفتاار
بهنجار است كه از طريق يادگير به وجود ميآيد .درواقع ،مجرمان ،مردمان عاد ا
هستند ولي در محيطهايي رشد يافتهاند كه جرم ،بهعنوان ياك شايوه زنادگي باه آنهاا
تحميل شده است(ولد .)249 :1392 ،نظريهها يادگير ( )15در واقع باه دنباال ايان
است كه بگويد ،انسانها ،در حالتها مختلفي ،ارتكاب جرم را ياد ميگيرند.
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يكي از نمونهها بسيار جالب در ايان فرضايه ،حاالتي اسات كاه بتاوان الگوهاا
مطمئني را برا جامعه در نظر گرفت؛ در اين حالات ،از طرياق امرباهمعروفاي كاه در
فضا خانواده يا فضا دوستان ،نسبت به فرد صورت ميگيرد ،و به سمت يادگير
رفتار درست از الگوها سالم ،رهنمون شده و رفتارهاا باه هنجاار و قاانوني را يااد
خواهد گرفت .به عبارت ديگر ،نهتنها رفتار را ميتوان از طريق مشاهده ياد گرفت ،بلكاه
واكنشها هيجاني مانند ترس و شاد را نيز ميتوان بر مبنا روش جانشيني ،شرطي
كرد .ايجاد واكنشها شديد هيجاني در انسان نسبت به مكان ،افاراد و اشاياء و بادون
هرگونه تماس شخصي با آنها ،غيرمعمول نيسات (شاولتز)452 :1389 ،؛ همچناين ،از
طريق نهي از منكر كه نسبت به فرد صورت مي گيرد ،و ياد ميگيرد كه ارزشهاا
جامعه ،تخطي ناپذير بوده و افراد جامعه ،نظارت كافي نسابت باه كارهاا هماديگر را
دارند .درواقع نهي از منكر در چنين حالتي ،ميتواند نمود از مجازات ،و امربهمعروف
ميتواند تجليگر پاداش در يادگير اجتماعي باندورا باشد.
از طرف ديگر ،اگر جامعه ،جامعه ناسالم بوده و به دليل ترک «امربهمعروف» و «نهي
از منكر» ،افراد شرور جامعه ،بر فضا جامعاه حااكم شادند ( ، )16ياادگير صاورت
گرفته ،يادگير رفتارها ناهنجار خواهاد باود كاه در جامعاه وجاود دارد .در تحليال
فضا جامعه ايران ،ميتواند بهروشني ديد وقتاي از برخاي اصاول عقابنشايني شاده،
باعث شده است كه نهتنها ،آن عمل ،قبح خود را از دست دهد بلكه باه ارزشاي تباديل
مي شود كه مبارزه از آن عمل زشتي بوده و افراد جامعاه ،تخطاي از آن را ضاد فرهناگ
ميدانند.
تارد نظريه تقليد ( )17را در موقعيتي گفت كه در آن زمان نظريات مكتاب تحققاي
كه مبتني بر توارث بود ،غلبه داشت و اين نظريه و  ،در مقابل نظريات مكتب تحققاي
قرار مي گرفت .بر اثر اعتقاد شديد كه تاارد باه نفاوذ و تاأثير محايط اجتمااعي دارد،
مينويسد كه به وسيله قدرتها كششي رواني-جسماني مرتكب عمل خالف نميشود
بلكه سفارشها ،تلقينات ،سرمشق ها و نمونه هاست كه باعث گرايش او بهطرف اعماال
ضداجتماعي مي شود ،بنابراين اثرات رواني-اجتماعي اسات كاه از ياك انساان ساالم،
موجود ناسازگار ميآفريند و او را به سو بزهكار ميراند.
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طبق اين نظريه ،رفتار انسان ،درنتيجه تقليد و كپيبردار از يكديگر است .از طارف
ديگر ،اين تقليد در جامعه صورت مي گيرد و انسان از جامعه و جامعاه نياز از افارادش
تقليد ميكند تا اينكه درنتيجه اين فرآيند ،يك فرهنگ عمومي شكل ميگيارد( Tarde,
 .)319: 1874جرم ،حاصل رفتار فرد است كه مادام در حاال تحاول اسات .در هماين
راستا ،تارد مينويسد« :با رفقا بد و ناباب معاشرت كنيد ،خودپرستي ،تكبار ،حارص،
نفرت و تنبلي را آزاد بگذاريد تا به طور نامتناسب رشد كنند ،جلو احساسات رفياق را
بگيريد و قلبتان را حساس نماييد ،از اوان كودكي باا مشات و لگاد باه جناگ و جادل
بپردازيد ،به شكنجهها جسماني دست بزنيد ،در برابر بد ها و آزارها قاو باشايد و
ايستادگي كنيد و حساسيت و ضعف از خود نشان ندهيد ،به طور قطاع ديار نخواهاد
پاييد كه موجود بيرحم ،بيعاطفه ،زودخشم و انتقامجو بار مايآيياد .بناابراين واقعااً
بخت بلند خواهيد داشت اگر در طول زندگيتان ،كسي را باه قتال نرساانيدIbid, (».
 )217تارد معتقد است كه حسن تقليد يكي از قو ترين غرايز انسان است .كليه اعماال
مهم كه در زندگاني اجتماع رخ مي دهد ،از يك نمونه و مثال الهام ميگيرد .هاركس باه
هر عملي دست بزند يا حتي مانع انجام برخي امور شود ،در اثر تقليد است .اگار ماردم
خود را ميكشند يا مانع خودكشاي مايشاوند باه علات تقلياد از ديگاران اسات زيارا
خودكشي پديدها است كه بيش از همه مورد تقليد قرار ميگيرد.
بدون ترديد ،بزهكار مانند هر پديده ديگر اجتماعي ،ناشي از شارايط جساماني و
حتي طبيعي است .اما قبل از همه به وسيله تظاهر كه ميكند ،قدرت مخصوصي كه در
هر زمان دارد ،محيط جغرافيايي كه در آن رشد مايياباد ،تغييارات تااريخي كاه در باه
وجود آوردنش مؤثر است ،دگرگوني كه در انگيزهها مختلف رو ميدهد و تحاولي
كه در عوامل پديده آورنده آن حاصل ميگردد ،شناخته ميشود(  .)418Ibid,اين پديده
در تحت كليه جنبهها گوناگون مذكور ،هميشه باهوسايله قاوانيني بياان مايشاود كاه
«قوانين عمومي تقليد» نام دارد.
اولين قانون تارد ،تقليد بهتناسب ميزان برخورد نزديكي (تقليد از افاراد نزدياكتار)
بود؛ تارد معتقد بود كه تقليد در شهرها شايعتر است كه «مد» نام دارد و در روستا كمتر
است كه «عرف» ناميده مي شود .جرم ،همانند ساير پديدهها ،با ياك ماد شاروعشاده و
درنهايت به يك عرف تبديل ميشود.
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در اين حالت ،طبق نظريه و  ،افراد از كساني تقليد ميكنند كه نزديكي با و داشته
باشند؛ درنتيجه اولين گروهي كه در مجرم بودن يا نباودن فارد مايتواناد ماؤثر باشاد،
خانواده فرد مي باشد زيارا نزدياكتارين افاراد باه و هساتند .از طارف ديگار بارا
تأثيرگذار بر فرد نيز ،ميتوان از اين قاعده نزديكي بهره برد.
با اين توضيح ،به درستي معلوم مي شود كه چرا در خصوص نظارت و كنتارل افاراد
در محيط اجتماع ،اولين تأكيد رو خانواده اسات .اگار اعضاا خاانواده كاه درواقاع
اعضا كوچكترين واحد اجتماعي هساتند ،نسابت باه رفتاار هام حسااس باود و در
صورت بروز كوچكترين خطايي ،به درساتي ،ولاو در حاد ياك اخام ( ، )18واكانش
مناسب را از خود داشته باشند ،چقدر ميتواند مؤثر باشد .با مطالعه نظريه تقليد ،فرآيناد
اين تأثيرگذار بهخوبي قابل درک است و ميتوان ديد گه چگوناه مايتاوان از طرياق
امربه معروف و ايجاد و معرفي معروفها و يا حتي تذكر دادن انحراف از مسير درست،
توسط خانواده يا همساالن ،به طور مستقيم و غيرمستقيم ،مسير رفتار افراد را تصاحيح
كرد.
دومين قانوني كه و مطرح كرد ،قانون تقليد فرودستان از فرادستان بود؛ تارد معتقد
است كه اساس يك جامعه ،بر خصائص فرد بنا شده كه مهمتارين ايان خصيصاههاا،
حس تقليد است .افراد در خردسالي به دنبال تقليد از بزرگساالن هستند ،در جواني باه
دنبال تقليد از افراد مشهور و ...و اين فرآيند ادامه پيدا مايكناد ( )254: 1874Tarde,؛
با بررسي تاريخچه بسيار از جرائم ،بهخوبي ميتوان ديد كاه بسايار از جارائم مثال
ولگرد ابتدا توسط خانواده سلطنتي بوده است .همچناين بسايار از جارائم ابتادا در
شهرها بعداً در روستاها صورت گرفته است(ولد .)250 :1392 ،به عقيده تاارد ،گارايش
به تقليد در طبقات پايين اجتماع فراوان به چشم ميخورد .اين طبقه ،گفتاار و كاردار و
رفتار طبقات باال اجتماع را سرمشق خود قرار ميدهد و از آنها پيرو ميكناد .قابالً
اشرافيت مورد تقليد قرار مي گرفات ولاي اماروز فسااد موجاود در پايتخات و برخاي
شهرها بزرگ است كه بهوسيله عامل تقليد در روستاها رايج ميشود و هماهجاا را در
حيطه تصرف خود درمي آورد؛ عادت به ميخوار كه بهمنزله امتياز و برتر محساوب
مي شود از هومر و از برگزيدگان قرونوسطي سرچشمه گرفته و مسموم كردن به تقلياد
از نجبا قديمي و بعد از آن انجام شده است.
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با اين توضيحات ،حال اگر اين فرادست كه ميتواند از افراد مشاهور باشاد ،بتواناد
الگو درستي برا فرهنگ آن جامعه باشد ،چقدر ميتواناد باه اصاالح جامعاه كماك
نمايد؛ درواقع و  ،با رفتار مناسب خود ،بهصورت كامال غيرمستقيم ،ميتواناد مقلادين
خود را نسبت به يك كار درست و صحيحي رهنماون ساازد و ياا از ياك كاار قبايح،
منصرف نمايد و يا بالعكس .امروزه ،در برنامهها كودک همچون برناماه عموپورناگ،
بيشتر به دنبال استفاده از همين فضا تقليد و الگوساز برا فرهنگسااز و تربيات
فرزندان هستند.
در سومين قانون ،و معتقد بود كه مدها جديد ،جايگزين مدها قديم ميشاوند؛
طبق اين قاعده ،مدها نيز در حال تحول هستند ،و هرروز مدها جدياد ارتكااب جارم
در جامعه ،به وجود مي آيد .به طور مثال قتل با چاقو كم ،و قتل با تيرانداز بيشتر شاده
است( .)334: 1874Tarde,
طبق ديدگاه تارد ،چون عادت و مد و الگو مجرمانه كسب شدني و اكتسابي است
لذا ميتوان دست به پيشگير زد و با اقدامات پيشگيرانه محيطي ،شغلي و اجتماعي در
تحقق اين عادات اختالل كنيم و آن را معالجه كنيم.
با توجه به آنچه ،گفته شد ،برا اصالح مجرم بايد و را جامعاهپاذير كارد؛ يعناي
آداب اجتماعي و روشها زندگي اجتماعي را به شخص آموخت .اين امر يك مساير
زنجيره ا دارد و از خانواده شروع ميشود .در جامعهپذير  ،مدرساه ،محلاه ،دوساتان،
سرباز  ،محيط كار ،اوقات فراغت ،محيط دوستان و ...هركدام يك وظيفه ماد و ياك
وظيفه اجتماعي دارند .مثالً خانواده هم وظيفه تغذيه طفل را دارد هم وظيفه تربيت او را
و همين طور ساير قسمتها زنجيره ،وظايف خود را دارند .يكاي از ابزارهاا بسايار
مهم بار انجام اين مهمّ« ،امربه معروف و نهي از منكر» ميباشد .از طريق ايان نهااد ،و
كارهايي كه در قالب آن صورت ميپذيرد ،و با استفاده از فرآيناد «تقلياد» مايتاوان در
رشد و پرورش فرزندان و نيز اجتماعي كردن آنها ،گامها مؤثر برداشت.
از طرف ديگر ،نهي از منكر ،ميتواند چرخه مد را نيز بر هم زده و از اين رويكارد،
نسبت به جلوگير از جرم كمك نمايد؛ درواقع ،وقتي افراد جامعه ،مشاهده نمايند كاه
يك مد در حال گسترش و فراگير در جامعه است و اين مد نيز ،خالف ارزشها آن
اجتماع مي باشد ،ميتوانند ،از طريق نهي از منكر كه ميكنند با چنين مدهايي ،قبال از
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فراگير و همه گير شدن ،به راحتي مقابله نمايند زيرا وقتي همهگير شود به عنوان ياك
ارزش مثبت در جامعه تلقي ميشود كه در اين صورت ،مبارزه با آن سخت ميشود.
 .4تالش برای جلوگيری از معاشرتهای مجرمانه

يكي از تالشها امر به معروف و نهي از منكر اين اسات كاه از طرياق نظاارت و
اعمال كنترل ،از اينكه افراد در گروههايي رفتار كند كه از اعضا گروه ،ارتكااب عمال
مجرمانه را ياد بگيرد ،جلوگير نمايد .اين نهاد ،ضمن اعمال كنترل برا جلاوگير از
چنين معاشرتهايي ،ميتواند از طريق تذكرات و خيرخاواهيهاا دوساتان و همااالن
نسبت به هم ،از ايجاد چنين فضاهايي پيشگير نمايد.
نظريه معاشرت ترجيحي ( )19برا نخساتين باار در ساال  1924مايالد  ،ادويان
ساترلند ( )20استاد دانشگاه آمريكايي در كتاب «اصول جرمشناسي» مطرح كرده است.
بهموجب اين نظريه ،انسان در طول حيات خود با گروههاا اجتمااعي مختلفاي چاون
خانواده ،گروه دوستان ،گروه مدرسه و غيره معاشرت پيدا ميكند و باا عنايات باه ايان
الگوها رفتار ارائه شده در معاشرتها با يكديگر متفاوت هستند ،به ايان معناي كاه
برخي از الگوها رفتار مطابق و مساعدت با قانون و برخي الگوهاا مغااير باا قاانون
هستند ،در اين صورت چنانچه در محيطي الگوها رفتار ناسازگار با قاانون بار الگاو
سازگار و مساعد غالب شوند ،فرد كه با اين گروه معاشرت پيدا كند الگو ناساازگار
را ترجيح داده و درنتيجه بزهكار خواهد شاد(.رحيمي ناژاد .)1388:19،درواقاع رواباط
اشخاص با محيطهايي كه در طول زندگي با آنهاا ساروكار دارناد ،نقاش عمادها در
ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم دارد.
يك شخص ،در يك مدت معين ،با گروهها و محيطها مختلفي ارتبااط دارد و در
آنِ واحد ،تعلقات فراواني نيز دارد .حال هريك از اين محيطهاا ،ساياق و مارام خااص
خودشان را دارد كه فرهنگ و حيثيات آن گاروه را تشاكيل مايدهاد .در طاول مادت
زندگي ،هر فرد با مرامها مختلفي روبرو است كه ممكن است باهم متفااوت باشاند
و هركدام نگرش خاصي نسبت به مسائل اجتماعي خواهند داشات؛ حاال اگار يكاي از
اين گروههايي كه فرد با آنها در ارتباط است ،مرامي مجرمانه و نابههنجار داشته باشاد،
چه اتفاقي خواهد افتاد فرد در معرض رفتار مجرمانه قرارگرفته و به آن سمت كشايده

70

آموزههاي حقوقي گواه ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پياپي ،)9پایيز و زمستان 1398

ميشود (  .)126: 1973Sutherland quoted in Taylor et al.,روند ياادگير بار
اثر تعداد تماس با محيط ،كيفيت تماس و مدت تماس با محيط ميباشد .درواقاع علات
اهميت برخي تماسها به خاطر شدت ،اولويت ،مدت و فراواني اين تمااسهاسات .در
اثر كثرت تماس فرد با يك گروه ،بهتدريج فرد ارزشها آن گروه برا فرد نيز ارزش
مي شود ،بدون توجه به اينكه ممكن اسات ايان ارزشهاا ،ضاداجتماعي و ضاد ارزش
باشند ،آنها را انجام ميدهد.
به نظر ساترلند افراد در طول زندگي خود ،در محيطها و گاروههاا مختلفاي قارار
مي گيرند و رفت وآمد دارند؛ يك فرد ممكن اسات هامزماان در چنادين گاروه باشاد.
گروههايي كه فارد در آن هاا رفاتوآماد دارناد ،برخاي جنباه هنجاار  ،برخاي جنباه
غيراجتماعي و برخي نيز جنبه ضداجتماعي دارند .هرچند افراد در گاروههاا مختلفاي
ممكن است باشند ولي نسبت به برخي ،همدلي داشته و نسبت به برخي نيز تعلقخااطر
پيدا ميكنند كه باعث زيادشدن وابستگي فرد به آن شده درنتيجه باعث مايشاود كاه از
دستورات و الگوها رفتار آن هاا نياز تبعيات كناد(آدابي .)171 :1393 ،تحات تاأثير
نظريه تارد ،بزهكار از منظر اين نظريه عبارت است از پيرو از دستورات يك گاروه
به لحاظ اينكه فرد در روند زندگي خود نسبت به آن گروه تعلقخاطر يافتاه اسات و
بدون توجه به ماهيت فرامين ،آن ها را انجام ميدهد .بهعباارتديگار ،فرآيناد ياادگير
اجتماعي فرد و اجتماعي شدن و در آن واد انجام شده كه اتفاقاً آن واد  ،مجرماناه
و همراه با بزهكار بوده است.
ساترلند معتقد است كه اكثر افراد يك جامعه ،در ارتباطشان ،از تشاكلهاايي تبعيات
ميكنند كه در مقام مذمت و منع ارتكاب جرم فعاليت ميكنناد ،مخاالف ارتكااب جارم
هستند و درستي را ترويج ميدهند .به همين جهت است كه اكثار افاراد مرتكاب جارم
نمي شوند و اين قبيل افراد در اولويتشان انجام مرامها و باورهاا تشاكلهاا ساالم و
درست را قرار ميدهند .ساترلند :شرايط اجتماعي زيربنا فرآيناد معاشارت اجتمااعي:
تضاد فرهنگي است؛ يعني گروهها متفاوت در يك جامعه ،ايدههاا متفااوتي دربااره
شيوه مناسب رفتار دارند( .ساترلند ،همان ،ويارايش  )7 :1993اركاان نظرياه معاشارت
ترجيحي عبارت است از:
 oرفتار مجرمانه آموخته ميشود.
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رفتار مجرمانه در ارتباط با اشاخاص ديگار در ياك فرآيناد ارتبااطي آموختاه

o
o

فصل عمده يادگير  ،درون گروهها خود ( )intimate groupsاست.
رفتار مجرمانه از حيث شگردها و انگيزهها ،ياد گرفته ميشود.

o

يادگير مجرمانه بدين صورت اسات كاه درگاروه ،تعرياف از نقاض قاانون،

مطلوب با نامطلوب باشد.
ش با جايگزيني تعريف مطلوب از نقض قانون باهجاا تعرياف ناامطلوب از آن
قانون ،شخص بزهكار ميشود( .فرآيند تقدس زدايي)
o

معاشرتها نيز متفااوت اسات؛ معاشارت باا افاراد دارا رفتاار مجرماناه ياا

نامجرمانه ،در شدت و فراواني تأثير ميگذارد.
 oاگرچه رفتار مجرمانه ،نمايشي از ارزش ها اسات ولاي رفتاار ارتكاابي توساط
همين ارزشها توجيه شدني نيست؛ ممكن است فرد به خاطر پول سارقت كارده ولاي
يك كارگر نيز برا به دست آوردن پول ،كار ميكند (ساترلند.)7-6 :1947 ،
از طرف ديگر ،گروهي هستند كه نقش آنان در پديدآوردن جرم و كجرو  ،معلاول
تأثير و بلكه آسيبپذير آنان از اين علل بوده كه باعث ميشود نتوانند خود را با نظاام
ارزشي و هنجارها جامعه ،منطبق سازند .درنتيجه بايد هشيار بود كه نحوه برخاورد باا
چنين افراد بايد متفاوت باشد .گروههايي مثل بيماران رواني ،معتادان ،زنان ،كودكان و
نوجوانان ،اقليتها قومي و مذهبي ،مهاجرين ،افراد ناقصالعقل ازجمله اين گاروههاا
ميباشند( .)194-193: 1994Robertson,
يكي از عواملي كه ميتواند كند تا بفهميم «آيا مردم قانون را نقض ميكنند يا خيار»،
بستگي به تعريف و معنايي دارد كه مردم نسبت به شرايطي كه تجربه ميكنند و نه خود
آن شرايط ،دارد .به عبارت ديگر ،اينكه افراد از قانون پيرو كنند يا ناه ،تاا حاد زيااد
بستگي به تعريفي دارد كه آن ها از وضعيت خود دارند .درنتيجه يكاي از سياساتهاا
اصلي مبارزه با جرائم را ميتواند برخورد درست با وضعيتها دانست .بهعبارتديگار،
وقتي فرد  ،كار انجام مي دهد كه باه خااطر محيطاي كاه در آن قارار داشاته ،ارزش
محسوب مي شود و به سبب كثرت تماس با محيط يادشده ،بهصاورت ناخودآگااه ،ايان
عمل ضد ارزش تبديل به ارزش شده است ،كاركرد اصالي «نهاي از منكار» باهدرساتي
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تبيين مي شود .درواقع وقتي نهيي صورت مي گيرد ،اين هشدار به فرد داده ميشاود كاه
قاطبه جامعه ،هنوز نسبت به اين رفتار ،تلقي نادرستي داشته و آن را ضد ارزش ميداناد
و اين ميتواند به فرد كمك كند تا در انتخاب گروهها خود دقت كرده و اگار مفهاوم
مخالف قانوني به و تحميل شده است ،متوجه شود .درواقع ،نهي از منكار ،باهعناوان
سنگ محكي عمل ميكند تا فرد بتواند ارزشها ياد گرفتاه در تمااس باا گاروههاا را
نسبت به آن سنجيده و در پذيرش يا عدم پذيرش آن اقدام نمايد.
از طرف ديگر ،با توجه به تأثير گروهها در يادگير افراد ،بايد ايان نكتاه را نياز در
نظر داشت كه ميتوان از چناين فضاايي اساتفاده كارده و اقادام باه تولياد و گساترش
ارزش ها نمود .به عبارتديگر ،ميتوان با ترويج استفاده از امربهمعروف و نهاي از منكار
در گروه ها ،به گروهها و به تبع آن به افراد كمك كرد تا افراد كاه در تمااس باا آنهاا
هستند به شكل صحيحتر هدايت كارده و فرهناگ اصايل و غناي را تارويج نمايناد.
همچنين ،اين نهاد ،ميتواند ابزار باشد برا اعضا گروه تا بتوانند فرهنگ صاحيحي
را ايجاد كرده و در اعضا خود نهادينه كنند و اگر عضو هم نتواناد خاود را باا ايان
فرهنگ تطبيق دهد ،ميتواند از طريق نهي از منكر ،نسبت به هدايت و اقدام نمود.
 .5همبستگي اجتماعي ()21

وقتي همبستگي اجتماعي و مشاركت عمومي در جامعها وجود داشته باشد ،رشاد
و تعالي نظام اجتماعي آن جامعه نيز ميسر ميشود .به اعتقاد جامعهشناساان ،همبساتگي
اجتماعي ناشي از عواملي چون اعتقادات و احساساات مشاترک و تعاادل و همااهنگي
ميان باورها و ارزشها مي دانناد .يكاي از عوامال تقوياتكنناده همبساتگي در جامعاه
اسالمي ،همدلي و خيرخواهي است .جلوهها مشاركت مردم در نظام اسالمي در قالب
مفاهيمي چون شورا ،بيعت مردم با رهبر نظام ،امربهمعروف و نهي از منكار ،اتحااد و
تعاون در امور جامعه ميباشد.
شايد اولين بار دوركيم مفهوم همبستگي اجتماعي را وارد جامعه شناسي كرد .و از
درون تقسيم كار در نظاام اجتمااعي ،مفهاوم همبساتگي اجتمااعي را باه دسات آورد.
دوركيم دستگاه مفهومي و تحليلي خاصي را طراحي ميكناد كاه اضاالع چهارگاناه آن
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عبارت اند از :تقسيم كار اجتماعي ،وجدان جمعي ،همبستگي اجتماعي و حقوق .هرچند
پيش از و نيز ،ابن خلدون با طرح نظرياها باه ناام «عصابيت» باهناوعي همبساتگي
اجتماعي اشاره داشته كه ناشي از روابط سببي و نسبي است .منتسكيو نيز نظراتاي را در
باب ملت و جامعه ارائه نموده است .و به موضوعات مختلف اجتماعي ،ازجمله نظام
در توالي و تعدد علل اجتماعي ،توجه نشان داده اسات(آرون .)26 :1393 ،منتساكيو بار
نهاد اقتصاد و تأثير و تأثر متقابل آن بر رواباط و مناسابات اجتمااعي و نياز جمعيات و
مذهب و تأثير آن ها بر سازمان اجتماعي پرداخته تا بتواند بين اقتصاد ،جمعيت و اخالق
ارتباط منطقي برقرار سازد(همان.)46-45 ،
روسو ،با مطرح كردن نظريه «قرارداد اجتماعي» ،همبساتگي اجتمااعي را در نظرياه
خود نيز مدنظر داشته و معتقد بود كه ايان همبساتگي ،ناشاي از قارارداد نانوشاته باين
اعضا جامعه بوده و همه متعهد مي شوند كه همه تواناييها خاود را بارا حمايات
همهجانبه از همديگر استفاده نمايند .درنتيجه ،اين خيرخواهي قرارداد  ،عامل ايجااد و
ضامن بقا همبستگي اجتماعي ميباشد(آبراهامز ،1364 ،ج .)45 :1
اميل دوركيم ( )22با مطرح ساختن نظريه همبستگي اجتماعي در حوزه تقسايمكاار
و بحث اصناف ،اين نظريه را مطرح ساخت .و معتقد است كه« :تردياد نيسات كاه
هركدام از ما به شهر و واليتي تعلق داريم .ولي پيوندها ما باا ريشاههاا محلايماان
هارروز سساتتاار و ضاعيفتار مايشاود .بيشااتر ايان تقسايمبنااد هاا جغرافياايي
مصنوعي اند .ديگر هيچ گونه احساس عميقي را در ما بيدار نميكنند .روحيه محلي برا
هميشه از بين رفته است .ميهن دوستي دهاتي وار گذشته ديگر زمانهاش به سر آمده و به
ميل خود نميتوانيم دوباره زندهاش كنيم».
امااور شااهر و اي االتي ،ديگاار تااأثير در مااا ندارنااد و شااوقي را در وجااود مااا
برنمي انگيزند ،مگر اينكه با امور شخصي و حرفها ما ارتباط داشته باشند .فعاليت ما از
حد اين گونه گروهها محلي محدود ،بسي فراتر رفته و از سو ديگر ،بخش مهماي از
آنچه در اياالت و واليات ميگذرد ،ازنظار ماا باياهميات اسات .بادينساان ،سااخت
اجتماعي قديم ،خودبهخود ،سستي گرفته و تضعيف شده است .ميدانيم كاه نمايتاوان
اجازه داد كه اين سازمان داخلي از بين برود ،بيآنكه چيز جايش را بگيرد(».دوركايم،
 )30-29 :1394و تقسيم كار را «نوعي نظم خود بنياد اجتماعي و اخالقي» ميداند كه
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افراد متفرق و پراكنده را به هم پيوند مايزناد و باه همبساتگي آنهاا دوام مايبخشاد؛
(همان )61 ،زيرا تقسيم كار پيچيده امروز  ،بهگونها است كاه زنادگي هماه اعضاا
جامعه را بهنوعي اجتماعي كرده كه نيازمند ارتباط با ديگران است .ايان ارتبااطِ پايادار
ناشي از تقسيم كار ،همبستگي آنان را پايدار ميكند.
دوركيم ،معتقد است كه نظامها حقوقي نيز متناسب با نوع تقسيمكار و همبساتگي،
متفاوت خواهد بود .در جامعه ا كه همبستگي مكانيكي دارد ،نظام مجاازات باهمنظاور
تنبيه فرد است؛ فرد كه به خاطر عمل خالف وجدان جمعي ،مساتحق ايان مجاازات
است(همان .)98 ،حال آن كه در جوامع با همبستگي ارگاانيكي ،هادف از مجاازات نياز
ترميم خساراتي است كه اتفاق افتاده است.
صريحترين آيه ا كه به موضوع همبساتگي اجتمااعي اشااره دارد ،آياه  103ساوره
آل عمران است .در اين آيه ،هيچ يك از ويژگيها انسااني ازجملاه مشاتركات قاومي،
خوني ،نژاد  ،زباني و  ...به عنوان عامل همبستگي شناختهنشاده است(مدرساي،1377 ،
ج  ،)627 :1زيرا هيچ يك از اين ويژگيها برخاسته از فطرت مشاترک هماه انساانهاا
نيست .درنتيجه ،هرچند در موارد موجب همگرايي و جمعكردن عدها ميشاود ،اماا
عده بيشتر را خارج ميكند .اين امر خود ،عامل گسست و جدايي مايشود(فضالاهلل،
 ،1363ج )192 :6؛ عاملي كه در اين آيه ،مورد تأكيد قرارگرفته است ،پيرو عقيدتي و
التزام عملي به دين اسالم است و از همگي خواسته است كه به ريسمان الهي چنگ زده
و از هرگونه تفرقه پرهيز كنند.
نكته مهم در اين آيه ،اين است كه از مسلمانان خواساته شاده ،همگاي باهصاورت
همبسته و در قالب امت اسالمي بر محور دين اسالم و آموزهها آن ،باهصاورت ياك
اجتماع واحد جمع شوند و به ريسمان الهي چناگ بزنناد ،ناه آنكاه هار ياك از آنهاا
به صورت جداگانه و فرد مؤمن شوند و ايماان بياورناد(طباطبايي ،1390 ،ج .)369 :3
در اداماه ،يعناي آياات  104و  105آلعماران ،باه دو نكتاه ديگار در بااب همبسااتگي
مسلمانان اشاره شده است .يكي آنكه ،مسلمانان پاس از اساالم آوردنشاان ،آثاار خاوب
بندگي خدا را مشاهده كرده اند .اسالم اختالفات آن ها و قتل و غارت ،كه عامل گسست
اجتماعي است ،را از ميان آن ها برداشت و بهجا آن ،اتحااد و يكپاارچگي را در مياان
آنان ايجاد و رواج داد .نكته ديگر آنكه ،از مسلمانان خواسته شده تا با دعوت ديگران به
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اسالم ،زمينه اتحاد و همبستگي را در ميان آنها ايجاد كرده ،از اختالف دور نمايند .و
با اين كار ،زمينه توسعه همبستگي را فراهم نموده ،و در امت بزرگ اسالمي قرار گيرند،
درنتيجه ،از مزايا متفاوت مسلماني بهرهمند شوند(ابن عاشور 1420 ،ق ،ج .)178 :3
سيد قطب ،در خصوص همبستگي اجتماعي ناشي از اسالم ،به اين نكته اشاره كارد
كه اين همبستگي همراه با تأليف قلوب بوده ،و اين ناوع همبساتگي و اتحااد از عماق
قابلتوجهي برخوردار است و ماندگار آن بيش از انواع ديگار است(سايد بان قطاب،
 ،1394ج  .)443 :1و از همين آيه استفاده ميكند كه اين ناوع وحادت و همبساتگي
اجتماعي ،مي بايست فراگير شده و در راستا شكل گير جامعاه جهااني باشاد .طبعااً
امربه معروف و نهي از منكر ،كه الزمه جهاني شدن اسالم اسات ،در عرصاه باينالملال،
نيازمند تشكيل يك حكومت مقتدر و يك سلطه قابلقبول اسات .بناابراين ،از ايان آياه
ميتوان همبستگي اجتماعي در سطح بين الملل را در راستا شكلگيار امات واحاده
اسالمي به دست آورد(همان .)444 ،بقا و استمرار اين وحدت و همبساتگي اجتمااعي،
درگرو حفظ الگوهاايي اسات كاه موجاب پيادايش آن شاده اسات .باه هماين دليال،
مي بايست همواره بر فرآيناد اجتمااعي كاردن و تقويات آن و نياز نظاارت اجتمااعي،
متناسب با اين ارزشها تأكيد داشت .ازاينرو ،امربهمعروف و نهي از منكار عامال مهام
بقا و دوام همبستگي است(مدرسي ،1377 ،ج .)627 :1
اساس و شالوده اجرا همه احكام و دستورها اسالمي ،نهاد «امربهمعروف و نهاي
از منكر» مي باشد .در بيان علت اين گزاره ميتوان گفت كه وقتي اين وظيفاه اجتمااعي
انجام نشود ،همه احكام اسالمي نيز معطل خواهد ماند .همچنين ،يكي از مصاديق باارز
اجرا اين نهاد ،اجرا آن نسبت به امور سياسي و اجتماعي ميباشد .اين نهاد بهعنوان
يكنهاد نظارت عمومي ،در مورد دفاع از جان ،مال ،رعايات بهداشات و سااير مساائل
اجتماعي ،دارا دو جنبه حق و تكليف مي باشد .يكي ديگر از جنبهها اجرا آن نياز
در امور مربوط به پديده مجرمانه ميباشد .اين نهاد هم ماهيت «حق» دارد و هم ماهيات
«وظيفه»؛ حق مشاركت در امور جامعه ،در دين اسالم به رسميت شناختهشده كه انجاام
آن مورد تشويق اسالم بوده و ترک آن نيز تقبيح شده است .كساني كه اين دو وظيفاه را
ترک ميكنند ،از بخش مهمي از فعاليات ماؤثر سياساي و اجتمااعي خاود كناارهگيار
ميكنند و اين خود زمينه ساز بحران اجتماعي است .متون ديني نيز هماين امار را دليال
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اصلي انحطاط و افول تمدنها و جوامع معرفي ميكنند .آنچه اماروزه بحاران مشااركت
اجتماعي نام گرفته بيانگر دور توده جامعه از وظاايف شاهروند شاان اسات .تااريخ
اسالم نشان مي دهد كه هرگاه اين پديده در جامعه ،رواج بيشتر يافته ،مشاركت ماردم
بيشتر و اجرا احكام اسالمي از رونق بهتر برخوردار بوده است.
از طرفي ديگر ،وقتي اين وظيفه ترک شود ،نهتنها باعث كاهش همبستگي اجتمااعي
در جامعه مي شود بلكه باعث افزايش جرم نيز ميشود .زيرا وقتي كسي نسبت به انجاام
اين نهاد ،حساسيت خاصي از خود نشان نميدهد ،اين بيانگر اين است كه اين شاخص
نسبت به سرنوشت خود ،جامعه و ساير افراد نيز هيچ اهميتي قائل نيست .وقتاي تارک
اين وظيفه ،بهصورت يك فرهنگ در جامعه نهادينه شود ،كمكم همه افاراد ،باهصاورت
يك جزيره جدا از هم زندگي كرده و فردگرايي باعث انحطاط جامعه ميشود؛ يكاي از
راههايي چنين انحطاطي ،افزايش جرم و انحراف در جامعه و تسلط شرورها جامعه بر
كل جامعه ميگردد بهطور كه جرم و انحراف ،به شكل يك ارزش و رفتار درست شده
و ارزشها درست نيز اهميت خود را از دست خواهند داد.
ج) نتيجهگيري
وقتي با نهاد امر به معروف و نهي از منكر ،روبرو ميشويم ،اولين چيز كه به ذهن
ما خطور ميكند ،اين است كه اين نهااد باه دنباال ايجااد مزاحمات باوده و ياا صارفا
اختصاص به موضوعاتي همچون بحث حجاب مي باشد .حال آنكه ،اين نوشته به دنبال
اين است تا نشان دهد ،اين نهاد اختصاص به موضوع خاص نداشته و نهاد اسات كاه
با اجرا درست آن ،ميتوان كاركردها جرم شناختيا كه نظريهها ديگر باه دنباال
اجرا آن در جوامع خود برا پيشگير از جرايم هساتند ،را در آن دنباال كارد .ايان
نظريه ،به خاطر تكيه بر مباني اساالمي ،عاالوه بار ايان كاه ويژگايهاا نظرياههاا
جرم شناسي را دارد ،انتقادات وارد به آنها را نيز پوشاش داده و برناماه كااملي را بارا
مبارزه با پديده جرم در جامعه ارائه مينمايد.
اين نهاد از طريق اثرگذار رو بينظميها خرد در راساتا مباارزه باا جارايم،
استقرار نظاام كنتارل اجتمااعي در جامعاه ،ايجااد اخاتالل در فرآيناد ياادگير جارم،
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جلوگير از معاشرتها منجر به جرم و نيز ايجاد همبستگي جرم در راستا برخورد
با پديده جرم ،اصليترين نهاد در سياست جنايي اسالم محسوب ميشود.
از طرف ديگر ،اين كاركردها را ميتوان در نظرياتي همچاون پنجارههاا شكساته،
كنترل اجتماعي ،نظريهها ياادگير  ،نظرياه تقلياد ،معاشارت ترجيحاي و همبساتگي
اجتماعي ديد ،با اين تفاوت كه هركدام از اين نظريهها ،با اجرايي شادن در جامعاه ،باا
انتقاداتي مواجه شده و همچنين ،نقصهاايي نياز در آنهاا وجاود دارد ولاي باا اجارا
درست امر به معروف و نهي از منكر ،با توجه به مباني كه دارد ،ميتواند مشاكل اصالي
جرم در جامعه اسالمي را حل نموده و نقصها نظريهها ديگر را نيز نداشته باشد.

یادداشتها
(1) Community-centred Approach
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اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ» توبه.71/
(5) Broken windows
(6) James Q. Wilson
(7) George L. Kelling
(8) Community
(9) Social control theory
(10) Edvard E. Ross
(11) Edwin Lemert
(12) David Matza
(13) Travis Hirchi
(14) Gabriel Tarde
(15) Learning theories
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اشاره به مرحله اول امربهمعروف و نهي از منكر دارد.

Imitation

Differential association
Edwin Sutherland
Social Solidarity
Emile Durkheim
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