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Abstract 
Islam is a comprehensive religion that considers all the individual and 
social aspects of human life. The realm of Islamic rules and teachings is 
not just related to individual affairs. Paying attention to social dignity is 
one of the most important issues of concern for Islam, and in addition, 
social control theories hold that all people have the potential to evade the 
law, and modern society has provided many opportunities for illegal 
activities. This study with a descriptive method and an analytical-critical 
approach seeks to answer the question “what are critiques on Hirsch's 
social theory from the viewpoint of hadiths?” The results show that Islam 
has teachings that will lead to human perfection and the consolidation of 
human society and in the light of divine laws, the growth, and solidity of 
society can be brought about. However, Hirsch's theory is a complete 
American thought along with criticism. The studies that have been 
conducted on social control have not been examined based on Hirsch's 
theory and considering the religious teachings and extracting appropriate 
solutions for social control are some of the new findings of the current 
study.  

Keywords 
Social control Hadiths, Hirsch's theory, religious teachings, Islam, 
solutions of social control. 

                                                           
1. Associate professor at Payam Noor University Qom, zamiri.mr@gmail.com.  

2. Assistant professor and president of Payam Noor University Qom, mohosseini2004@gmail.com. 

3. PhD student in teaching Islamic knowledge, department of the Qur’an and Islamic texts. 

shafazadeh@Kiau.ac.ir 

The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 
Vol. 7 No. 3 Winter, 2019Issue 27 

Received: 15/09/2019  Accepted: 18/02/2020 

Doi: 10.22081/jiss.2020.68467 



  

 

 

 

  
 

ترل بررسى نظريه هيرشى در كن
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  چكيده

ها را در  های فردی و اجتمـاعى زنـدگى انسـان  نگر است كه تمام جنبه جانبه اسالم دينى همه

ون ئتوجـه بـه شـ. متوقف بر امور فردی نيسـت های اسالمى   قلمرو قواعد و آموزه. نظر دارد

هـای كنتـرل  مسائل مورد توجه آيين اسـالم اسـت و از طرفـى تئوری ترين هممز اجتماعى ا

های  اجتماعى معتقدند همه مردم پتانسيل گريـز از قـانون را دارنـد و جامعـه مـدرن فرصـت

ايـن پـژوهش بـا روش توصـيفى و بـا  .بسياری برای فعاليت غيرقـانونى فـراهم آورده اسـت

ى از ديـدگاه ياهچه انتقاداست كه  پرسشبه اين  انتقادی، درصدد پاسخ - رويكرد تحليلى

دهــد ديــن مبــين اســالم،  ن مىنشايــج نتا .احاديــث بــر نظريــه اجتمــاعى هيرشــى وجــود دارد

هايى است كه عمل بر اساس آنها، كمال انسان و تحكيم جامعـه انسـانى را بـه   دربردارنده آموزه

 ؛و استحكام جامعـه را بـه ارمغـان آورد توان رشد  دنبال خواهد داشت و در پرتو قوانين الهى مى

هايى كه  پژوهش. ى همراه استياهبا انتقاد مريكايى است واولى نظريه هيرشى يك تفكر غالب 

تاكنون درباره كنترل اجتماعى انجام شده با نظريه هيرشى مورد بررسى قرار نگرفته است و توجه 

های   وص كنتـرل اجتمـاعى از يافتـههای دينى و استخراج راهكارهای مناسب در خصـ  به آموزه

  . ودر مى به شمار جديد اين پژوهش

  ها كليدواژه

  .های دينى، اسالم، راهكار كنترل اجتماعى  احاديث كنترل اجتماعى، نظريه هيرشى، آموزه
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  مقدمه

نـد و حتـى در مـواردی ا هـای مختلفى  ها و تمايل ها دارای ارزش  در زندگى اجتماعى، انسان

شود، حاكميت نظم بر روابط   آنچه تداوم زندگى جمعى را موجب مى .ديگرندمتضاد با يك

ای از آداب و رسوم مشترك   شدن مجموعه اجراجمعى است كه در پرتو وجود حكومت و 

را در روابط آنهـا بـا يكـديگر بـه دنبـال دارد  و نيز اجرای قوانين است كه همنوايى عمومى 

آنـان اسـت كـه از   نار همديگر محصول همنوايى عمـومىها در ك  های روزمره انسان  فعاليت

های مرجع اجتماعى   های نقش و گروه  پذيری، پيروی از هنجارها و الگو طريق فرايند جامعه

توان  شود، اساساً مى  های نظارت و كنترل اجتماعى محقق مى  سازوكارو نيز كاربست جدی 

ار انحرافـى را در نقـض همنـوايى عمـومى عنوان رفت خاستگاه نامگذاری برخى از رفتارها به

ينـد اشـدن فـرد طـى فر اجتماعى. )384ص: 1394، و فوאدی محسنی(افرادی در جامعه دانست  

پـذيری فرآينـدی اسـت كـه فـرد طـى آن بـا  جامعه. پيونـدد پذيری وی بـه وقـوع مى جامعه

هـای  شـيوه شـود و ها، عقايد، هنجارها، رسوم، آداب و شعائر جامعه خويش آشنا مـى ارزش

. كنـد عنوان يك عضو جامعه آمادگى عمل را پيدا مـى گيرد و به زندگى اجتماعى را فرا مى

گيرنـد چگونـه  ها و هنجارها يـاد مـى سازی ارزش پذيری، با درونى يند جامعهاها در فر انسان

نظـم و ثبـات . ای قابل قبول برآورده سـازند اجتماعى خود را به شيوه - بايد نيازهای زيستى

درواقع . فرهنگى است هایها و دستور سازی و عمل به اين ارزش در جامعه، ماحصل درونى

پـذيری فرهنـگ جامعـه را فـرا   در فراينـد جامعه  غيرمسـتقيم  يـا  طورمسـتقيم هافـراد جامعه بـ

كــدام الگــوی رفــتاری نابهنجـار اسـت و چـه    آموزند گيرند و به واسطه اين فرايند مى مى

  . )121ص: 1396ستوده، (شود   جامعه مطلوب تلقى مى رفتارهايى در

های رفتـاری افـراد و تغييرسـاختار اجتمـاعى و   ها، علت بسياری از بحران تغيير در ارزش

م يــا كنتــرل يها، نقش زيادی در انگيزه ارتكـاب جـرا ارزش. هويت فرهنگى جوامع است

 های اسالمى، جامعه دچار بحران ارزش ها يـا تغيير با فراگيرشدن ضدارزش .دنانحرافات دار

 دربـاره تـرك امـر بـه 9١روايــتى پيـامبراكــرم در. )106ص: 1397حسینی جبلی، (شود  مى

                                                           
ِد بِْن َعَرفََة قَ . 1 ِد بِْن عِيَسى َعْن ُمَحم ِد بِْن َخالٍِد َعْن ُمَحم ٌة مِْن َأْصَحابِنَا َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحم اَل َسـمِعُْت َأبَـا اَلَْحَسـِن عِد

َالُم  َضا َعلَيِه اَلس َعلَيِه َو آلِِه يقُولُ اَلر ُ ِ َصلى اَّهللاٰ تِى تََواكَلَِت اَْألَْمَر بِالَْمعُْروِف َو اَلنْهى َعـِن : يقُوُل كَاَن َرُسوُل اَّهللاٰ ِإَذا ُأم

ِ تََعالَى  . اَلُْمنْكَِر فَلْيأَْذنُوا بِِوقَاٍع مَِن اَّهللاٰ



  1398 زمستان، )27پياپى (سوم شماره  ،هفتمسال   110

هـای  معروف و نهى از منكـر هشـدار داده اسـت؛ بـه ايـن مضـمون كـه اگـر جامعـه، ارزش  

كنتـرل نكند، بايـد خوب را رها كند و به سمت انحرافات حركت نمايد و كسـى نيـز آن را 

و  2ج ؛1387ھאلی،  ؛97ص: 92، ج1403مجلسـی، (هـای اجتمـاعى باشـد   منتظر عذاب و بحران

پذيری از فــرايندی  بــر جــامعه  عـالوه شناسان نيـز جامعه. )175ص: 15، ج1404فیض כאשאنی، 

بـرای  ٢ىتـراويس هيرشـ  امريكـايى  شـناس  جامعه. برند نام مى ١تحت عنوان كنترل اجتماعى

اين الگو كه گاه با نام نظريه پيوند  .كار برد بار اصطالح الگوی كنترل اجتماعى را به نخستين

هـا و نهادهـای   ضعف همبسـتگى در گروه  پيدايش كجروی را معلول ،شود  از آن ياد مى نيز

 .)P.203 :Regoli, 2009(دانـد  ف اعتقـادات و باورهـای موجـود در جامعـه مىياجتماعى و تضع

ضعف پيوندهای فرد با جامعــه   نتيجه  هيرشى با الهام از دوركيم معتقد است رفـتار انـحرافى

پيونـد فـرد   برای  ، در نظريه هيرشى چهار عنصر)89ص: 1383محسنی تبریزی، (اســت   عـادی

فـرد به   و حـساسيت  ميزان تـوجه: دلبستگى. ١: بـا جامعـه يـا ديگران، عادی ديده شده است

  هـــای  هـــا و مجـازات  پاداش  هـــمراهى  ميــزان: تعهــد. ٢و توقعاتشــان؛   ها  يگــران و ديــدگاهد

ميــزان وقتــى كــه فــرد در : درگيربـودن. ٣بــا رفتـار همنـوا و نابهنجـار افـراد؛   اجتمـاعى

هنجارهــای   اعتبــار  ميــزان: باورداشـتن. 4كند؛   اجـتماعى صـرف مى  عــادی  هـای  فعاليـت

  . )139ص: 1396ستوده، (هنجارهای اجتماعى   كردن ، بـا مـيزان درونـى فـرد  بـرای  اجتمـاعى

چـون وابسـتگى را  ؛دهـد سـازی تـرجيح مى هيرشى مفهوم وابستگى را بر مفهوم درونى

توان به اين  سازی را نمى ولى درونى ؛گيری كرد آميز اندازه توان مستقل از رفتار انحراف مى

 & Hirschi.16( اسـت، جزء عقالنى در رعايت هنجارها ·تعهد .نجش قرار دادمورد س صورت

Gottfredson, 2003: P( .هيرشـى معتقـد  .شكنانه اسـت طوركلى مفهوم آن ترس از رفتار قانون به

شـود كـه  قـدری گرفتـه مى هـای متعـارف باشـد، وقـتش بـه است وقتى فـرد درگيـر فعاليت

هايى با تمركـز  برنامه ۀمفهوم درگيری سرچشم. شيده شودآميز ك تواند به رفتار انحراف نمى

ويژگـى . های تفريحى مثبت برای پركردن اوقـات فراغـت نوجوانـان بـوده اسـت بر فعاليت

شـوند،  ای كه هنجارهايش نقـض مى اعتقاد، به وجود يك سيستم ارزشى مشترك در جامعه

                                                           
1. Social Control  

2. Travis Hirschi 
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 متعهـد، درگيـر و معتقـد باشـندبر مبنای اين نظريه هرچـه افـراد كمتـر وابسـته،  .اشاره دارد

رفتاری بيشتر خواهد بود و هر انـدازه ايـن   تر است و احتمال كج  آنها با جامعه سست »پيوند«

تعهد بـه رفتـار   و ضعف شود مىافراد بـه جـامعه كـمتر   ، تعهدات شوند  تر  ضعيف  منبع  چهار

  . )122ص: 1381ممتאز، (شـود   انحرافى منجر مى

تـوان نظريـه يـا قـانونى را   نـدرت مى شناسى به اينكه در علوم اجتماعى و جرمبا توجه به 

هـا و   گذاری در همـه زمان  كشف كرد كه عموميت داشته و بتواند چارچوبى برای سياسـت

ها باشد، نظريه هيرشى نيز از اين قاعده مستثنى نيسـت و بـا مشـكل ناكارآمـدی بـرای   مكان

زيـرا ايـن چهـار جـزء  اسـت؛يا دارای اثرگذاری ضـعيف  سازی در جوامع اسالمى   فرهنگ

از  ،هرچنـد ايـن الگـو. دهنـد رسـد كـه تمـام انـواع جـرم را توضـيح نمى هيرشى به نظر مى

هـای موجـود در بافـت فرهنگـى   گيـری از ظرفيت  بهرهاست، شده گرفته شناسى غرب   جرم

بـر جامعـه  ه حاكميت اسـالمى بنابراين با توجه ب ؛مل داردأای جای بس ت  اجتماعى هر جامعه

محـور  كـه اخـالق هـای اسـالمى   و آموزه) احاديث(های دينى   ايرانى و نقش پررنگ آموزه

تـوان   ، مىانـد ها توجـه كرده  هستند و هم بر بعد كنترل درونى و هم بعد كنترل بيرونى انسان

بـرای مقابلـه بـا   ها كمك شايانى به مسئوالن نظام اسـالمى  استخراج اين آموزه. سود ُجست

 اين مقاله با استفاده از روش توصيفى و با رويكرد تحليلى .های اجتماعى خواهد كرد آسيب

چـه  كـه ای درصدد پاسخگويى به اين پرسش اسـت  انتقادی و با استفاده از منابع كتابخانه -

يى كـه هـا  پژوهش .از ديدگاه احاديث بر نظريه اجتماعى هيرشى وجـود دارد هايى انتقاداتى

اسـت اوالً تعـداد محـدودی  ،تاكنون درباره كنترل اجتماعى بر اساس احاديـث انجـام شـده

كـه در بخـش  )»ب«،1397حسـینی جبلـی، (، انحرافات اجتماعی از دیـدگاه اسـالممانند كتاب 

نظريه كنترل اجتمـاعى بـا «، مقاله ندا احاديث با نظريه هيرشى بررسى نشده ،كنترل اجتماعى

باورهـای مـؤثر در « ، مقاله)1396زאده نאیینی،   متولی(» كيد بر تعاون و حمايتأبا ت نگاه به آيات

، )1395محمـدی، (» هدايت و كنترل رفتارهای سازمانى از ديدگاه آيات منتخب قرآن كـريم

و مقالـه  )1391دאوری، (» از ديـدگاه قـرآن كـريم مراهكارهای كنتـرل اجتمـاعى خشـ«مقاله 

ثانياً با نظريه هيرشى در  ؛)1391אبروש، (» ل تعاملى در سيره امام علىسازوكارهای نظام كنتر«

نـو و  بـه همـين سـبب، مقالـه حاضـر ند؛ا خصوص كنترل اجتماعى، مورد تطابق قرار نگرفته

  . رود  و همين امر امتياز اين مقاله به شمار مىاست بديع 
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  چارچوب نظری و مفاهيم. 1

اجـرای در مورد ی وارسى و تفتيش و به معنای مراقبت در زبان فارسى به معنا 1كلمه كنترل

كه در ابتدا بـه خاستگاه كنترل اجتمـاعى بـا توجـه بـه . )وאژه כنترل :1377دھخدא، (امری است 

های اميل دوركيم، رلكس والتر، نظريه اگينو ومرتن و نظريـه هيرشـى و نظريـه اسـالم   نظريه

ستگاه و چـارچوب ايـن تحقيـق نظريـه ترين خا  كه اصلى استدرخصوص كنترل اجتماعى 

   .باشد خواهيم پرداخت  مى) احاديث(اسالم های دينى   هيرشى و آموزه

دوركيم  نظريه آنومى. 1- 1
2

  

ای اجتماعى در قالب ساخت   عنوان پديده هرفتاری و انحرافات اجتماعى ب دوركيم به كج

وی بـا بررسـى . ى اسـتهای اجتمـاع نگرد و در پى كشف علل آن در واقعيت  اجتماعى مى

در  ؛سـازد  مقوله همبستگى آن را با انحرافات و مسائل اجتماعى مانند خودكشـى مـرتبط مى

پـردازد و درواقـع   رفتاری به انتقاد از جامعه صـنعتى مى عين حال دوركيم در بحث راجع به كج

نى ضـمنى معـا يكـى از. داند  رفتاری در هر جامعه را نمايشگر ساخت آن جامعه مى مشكل كج

كنـد،  وارد مىهنجاری دوركيم آن است كه آرزوهای نامحدود فشارهايى بر فـرد   نظريه بى

  . )430ص: 1390و دیگرאن،  سلیمی (به انحراف از هنجارهای اجتماعى دست يازند 

نظريه بازدارندگى ركلس. 1- 2
3

  

تار انسـان عنوان دو واكنش متناوب نظام كنترل كه رف ركلس همنوايى و ناهمنوايى را به

دانـد كـه   ای مى  او كنترل اجتماعى را مانع حفاظتى دوگانه. كند  بررسى مى ،دهند  را نظم مى

شدن هريك  مانع حفاظتى اول، جامعه پذير. كند رفتاری حاد محافظت مى جامعه را عليه كج

داری، خودپنـداره يـا  ويژگى خـودكنترلى يـا خويشـتن سهاز اعضای جامعه است كه شامل 

او . اسـتكردن هنجارهـای اجتمـاعى  ی كه هر فرد از خودش در ذهن دارد و درونىتصور

                                                           
1. Control . 

2. Theory of Durkheim's Anomie. 

3. Walter Reckles. 
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1»عامــل بازدارنــدگى درونــى«ايــن مــانع دفــاعى را 
ناميــده اســت كــه بــه شــخص در برابــر  

البتـه ركلـس  ؛شـود  بخشد و موجب پيـروی از هنجارهـا مى  نحرافى توانايى مىاهای   وسوسه

او مـانع دفـاعى . ر شـخص بـا شـخص ديگـر فـرق داردكند كه توان بازدارندگى ه  ادعا مى

 »بازدارندگى بيرونى«ديگر را كه 
2
داند كـه فـرد بـه آن   ای مى  شود، گروه يا جامعه  گفته مى 

از نظـر ركلـس، بازدارنـدگى . تعلق دارد و اين مانع كژرفتاری حاد، خارج از فرد قرار دارد

هايى است كه بسـياری   نونى و ممنوعيتهای قا  گيری از خواسته بيرونى شامل مجموعه چشم

  .)P.326,Reckless :1967 (دهد   از مردم را در پيوندهای رفتاری با جامعه قرار مى

فشار تئوری عمومى . 1- 3
3

  

عـدم موفقيـت  .1: در اين نظريه رابرت اگينو معتقد است سه منشأ كلى فشار وجود دارد

وقوع حوادث بزرگ و تأثيرگذار از نظـر . 2 ؛در دستيابى به اهداف باارزش از نظر اجتماعى

 ؛دادن نزديكان، طالق پدر و مادر، اخراج از شغل يا اخراج از مدرسـه اجتماعى مثل ازدست

اســتفاده جنســى از  هــای اجتمــاعى مثــل سوء تجربــه وقــوع حــوادث منفــى از نظــر ارزش .3

اگينـو معتقـد . ىشدن در يك واقعه جنايى، تنبيهات لفظـى يـا جسـمان كودكان، قربانى واقع

  . )77ص: 1381ممتאز، (د نكن رفتاری را در فرد ايجاد مى است اين فشارها تمايل به كج

نظريه نظم اجتماعى پارسونز. 1- 4
4

  

د كـه مــيل بـه كنـ  عنوان تحليل فراينـدهايى تعريـف مـى پارسونز نظارت اجتماعى را به

نــظام   تــرميمى  عى وجــهروانه دارند و ايـن شـكل كنتـرل اجتمـا كردن تمايالت كج خنثى

های متفاوتى بيـان شـده  های اجتماعى نيز تعريف  روی  برای كج .آيد اجتماعى به حساب مى

های كنترل اجتماعى؛ رفتار شكننده هنجار يـا رفتـاری   شـده يا مشمول اهرم رفتار مـنع: است

رفتـار  ؛كنـد  مىهـای اجتمـاعى را نقـض  ها يـا توقعات و هنجاری نظام  كه قـواعد، بـرداشت

                                                           
1. Inter Containment. 

2. Outer Cotainment. 

3. The Rolex Deterrence Theory. 

4. Parsons.  
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ها، الگوهای موجود جامعه،  نـبودن با هنجارها، ارزش منطبق - ناهمنوا با هنجارهای اجتماعى

  . )54ص: 1391و دیگرאن،  سلیمی (های مرسوم جامعه  مخالفت با روش

  نظريه هيرشى. 1- 5

معتقد است كجروی معلول  ،پردازان كنترل اجتماعى است ترين نظريه هيرشى كه از مهم

جامعه علت  وی مدعى است پيوند ميان فرد و. ستگى يا ضعف تعلق فرد به جامعه استگس

همنوايى و عامل اصلى كنترل رفتارهای فرد است و ضعف اين پيوند يا نبود آن موجب 

هيرشى معتقد است چهار عنصر اصلى باعث پيوند فرد و جامعه  .رفتاری است اصلى كج

  . )Hirschi & Gottfredson, 2003: P.16(اعتقاد درگيری و  ،تعهد ،وابستگى :شوند مى

  چارچوب دينى. 2

ست، در بستر قلمروهـای دينـى ا كننده اهداف دينى و انسانى او حيات دينى انسان كه تأمين

) حوزه اخالق(، قلمرو رفتار )حوزه عقايد دينى( يابد كه شامل قلمرو ايمان و باور سامان مى

هركـدام از  .گانه نظام معيشتى دينى است قلمروهای سه) هحوزه احكام و فق(و قلمرو تشريع 

ها در زنـدگى اجتمـاعى و  گـذارد تـا انسـان هايى را در اختيار انسان مى ظرفيت اين قلمروها

هـای  متناسـب بـا بحـث كنتـرل اجتمـاعى، الزم اسـت اهرم. فردی به كمال مطلـوب برسـند

احكام (توان قلمرو شريعت  مى. شوندررسى بدر سه حوزه دينى  كنترلى غيررسمى و رسمى 

عنوان سطح نظارتى دين مطرح  عنوان سطح هنجارساز و قلمرو اعتقاد و ايمان را به را به) فقه

كنـد و هـم سـازوكارهای  فقه و شريعت، هم هنجارهای دينى را در جامعه معرفـى مى. دكر

امـر بـه و غيررسـمى نظيـر » تعزيرات شـرعى«و » قصاص«، »ديات«، »حدود«رسمى همچون 

ايمـان و . گيـرد معروف و نهى از منكـر را بـرای تثبيـت و تحكـيم هنجارهـا بـه خـدمت مى

های دينى نظير ايمان به علم خداوند، ايمان به روز حساب و كتـاب و ايمـان بـه آثـار و رباو

گـردد و از ايـن طريـق  وجودآمدن سازوكار كنترلى غيررسمى مى باعث به ،پيامدهای رفتار

 ؛)252ص: 1372جـوאدی אملـی، (سازد  شده از سوی دين همنوا مى جارهای مطرحافراد را با هن

نظريـه  قيـق،تحايـن ا ــب بـمتناسچارچوب نظری  ،شده ديدگاهای مطرحكيب تراز  ينابنابر

  .استهيرشى درخصوص كنترل اجتماعى و احاديث كنترل اجتماعى از ديدگاه اسالم 
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 ١كنترل اجتماعى. 3

 رو ازاين ؛اند  تعريف كرده» قدرت، هدايت يا بازداشتن اعمال ديگرانتوان اِعمال «كنترل را 

اى از منـابع مـادى و   گيـری از مجموعـه  كنترل اجتماعى، فرايندی اجتماعى است كه با بهره

، بـه دنبـال تحقـق همنـوايى رفتـارى نـدنمادين و قواعد و اصول معين كه ضمانت اجـرا دار

تـا   قـوانين  تصـويب  از مرحلـه  كيفری  در سياست .روی است اعضاى خويش و مقابله با كج

و   جامعـه  و تكامـل  امنيـت  حفـظ  كـه  اصـلى  نبايد هدف  گاه  آنها هيچ  و اجرای  كارگيری  به

 .)452ص: 1391و دیگرאن،  سلیمی (از نظر دور بماند   است  از تكرار جرائم  جلوگيری

 انواع كنترل اجتماعى. 4

  : توان به موارد زير اشاره كرد  ى و انتزاعى از انواع كنترل اجتماعى، مىبندی كل  در يك تقسيم

 ٢كنترل رسمى. 4- 1

هايى است كـه منـابِع اقتـدار، آنهـا را در مسـير   كنترل اجتماعى رسمى دربردارنده اقدام

بـودن  سبب متكى	ها به  اين اقدام. شوند  دار مى  روی در جامعه عهده مقابله با وقوع جرم و كج

آور و متكى بر قهر و اجبارند   طورعمده الزام هاى اجرايى دولتى، از يك طرف به  ر ضمانتب

محـدود ) هنجارهـاى رسـمى(اى خاص از هنجارهـاى اجتمـاعى   و از طرف ديگر به گستره

صـدیق سروسـتאنی، (شـود   است كه با تكيه بر همان ضمانت اجراهـاى حكـومتى تعريـف مى

  بـرای  ای وسـيله  بلكـه  ،انتقـام  هـدف  بـه  نـه  اسالم، مجازات  ریكيف  در قوانين. )25ص: 1386

اجـرای يـك حـد الهـى در روی زمـين « 3:فرمودنـد 9پيـامبر خـدا .اسـت  بشـريت  احيای

  . )12ص: 28ج ،1414حر عאملی، (» تر از باران چهل روز است بافضيلت

 ٤كنترل غيررسمى. 4- 2

اى بـه تناسـب جامعـه،   است كه در گسـترهاى از كنترل اجتماعى   كنترل غيررسمى گونه

                                                           
1. Social control. 

2. Official control. 

3 . و أيامها  ليلةٍ   مطر اربعين  فيها من  اولى  االرض فى  يقام  حد .  

4. Unofficial Kontrol. 
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هاى متفاوت خانواده، مدرسه، محل كار، امـاكن مـذهبى   توسط هريك از اعضا و در محيط

اينگونه از كنتـرل، در نقطـه مقابـل كنتـرل رسـمى و براسـاس اصـول . شود  و غيره انجام مى

غيررسـمى ضـمانت اجراهـاى اصـلى كنتـرل . ها و هنجارهاى متعارف است اخالقى، ارزش

نشـدن رفتـار در اجتمـاع، تـرس از  های درونـى ماننـد تـرس از پذيرفتـه  كنترل: اند از عبارت 

و كنترل بيرونى مانند تمجيد  ،شدن با مخالفت جامعه، نگرانى از طرد اطرافيان و غيره رو روبه

صـدیق سروسـتאنی، (رو توسـط ديگـران   تمسخر، سرزنش و حتى طرد كج و تشويق در مقابلِ 

  . )507ص: 1388

  در استواری جامعه های غيررسمى  پذيری از كنترل انسان و تأثير. 5

دسـت  های بااخالق و صفات برگزيـده انسـانى بـه انسانبا  ،ها و جامعه ترقى و سعادت انسان

ا اسـتحكام جامعـه يـهای اخالقى، نقشى اساسى در سسـتى   آيد و در مكتب الهى فضليت مى

عبـارتى سـعادت فـرد و  فردی و هم جنبه اجتمـاعى دارنـد و بـهفضايلى كه هم جنبه  ؛دارند

در اهميــت پــرداختن بــه  1قــرآن كــريم .نــدا ناپــذير درهــم تنيــده شــده طورجدايى جامعـه بــه

را نمونـه كمـال فضـايل اخالقـى معرفـى  9های اخالقى، شخصـيت پيـامبر اسـالم فضيلت

ديـن مبـين اسـالم، «. )21 :אبאحـز(خوانـد  كند و مسلمانان را بـه پيـروی از ايشـان فـرا مى مى

ا، كمال انسان و تحكيم جامعـه انسـانى را نههايى است كه عمل براساس آ دربردارنده آموزه

صـورت  های اخالقـى بـه  ها، رشـد فضـيلت  محتوای اصلى اين آموزه. دنبال خواهد داشت به

طـرز  ها به انآيد كه رفتار انس مى از بسياری آيات و روايات چنين بر .مطلوب در جامعه است

های كنترلى  ها به اهرم ديگر انسان عبارت به ؛های غيررسمى است قابل توجهى متأثر از كنترل

تـرين  در اين پژوهش بـه تــحليل و بررسـى مهـم .دهند تر واكنش نشان مى غيررسمى سريع

  . پردازيم كه در كنترل اجتماعى نقش دارند های اخالقى مى فضيلت

   جامعه  با تقوا و ارتباط آن. 5- 1

تـرين وسـيله در  محرمات كه در زبان دين از آن به تقوا تعبير شده اسـت، مهـم  پرهيز از

                                                           
1 . َ َ َوالْيَْوَم اْالِخَر َوَذكََر اّهللاٰ ِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمن كَاَن يَْرُجوا اّهللاٰ  .  كَثِيراً لَقَْد كَاَن لَكُْم فِى َرُسوِل اّهللاٰ
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  تـا زمـانى كـه نفـس، آلـوده بـه. و هـمچنين كسب محبوبيت دنيـوی اسـت  سلوك مـعنوی

پذير نخواهـد  های نفسانى است، تعالى انسان در هيچ بُعدی امكان و تابع لذت  حرام  كارهای

روحـى افــراد در جــامعه خواهـد شـد و از   تعـالى  و   قوا از سـويى باعث خودسـازیتـ. بود

گردد؛ درنتيجـه باعـث صـعود جامعـه  مى  تر طورجامع  طرفى عامل بالندگى جامعه پيرامون به

شـود و از  در آن مى  های عظيم اخالقـى و تثبيـت دينـداری مــطلوب انسانى به سوی ارزش

. گـردد مى از جامعـه  های درونى های اخالقى و نخوت ف رذيلتطرف ديگر سبِب لغـو و حـذ

در كار نيك   من  امت  تا زمانى كه« :اند رسـول خدا نيز تقوا را در رشد جامعه، حياتى دانسته

هـا از ايشـان  ، بـر خير و سالمت هستند و چون چنين نكنند، بركت برخيزند  يكديگر  به يارى

مالك بـرتری اخالقى،   های و فضيلت  اگر تقوا. )181ص: 6، ج1411طوسی، ( 1»شود گرفته مى

هـای  جــايگزين مــالك ای قبيلـه و د، معيارهای فرعى و بدلى مانند فـخرفروشى نـژادیننـباش

و   اخالقـى  د و ايــن بــاعث تـرويج مفاسـدنشـو واقـعى، برای تمايز آدميان از يكـديگر مى

  . )372ص: 3 ، ج1417،  طبאطبאیی(واهد شد جامعه خ  در  ها تحقير انسانيت ذاتى انسان

  توكل. 5- 2

نفوذ اراده و رسيدن به مقصود در عالم ماده نيازمند يك سلسله اسباب و عوامـل طبيعـى 

شـود و  كه انسـان وارد ميـدان عمـل مى هنگامى. و يك سلسله عوامل روحى و نفسانى است

ی كـه ميـان او و هـدفش فاصـله تنهـا چيـز ،كنـد مورد نيـاز را آمـاده مى عوامل طبيعىِ  همه

در . اندازد همانا تعدادی از عوامل روحى از قبيـل سسـتى اراده و تصـميم و تـرس اسـت مى

اش قوی و عـزمش ثابـت  اراده ،چنين وضعى اگر انسان بر خداوند سبحان توكل داشته باشد

قـام زيـرا انسـان در م ؛د شـدنـگردد و موانع و مزاحمات روحى در برابر آن خنثـى خواه مى

خورد و با چنين پيوندی ديگر جايى برای نگرانى و تشويش   توكل با مسبب اسباب پيوند مى

بعد غيبـى  ،اين، نكته ديگری كه در مورد توكل موجود است عالوه بر ؛ماند خاطر باقى نمى

رسـاند  يعنى خداوند متعال شخص متوكل را با امدادهای غيبى مدد مى ؛و ماورايى آن است

دها از حوصله اسباب عادی و طبيعى فراتر و در رديف مافوق علـل مـادی قـرار كه اين امدا

                                                           
تِى بَِخيٍر تََعاَونُوا َعلَى الْبـِر َو التـقَْوى فـَِإَذا لَْم يفَْعلُوا ذَ «. 1 لَِك نُِزَعْت مِنُْهُم الْبََركَاُت َال تََزاُل ُأم . 
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خـدا  ،توكل كنـد هر كس بر خدا ؛و من يتوكل على اّهللاٰ فهو حسبه« دارد و ظاهر آيه شريفه

بـه كنتـرل درونـى  توانـد  توكل بر خدا مى. دهد چنين امدادی را نويد مى »او را كفايت كند

بعـد از  ]به خدا[ردن ك توكل1 :ندفرماي مى 9پيامبر. كمك كند فرد در انجام رفتار انحرافى

  . )103ص: 3ج ،1405 متقی ھندی،(كاربردن عقل، خود موعظه است  به

  مراقبت. 5- 3

ها در نظــر گرفتــه و هــم  ديــن هــم خــود ســازوكارهای مراقبتــى و نظــارتى بــرای انســان

هـای دينـى  تـأثير مراقبتعمـده . اسـت كردههايى در باب لزوم مراقبت انسان مطرح  توصيه

راجع به همنوايى افراد با هنجارهای متداول اين اسـت كـه افـراد را بـه نيـروی خـودكنترلى 

های بيرونـى  جنبـهبر  ،دينى در مورد كنترل افراد هایسازد و از سوی ديگر دستور مجهز مى

نظيـر در دين اسالم، يكى از كاركردهای باورهـای دينـى . دكنن كنترل غيررسمى تأكيد مى

حضـرت امـام . بازدارندگى آن ذكر شـده اسـت ،روز قيامت و حسابرسىو باور به خداوند 

اگر اقرار به خداوند و ترس از عـالم  2:دفرماين در مورد كاركرد اقرار به خداوند مى 7رضا

هـای شـهوانى و نفسـانى از تـرك  غيب نباشد، كسى نخواهد بود كه افراد را هنگـام خلوت

  . )100ص: 2، ج1376صدوق، (انجام گناه كبيره بازدارد  معصيت، هتك حرمت و

 حيا. 5- 3

حيا يكى از عناصر مهمى است كـه اغلـب رفتارهـای شخصـى و اجتمـاعى متـأثر از آن 

در احاديــث . رود مــؤثر در كنتــرل غيررســمى افــراد بــه شــمار مــى یعنصــر و اســت

اً بُعـد بازدارنـدگى ه است كه جمعفتتعبيرات گوناگونى راجع به حيا به كار ر8معصومان

بعد از  7امام صادق. كند عنوان يك سازوكار كنترلى اجتماعى تقويت و تأييد مى آن را به

حيا در گرو ايمـان و «  3:دفرماين چنين مى ،نمايند اينكه رابطه متقابل ايمان و حيا را بازگو مى

                                                           
 . اَلتَوكُل بَعَْد الْكَيِس َمْؤعَِظٌة؛توكّل. 1
ِ َو َخْشيتُُه بِالْغَيِب لَْم يكُْن َأَحٌد ِإَذا َخَال بَِشْهَوتِِه َو ِإَراَدتِِه يَراقُِب أَ «. 2 ْ . َحداً فِى تَْرِك َمعِْصـيٍة َو فَلَْوَال اْإلِقَْراُر بِاّهللاٰ تَِهـاِك ان

 .ُحْرَمٍة َو اْرتِكَاِب كَبِيَرة
ُه َو َمْن ُحِرَم الَْحياَء فَُهَو َشر كُ «. 3  . لهُ الَْحياُء بِاْإلِيَماِن َو اْإلِيَماُن بِالَْحياِء َو َصاِحُب الَْحياِء َخيٌر كُل
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د محروم از حيـاء فردی برخوردار از حيا هميشه در مسير خير، و فر. ايمان در گرو حيا است

  . )329ص: 68، ج1403مجلسی، (» دارد هميشه در مسير شر گام برمى

  كيفى جامعه  صبر در ارتقای سـطح. 5- 4

صبر در اصــطالح عــلم اخـالق بـه حفـظ نفـس از اضــطراب، اعــتراض و شـكايت و 

هـای مطلـوب در جامعـه  از جملـه ويژگـى. شـود همچنين به آرامـش و طمأنينـه اطـالق مى

. به هنگام مــواجهه بــا مــشكالت اسـت  جامعه  شدن صـبر و پايداری در م، نـهادينهمستحك

اند كه در طـول حـيات خود، با آفـات، كمبودهـا، موانـع و  ای آفريده شده گـونه ها بـه انسان

شــديد   هـای حــمله  از سـوی ديگـر انسـان در معـرض .رو هستند به های فراوانى رو مصيبت

ت كه همه ايـن مـوارد ابزار آزمـايش انـسان از طـرف خدای متعـال بـه تمايالت نفسانى اس

صبر كليـد رسـيدن اسـت و كاميـابى سـرانجام كسـى اسـت كـه شـكيبايى  1.آيند شـمار مى

در اين راستا عالمه طباطبايى درباره جايگاه و اهميـت صـبر و . )45ص: 75، جھمאن( ورزد مى

  : فرمايد مـى عنوان يك فضيلت مهم و اثرگذار اخالقى هب  انسانى  های آن در تحكيم جامعه فايده

ها و مشكالت باعث رشد اجتماعى  و در برابر سختى  جامعه  اوالً صـبر و پايداری در

برد و خداونـد نيـز بـه  پيش مى  به  زندگى مادی و معنوی  فرد شده و او را معنوی در

حسـاب  و پاداشـى تام و بى  ر، اجـ اجتماعى  دينداری در نهاد ۀصابران به خاطر توسع

اساسـى در   ركـن  تـرين و محكم  ترين ياور در شـدايد ثانياً صبر قوی ؛فرمايد عطا مى

دهـد  مى  صــحيح  برابر تبلور عزم و تحول در اراده است كه به انسان، فرصت تـفكر

  ترين حفاظ برای ديـنداری اسـت و به منزلـه خلـوتى اسـت كـه در هنگـام و بزرگ

كنـد و  مصـونيت درونـى عطـا مى آور بـه آدمـى  های تـرس و صـحنه  پريشـان  افكار

كند  ها دور مــى گرداند و از گمراهى استوار مى  الهى  های او را در مسير هدايت گام

 . )424ص: 1، ج1417،  طبאطبאیی(

 خوف و خشيت. 5- 5

 شـدهتأكيـد  بر آنو در دين نيز  ردای غيررسمى دا از جمله عناصر مهم كنترلى كه جنبه

                                                           
ْرِك َوالنْجُح ُعقْبَى َمْن َصبَرَ . 1 بُْر مِفْتاُح الد الص . 
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: استكرده تفاوت خوف و خشيت را چنين بيان  شيخ طوسى .خوف و خشيت است ،است

خوف، ترس نفس از انجام رفتار نادرست و عقاب مترتـب بـر منهيـات اسـت؛ امـا خشـيت «

های دينـى،  طبق بيان .حالت درونى است كه ريشه در توجه به عظمت و هيبت خداوند دارد

ساز دوری از كارهای زشـت و  كننده است و هم خشيت زمينه  هم خوف بازدارنده و هدايت

شـود و هـم  انجام رفتار درست است خوف هم شامل ترس از خداوند و عذاب و عقاب مى

از نگـاه اميرالمـؤمنين تـرس الهـى و اخـروی . شامل ترس از مردم، رسوانشدن و نرفتن آبرو

م يك اهـرم زودبـازده و فـوری كه ترس از مرد درحالى ؛يك اهرم تنبيهى مورد انتظار است

افراد ترس خود از بندگان خدا را امر فـوری  1:دارند ايشان در اين مورد چنين بيان مى. است

  . )191ص: 1379אمدی، تمیمی (پندارند  يافتنى مى و ترس از خداوند را وعده و ضمان تحقق

  ثواب و عقاب بر رفتار .5- 6

عنوان كنتـرل غيررسـمى  و تنبيـه مـاورايى بـه از نظر دين، رفتار افراد تحت تأثير پـاداش

عنوان نتايج افعال و تأكيد بر اينكه خداونـد در قيامـت  توجه اكيد به ثواب و عقاب به. است

برای درستكاران پاداش و برای بدكاران عذاب در نظر گرفته است، گويـای اهميـت نقـش 

 .در هدايت افـراد اسـت عنوان كنترل غيررسمى و كارآمدبودن آن كنترلى ثواب و عقاب به

برخى از داليل قرآنى و روايى حاكى از اين است كه ثواب و عقاب و بهشـت و جهـنم بـر 

هـای  گونه عمـل كننـد كـه بـه ثواب كنند آن ها سعى مى و انسان گذارد مىرفتار انسان تأثير 

مشـتاقان 9حضـرت پيـامبر. های اخـروی در امـان بماننـد عقوبت و از بندياباخروی دست 

 2:داننـد گيرنده بـه كارهـای خيـر و خائفـان از جهـنم را تـارك شـهوات مى ت را پيشىبهش

شـتابند و كسـانى كـه از آتـش جهـنم  به كارهای نيك مى ،مندند به بهشت عالقهكه كسانى 

  . )96ص: 74، ج1403مجلسی، (گزينند  از رفتار شهوانى دوری مى ،ترسند مى

   بر نوع همنشين مواظبت. 5- 7

اثرگذاری همنشين بر اشخاص و اثرپذيری آنان از همنشـين، احاديـث ضـمن با توجه به 

                                                           
 . َخْوفَُه مَِن الْعِبَاِد نَقْداً َو مِْن َخالِقِِهْم َضَماناً َو َوْعداً َجَعَل «. 1
َهَواتِ «. 2 اَر تََرَك الشِة َساَرَع فِى الَْخيَراِت َو َمْن َخاَف النَمِن اْشتَاَق ِإلَى الَْجن . 
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نـد و افـراد نك رو منـع مى های كـج  باره، اشخاص را از همنشينى با انسـان دراين پياپىهشدار 

احاديـث و . دنـكن  عنوان الگوهـای مناسـب بـرای همنشـينى معرفـى مى تقوا را بـهامؤمن و بـ

امـام . دنسـاز  جود شيطان و همنشـينى او بـا انسـان آگـاه مىواز ها را   انسانهمچنين روايات 

خود را بـرای تـو آرايـد و  ]نابخردانه[خرد مباش كه او كار   همنشين بى 1:فرمايد مى 7على

  . )527ص :293حכمت : نهج אلبאغه(دوست دارد تو را چون خود نمايد 

  عدالت اجتماعى. 5- 8

دهـد و معتقـد   م عدالت توضيح مىمبحث كنترل اجتماعى را در مفهو 7حضرت عـلى

افـراد جامعـه را  ،هـای مختلـف  سازوكاراست كه كنترل اجتماعى درواقع تالشى است تا با 

  رو بـه  ،ای كـه در مسـير عـدالت باشـد  در مسير اعتدال قرار دهند و معتقد اسـت كـه جامعـه

  گرفتـه  امـام بـرای انسـان دو قـوه عقـل و شـهوت در نظـر. داشـتترقى و پيشرفت خواهـد 

نهادن بـه تــمايالت نــفسانى دانــسته و بـر نقـش  هـای اجتماعى را گردن  روی اسـت و كـج

شود تـا تمـايالت نفسـانى در زيـر   كه سبب مى كرده استتعليم و تربيت از آن منظر تأكيد 

هـای اجتمـاعى جلـوگيری نماينـد   روی فرمان قوه عاقله قرار گـيرند تـا از ايـن طريق از كج

  . )293ص :1382אر، وفאد(

  تعليم و تربيت خانواده و. 5- 9

پـذيری و  ينـد جامعهابـديل خـانواده، تعلـيم و تربيـت در فر امروزه همگـان بـر نقـش بى

 دادنِ  معتقــد اســت ميــل 7امــام علــى. همچنـين كنتــرل و نظــارت اجـــتماعى تاكيــد دارنــد

پـذيری كـودك  جامعهكودكان بـرای اكـتساب صفات و مكارم اخالقى كه نهايتاً منجر بـه 

حـق ايـن : عرض كرد9مردى به رسول خدا  .شود، بايد در درون خانواده نهادينه شود مى

خوبى او را تربيـت  اسم خوب برايش انتخاب كنى، به 2:فرزند بر من چيست؟ پيامبر فرمودند

  .)390، ص21، ج1414 ،حر عאملی(نمايى و به كارى مناسب و پسنديده بگمارى 

                                                           
ُه يَُزيُن لََك فِعلَه َو يََود اَن تَكُوَن مِ . 1 ن

 . ثلَهال تَصَحب المائِق فَاِ

 . تُحِسُن اسَمُه َو اََدبَُه َو تََضعُُه َموِضعا َحَسنا: ما َحق ابنى هذا؟ قالَ !  يا َرسوَل اّهللاٰ : قاَل َرُجلٌ . 2
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   انسانى  و جامعه  ادریاخوت، بر. 5- 10

نظـر   دارد كه شايد در ديگر روابـط اجتمـاعى كمتـر مـد  اسالمى نـتايجى در پى  اخوت

  احساس مسئوليت نسبت به برادر ديـنى خـود كه هيچ مؤمنى را در جامعـه  مانند.  قرار بگيرد

ند، اهتمام بـه نيست كه از آن سرباز زند و در عين حـال خـود را مسلمان بدا  سزاوار اسالمى 

كه حقوقى هستند؛ رفق و مـدارا ...نيازهای يكديگر و  سـاختن  بـرآورده  امور همديگر، مانند

  . )236ص: 74، ج1403،  ؛ مـجلسی  132ص: 2، ج1430כـلینی، (و بردباری كه اخالقى هستند 

  امر به معروف ونهى از منكر. 5- 11

وجـوب امـر بـه . دی برخوردار اسـتنظارت همگانى در دين اسالم از اهميت بسيار زيا

بـودن بـه  بودن به احساس مسئوليت در قبال ديگران و موظف معروف ونهى از منكر، مكلف

و بنای اسالم  اند كه در حوزه فقه و شريعت اسالمى مطرح شده ندا مراقبت از ديگران اموری

تـا از ايـن  ايـدبيعنوان يـك هنجـار در بر اين است كه در جوامع دينى و انسانى اين مهـم بـه

همـه  9اكرم پيامبر. ل خود هدايت شودئا طريق، سياست كنترلى اسالم به نقطه رفيع و ايده

از يكـديگر را از و مراقبت ترل كنو نظارت،  كنند مىافراد جامعه را كارگزار كنترل معرفى 

بـه  هرگـاه مـردم امـر 1:فرماينـد نظارت همگانى مى رهايشان دربا. شمارند مى وظايف افرد بر

معروف و نهى از منكر نكنند و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند، خداونـد بدانشـان را بـر 

: 2، ج1403כلینـی، ( نشـودامـا دعايشـان مسـتجاب  ؛آنان مسلط گرداند و نيكانشان دعا كننـد

 عنوان مـدير خـانواده بـر دين اسالم به نظارت شـوهر بـه ،عالوه بر نظارت همگانى. )374ص

عنوان ركـن  نقش خانواده در كنترل اجتماعى خانواده بـه .ضای آن تأكيد داردهای اع كنش

  .)396ص: 1390مهدوی، (پذيری كودكان دارد  در جـامعه  بنيادين جامعه نقش بـسيار مـهمى

  ن و چگونگى نقش آن در استحكام جامعهيالب اصالح ذات. 5- 12

اين اصل از بين برود، اعـتماد  اگر. همدلى اساس جامعه انسانى و مايه بالندگى آن است

                                                           
1 .  ُ ِإَذا لَْم يْأُمُروا بِالَْمعُْروِف َو لَْم ينَْهْوا َعِن الُْمنْكَِر َو لَْم يتبِعُوا اْألَْخياَر مِْن َأْهِل بَيتِى َسل  َعلَيِهْم ِشـَراَرُهْم فَيـْدُعوا َط اّهللاٰ

 . ِخياُرُهْم فََال يْستََجاُب لَُهمْ 
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در . ماند از حركت تكاملى خود باز مى  درنتيجه جامعه .بندد ها رخت برمى از دل  و دلگـرمى

جامعه ناهمگون كه افراد به جای همـدلى، در پـى ويرانـى يكديگرنـد، راه بـه رسـتگاری و 

در جامعه . واهند شـدتر خـ ، گسترده جامعه  روز در ها روزبه بهروزی نخواهند برد و كدورت

توجهى به حقوق محترم  مورد، بى به دليل تعارض منافع، باالبودن سطح انتظارها، توقعات بى

  و دشمنى  ، اخـتالف خره تفاوت در خلق و خـویاألاشخاص، كوتاهى در انجام وظايف و ب

ا و هــ بنــابراين بايــد بســترهای ايجــاد نگرانــى ؛اســت  طبيعــى  آيــد كـــه امـــری بــه وجــود مى

  مسـلمانان در ۀوظيفـ. ها را برچيد تا همدلى در ميـان افـراد اجتمـاع نهادينـه شـود خوری دل

 ؛اسالمى، پيوند و همدلى، صـميميت، بخشـش و خطاپوشـى دربـاره يكـديگر اسـت  جامعه

و بـر شـما بـاد بـه ارتبـاط و بـذل و بخشـش و  1:آمـده اسـت7 علـى  كه در وصيتنامه چنان

  . )47، نאمه אلبאغه  نـهج(كردن به يكديگر  شتى و پيگزيدن از جدا دوری

  صله ارحام. 5- 13

از كارهاى بسيار نيك و اعمال پسنديده كه حضرت حق و انبيـا و امامـان بـه آن اصـرار 

صـله رحـم و كمـك و حمايـت و محبـت بـه  در مـورداسالم . صله رحم است ،اند ورزيده

قطع رحم و بريدن رابطه از خويشـان و اى قائل شده است و   خويشاوندان اهميت فوق العاده

هـای  اثر ارتباط با افراد، اعضای خانواده، اقوام و گروهبر  .نهى كرده است بستگان را شديداً 

گيرد و طرز برخورد وی با ديگران، رعايـت حقـوق  مختلف، هويت اجتماعى فرد شكل مى

ديگـر افـراد در او  هـا، ارحـام و ، تحمل افكار و عقايد مختلـف، دفـاع از خـود، ارزشنآنا

كند و عالوه بر اخـالق فـردی، اخـالق اجتمـاعى  او اعتماد به نفس پيدا مى. گيرد سامان مى

های اجتماعى كه بالی اجتماع است، دفـع  تدريج ناهنجاری سازد و به خويشتن را استوار مى

 7حضـرت بـاقر. گـردد گونه ميـان اعضـای خـانواده مسـتحكم مى شود و رابطه محبت مى

گردانـد وثـروت را زيـاد  ها را دفع مى  كند و بال صله رحم اعمال را پاكيزه مى « 2:مايدفر مى

                                                           
 . َعلَيكُْم بِالتَواُصِل َو اَلتبَاذُِل َو ِإياكُْم َو اَلتَدابَُر َو اَلتقَاُطعَ . 1
لَُه فى َعمِره، َو تُوِسُع فِى ِرزقِـه، َو تَُحبِـب  االَمواَل، َو تُنِسىءُ  ِصلَه االَرحاَم تَُزكِى االَعماَل، َو تَدفُع البَلوی، َو تُنمى. 2

 . فِى اهِل بَيتِه، فَليَتُِق اّهللاٰ َو ليَِصل َرِحَمه
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. شـود بخشد و باعث محبوبيـت مى روزی را وسعت مى سازد و كند و عمر را طوالنى مى مى

افـراد در پيونـدهای . )299ص: 1373שعبه حرאنـی،  אبن(» صله رحم كنيد از خدا بترسيد و ،پس

ــاميلى ــانوادگى، ف ــد به خ ــديگر باي ــا يك ــرت ب ــه و معاش ــدن،  گون ــه از آزاردي ــند ك   ای باش

صـله « 1:فرمايـد مى7امـام صـادق. نـدكناحساس طردشدن و عدم تعلق به اقوام جلوگيری 

: 1403مجلسی، ( »رحم كن گرچه با شربتى از آب و بهتر صله رحم بازداشتن آزار است از او

  . )117 - 71ق

  احترام به قانون. 5- 14

  كـه بايـد پـا بـه صـحنهاسـت رود به زندگى اجتماعى، كسى به انسان يـاد نـداده برای و

. ، اجــتماعى اسـت طــبيعتش  ، بــرابرشزيرا انسان چه متمدن باشد يا متوح ؛بگذارد  اجتماع

بـه   احترام.  شود مى  جاكه انسان بـايد در حـيات اجـتماعى رشد كند، نياز به قانون حس ازآن

تـوجهى بـه قــانون از  مقابـل، بـى  در .ها بـرای پيشـرفت جامعـه اسـت وشقانون از بهترين ر

ای  تواننـد جامعـه تنهـا مــقرراتى كـه مى .آيـد عـوامل اصـلى انحطاط يك ملت به شمار مى

ــى ــوانين اله ــد، ق ــد آورن ـــانونمدار پدي ـــالم و ق ــالمى -س ــا، ا اس ــه آنه ــل ب ــا عم ــه ب ند ك

و مسـير اصـالح جامعـه، همـوار خواهـد  های اجتماعى سامان خواهد يافت افسارگسيختگى

در اسالم نيز همان تعاليمى است كه خداونـد از طــريق وحـى بـر آخـرين   محور قانون. شد

ش در احاديـث بـه ايـن ورو بـا كـا ازايـن ؛فرستاده خويش خاتم رسوالن، بيان فرموده است

ای قانونمـدار را  هتوان جامع مى با پيروی از دستورهای نبى مكرم اسالم  كه  رسيم نتيجه مى

گرامى كــه خــود نقــش ابــالغ و اجــرای قــوانين  رســول .بــرای افـــراد آن بـــه ارمغــان آورد

آن . ل بـودئـعهـده داشـت، جايگـاه و منزلـت بـااليى بـرای آن قا ربخش اسـالم را بـ حيات

را بر متجاوزان به حريم قانون، بهتـر ) حدود(حضرت اجرای قوانين جزايى و كيفری اسالم 

عـאملی،  حـر( 2دانسـت مى شصت سال و نيز برتر از بارش چهل شب باران بر زمين عبادت از

  . )308ص: 18، ج1414

                                                           
ِحُم كَف اَْألََذى َعنَْها. 1 ِصْل َرِحَمَك َو لَْو بَِشْربٍَة مِْن َماٍء َو َأفَْضُل َما يوَصُل بِِه اَلر . 

 . ستيَن سنهٍ االرِض أزكى مِن عبادِه  حد يُقاُم فى. 2
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  ا بر نظريه هيرشى از ديدگاه احاديثهانتقاد. 6

رو، همگى  حيوانات بوده و ازاين و همه ما جز« :گويد  هيرشى در خصوص جرم مى :١انتقاد

بـر ايـن فـرض مبتنـى اسـت كـه  او نظريه .»ايم  به طور طبيعى قادر به ارتكاب اعمال مجرمانه

و   بــا نظـم مرسـوم  زيـرا پيونــدهايش  ؛شخص برای ارتكـاب اعمـال بزهكارانـه آزاد اسـت

كـه ديـن مبـين  درحـالى ؛)Hirschi & Gottfredson, 2003: P.16( رود  به طريقى از بين مـى  متعارف

تـوان ايـن   ا بر بشر تمام كـرده و مىاسالم با قبول همه اميال در بشر، راه سعادت و شقاوت ر

. تواند عامـل بازدارنـده انسـان باشـد كه اعتقاد به معاد مى ايراد را بر نظريه هيرشى وارد كرد

شـود و بـه   دعـوت مى اچون اگر انسان سر تكذيب نداشته باشد، وقتى به سوى ايمان و تقـو

م بر صحت آن دعوت و آن گردد، آيات بينات و ادله قاطعه ه  عظيمى تهديد مى چنين خبر

مجهـز  اكند، بايد از چنان خطرى برحذر شـود و خـود را بـه ايمـان و تقـو تهديد داللت مى

ترين مبـاحثى كـه در   تـرين و كليـدی  ولـى از جملـه مهم ؛نموده، آماده لقاى آن روز گردد

» تقــوا«و احاديــث در مــورد آن ســخن رفتــه، موضــوع  هــای اســالمى   تعــاليم و آموزه

عنوان يك نيروی درونـى  به های اسالمى   تقوا در آموزه. است) گهداری، خودكنترلىخودن(

دهـد و نفـس امـاره و   ، قوت و قـدرت و نيـرو مى·به روح ،قوی مورد بازشناسى قرار گرفته

نگهـداری   نيز داروی تقـوا و خود 1حضرت على .سازد  احساسات سركش را رام و مطيع مى

درسـتى كـه  بـه« :كنـد تجـويز مى  مىئات بشر، حتـى امـراض جسـرا برای همه دردها و ابتال

سـت و ا هـای كـور شـما  خودنگهداری، داروی بيماری قلوب شـما و موجـب بينـايى درون

هايتـان و  كننـده آلـودگى جان هاتـان و پاك درمان بيماری كالبدهايتان و زاينده فسـاد سـينه

هايتان و زداينده سـياهى  ب دلنشاننده ترس و اضطرا هايتان و فرو بخش ضعف چشم روشنى

شـده نقـل  9و رسول اكـرم 7امام صادقاز اين روايت . )198خطبه :هنهج אلبאغ(» ُظلمتتان

شـكنى و معصـيت خـدا بـه صـورت علنـى و  هرگاه هنجارشكنى، حريم«: كه فرمودند است

آشكار صورت پذيرد، هرچند هنجارشكنان اندك باشند و اكثريت مردم، افرادی قانونمنـد 

. »هنجارمند باشند، ولى اين اكثريت نظارت و كنتـرل را رهـا كننـد، عـذاب خواهنـد شـد و

                                                           
افئدتكم و ِشفاء مرض اجسادكم وَصالُح صدوركم وُطهور َدنَِس انفُسـكم  إن تَقوا اّهللاٰ َدواء قلوبكم و بصر ع مى. 1

 . و جِالء َعشا أبصاركم و امُن فزع جأشكم و ضياء َسواد ظلمتكم
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نيز در وصيت خويش بـه فرزنـدانش در خصـوص پيامـدهای 7طالب حضرت على بن ابى

شوند كه هرگاه نظـارت رفتارهـا را   توجهى به نظارت و كنترل انحرافات يادآور مى منفى بى

 .رو و منحرف بر جامعه صالحان است های هنجارشكن، كج  رها كنيد، نتيجه آن تسلط انسان

در آن صورت، طلب خير و استمداد از خـدای سـبحان سـودی نـدارد و خـدا پاسـخ مثبـت 

تـوجهى  رو و منحرف بر فرهنگ جامعه، نتيجه سستى و بى زيرا تسلط افراد كج ؛نخواهد داد

از جملـه بنـابراين  ؛اسـتشما به وظيفـه اجتمـاعى خـود، يعنـى نظـارت و كنتـرل اجتمـاعى 

های بهنجـار جامعـه   رو بر فرهنگ پيامدهای منفى عدم نظارت اجتماعى، تسلط فرهنگ كج

رهنـگ نابهنجـار بـه ف د و خردهنـها مبدل گرد باشد و بسيار واضح است كه هرگاه ارزش مى

هـای قـدرت و ثـروت و حتـى   فرهنگ حاكم تبديل شود، در آن صورت با استفاده از اهرم

محمــدی ( دنشــو  هــا تحريــف و بــه يــك عــرف و هنجــار عرضــى تبــديل مى ارزشمنزلــت، 

  . )264ص: 1376שهری،  ری

و بـه صـورت . نـدندا  روايات احساس گناه و شرم را شرط ايمان مى احاديث و: ٢انتقاد 

ــاد  ــا ي ــد كردهضــمنى از حي ــدا . ان ــامبر خ ــديثى از پي ــده اســت9در ح ــای   از مثل 1:آم ه

مردم بر جای نمانـده اسـت كـه وقتـى حيـا نداشـتى، هـر كـاری  جز اين سخنِ  :پيامبران

تـرين رفتارهـا پـروا  حيـا از انجـام زشـت  فـرِد بى. )56ص: 2، ج1404صدوق، ( خواهى بكن  مى

گونه كه گذشت او نه برای آبروی خود ارزشى قائل است و نه حضور ناظری  ندارد و همان

ــرم مى ــاری را زشــت   را محت ــه اصــوًال رفت ــمارد و ن ــمارد  مىش ــن ويژگى. ش ــدرت   اي ــا ق ه

بـرد و درنتيجـه   مى آمدن شرايط رفتار زشت و ناپسـند از بـين بازدارندگى او را هنگام فراهم

رو راهى برای نجات، متصور نخواهـد  ازاين ؛افتد آسانى اتفاق مى چنين رفتارهايى برای او به

  اند؛ لقائر عتبااجتماعى ی ااهای ارزشبر انمجرمتوان از نظريه هيرشى استنباط كرد  مى. بود

را دور نها آين ترتيب ابه و  دهنـده جلور اــعتباىــبد وــخای رـبرا ا ـنهآد ـكنن ىـما سعى ما

ب ــه موجـه بـست كم اعقالنيت جر وه ـل مجرمانـبر عمهيرشى ين ترتيب تأكيد ابه  ؛بزنند

از ى ـــناش هِ اـــگنحسمجــرم ی هيرشــى مطابق يافتهها .تـــفى نيسراـــنامتعد رـــفم رـــمجآن، 

ری را اــبزهكن، راه انظريه، مجرمـين اسطۀ وابه . كند مىى ـخنثد وـخم را در رـجب اـتكار

                                                           
 . نَْع ما ِشئَْت إذا لَم تَْستَحى فاصْ : إّال قَوُل النّاِس  :لم يبَْق مِن أْمثاِل األنْبياءِ . 1
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كه اين امر متنـاقض بـا  درحالى ؛د»ـنگيرنان دـجاب وذـا «عـد تـكنن ىـمار وـهمد وـخای رـب

 . )195ص: 1389مאرש، (است های دينى     آموزه

اوالً بـه نظـر  :اند رو شـده ای روبـه گسترده هایا انتقادچهار جزء نظريه هيرشى ب :٣انتقاد

توانـد  مـثًال درگيـری نمى ؛دهنـد رسد كـه ايـن مـوارد تمـام انـواع جـرم را توضـيح نمى مى

هنجارهای اجتمـاعى را  ،فرد با اشتغال به يك كار چهزيرا اگر ؛ی جرايم باشد دهنده توضيح

ه نتواند مرتكب جرم شود؛ درواقع همين قدر گرفتار نيست ك ولى لزوماً آن ؛كند رعايت مى

و ثانياً هيرشى مفهوم . دهد كاركردن فرصت الزم برای ارتكاب جرم را در اختيار او قرار مى

تـوان مسـتقل از  چـون وابسـتگى را مى ؛دهـد سازی تـرجيح مى وابستگى را بر مفهوم درونى

ان بـه ايـن صـورت مـورد تـو سازی را نمى ولى درونى ؛گيری كرد آميز اندازه رفتار انحراف

توانـد  هيرشى بدون داشتن يك ايمان راسـخ نمى ءهر چهار جز پس لزوماً  ؛سنجش قرار داد

ترين عامل در كنترل اجتماعى  كه دين مبين اسالم داشتن تقوا را مهم درحالى ؛جوابگو باشد

نهـج ( ١»اسـتاش شـود، خيـر دنيـا و آخـرت روزى او شـده   هـركس تقـوا روزى« :داند  مى

   .)769ص: 1324 ،لفصאحهא

ضـعف ديگـر ايـن چهـار متغيـر آن اسـت كـه هيرشـى بـرخالف معنـای  ۀنقط: ۴انتقاد 

ــر  روان ــه در تفك ــات ك ــناختى كلم ــف اش ــك تعري ــال ي ــه دنب ــت، ب ــب اس ــايى غال مريك

نيسـت كـه  او ايـن بـدان معنـ انـد های اسـالم ثابت  قوانين الهى و آموزه. استشناختى  جامعه

ولـى  ؛ى و متغييرانـدئـبلكه احكام در اسـالم جز ،ندنكن ى و مكانى تغيير احكام در هيچ زمان

 ؛مدرن برجسـته اسـت ۀكنترل هنوز هم در جامع ۀنظري. ترند شمول دركل قوانين الهى جهان

حتـى خـود هيرشـى را ا هبرخى از اين انتقاد .رو شده است ای روبه گسترده هایولى با انتقاد

ش از ايـن نظريـه در طـول ا ی اوكه پشـتيبانى نظريه أد منشخصوصاً در مور ؛است كردهارائه 

 يـۀكنترلى شده كه در قالـب نظر ۀزمان كاهش يافته است و درنهايت منجر به پيدايش نظري

اشـتباه تصـور شـده اسـت كـه وابسـتگى بـه معنـای  بنابراين به ؛عمومى جرم ارائه شده است

ولـى  ؛شدت بيشتری پيـدا كنـد قدرت يك پيوند درونى عاطفى است كه شايد بدون تعامل

. منظور هيرشى از تعهد، ارادت عميـق و درونـى فـرد بـه ديگـران نبـود. درواقع چنين نيست

                                                           
نيا َواآلِخَرهِ . 1 َمن ُرِزَق تُقًى فَقَد ُرِزَق َخيَر الد. 
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منظورش از اعتقاد، ايمان درونى شديد يا باور . منظورش از درگيری، گرفتاری عاطفى نبود

 ؛وده و نيستچنان درونى شده نب پيوندی كه در نظر او بود، آن. عميق به چيزی يا كسى نبود

  . خداوند او را كافى است ،زند  كه فردی خود را به خدا پيوند مى درحالى

  گيری  نتيجه

تـوان   مى ،شى كه در احاديث و نظريه هيرشى درخصوص كنترل اجتماعى انجام شـدوبا كا

اجتماعى دارند كـه   آهنگ  نتيجه گرفت اسالم دينى اجتماعى است و احـكام فـردی آن نيز

بـودن  با توجه بـه غنى .شود در جهت اصالح و تقويت روابط افراد جامعه استفاده مىاز آنها 

هيرشـى كـه  ۀكنـد و نظريـ  های انسانى توجه مى های دينى و احاديث كه به همه جنبه  آموزه

جديدبودنش، تـاكنون چنـدين مرتبـه مـورد  ۀهرچند از موفقيت نسبى برخوردار است با هم

 ۀهيرشـى در نظريـ .طـورتجربى آزمـوده شـده اسـت اين نظريه بـه. ارزيابى قرار گرفته است

پيشنهادی خود ارائه  ۀكنترل اجتماعى معيار تجربى عمومى يا اختصاصى معينى را برای نظري

گرچه اصـول  ؛بينى به نظر برسد شود كه ادعای آن نوعى خودبزرگ اين سبب مى .كند نمى

زيرا  ؛شده است كه اين نظريه زايد است اين اتهام نيز مطرح. اساسى آن ظاهراً صحيح است

ای برای كنترِل خود غير از استعداد ارتكاب جرايم و رفتارهای مشابه ارائـه  تعريف جداگانه

،  از اصطالح مجرميت و خودكنترلى پايين به صورت مترادف اسـتفاده كـرده او. نشده است

شـود يـا  ن كنترل خود مىبود بودِن كنترِل خود موجب كم بگوييم كمكه كه مانند آن است 

كه احاديـث اذعـان دارنـد بـرای تعريـف  درحالى ؛شود اينكه مجرميت موجب مجرميت مى

  . واقعى كنترل خود، بايد يك شاخص مستقل برای خودكنترلى ارائه شود

ند، در نظريه هيرشى، ا اهميت های ديگر بى كند نظريه اشتباه ادعا مى همچنين اين نظريه به

رفتـار بزهكارانـه را مرتكـب  نـه مـتخلفان و پرسيدن اين سؤال كه چرا آنـابه جای تـوجه ب

 .كننـد  دنبال اين است كه چرا افـراد همنوا هستند و قـانون را نقـض نمى  به  هيرشى ،شوند  مى

  قانون  كنند كه هـنجارهای اطـاعت از شـكنى نمى وی پاسخ مى دهد افراد به اين دليل قانون

هيرشـى معتقـد . و نهادهای ديگر هستند  افراد  با  دارای پيوندهای اجتماعىدرونى كرده و   را

اگرچـه وی  ؛سـتيهای منجر به انحـراف و جـرم چنـدان ضـروری ن است شناسايى محرك

 ؛كنتـرل را دارنـد  رويكرد  گيرد كـه قابليت تلفيق با در نظر مى  را  خاصى  نيروها يا فشارهای
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طوركلى در تعـاليم  بـه .كـامًال تنـاقض دارد های اسـالمى  زهكه اين با احاديث و آمو الىحدر

درونى است و مراتب  های  كيد عمده برای كنترل رفتارهای انسانى، بر روی كنترلأت اسالمى 

های   كننـده كنتـرل تربيت دينى نيز در اين مكتب، در مرحله اول، بر تقويت و تثبيت اين قسم از

نكردن به رفتارهای نابهنجار حتى در جرمزاتـرين منـاطق و  اقدام. رفتاری بنا نهاده شده است

ها و عدم تعـدی از حـدود و خطـوط مقررشـده الهـى در ايـن   ترين موقعيت  انگيز در وسوسه

گذاری روی همـين   اسـاس بيشـترين سـرمايه براين ؛مكتب، مقصود نهايى تربيت دينى است

درونـى بـرای  ۀای تربيت شوند كـه انگيـز  گونه ها از درون به پذيرد كه انسان  مسئله انجام مى

سپس در مرحله دوم، اگر كسى از . نشدن به گناه داشته باشند الهى و آلوده یاهانجام دستور

درون اصالح نشده باشد و بخواهد دست به كار خالف بزند، همـۀ افـراد جامعـه را موظـف 

شـدن  ند و مـانع آلودهو امر به معروف و نهى از منكر كنباشند كرده است كه نظارت داشته 

ه كسانى از درون اصالح نشده باشند و قدرت مـردم و چچنان ،افراد گردند و در مرحله سوم

ده اسـت كـه بـا كـررا ملـزم  ن حكومـت اسـالمى ساز نباشد، مسئوال هم چاره افكار عمومى 

  . كنندخالف و خالفكار با قدرت حكومت برخورد 

» سـازی فرهنـگ«رل اجتمـاعى، بايـد بـه مقولـه كه همزمان بـا كنتـاست نكته پايانى اين 

جامعه نيز پرداخته شود و يك نظام فرهنگى در جامعه بـه وجـود آيـد كـه افـراد در محـيط 

درونـى پايبنـد گردنـد؛ يعنـى از انجـام رفتارهـای نـامطلوب و  نوعى نظم اخالقـىِ  جامعه، به

هـای  ب و رعايـت ارزشو درمقابل با انجام رفتارهای مطلـو نندها احساس گناه ك ناهنجاری

هـای اخالقـى، چـه  بنـابراين هرگـاه فضـيلت ؛اجتماعى، احساس رضايت خاطر داشته باشند

اجتمـاعى دارنـد، در كــنار هــم و در  ۀآنهـايى كـه جنبـ  و چـه  آنهايى كه بُعد فردی دارند

راسـتای ساخت جامعه مطلوب قرار بگيرند، جامعه رو بـه رشـد و تعـالى خواهـد رفـت و از 

  . شود ايى دور مىايست
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