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 مقدمه

)89: 1383فرجيها،(شناسى در كشور ما متولد نشده، اگر همچون برخى بپذيريم كه هنوز جرم

از گذاری سياستالجرم بايد بپذيريم كه جنائى نيز، نتوانسته رسـالت خـويش در پيشـگيری

در جامعـه ايرانـى موجـود فقـطهای متنـوعى كـه ظرفيتاز سويى ديگر،. كندجرم را ايفاء 

آن است، نه با مطالعات جرم و نه و تجربى مورد مطالعه قرار گرفته در شناختى چنان كه بايـد

و های جنائى در حوزه اریگذ سياست مـورد توجـه ... های مختلف تقنينى، قضايى، اجرايـى

هـای بـومى در جامعـه ايرانـى، كـارآيى مانـدن ظرفيت استفادهبى،در واقع. قرار گرفته است

.های جنائى را كاهش داده است سياست

و مناطق مختلف جهان بدان دليـل كـه بـا زمي،اين مسئله های نـهاختصاص به ايران ندارد

و ساختارهای متفاوت جامعوی، روبرو هستند، طبعـاً يـك برنامـه واحـد گوناگون اجتماعى

و پيشگيری از جرم نيز نخواهند داشـت و جرم. كنترل شناسـى در واقـع، در علـوم اجتمـاعى

مى به و بتواند چـارچوبى بـرای ندرت توان نظريه يا قانونى را كشف كرد كه عموميت داشته

و مكان زمانهمهرد گذاری سياست هـايى كـه تحـت تـأثيرحل راه،بر اين اساس. ها باشد ها

مى های تحقيق در كشورهای توسعه نتايج يافته گـردد تنهـا بـا رعايـت مالحظـات يافته ارائـه

و ملى در جوامع در حال توسعه قابل بهره .برداری است فرهنگى، سياسى، اجتماعى، مذهبى

ندا رداتى سياست كنترل جرم يا با مشكل ناكارآمدی مواجهبا توجه به اينكه الگوهای وا

مى،بودنو يا در صورت كارآمد و كم خواه ايـن الگوهـا-باشند، دارای اثرگذاری ضعيف

و يـا برگرفتـه از رويكـرد عـدالت ترميمـى باشـند از جرم -شناسى غـرب اخـذ شـده باشـند

مى هر جامعه های موجود در بافت فرهنگى اجتماعى گيری از ظرفيت بهره .يابد ای ضرورت

و برایيفریكدر مقررات جزايى اسالم، سياست از جـرم، مبتنـى بـر پيشـگيریكنتـرل

و مراحل متعددی اسـت  و منفعـتكـاصول ه از آن جملـه تـأمين خيـر، سـعادت، مصـلحت

و حراسـت از ارزشها انسان و،جـان،هـای دينـى با هـدف اجـرای عـدالت در جامعـه مـال

ا مىناموس امت هر چند مجـازات در بيـنش اسـالمى موجـب تـأمين. توان نام برد سالمى را

ن و افراد است ولى و آسايش جامعه و ضامن حفظ امنيت همبعدالت اجتماعى هايد آن را به

و آن را تنهــا راه حــل دانســت گيــری از ســاير لــذا بهره. رفتارهــای ضــداجتماعى تعمــيم داد

.استيفری ضروریكهای اجرايى غير ضمانت
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و محلى ايران  پيشـينهاست كه به سمت الگوهای بـومى كـه بـاآناقتضاء بافت فرهنگى

و درون و برگرفتـه از جامعـه ايرانـ اين سرزمين همخوانى داشته هـایو بـا آموزهى بـودهنگر

بنـابراين بـا توجـه بـه حاكميـت اسـالم بـر جامعـه ايرانـى،. منطبق باشد، پيش برودنيز دينى 

و نيـز حضـور پررنـگو برجسـته های اخال ظرفيت و دسـت-قـى واالی اسـالم كـم عملـى

مى-نظری و توليد سـازوكارهای الزم، بـه اخالق اسالمى در ميان مردم، توان با سازماندهى

و جديدی به نام  .دست يافت» محور الگوی كنترل درونى اخالق«الگوی بومى

جـكها در حـوزهى از سياسـتكـي عنوانبهاين الگو مىنتـرل يـ رم محسـوب و كشـود

و انـواع مجازات(ه در برابـر سياسـت پسـينىكـسياست پيشينى است و اقـدامات تـأمينى هـا

مى) تربيتى آن قرار و از و از نظـر هزينـه اجتمـاعىكگيـرد و مـؤثرتر و ارآمـدتر ، اقتصـادی

و اسـتفاده. تر است صرفه فرهنگى نيز مقرون به از منـابع اين مقاله با استفاده از روش تحليلـى

مى كتابخانه - هـای اخالقـى تـوان از ظرفيت ای، در پى پاسخ به اين سئوال است كه چگونـه

به؟كردمذهبى، الگويى برای كنترل جرم استخراج الگـوی«الگويى كه در اين مقاله از آن

مى» محور كنترل درونى اخالق  شود ياد

 تبيين الگوی كنترل درونى

اقدامات رسند،مى يفركبه متجاوزينو متمرّدين،آن بر اساسهك جزايى اقداماتبر عالوه

 وينكـتاز جلـوگيری بـرای مناسـبىهزمينـ توانـدمى پيشگيرانهو بازدارنده تأمينى، ارشادی،

.باشد جرايم

نخسـتهدرجدر پيشگيرانه تدابيرهك شودمى واقع مؤثر جامعهدر وقتى جنايى، سياست

اس.دگير قرار اهميت آندر نظام وكالمى، پيش از نترل بيرونى توجه شود، بـركه به مجازات

تأك مىكنترل درونى و سـپسها انسـانتربيـت،شود؛ چرا كه در اسالم، اصل اولى يد اسـت

و ايمـان بـه. آخرين راهكار، مجـازات مقـرر شـده اسـت عنوان به  گذشـته از نفـس معرفـت

و معاد افى بـرای هنجارمنـدیكـهانگيـزه بـه خـودی خـودكـاصول اعتقادی توحيد، نبوت

و روزه مؤمنان فراهم مى وه در واقـع تمرينكـآورد، اعمال عبادی ماننـد نمـاز هـای عملـى

و طاعتند، نقش بازدارنـدگى از ارت ننـدك اب منهيـات را ايفـا مـىكـتظاهرات بدنى عبوديت

.)223: 1383حسينى،(
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به پيشگيریموثر، پيشگيریهمچنين، برای ك وضعى و فايت نمىتنهايى با توجه بـه«كند

نتـرلكای برخوردار است، صرف توجـه بـهه حفظ سالمت درونى افراد از اهميت ويژهكاين

و بى ناكتوجهى به اهميت بيرونى مىكنترل درونى، موجب ؛شـود ارآمـدی سياسـت جنـايى

حاكزيرا و در صـورتىكنترل درونى بيانگر و رفتار فـرد اسـت و روان  ميت اخالق بر روح

تأه ارزشك و وضعى نيز بـه رسـالت خـود پيشگيرید، گير يد قراركهای اخالقى مورد توجه

و از بينكه همانك و فرصت موقعيت بردن نترل بيرونى اب جـرم اسـت، خواهـدكهای ارت ها

.)49: 1388ميرخليلى،(»پرداخت

اقـدامات های مقابلـه بـا جـرم، بـا تمسـك بـه آوردن هزينـه امروزه، پـايين عالوه بر آن،

هايى كـه در تـدوين سياسـت جنـايى دنبـال يكـى از ايـده«غيركيفری مـورد اهتمـام اسـت؛ 

گرفتن تدابيری است كه ايـن های مقابله با جرم از طريق در پيش آوردن هزينه پايين،شود مى

ب آبـادی،ده حاجى(»حال بـازدهى بسـيار زيـاد داشـته باشـد خوبى فراهم كرده، در عينهمهم را

1383 :99(.

دوم؛،نخسـت؛ الگـوی اعتقـادی: تواند بر پايه چند الگو تاسـيس شـود كنترل درونى مى

.محور الگوی اخالق

محـور اسـت؛ با توجه به اينكه تمركز نگارنده بيشتر بر تبيين الگوی كنترل درونى اخالق

و گذرا ابتدا الگوی باورمحور مورد بررسى قرار مى و سپس الگوی به صورت اجمالى  گيرد

مى اخالق :شود محور تبيين

)باورمحور(الگوی اعتقادی

به غيـركه مطرح است سئوالو اين شده پذيرفته جوامع تمامدر حقيقتيك عنوانبه،جرم

و جـرم كاهش برای توانمى ديگری عاملچهاز،قهريه قوای كارگيریهبو قوانين وضعاز 

و اجتمـاعى شناسـان آسيباز اریبهـره گرفـت؟ بسـي ممكـن بـه حـداقل بـزه ميزان رساندن

و ديگـران،( شناسان جرم  مـذهب كـه هسـتند عقيـده اينبر شناسان روانو)184: 1382جرج ولد

و پرخطـر نابهنجـارو رفتارهـای روی كـجازرا افراد خودكنترلى، عامل ترين اصلى عنوان به

در خـودكنترلى ايـن،باشـدتر مـذهبى جامعه فضایچههر طور طبيعىبهو داردمى نگه دور

و خـود كـردن ملزم خـدا، بـه ايمـان سـبب بـه متـدين فرد زيرا؛شودمى بيشتر بين شهروندان
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و باورو دينى اصول رعايت ْ«ستها انسان اعمال ناظر خداوند اينكهبه اخالقى َوقُـِل اْعَملُـوا

َعَملَ ُ َوالُْمْؤمِنُوَنكفََسيَرى اّهللاٰ َوَرُسولُُه َ يریَأ«)105: توبه(»ْم بَِأن اّهللاٰ  شـكبى،)14: علق(»لَْم يعْلَْم

در كندمى رفتارترو منطقى آرام بسيار و ناماليمـات ناكامى برابرو را خـودش اسـتدالل هـا

.زندمىسراواز كمتری بسيار مجرمانه رفتارهایو در نتيجه شود نمىو تسليم بازد نمى

و تقويت آموزه و ترويج و باورهای دينى و ها و تعـالى روحـى آنها عالوه بر اينكه رشد

و او را به هدف وااليى كه برای آن خلق شدهكن معنوی انسان را تضمين مى َخلَقْـُت«د َو مـا

لِيعْبـُــُدوِن ِإال َو اْإلِنـْــَس كنـــد، نقـــش نزديـــكمى،)56: الـــذاريات(ليعرفـــون،:یأ؛»الْجـِــن

و العاده خارق و انصراف درونى انسـان از اعمـالاز پيشگيریای در كاهش جرم وقوع جرم

و حتى افـراد را از دسـت و تبهكارانه دارد و منزلـت مجرمانه زدن بـه اعمـالى كـه دون شـأن

مى،هاست انسانى آن عمق اين باورها در وجود انسان بيشـتر باشـد بـه همـانچههر. دارد باز

و.اندازه تأثيرگذاری آنها بر رفتار انسان بيشتر خواهد بود در مقابل، منشأ بسـياری از جـرايم

مى گناهان، فقدان يا ضعف دين .باشد داری افراد

و تقويـت برجسته و مهـار تمـايالت جسـمانى ترين اثر باورهـای مـذهبى، كنتـرل انسـان

و روان. های نفسانى است روحيه مقاومت در برابر جاذبه به امروزه بسياری از متفكران كاوان

ن و سازنده و بـر نقش مثبت و فردی اعتراف دارنـد و مذهب در پيشبرد وضع اجتماعى يايش

و نيايشو مراسم مذهبى آراماين باورند كه  و روان نماز بخـشو پايـانها انسـانبخش روح

و دلگيری بِـِذ«موضوع تاكيـد دارنـد اينبركه تعاليم دينى همچنانها است؛ اضطراب ِركَأالَ

تَْطَمئِن الْقُلُوُب
ِ .)28: الرعد(»اّهللاٰ

و وجدان اخالقى احتـرام-شناسان برخى از جرم و دستاوردهای علمى گرچه برای عقل

و به  بـر ايـن بـاور نيـز هسـتند كـه-آنها در قلمرو جلوگيری از جرم معتقدند كاركردقائلند

و اصـول اخالقـى دينـى از،مبانى اعتقادی، احكام تكليفى فقهـى بهتـرين عوامـل بازدارنـده

و تباهى اسـت انحراف، مى،»دوركـيم«. بزهكاری دانـد كـه ديـن را يـك نيـروی اجتمـاعى

مى به و هـدايت و كردار فرد را كنترل دوركـيم، پرهـام،(كنـد صورت تعهدات اخالقى، رفتار

1383 :96(.

مى دين، محاسبه و كنترل نفس را به خود فرد واگذار و پيش از آنكه ديگـری گری كند

و محا و فطـرت در نظر آيد، خدا مى جلـوهسبه وجدان روسـت كـه مسـاله از ايـن. شـوند گر
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و مديريت كنتـرل اجرايـى قـوانين در انسـان مـومن عمـل عنوانبهتقوی سازوكاری درونى

از مى در«،1راس انديشمندان غربى نيـز دور نمانـده اسـت، بنـا بـه اظهـار نظركند؛ اين مهم

و هنجارهـای اجتمـاعى بـه دليـل تـرس از مجـازات يـا كنترل در ونى پيروی افراد از قواعـد

ت و را بـه عهـدی درونـى اسـت كـه پيـروی از قـانوكسب پاداش نيست، بلكه ناشى از ايمـان

.)37: 1380طالبان،(» صورت ملكه برای انسان در آورده است

و شـعائر دينـى در برخى ماه ويژهبهاين مهم و نمـود بيشـتری داردها كه دينداری ،رواج

و جــايگزين ارزش زيــرا ارزش؛يابـد تجلـى بيشــتری مى هــای هــای دينـى در انســان تقويـت

و غير دينى مى .يابد روست كه آمار بزهكاری كاهشمى شود، از اين نابهنجار

و جامعه به سوی مسـير صـحيح زنـدگى نكتـه ای نقش باورهای مذهبى در هدايت افراد

ا و جامعهاست كه بسياری ان غربى نيز بر ايـن عقيـده دسـت شناسز متخصصان علوم رفتاری

مى يافته و آنرا غير قابل انكار ای كه زوال اخالقيات در غرب، افزايش ميزان گونهبهدانند اند

و شـيوع انـواع فسـادهای اخالقـى را نتيجـه روی و جنايت در ايـن كشـورها گردانـدن جرم

مى شهروندان از دين و.نددان باوری های گيری توصـيهكاربهترويج دستورات اخالقى اسالم

و فاســت«های مختلــف زنــدگى همــان چيــزی اســت كــه آن در عرصــه آن» برانتينگهــام از

مى پيشگيری عنوان به و برخى با تبيين رابطه بـين)Crawford, 2007: 4th Edition( كنند اوليه ياد

و جرم به اين نتيجه رسيده و بهترين پيش،های دينىيتاند كه فعال دين و سـنجه كنتـرل بينـى

و شخصى بر بزهكاری بزرگساالن دارد  و اثراتى مستقيم و ديگـران،(نظارت دينى است ايـوانز

.)23:147ش

آنهـا از روی دادن هـای دينـى، انجـام ناگفته نمانـد يكـى از شـروط تاثيرگـذاری فعاليت

و احساس دل و باور به اعتقاد و عالقه و آموزهبستگى و نـه از سـر عـادت هـای دينـى اسـت

و بى و اكراه .)246: 1394 آبادی،ده حاجى(اعتقادی اجبار

در منابع دينى ما، به معرفى حقايقى پرداخته و يقينـى  اصـالحانـد كـه هـم از بعـد علمـى

و كـج و از انحـراف و هـم از بعـدمى پيشـگيریروی انسـان رفتار ما تأثير اساسى دارد كنـد

و عميقى دارد ايمانى و اعمال ما تأثير ژرف ؛ کـریم قرآندر آيات متعدد.و اعتقادی در رفتار

1. Ross 
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«عبادت پروردگار َرب ْ َأيَهاالناُس اْعبُـُدوا  ...ُمكـيا قُـوَنكـلََعل تَت و)21: بقـره(»ْم ، ذكـر عظمـت

َكَواذْ«كرامت پروردگار َعلكُروا اّهللاٰ ل تُفْلُِحوَنكثِيًرا ـالَة«، اقامه نماز)10:هجمع(»ْم ـِم الص
ِإنَأقِ

تَنْهــى ــالَة َو الُْمنْكَــِر الص هــای بخشــى از راه....، يــاد مــرگو)45: عنكبــوت(»َعــِن الْفَْحشــاِء

و ارتكاب زشتى گيری پيش ا از جرم .ستها دانسته شده

مى بارهدر و مناسبت توان به زمان تاثير كنترل درونى بر روند كاهش جرم های معنوی ها

و مناسبت؛نيز اشاره كرد و محـرم اعتقـادات چرا كه در ايام های خاص همانند مـاه رمضـان

و مذهبى افراد تقويت مى و موجب كنترل درونى از سوی افـراد جامعـه اخالقى حتـى(شود

مىو)ها غيرمــذهبى و آمارهــای ارائــه بررســى. شــود در نتيجــه كــاهش جــرايم شــده طــى ها

از سال های مورد بررسى، حكايت از روند رو به افزايش مفاسد اجتمـاعى در يـك مـاه قبـل

و روند رو به كاهش در برهه زمانى ماه محرم دارد  .)91:133رود، فرد پيله جدی(محرم

مچـون اعمـال منـافى عفـت، شـرب خمـر،ه: های مفاسد اجتمـاعى بررسى زير مجموعه

و  و توزيع سى دی غيرمجاز، فرار از منـزل و توزيع مشروبات الكلى، تهيه ... مزاحمت، تهيه

مى. های مورد بررسى نشان از روند رو به كاهش جرائم فوق است طى سال توان بـه همچنين

.)133:همان(كاهش آمار وقوع سرقت در ايام محرم استناد كرد 

و در كشورهای اسالمى ديگر نيز اين قاعـده حـاكم اين وض عيت مختص به ايران نيست

هر سال در ماه رمضان ميـزان تخلفـات«: گويدمىچنين باره مدير امنيت تركيه در اين. است

ب مىهو ارتكاب جرايم در اين كشور  طوربه 2006در سال مثالً يابد، نحو چشمگيری كاهش

د 7718ميانگين و مورد تخلف در هر ماه در شهر استانبول 5806، 2007ر سال مورد تخلف

 2007و در سال 3151به 2006ميزان تخلف در ماه رمضان در سالكه حالىروی داده، در 

.)http://www.ghatreh.com/news/2285930.html(»مورد رسيده است 2476به

 محور لگوی كنترل درونى اخالقا

و بـردن بـه انگيزهپى بـرایكسانى كه هـای مجرمانـه، آمارهـای منتشرشـده از سـوی پلـيس

هـا نشـان برخـى از گزارش«انـد، معتقدنـد كـه نهادهای قضايى را مبنای تحقيقات قـرار داده

كه مى و رفتار اخالقى آشن٨٢دهد »ا نيستنددرصد بزهكاران جامعه آماری با اصول اخالقى

.)119: 1382عليزاده،(
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و پيشـگيریلى برایك طوربهدر اسالم و هرگونـه آلـودگى و دوری از رذائـل از گنـاه

وه موجب احيای ارزشكبينى شده هايى پيش انحراف، دستورالعمل های اخالقى در جامعـه

و جرم مى هـدف،مبر همين اساس، رسول گرامى اسـال. شود در نتيجه دوری مردم، از گناه

َمكَـاِرَم اْألَْخـَالِق«محاسن اخالقى شدن كاملغايى بعثت خود را  َم ِألُتَم بُعِثُْت مجلسـى،(»ِإنَما

.داند مى)382: 1403

محـور بـه ايـن خـاطر اسـت كـه امـروزه علت اهتمـام بـه الگـوی كنتـرل درونـى اخالق

) ارت الكترونيكــىمحور، مثــل نظــ های اجتمــاع سياســت ويژه بــه(های كنتــرل جــرم سياســت

و برخى ديگر سياسـت هزينه مى در عمـل،ها های گزافى دارند و بـا شكسـت مواجـه شـوند

مى جرائم عالوه بر آن از(كننـد بيشتر جنبه خصوصى پيـدا  عرصـهحـريم خصوصـى؛ جـرم

و گوشى تلفن خيابان رفته به سوی لب استگاه بيشـتر جـرائم مشـهود،خ ويژه آنكهبهو) تاپ

و گرايش و درونى انسان است ها و) كه ريشـه در رذايـل اخــالقى دارد(رفتارهای نامشهود

و عوامل روانى رفتار مجـرمانه، با سسـت عنوان به و برداشـتن موانـع كردن عـلل اراده آدمـى

مىـ درونى، زمينـه روحى .آورند روانى الزم برای ارتـكاب جـرم را فراهم

كنتـرل جـرم وجـود بـرایارهايى مـوثركمى راهــهای اخـالق اسال در آموزه رو، از اين

و بـه)تزكيـه(زدودن زنـگارهای درونى. دارد منظـور، اولين قـدم در جهـت بهسـازی افـراد

و. رود مـى شـماربهآنـان) حالت خـطرناك(آوردن ظرفيت جنـايى پايين در مقابـل تـرويج

وكبسط فضائل اخـالقى در جامعـه نقش مؤثری در  .دارد اهش جـرمكنترل

و اين الگو بر و حركت كسب و زدودن رذايل اخالقى برایتقويت فضائل اخالقى رفع

و دفع رذايل(توان دو الگوی فرعى تهذيبمى،تاكيد دارد؛ بر همين اساس تقويـتو)طرد

:مداری را پيشنهاد نمود فضيلت

و دفع رذايل(الگوی تهذيب )طرد

دكقاعده و . فع صفات رذيله شناخت انحرافات اخالقـى اسـتلى در معالجه امراض نفسانى

در)ره(حضرت امام مى را شناخت همـه» خودسازی«اولين گام د، بـه كنـ جانبـه نفـس بيـان

و تزكيه نفـس بـرای انسـان طوربهمعنا كه اگر نفس اين شايسته شناخته نشود، توفيق تهذيب

.)199: 1387خمينى،(ميّسر نخواهد شد 
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و روانى را به مرض علمای اخالق، بيماری رده، روشكـهای جسمانى تشبيه های روحى

مى مرحله چند مالاحمـد نراقـى،؛84: 1383مالمهـدى نراقـى،(ننـدك ای را برای درمان آنها پيشنهاد

و نبايدهای اخالقى، به بيان ريشه،ايشان.)50و49: 1378 و پس از تأييد لزوم شناخت بايدها ها

مى علت ي پردازند، های رذايل و درمان هر و راهكسپس به معالجه هـای از رذايـل پرداختـه

ي مىكمؤثری را برای زدودن هر درمـان ظلـم مـثًال.دهنـد از صفات مذموم اخالقـى ارائـه

و دينـى آن را در برابـر فوايـد عـدالت قـرار داده،كـگونه خواهد بود بدين ه مفاسـد دنيـوی

و نفرت طبيعـت مـردم و ستم و نسبت به بدنامى ظلم و نظـاير آن، انديشـه نمايـد از سـتمگر

و بيـدادگری را بـه خـاطر آورد و. تباهى ناشى از ويرانـى جـور همچنـين بـا نظـر بـه زشـتى

و دادگری را شيوه خود قرار دهد تا  ازكمكپيامدهای نامطلوب ظلم، عدالت م صـفت ظلـم

و مل .ه عدالت جايگزين آن گرددكاو سلب

: دند، از جملهكرهايى را ارائهه با نفسو تهذيب آن، راهبزرگان علم اخالق برای مبارز

و: پيشگيریـ١ و اخـالق زشـت پيشـگيریرعايت بهداشـت روانـى و،از گنـاه بهتـرين

از ترين مراحل تهذيب نفسمى سهل و باشد؛ زيرا نفس در ابتدا به ظلمت گناه آلـوده نشـده

و برای انجام و صفای فطری برخوردار است كارهای نيـك آمـادگى بيشـتریدندا نورانيت

و مبارزه با نفس ترديدبى. دارد حتـىو دوران نوجوانى، جوانى،بهترين دوران برای تهذيب

به پيشگيریزيرا؛كودكى است و عادت، . تر است مراتب آسان از گناه

مى اگر نفس به گناه آلوده شد، نوبت به پاك:ـ ترك دفعى٢  سـازی رسـد، پاك سـازی

مىرا به چن آند طريق و تـوان شـروع كـرد كـه بهتـرين و تـرك دفعـى  هـا انقـالب درونـى

. كلى است

مى:ـ ترك تدريجى٣ و تـوان تـرك دفعـى گناهـان را نـدارد، توانـد اگـر انسـان همـت

آزمون از ترك يك يا چنـد عنوانبهنخست. انجام دهد تدريجبهتصميم بگيرد اين عمل را 

و آن و ريشـه آن گنـاه را قطـع قدر ادام گناه آغاز كرده ه دهد تا بر نفس اماره پيـروز گـردد

و همين عمل را درباره گناهان ديگر تا پيروزی نهايى ادامه .دهد نمايد

و اجتمــاعى ــه نظــر علمــای اخــالق، تهــذيب نفــس از رذايــل اخالقــى و(ب ماننــد ظلــم

و بى و پرخاشـگری، غضـب و. تر اسـت از هـر چيـزی ضـروری...) عدالتى، خشونت خشـم

و آموزه،غضب مى علت بسياری از جرايم خشن است كه در پرتو دين آن های دينى، تـوان
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و غضب؛را تعديل كرد اغلب به جـرايم منـافى عفـت ماننـد تجــاوز جنسـى،چرا كه خشم

و حـس انتقـامك،هكـ همچنـان. گردد منجـر مى در بـر جويى از رذايـل مربـوط بـه انحــراف

بكاب رفتارهـای بزهــكد فـرد را بـه سـمت ارتــتوانـ نيروی دفـاعى مى جـرايم. شـاندكارانه

آنكسرقت،: اقتصادی مانند و امثال اغلب ريشــه در حـرص،الهبرداری، خيانت در امانت

و بـه هوس.و طمع دارد اراده انسـان شـدن تنهـا سـبب سست رانى نـه دنبـال آن، شـهوت رانى

مى مى ــان ســوق ــه ســوی گناه ــود، بلكــه انســان را ب و ش ــرايم ــق، ج ــين طري و از هم ــد ده

مى ناهنجاری .)34-33: 1386بشارتى،(گيرد های اجتماعى شكل

ممكبدون ترديد، به همان اندازه و رذايل اخالقى آلوده شـوند،كه افراد ن است به گناه

شد جامعه نيز به ناهنجاری و فسادهای اخالقى آلوده خواهد و چـه. های اجتماعى بسـا ضـرر

ا و عميـقز آلودگىزيان ناشى و تر از نابسـامانى های اجتماعى بـه مراتـب بيشـتر های فـردی

و امت اصالحبه همين علت،. شخصى باشد و ها مهم جوامع تـرين هـدف اديـان الهـى بـوده

و تز و تربيت مى. گـره خـورده اسـتها انسانيه نفوسكبعثت انبيا با تعليم : فرمايـد خداونـد

ا« َعلَى ُ َمن اّهللاٰ َويـَزلَقَد َعلَـيِهْم آياتِـِه َأنفُِسـِهْم يتْلُـوا ـْن م َرُسـوال فِيِهْم بََعَث ِإذْ َوكلُْمؤمِنِيَن يِهْم

 ْ َوالِْحكيَعلُمُهُم ال .)164: آل عمران(1»َمَةكتَاَب

و تقويت فضائل اخالقى  الگوی كسب

و،بروز اختالف سبببهطور كه رذايل اخالقى همان م را فـراهم وقـوع جـراي در نتيجـهنزاع

مى مى و بسط فضائل اخالقى نيز، صفای باطن ايجاد و از بـروز كند، كسب از بسـياریكنـد

از. كند جرايم جلوگيری مى و پيشـگيری مـوثر نكته قابل ذكر ايـن اسـت كـه بـرای كنتـرل

و حركت موزون دو بعدی الزم است .جرائم تكيه بر يكى از اين دو كفايت نكرده

نياگر ما بتوانيم با و(وی اسالمىكرفع رذايل اخالقى، اخالقيّات و بردبـارى، صـبر حلم

و پاكـدامنى و فـداكارى، گذشـت و صفا، شـجاعت را در درون خودمـان) مقاومت، صدق

و همين خلقيّات ني و را در عمل با مردم، در عمـل بـا محـيط، در تعامـل بـاكپرورش بدهيم؛

مىنگامه]ديبخشىنعمت بزرگ[خداوند بر مؤمنان منت نهاد.1 پيكه در ختياز خودشان برانگیامبريان آنها،
آ بيكه و حكمت و كتاب و آنها را پاك كند .اموزديات او را بر آنها بخواند
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و و در واقـعكبهها انسانجامعه ـ های اخالقـى را در جامعـه رشـد بـدهيم ضـيلتف،ار ببريم

ـ ايثار دعوت كنيمو مردم را به خيرخواهى، اميد، تعاون، اخوت، صبر، حلم، شكر، احسان،

.های اجتماعى را بگيريم توانيم جلوی خيلى از ناهنجاری مى

و گزاره و ذكـر بـه انـواع كمـاالت های آن، پيروان خود را از طريق انجام عبادت اسالم

و و عدالت اجتماعى مى... بشری، مانند پرورش فضائل اخالقى، علم .دهند سوق

و نتيجـه آن در جامعـه عنوانبهتبيين موضوع، برای و كـاركرد نمونه به فضيلت عـدالت

:پردازيم مى

را بــا اجــرای عــدالت در جامعــه مى ه ريشـــه در كــتــوان جـــلوی آن دســته از جـــرايمى

ترين ارزش اخالقى در قلمرو جامعه، عدالت اجتماعى است مهم عدالتى دارد را گـرفت، بى

بهك و به صورت هنجار درآيد، ه همـهكیا گونهه اگر اين ارزش در سطح اجتماع پيدا شود

و متعهد باشند، ضمن رعايت حقوق اقشار مختلف جامعه، و مردان بدان پايبند وك زنان مال

و آخرت نصـيب آنـان خواهـد شـد مل،علمـای اخـالق. سعادت دنيا ه نفسـانىكـعـدالت را

و گرايشكدانند مى های انسان تحت نظارت عقل نظـریه در صورت تحقق آن، همه غرايز

و فضـيلتحركشود درآمده، موجب مى هكـبـدان«نـدكتكـه فرد همواره در مسـير حـق

و اشرف،عدالت ماليـهكه آن مسـتلزم جميـع صـفاتكـماالت است؛ زيـراكافضل فضائل

بلاست آنك، و صـفات. هاسته عين مترتـب بـر عـدالت،املـهكپس جميـع اخـالق فاضـله

.)52: 1378مال احمد نراقى،؛55: 1383مالمهدى نراقى،(» شوند مى

وكى با حقـوق اسـالمى پيـدا مـىكارتباط نزدي،عدالت اجتماعى و عـدالت اقعـى در نـد

ذیكيابد صورتى تحقق مى و هيچ حقى پايمال نشوده هر سـىكبر. حقى به حق خود برسد

حاه ايجاد چنـين فضـای عادالنـهكپوشيده نيست  و اگـر زمامـدارانكای وظيفـه مـان اسـت

ش شدكجامعه افراد دادگری باشند، بدون و. حقى تضييع نخواهد اهميت عدالت اجتماعى

بهكعادل بودن حا مكاين دليل است مان رمكـه بر اساس برخى از روايات منسـوب بـه نبـى

و عادل باشـند، همـه مـردم،اگر9اسالم و زمامداران، صالح دو گروه از مردم، يعنى علما

و گرنـه همـه بـه)21: 1381االربلـى،(»همكالناس على دين ملو«هكهدايت خواهند شد، چرا  ،

و تباهى خواهند رفت؛ ال«فساد ».عالِم فسد العالَماذا فسد

و اجرای عدالت در جامعه 7امری است كه از بيانـات حضـرت علـى،اهميت امر قضا
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مىباره خطاب به مالك اشتر در اِْختَـْر«: شـود انتخاب كـارگزاران منصـب قضـا اسـتفاده ثُـم

َرعِيتِكلِلُْح َأفَْضَل اَلناِس بَيَن نَفِْسكِم اَْألُكفِى بِِه الَتَِضيُق ْن م
الَتَُمحمِ َو َوكـُمـوُر اَلْخُُصـوُم ُه

َو لِة اَلز فِى .الَيتََماَدى .)37 نامه،البالغه نهج(1»...

و جلوه و فضـائل و تاكيد اسالم بر عدالت قاضـى  صـرفاًای هـای اخالقـى پديـده اهتمام

و بيانگر اين است كه اسالم بـرای اخـالق و جزائى نيست ابى حسـ،فردی بدون آثار حقوقى

مى عنوانبهبديهى است نهاد قضايى. ويژه گشوده است آن مجری عـدالت در بايسـت چنـان

و شــان از جلوه هــای اخالقى تربيــت اخالقــى پيشــرفته باشــند، كــه حتــى جلوه هــای حقــوقى

و يا دست فنى به شان، پيش بوده و تـامين عـدالت اصـالحكم عقب نباشد تا بتوانند ديگـران

َأتَـأُْمُروَن«چرا كه تزكيه افراد جامعه، منوط به تزكيه خود انسان اسـت؛در جامعه اقدام كنند

َأنفَُس َوتَنَسْوَن بِالْبِر .)44: بقره(»ْمكالناَس

و(لذا بسط فضيلت اخالقى عدالت و يـا ...) در بين مردم، مسـئولين، قضـات در كـاهش

يى، ايجاد برابری انسانى، تعليم فقرزدايى، تكاثرزدا«: به تعبيری ديگر. كنترل جرم موثر است

و درسـت، تثبيـت ارزش هـا، احيـایو تربيت سالم، سالمت روانى جامعه، دادوستد مشـروع

و پرورش دين از.)312: 1382آبادی،ده حاجى(» داری، همه در گرو عدالت است احكام دين و

به،سويى م گذار قانونداشتن سجايای ارزشمند اخالقى درىو قاضى كيفری كمك كند تـا

انگـاری معنا كـه هـم در هنگـام جرم مرحله وضع قوانين اصل عدالت را رعايت نمايد؛ بدين

و هـم در وضـع مجازات ها وضرورت اعمال مجرمانه از اولويت و های الزم غفلت نورزد هـا

و مجـازات را مـد نظـر داشـته باشـد  بنـابراين. تفسير قوانين كيفری قاعده كلى تناسب جـرم

و قانونو اصالح و تزكيـه درونـى آنهـا تربيت درونـى مجريـان  گـذاران بـا تربيـت درسـت

.الزم است

آنذكر اين نكته الزم است كه و كنتـرل درونـى از و نظارت مهـم اسـت كـه،رو تزكيه

شـده حقـوق هرگـز اصـول نوشـته،كننـده در افـراد نباشـد اهـرم كنترل عنوان بـهاگر اخالق 

به،چراكه اين اهرم؛جنايت شوندتوانند مانع از ارتكاب نمى قوانين ويژه زمينه اجرای قوانين
 

كن.1 در. كسى كه از مراجعه پياپى شاكيان خسته نشود؛از ميان مردم، برترين فرد را برای قضاوت انتخاب
و در فصل خصومت .تر باشد از همه قاطعكشف امور از همه شكيباتر
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و باالتر از آن در سطح كـل؛ طوربهكند كيفری را در جامعه تسهيل مى ی كه قاضى كيفری

و با خيالى آسوده مى و اجـرای مجـازات نظام قضايى، بهتر توانند به صـدور احكـام كيفـری

.بپردازند

 حورم گيری الگوی اخالق سير شكل

در پيشگيریبرای مى كشورهایو كنترل جرم . شـود مختلف جهـان، تـدابير مختلفـى اجـرا

و،مثًال و نهادهای حكومتى قرار گرفتـه يكى از تدابيری كه مورد توجه محافل علمى جهان

و  مى پيشگيریاز آن در جهت كنترل و از جرم اسـتفاده اجتمـاعى پيشـگيریشـود، كنتـرل

و  هايى است كه هدف آنها در درازمدت اقدامات عمقىت از برنامهموضوع آن عبار«است

و اطرافيان اجتماعى آنان است .)102-101: 1370گسـن،؛293-290: 1384نيـا، كـى(» درباره افراد

اجتمـاعى از بزهكـاری نوجوانـان از دو راه پيشـگيریكه ابتدا در آمريكـا در قالـب پـروژه

2.ن گروهىدرما)ب1درمان توده) الف:حاصل شد

و مبارزه اصولى با تخلفـاتى خشكاندن ريشه برایهای فراوانى در اسالم توصيه های جرم

و تعاليم حيات كه ممكن است در جامعه رخ دهد، به چشم مى هـای بخـش آن، روش خورد

الگـوی كنتـرل درونـى«بـا توجـه بـه اينكـه. انـد بينى نمـوده گوناگونى را در اين زمينه پيش

آن» محــور اخــالق و تمركــز و تقويــت ظرفيت،كنشــى اســت هــای اخالقــى مــذهبى اســت

و وقوع بسياری از جـرايمهب عالوه، رذائل اخالقى از عوامل موثر در تكوين انديشه مجرمانه

و شكل های گيری زمينـهو انحرافات اجتماعى است؛ لذا نخستين گام، جلوگيری از پيدايش

و در مرحله بعد  بـرایاقـدام-در اين مقطع تـوفيقى حاصـل نشـداگر-رذايل اخالقى است

و از بينزدا رذائل مى های آسيب ريشه بردن يى و گسـترش زايى روانى باشد كه باعث تقويت

.آن شده است

ــن ــه مراحــل شــكل رو، از اي ــر تقويــت گيری الگــوی اخــالق ب محــور كــه تمركــزش ب

اش ظرفيت و بزرگسالى مىهای اخالقى است، در دو مقطع دوران كودكى :گردد اره

1 .Ther peu tique de masse 

2 .Ther apeutiquedge group 
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 دوران كودكى
و ناتوانى، همانند خطرات فيزيكى از ناحيـه بيماری هـای روحـى كودك به دليل ضعف

مى روانــى نيــز بــه شــدت تهديــد مى و حــوادثى كــه در اطــراف او رخ دهــد بــر روی شــود

آمـادگى كسـب لحـاظ،در ايـن مقطـع سـنى، كـودك از هـر. گذارد شخصيت وی اثر مى

را خصلت و درست در همين زمان بسياری از رذائل اخالقى در نهاد پاك های اخالقى دارد

و او شكل مى مى سببگيرد مى مشكالت فراوانى در آينده بايسـت ابتـدا بـا اتخـاذ شود، لذا

.تدابير هوشمندانه از بروز هرگونه رذائل اخالقى جلوگيری به عمل آيد

يا«با طرح برخى انديشمندان های كـه در سـال1»جـرم مـومىع نظريه نظريه خودكنترلى

مى،شـود نخسـت زنـدگى درونــى مى مى بيـان  شــوند كننــد كـه چـه افــرادی مرتكـب جـرم

Gottfredson, M. &T.Hirschi 1990: 90-97)(.

 ارانكـبزه بـه معموالً دارند، رفتاریالتكمشهك انىكودك،اين انديشمندان گاهاز ديد

ــه نهايــتدرو نوجــوان ازمىلتبــدي مجــرم بزرگســاالن ب و  جــرم مســيرهكــجــاآن شــوند

 سـطحهكـ انـد ردهك مطرحرا عقيده اين شود،مى شروع زندگى اوايلاز آن،از شدن دور يا

ــه نترلى،كخــود ــدين توســطكودكــ تربيــت يفيــتك ب ىكودكــ نخســت های ســالدر وال

.دارد بستگى

 عامــلنتــري مهم والــدين، تربيــتهكــ اســتآن بيــانگر نظريــه، ايــن ديگــر؛ عبــارت بــه

 تربيـت غفلتيا سوءاستفادهباىكدكوكه صورتىدر«. است نترلىكخود سطح كننده تعيين

ــود، ــوالً ش ــهكت معم ــاس،ای ان ــمانى غيرحس ــهو(جس ــى ن ــذير،،)ذهن ــهك خطرپ و نگر وت

؛ 1389ِولـش،(» شـد خواهـدوركمـذ مجرمانـه رفتارهـایبكـمرت معمـوالًو شده صحبتمك

.)103-116):4(2جوانمرد،

 نترلىكخـود سـطح بـه بسـتگى جـرم،ابكـارت بـه تمايـل هيرشى،و گاتفردسون نظر از

 رفتــاردر فــرد درگيرشــدن بــرای بيشــتری احتمــال پــايين، نترلىكخــودهكــیطور بــه دارد؛

را جــرمدر شــدن درگير احتمــال قــوی، نترلىكخــود كــه حالىدر دارد؛ همــراه بــه انحرافــى

.دنكمىكاند

1 .Self-control Theory or General Theory of Crime 



س اخالقىكنترل درونیالگو  111يىجنا گذاری ياستمحور؛ در

1پـذيری جامعه ارآمـدیكناو خـانوادهدر بايـدرا ضعيف نترلىكخود منشأ آنان، نظر از

و حســينى(باشـد ضـعيف يــا قـوی اجتمـاعى پيونـد خــواه يافـت،ىكودكـ دوراندر فـرد  نثار

تـوان نـرخ جـرم را كـاهش دادو با افـزايش خـودكنترلى اسـت كـه مى)140:1390فيوضات،

و مك شين،( .)214-213: 1383ويليامز

 اند،ى نادرسـت تربيـت شـدهكودكـه در دورانكـشـود آنـان گفتـه مـى،بر اين اسـاس

و بزرگ و بـا ايـن خلقيـات زشـت، قـادر سالى راه صحيح زندگى را نمى در جوانى شناسـند

نا اينـان در معاشـرت.نيستند خود را با جامعه انطباق دهند و امىكـهـای اجتمـاعى اغلـب بـا

مىكش راكودكـی غلـط ايـام هـا فراگرفتـه،ناآگاه طوربهزيرا؛شوند ست مواجه ى خـويش

.بندندمى كار به

و مدرسـه بـر روی شـكل،از نگاه انديشمندان گيری شخصـيت كـودك محيط خانواده

و يا رذائل اخالقى موثر است لحاظ به :اكتساب سجايا

 محيط خانواده) الف

و پـرورش كـودك اولين كانون شكل،خانواده و محل تربيت  حاظل بـهگيری شخصيت

در عنوانبهوالدين. سجايای اخالقى است  پيشگيریمسئولين مديريت خانواده، نقش مهمى

كودك پس از تولـد، عـادات را از خـانواده«زيرا؛از رشد رذائل اخالقى در كودكان دارند

 تربيـتدر مـؤثری بـه نحـو خـانواده اگـر دليـل، همينبه.)55: 1383عزيزی،(» كند كسب مى

 نشان نيز تحقيقات. ماند نمى باقى آيندهدر آنان بزهكاری برای دليلى ارد،گم همت فرزندان

،هسـتند خـود فرزنـدان تربيـتدر هماهنگى فاقدكهو كسانى خودكامه والدينكه دهد مى

مىدر آنان بزهكاری احتمال افزايش باعث .)245: 1382اشرفى،(شوند آينده

و مـنش افـ تاثير خانواده بر شكل و در نتيجـه رفتارهـای آتـى آنـان، گيری شخصـيت راد

در ايـن رابطـه» دوگـرف«شناسان بـه نـامى از جرمكي. مورد توجه بيشتر متفكران بوده است

و رفتارهای بزهكار در برابر جامعه تا حدود زيادی با توجه به ويژگى«:نويسد مى هـای منش

.)205-204: 1377نجفى توانا،(» محيط خانوادگى او رقم زده شده است

1 .Socialization 
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مى» رستون« ش«: نويسد نيز در اين زمينه ، موقعيت نامناسب خانوادگى، تـأثيراتكبدون

،و بـرای اثبـات نظـر خـود بعـد از انجـام مطالعـاتى».زايى بـر روی اعضـای خـود دارد جرم

مى چهارم بزهكاران از خانوادهسه«: گويد مى و هايى باشند كـه در آن شـرايط طبيعـى نبـوده

و شرايط آن .)205:همان(» ان مختل استجو

و جامعه فرهنگ ي پذيری وه مـىكـهايى استى از بهترين راهكپذيری توانـد در كنتـرل

پـذيری در طـى شناسـان، جامعه بـه نظـر جامعه. از جرم، نقش مهمـى داشـته باشـد پيشگيری

و  مىكودكدوران نوزادی پـذيری افـراد از نهـاد گيرد، لذا اولين مراحـل فرهنگى صورت

مىخ مل،در اين دوران. شود انواده شروع و و خوها، اعتقادات، حاالت وكخلق و آداب ات

ش و در تعامل با اعضای خانواده مىكعادات فرد، تنها متأثر از خانواده است  منشـأ«. گيـردل

ىكودكـ دوراندر فـرد پـذيری جامعه ارآمدیكناو خانوادهدر بايدرا ضعيف نترلىكخود

 مسـاوی ديگـر امـور تمـام هرگاه بنابراين،.باشد ضعيفيا اجتماعى قوی پيوند خواه؛يافت

را مجرمانـهو انحرافـى رفتارهـای انـواع دار، معنـىو مثبـت طور بـه پايين نترلىكخود باشد،

 :Polakowski,1994)..(78-41»ندكمى بينى پيش

اوليـه زنـدگى، در مراحـل ويژه بـهدين اسالم برای نهاد خانواده در امور تربيت فرزندان

و روح جوان را بستر مناسبى برای پذيرش هـر نـوع تربيتـى سزابهنقش  و قلب يى قائل است

و آن را به زمين مناسبى برای پـرورش هـر نـوع بـذری تشـبيه مـى مى حضـرت. نـدك شمارد

قَلـُب الَحـَدِث«: فرمايـد مـى7ش امام حسن مجتبىا خطاب به فرزند گرامى7على ،ِإنمـا

اك فَباَدْرتُـ،لخاليةِ االرِض قَبِلَتـُه؛ َشـْىٍء مِـن اَْنكمااُلقَى فيها قَبْـل قَلْبُـبِـاألَدِب 1»....كيقْسـو

مىكوالدين، نخستين)31:373البالغه، نامه نهج( وكباشند سانى ه در محـيط خـانواده بـر خلـق

سكحر،آنها با برخوردها. گذارند خوی فرزندان تأثير مى و ی فضـائل هـا نات خود پايهكات

و زمينـهك گذاری مـى شان پايه يا رذائل را در نهاد فرزندان شـ هـا ننـد ولكی گيـری حـاالت

مى پسنديدهات اخالقىكمل .نندك يا رذيله را فراهم

هـا در دوران كـودكى ناشـى از سسـتى پيونـدهای روی منشـاء بسـياری از كـج،در واقع
 

زم.1 مىيهمانا دل نوجوان مانند و.رديپذن آماده است كه هر بذرى در آن افشانده شود، بنابراين، من در تعليم
و ادب تو پيش .مبادرت ورزيدم ... از آن كه قلبت سخت شود ... 
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فراوانـى بـریها آسـيب،كودكـانهـای والـدين در حضـور زيرا درگيری؛خانوادگى است

مى كودكــان وارد مــى ــا مشــكل مواجــه ــان را ب و رشــد صــحيح شخصــيت آن .ســازد آورد

مى،های خانوادگى برحسب شدت درگيری و فراوانى آنهـا توانـد سـبب واخـوردگى مدت

آنهـا بـه شـدنی فـرار كودكـان از خـانواده، جذبها كودك از محيط خانواده شده، زمينـه

فس كانون و دستهای و سـرانجام بزهكاری اد را كم افـراد منحـرف و نهـان آنـان هـای پيـدا

،گرفتـه در ايـن زمينـه هـای انجـام اينكـه پژوهشكما.)233: 1394آبادی،ده حاجى(فراهم آورد 

.)97: 1383بستان،( باشند مويد اين مطلب مى

وكو كنترل جرم اين است پيشگيریاز وظايف والدين در امر رفتار فرزندانه بر اعمال

و از  و ترغيـب نماينـد و مراسم مذهبى تشـويق و آنها را برای رفتن به مجالس نظارت داشته

و بزه رفتن به محيط و ارتباط با افراد منحرف . ار بر حذر دارندكهای آلوده

 محيط مدرسه)ب

و پـرورش هسـتند،مدارس و تحت نظام آموزش و تربيت در. بخشى از نهاد تعليم مـراد

مى،ينجاا سـجايای كسـبيى در سزابهتواند نقش نيروی انسانى موجود در مدرسه است كه

و يا رفع رذايـل اخالقـى  شـده در اثـر رفتارهـای نادرسـت والـدين، از سـوی گرفتـهاخالقى

مى. كودكان باشد و اليق از،توانند با رفتارهـای سـنجيده خـود مديران موفق بخـش زيـادی

د ارزش نقـش معلـم از همگـان،در ايـن ميـان. آمـوزان منتقـل كننـد انشهای اخالقى را بـه

تواند به شخصـيتمى،معلم در عين اينكه مديريت كالس را بر عهده دارد؛تر است برجسته

ب گونه اخالقى آنان توجه داشته باشد به شدآموزی دانشاای كه اگر كه دارای رذائل مواجه

و زدودن آن اقدام كند برایبا استفاده از توانايى خود،اخالقى است .درمان

و نظام و تربيت يك جريان مسـتمر يافتـه اسـت برخى انديشمندان با اذعان به اينكه تعليم

و پرورش استعدادهای انسان در همه ابعـاد اجتمـاعى، عـاطفى، اخالقـى،  كه هدف آن رشد

و  در،است... معنوی و پـرورش  كردن نهادينـهبه تبيين زوايای تاثيرگذاری مدارس آموزش

و و بـه نقـش)5: 1381آبـادی،ده حاجى(انـد از انحرافـات پرداختـه پيشـگيریسجايای اخالقى

و معتقدند كه محـيط مدرسـه و معلمان اشاره كرده توانـد حتـى كاسـتىمى،اوليای مدارس

مى ويژهبهنهادهای ديگر  و معلمـان  امنـى بـرای پناهگـاهتواننـد نهاد خانواده را جبران كرده
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بـا توجـه بـه مقتضـيات مسـئله،ايـن.)210: 1394همـان،(از خانواده باشند طردشدهكودكانى

و مـردان در خـانواده بـه دليـل مانندجوامع امروزی  و كاهش حضور زنان توسعه شهرنشينى

و چند شغله و نوجوانـان در مـدارس و حجـم سـاعات حضـور كودكـان  روشـنىبه... بـودن

و پـرورش مـدرن بـه درونىگرچه برخ؛شود مشاهده مى سـازی فضـائلى معتقدند آموزش

و مدارس موجب فراهم و انحرافـات بيشـتر شدن زمينه اخالقى اهتمامى ندارد های بزهكاری

ر برای(اند شده .)217-212: 1394آبادی،ده حاجى؛108: 1384شاملى،:ك.ديدن نظرات مخالف؛

ش موضوع ديگری كه در محيط مدرسه مى و يا رذائل اخالقـىكلتواند در گيری سجايا

و دوستى با افراد است و. موثر واقع شود، معاشرت انسان بنا به فطرت خود، ميـل بـه رفاقـت

و چـه منفـى(تأثير دوست. دوستى دارد ها انسـانزيـرا؛تـأثيری شـگرف اسـت،)چه مثبـت

و خصـلت يكـى بـه و خـوی و معاشرت، بر يكديگر تأثيرگذار بوده ديگـری در پى رفاقت

و تبهكـاری. كند سرايت مى و خـواه پليـدی و درسـتى باشـد دلشـاد(خواه سـرايت نيكـويى

ــى،  ــذيری از دوســتان.)110: 1380تهران ــهتأثيرپ ــااليى ويژه ب در دوران نوجــوانى از اهميــت ب

و سـئواالتى در ايـن زمينـه؛برخوردار است زيرا در اين سنين، مهمترين دغدغـه فـرد، بلـوغ

دليل، والدين نقش مهمى در يافتن معاشران خوب بـرای فرزنـدان خـود ايفـا به همين. است

مى گونهبه. كنند مى مى كردتوان ادعا ای كه از بـه،گذارد تأثيری كه دوست بر جای مراتـب

و راهنمايى والدين باالتر است .اندرز

و منحــرفكج ســبب بــدينشــناس آمريكــايى معتقــد اســت، افــراد ســاترلند، جرم  رفتــار

صديق(شان است های غيرانحرافى های انحرافى آنان بيش از ارتباط شوند كه تعداد ارتباط مى

در.)48: 1387سروسـتانى،  بنابراين، هر چقدر فرد با دوستان فاسد معاشرت داشته باشـد، بيشـتر

و خرده فرهنگ معرض انحراف قرار مى هـای آنـان را نيـز قبـول گيرد، از آنان تأثير پذيرفته

كـه حضـرت همچنان؛اند صـراحت بـه آن اذعـان داشـته به:امری كه ائمه اطهار. كند مى

و انت التعلم،فان طبعك؛التصحب الشرير«: فرمايند مى7على ابـن(1»يسرق من طبعه شرا

.)272: 1378الحديد، ابى

و فاسد بپره.1 طبيز؛زياز مصاحبت با مردم شرور بديرا اویعت تو به صورت ناخودآگاه را از طبع منحرف
نىدزدد در حالىم بيكه خود .خبریىز از آن
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 تأثيرپـذيری است كـهآنهای اسالمى وجود دارد بيانگر تأكيدات فراوانى كه در آموزه

و تلـخ نتـايج توانـد مـى،غيرمنطقـىیها دوسـتىو بـوده زيـاد معاشـرتو رفاقـتدرانانس

... يا بنى«: فرمايند مى7على در اين زمينه، اميرالمؤمنين. داشته باشدپىدر سنگين مصائب

و مصادقه الفاجر و مصادقه الكذاب؛اياك و اياك يقرب؛فانه كالسراب؛فانه يبيعك بالتافه

 تـوان بـهمى،عـالوه بـر ايـن.)38حكمـت نهـج البالغـه،(1»و يبعد عليك القريبعليك البعيد 

و برنامـه و سيما، نهادهای غيـر دولتـى، مردمـى  های مـذهبى نقش نهادهای دولتى مانند صدا

مىۀدر تحقق برنامـ و نيـز و مناسـبت تـوان بـه نقـش زمان كنتـرل جـرم اشـاره كـرد  های هـا

در؛معنوی اشاره كـرد و مناسـبت چـرا كـه و رمضـان ايـام ،های خـاص هماننـد مـاه محـرم

ــراد تقويــت مى و مــذهبى اف ــى از ســوی اعتقــادات اخالقــى و موجــب كنتــرل درون  شــوند

و كــاهش جــرايم در ايــن ايــام) حتــى افــراد غيرمــذهبى(افــراد جامعــه و در نتيجــه كنتــرل

.شود خاص مى

 سالى دوران بزرگ

د دوران بزرگ بهتـرين فرصـت بـرای،ر دسـت خـود فـرد اسـتسالى چون زمام اختيار

و انديشـمندان اخـالق اسـالمى  و كسب فضائل اخالقى اسـت تزكيه نفس از رذائل اخالقى

و(دو نسخه درمانى،برای زدودن رذائل)98-97: 1383نراقـى،( درمـان كلـى امـراض نفسـانى

مىرا)درمان اختصاصى امراض نفسانى ر. دهند ارائه بـه دو روش،وشهر كـدام از ايـن دو

و عملى تقسيم مى :شوند علمى

 روش علمى) الف

و محرك،در اين روش و همچنـين شناخت عوامل و گسـترش رذائـل هايى كه در رشد

و از روش،كسب فضائل اخالقى نقش دارند هـای علمـى كـه در منـابع اخالقـى مهم اسـت

و رذايل برای.)100: 1383نراقـى،( ن اخالق اسالمى پيشنهاد شده زدايى توسط دانشمندا درمان

 سراببهاوكه بپرهيز دروغگوباىدوستازو فروشدمىراتو بهايى اندكباكه بپرهيز بدكاربا دوستىاز.1
مىتوبهرا نزديكو نزديكتوبهراورد؛ماند .نماياند دور
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و هم و زيانى است كه رذائل اخالقى هم برای خود فرد است، ضرورت تفكر پيرامون ضرر

مى تفكر، هم پايه. برای جامعه در پى دارد و شناخت افراد را تقويـت و هـم های علمى كنـد

.كمك خواهد كرد) تزكيه باطنى(در رسيدن به مقصود نهايى 

 روش عملى)ب

و زمينـه بردن شخص بايد ابتدا برای از بين،روش كه نيازمند تالش جدی است در اين ها

و سـپس در ريشـه ازكن عوامل موثر در پيدايى رذائل اقدام كند و تزكيـه بـاطنى كـردن آن

و جايگزين اين كـار ممكـن اسـت يـا. كردن فضائل اخالقى دست به كار شود وجود رذائل

و يا بـه علـت نـاتوانى در امـر رذائـلگير تنهايى توسط خود فرد انجام به از ديگـری،زدايىد

به روش؛دگير كمك مى هايى كه اغلب و محاسـبه انجـام شـود كـه صورت مشارطه، مراقبـه

.)703: 1378نراقى،(تفصيل آن در كتب اخالقى آمده است 

 محور منطق حاكم بر الگوی كنترل درونى اخالق

و هـم ناشـى از منطـقهـ» محور الگوی كنترل درونى اخالق« م ناشـى از منطـق دينـى اسـت

و جرم و حتى عقالنيت تجربى :شناختى عقالنى

 درون دينى

و مراحـل برایيفری اسالمكسياست،كه گذشت چنان كنتـرل جـرم، مبتنـى بـر اصـول

و منفعـتكمتعددی است  بـا هـدفها انسـانه از آن جمله تأمين خيـر، سـعادت، مصـلحت

و ناموس امت اسـالمىو حراست از ارزش اجرای عدالت در جامعه و مال و جان های دينى

.توان نام برد را مى

لَقَْد«ای از آيات از مفاد پاره بَنـىكَو ْمنـا َور َعلـى... آَدَم ـلْناُهْم فَض َخلَقْنـاكَو ـْن م
مِ ثيـٍر

م چنين بر مى)70: اسراء(»تَفْضيالً  كنـد كـه دارایىآيد كه اسالم انسان را موجـودی معرفـى

و شرافت است و از سويى بـا تعمـق در گسـتره معـارف قرآنـى درخـواهيم. كرامت، برتری

و بزرگ و ويژگـى يافت كه مقام خالفت الهى، هدف اصلى آفرينش انسـان تـرين كرامـت

بر. اوست او،اينكه حضرت آدم عالوه َخلِيفَـًة«آفريده شده است تا فِـى األَْرِض َجاعٌِل »ِإنى
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َجَعلْنَـا«و فرزندانش)30: قرهب( ِإنا َداُووُد فِـى اْألَْرِضكيا بـه مقـام خالفـت)26:ص(»َخلِيفَـًة

َ«محور اصلى آفـرينش قـرار گرفتـه،انسان،در واقع. الهى دست يابند ل َخلَـَق ِذی مكـُهـَو الـ

َجمِيعـاً فِـى األَْرِض ا تسـخيرن او رسـيدو ديگـر موجـودات بـرای بـه كمال)29: بقـره(»م »َأن

لَ َسخَر َ فِـى اْألَْرِضكاّهللاٰ وَ َمـا ـَماَواِت ـى الس
فِ ـا م ،اللهـىةمقـام خليفـ. اند شـده)20: لقمـان(»م

و اكتسابى اسـت كـه تنهـا آن گـروه از  اند بـا كـه موفـق شـدهها انسـاناز كماالت اختياری

و صـفات الهـى و عمـل صـالح خـود را مظهـر همـه اسـماء آنمى،بسـازندايمان  تواننـد بـه

و اين امر محقق نمى تهـذيب(های درونـى كننـده شود مگـر بـا توسـل بـه كنترل دست يابند

و كسب فضـائل مى كـه بـا تامـل در آموزه) رذائل  آيـد كـه اسـالم هـای اسـالمى بـه دسـت

و البتـه بـا و نظـارت بيرونـى در پـى مهـار انسـان اسـت و كنتـرل  از دو طريق كنترل درونـى

تربيـت،نترل درونى وجود دارد؛ چـرا كـه در اسـالم، اصـل اولـىكحاظ اولويتى كه برایل

.استها انسان

در همچنين و دقت مى بارهاينكه با تامل سـاز آيـد كـه مكتـب انسان اين مطالب به دست

انسـان، بـه" فطرت توحيـدی"تنها نگرش منفى به طبيعت انسان ندارد، بلكه با طرحنه،اسالم

مى قابليت و با پرورش آنها را های خدادادی فراوانى كه در طبيعت او تعبيه شده تواند آدمى

بـاها انسـانكـه چرا؛)132: 1394آبـادی،ده حاجى(در قبال انحرافات مقـاوم سـازد، اشـاره دارد 

َوْجَهـ«فطرت الهى  َعلَكفََأقِْم اَس فََطـَر النـ ِ التِـى فِْطـَرَة اّهللاٰ َحنِيفًـا يِن متولـد)30:روم(» يَهـالِلـد

و مكان مى .ندكممكن است مسير آنها را منحرف،شوند اما فضا، جو، زمان

هنگامى كه روح انسان به بدنش تعلق گرفت، اگر چه منزه از رذايـل اخالقـى بـود ولـى

»فطرت توحيدى«تهى از فضائل نبود؛ بلكه با فضائل گرايش به حق آفريده شد كه از آن به 

.شود ياد مى

و اخالقـى فـرد زمينـه گرايشوهای خداوند متعال فطرت، نعمتى از نعمت هـای ايمـانى

و. است اين ويژگى را خداوند متعال در نهاد بشر به وديعه قرار داده تا زمينه پرورش فضائل

و زمينه تبديل پتانسيل و فعليت كماالت او بوده لـذا اگـر رذايـل.ها را به قوه تبديل نمايـد ها

شوز،عارضى مى گشتهد، آن فضائل فطرى، شكوفاندوده درنـدهو خـود را بهتـر نشـان و د

مى عين و تكميل كند حال انسان .تواند آن را تحصيل

و فرهنگ مياندر اين و تقويت آن تبيين فضيلت درونى حياء يـك منبـع عنوان بـهسازی
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و انديشــمندان مفســري. از انحرافــات باشــد پيشــگيریهــای توانــد از راه كنتــرل درونــى مى ن

و به برخى آيات قرآنى)35: 1381 قرائتى،( سـوره؛22:اعـرافسوره(حياء را امری فطری دانسته

. كنند استناد مى)51: 1409رشيدالدين ميبدی،(و روايات)23: يوسف

رعايت عفت جنسى چيزی نيسـت كـه بتـوان آن را بـا اسـتفاده از برخوردهـای،در واقع

و نفس،چراكه عفت؛ميل كردكيفری بر افراد تح االمری است كـه تنهـا بـا يك امر درونى

لـذا برخوردهـای سـخت كيفـری. های تربيتى قابليت انتقال به افـراد را دارد استفاده از روش

و تفاوت تنها مثمرثمر واقع نمى نه هـای های بنيادی كه بين روش شود بلكه به دليل ناهمگونى

و راه اخالقى تربيتى از يك ممكـن اسـت،كارهای كيفـری از سـوی ديگـر وجـود داردسو

و دليل اينكه در منابع دينى  بيشتر بـر تشـويق،برخوردهای كيفری جایبهنتيجه عكس بدهد

همين آثار تربيتـى خاطربهدر رعايت پاكيزگى دامن از آلودگى به جرايم جنسى تاكيد شده 

ب،7اميرالمؤمنين على. آن است و ها ازدارنده انسان از ارتكـاب زشـتىحياء را عامل كنترل

و پاكى از آلودگى خبر مى و ناگسستنى بين حياء و از وجود رابطه قوی ايشـان. دهـد دانسته

البالغـه، نهـج(» مردم عيب او را نمى بينند،هركس لباس حياء بپوشد«: فرمايند در اين رابطه مى

.)887حكمت 

و گـرايش ذاتـى انسـان بـه سـوی های بودن آموزه رغم فطری از سويى ديگر، على دينى

بى فطرت پاك خود، مواردی همچـون نفـس تـوجهى بـه نـدای فطـرت، توجـه بـه مـداری،

و  و لــذا ريشــه بســياری از بــدی... ماديــات هــا، از موانــع عملكــرد صــحيح فطــرت هســتند

و بـر اسـاس تعبيـر گويـای كريمـه ها، غارت ها، قتل كجروی و نهـاد انسـان ِإن«ها در درون

وِء بِالس اَرٌة ألَم .باشد مى)53:يوسف(»النفَْس

گيری شخصـيت جنـايى مربـوط بـه نيـروی جاذبـه كـه باعـث شـكلاتاز جمله انحرافـ

و ارتكـاب برخـى از جـرايم ميان. شود، جنون ثروت است مى ،ايـن حالـت روحـى، روانـى

و كشـف رابطـ بـرای. نوعى ارتباط مسـتقيم وجـود دارد ه بـين جنـون تبيـين دقيـق موضـوع

و ارتكـاب جـرم، خصـلت حـرصو طمـع از خصـلت و درونـى مــورد ثـروت  های نفسـانى

 نراقـى،(، حـرص كـه همـان انـدوختن مـال اسـت، شناسـى از نظـر جرم.گيـرد بحث قرار مى

و تضـعيف)100: 1383 رود مـى شـماربهكننده مقاومـت از عوامل مسـتعدكننده روانـى جـرم
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نقـل7های ناشى از حرص، روايتى از اميرالمـومنين علـى آسيب درباره.)368: 1383دانش،(

ى«: شـده كـه فرمودنـد ف ى الـتقحم إل اع رصد  ِـو الح ِ  َ  َـ ِ ٍ َ ُ ْ ـ
ِ ْ وَ ان ى الحرم  اع د  و ه و َ الـذن وب ِ ـ َ ْ

ِ ْ ِـ َ َ ـ ُ َ ِ ُ ...«1

.)19: 1367كلينى،(

و آن را انگيـزه از جرم صـراحتبهحضـرت،در اين روايت زايـى حـرص سـخن گفتـه

و مشاهدات زندگى اجتمـاعى مويـد. از جرايم دانسته استبسياری  اسـت كـهآنتجربيات

و درونـى،بخش زيادی از جرايم در سطوح مختلف جوامع ريشه در همين خصـلت روانـى

 دسـت را در بـهها انسـانتشـنگى ناشـى از حـرص كـه تمايـل مفـرط. ناشـى از حـرص دارد

ــس و پ ــر آوردن ــا م ــادی ت ــدهای اقتص ــدازكردن درآم ــردهان ــيش ب ــون پ ــان،ز جن  از آن

بىها انسان و مىی  دسـت خـود رسـيدن بـه اهـداف شـومبـرای سـازد كـه حاضـرند پروايى

ــه هــر اقــدام جنايت ــه ب ــرای ايــن كــار از ســرقت. ای بزننــد كاران ــا ب  های كوچــك گرفتــه ت

هـای بـرداری، تجـارت مـواد مخـدر، فـروش قرص ها، مراكز خيريـه، كـاله سرقت از بانك

و عكس گری، تاســيس مراكــز فحشــاء، توزيــع فيلم ان، روســپىگــرد روان هــای مبتــذل، هــا

ــى، اخــاذی، آدم و مشــروبات الكل ــل ــايى، قت ــه .... رب ــتند كــه ريش  همگــى از جرايمــى هس

و گزارش. در اين صفت مذموم اخالقى دارند های مربـوط بـه های رسمى از پرونـده آمارها

و كيفــری از ســوی نهادهــای قضــايى  های جمعــى نشــانگر ايــن در رســانه دعــاوی حقــوقى

ــتند ــت هس ــر جرم. واقعي ــه تعبي ــان ب ــه«،شناس ــاران يق ــفيد جنايتك ــاردر،2س و ميلي ــونر  ميلي

ب و پابرجــا دارنــد كــه و همگــى عقيــده ثابــت  ايــد بــاز هــم پــول بيشــتری بــه دســت هســتند

(ورندابي و انباشـتن ثـروت بـاز ای آنان را در جمع، لحظه)جنون ثروت.... » دارد نمـىآوری

.)356: 1384نيا،كى(

و عالوه كامل به جنبه اشرافالبته اسالم با های نفسانى انسان به اين بعد هم اهتمام داشته

و اخـالق نيكـويش را اليـق برانگيختنبر  پيامبری كه خداوند او را به عظمت اخالقى ستود

يم«دريافت لوح زرين  عظ ق خل لع لى ٍوإنك ِـ َ ٍ ُـ ُ َ َ َ  ِ از پيشـگيریدانسـت، الگوسـازی در)4: قلـم(»َ

ْلقد«جرم را طبق كريمه َ لكَ َ ان حسنةكَ أسوة ول اهللا رس  فى ٌم َ َ َ ٌ َ ْ ُ
ِ ّٰ ِ

ُ َ
ِ مطرح كرده است؛)21: احـزاب(»ْ

 
مى انگيزه،حرص.1 و جنايات فرا .خواند ای است كه انسان را به ارتكاب جرايم ... 

2. White coller crime 
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و الهى است،کریم قرآندر آيه شريفهاين به نوعى بيـانگر،عالوه بر اينكه يك فرموده دينى

يكها انساناين است كه اوال؛ غالب  بعد ضعف نفسـانى هسـتند كـه آنـان را نيازمنـد دچار

و مقتدايى برتر از خويش مى و تـاريخ نوعى پيروی از رهبر خـود گـواهى بـر ايـن،گردانـد

رهبـر عنوان بـههمواره فردی،مدعاست؛ آنجا كه در تمامى رويدادهای بزرگ تاريخ بشری

و نگرش آن فرد . را رقـم زده اسـت سرنوشت آن قوم يا گـروه،و زعيم مردم حضور داشته

آن پيشـگيری،شناسـى آيه شريفه بيانگر يك روش متفـاوت در جرم ثانياً، و اسـالمى اسـت

به اينكه اشخاصى كه اسوه يابند كـه سوی جرم گرايشمى های حسنه دارند كمتر از سايرين

گيری شخصـيت افـراد در آينـده نوين به نقش الگوهـا در شـكل شناسى البته در علوم جامعه

.تاكيد بسيار شده است آنها

 دينى برون
مى های ديـدگاه از مختلفــى و عقالنــى الگــوی كنتــرل درونــى«تواننــد پشــتيبانى منطقـى

» اقتضـائات بـومى«و» های علمـى ديـدگاه«،ند، كه از اين ميـانگير را به عهده» محور اخالق

مى عنوان به :گردند منطق حاكم بر اين الگو طرح

 های علمى ديدگاه

مایههنظري و تعددعلمى ای مطرح ريشه پيشگيریی از سوی انديشمندان برای كنترل انسان

ــده ــا. اند ش ــه آنه ــ،از جمل ــه هایهنظري ــه نظري ــه ب ــرل اســت ك ــاعى كنت ــرل اجتم های كنت

و كنترل اجتماع شخصيت مى محور در،با بيـان اينكـه آدمـىهاهاين نظري. شوند محور تقسيم

به ذات خود، و متمايل و،جـرم اسـتجامانشرور بـر ضـرورت توجـه بـه مباحـث اخالقـى

مى كننده وجود كنترل و بيرونى تاكيد .ورزند های درونى

های درونـى كننـده محور عمدتا بـر نقـش كنترل های كنترل شخصيت نظريه ميان،در اين

دانشـجويانـپردازان مدرن كنتـرل اجتمـاعى، رايـسو ركلـس اولين نظريهاز.تاكيد دارند

.دباشنمىـشيكاگو مكتب

عامـل بزهكـاری عنوان بـهشـدن كنتـرل درونـى از منظر آلبرت رايس فقـدان يـا شكسته

،؛ وی برای ايجاد يك نظريه كنترل اجتماعى)204: 1383ويليامز، مك شين،( شناخته شده است
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و جامعه ممكـن،او عقيده داشت كـه بزهكـاری. پذيری را در هم آميخت مفاهيم شخصيت

:يكى يا تمام موارد زير سرچشمه بگيرداست از 

 های درونى خاص كه در طى دوران طفوليت توسعه يافته باشد؛ نبود كنترل-

 های درونى؛ شدن اين كنترل شكسته-

هـای مهـم اجتمـاعى خـانواده، وسـيله گروه نبود يا منازعه در قواعـد اجتمـاعى كـه بـه-

.نزديكان، مدرسه فراهم آمده است

و،نظران نظريه كنترلز ديگر صاحبا،والتر ركلس معتقد است كه عضـويت در گـروه

بـا،وی. كننده نوع رفتار فرد در شرايط خـاص زنـدگى اسـت تعيين،روابط متقابل اجتماعى

كف«ارائه تئوری  آن،نيز معروف است»داری خويشتن«كه به نظريه»نفس مهار يا در تبيـين

و بـه عوامـل بازدارنـده جـرم مى دو دسـته عوامــل،معتقــد اسـت كـه در هـر جامعـهپـردازد

و عوامل بازدارنده بيرونى وجود دارد  .)205همان،(بازدارنده درونى

مى،ايشان و معتقـد اسـت كـه در انسـان به موانع يا عوامل بازدارنده درونى اشـاره ،كنـد

بـ نوعى حائل درونى وجود دارد كه بـه غرايـز، خصوصـيات روانـى، ميـزان پـای ر بنـدی او

مى مى و مذهب مربوط اين حائل درونى كه بتوان از آن به وجـدان. شود گردد كه به اخالق

مى،تعبير نمود و قـانون جـزا انسان را در مسير ارتكاب جرم حفظ و از نقض هنجارها ،نمايد

عقيده داشت كه يك مفهوم شخصى در مـردم،با تأكيد بر مهار درونى،ركلس. دارد باز مى

و  كه،اين مفهوموجود دارد مى افرادزمانى ايـن. گيـرد بسيار جوان هسـتند، در آنهـا شـكل

و از خـود را بـه»بد«يا»خوب«مفهوم شخصى، ممكن است تصويری   عنوان بـهوجـود آورد

مى. سنگری در برابر تـأثيرات بيرونـى عمـل كنـد از ويـد،گ او و«انـواع گونـاگونى فشـارها

مىسوی رفتار انحرافى وجوبه»ها كشش تـأثير ايـن. كننـدد دارد كه تمام افراد آن را تجربـه

به تحريك و بيرونـى فـرد بسـتگى ها سوی ارتكاب اعمال مجرمانه، به قـدرت مهـار درونـى

مى،كه ركلس در حالى. دارد و داخلى مهار سخن به در مورد اشكال خارجى روشنى گفت،

.پنداشت جنبه داخلى را بيش از جنبه خارجى مهم مى

 تـراوس هيرشـىو گاتفردسـون ميشلبه مربوط اجتماعى كنترل نظريه نسخه ترينجديد

 توجـه قـرار مـورد» خـودكنترلىۀنظريـ« بـه معـروف»جرم عمومىۀنظري« عنوانباكه است
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ــا افــراد معتقدنــد، هيرشــىو گاتفردســون.گرفــت  برابــردر تواننــدمى خــودكنترلى قــوی ب

 باعـث،خـودكنترلى ضـعيف،در مقابـل. ننـدك مقاومـت،انحرافاز ناشى كاذب خشنودی

و سـريع خـاطر ارضای موجد،جرم«:معتقدند پردازان نظريه اين. شودمى منحرفانه رفتارهای

 سـريع خـاطر ارضـای دنبال بـههك شودمى جرمبكمرتسىكو شودمى رفتارجك فرد آسان

 همنوايـان،فبـر خـال افـراد، گونـه ايـنو دارد زنـدگىدر مـدتى وتـاهك های هدفو است

 تمايـل اسـت، بيشـتر رفتاريشـانجك احتمـالهكـاين بـر عـالوهو دارنـد ضـعيفى نترلىكخود

97-90 :1990(»دارند نيز ...و سيگارل،كال مصرفبه بيشتری
 

Gottfredson, M. &T.Hirschi,.( 

آنها شش ويژگى مشترك،های افراد با خودكنترلى پايين اين محققين با بررسى ويژگى

مى را از كنند كه ريشه در خصـلت بيان و روحـى ايـن افـراد دارد كـه عبارتنـد : های درونـى

.خشم خودمحوری، ابراز،طلبى، جسمانيت، خطرپذيری راحت زدگى، شتاب

مىی مذكور،ها نظريهدربا تامل و شود كه وفاداری فـرد بـه ارزش اين نتيجه حاصل هـا

مى باعث دورشدن از مشاركت،اصول اخالقى جامعه و كسـانى كـه در امور انحرافـى شـود

وفاداری ضعيفى به اعتقادات اخالقى جامعه دارند ممكن است بيشتر تمايل داشته باشـند كـه 

و از هنجارهای اجتماعى ارزش .انحراف ورزند،های آن را ناديده گرفته

)1سازی بومى(اقتضائات جامعوی

و موفـق بـوده، برخـى،كنتـرل جـرمو پيشـگيریهای اين ادعا كـه برخـى برنامـه واجـد اثـر

نمونـه عنوانبه. را در كشور خود اجرا كنند مذكور برنامه تمامىكشورها را بر آن داشته كه 

و سياسـت1990در دهه  های پيشـگيری، آفريقای جنوبى اقدام به تقليد از برخـى راهكارهـا

,Erich Pelser) كه در بدو امر در انگلستان يا آمريكا به اجـرا گذاشـته شـده بـود كرد ed,

راىكارهای مختلف راه متفاوت،آميز نبود؛ چراكه مشكالت موفقيت نوعاً،اين تقليد(2002

و موفقيت يك برنامه طلب مى و مقتضـيات،قبل از هر چيز،كند منوط به تطابق آن با نيازهـا

و محلى خواهد بود .بومى

1 .Indigenization 
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ازۀدر واقع، ملتى كه به گذشت و هـای مسـتحكمى پـل،گذشته به حالخود توجه نكرده

و دچـار نظريـهiكننـد در جهان كنـونى فقـط مصـرف قطعاً،ايجاد نكند هـای ديگـران بـوده

iهـای غربـى را در حـوز عامـل مهمـى كـه نظريـه. های معرفتى بزرگـى خواهـد شـد بحران

و آنان را بـه حـاكم بالمنـازع در ميـدان تبيـين پديـد جرم وiشناسى رونق بخشيده  مجرمانـه

منـد نظـامۀمهم آن تبديل كـرده اسـت، تـالش انديشـمندان ايـن حـوزه در ارائـiصادركنند

و ارائ ديدگاه و ها در قالب تئوریآنۀها .بوده است اثربخشىهای روشن

و يا بومى تطبيق سياست و محلى جامعه سـازی، در حـوزه های كيفری با اقتضائات بومى

و چه در معناست كه چه در تول عدالت كيفری بدين گيری نهادهـای كاربهيد نهادهای جديد

و سياسـت و سازگاری ميان نهادهای كيفـری های كنتـرل جـرم، بـا انتقالى، ايجاد هماهنگى

و  .الزم است... بسترهای فرهنگى، سياسى، اقتصادی، مديريتى، حاكميتى،

و سياسـت،های كنتـرل جـرم سازی سياست مقصود از بومى  های ايـن اسـت كـه مفـاهيم

و پيونـد زده شـود تـوان در واقـع نمى. كنترل جرم بايد با فرهنگ موجود در كشـور انطبـاق

و اجتماعى ديگر دقيقا بـا  مفاهيمى كه مبنای حقوق بشر غربى است را در بسترهای فرهنگى

.همين مضمون غربى تطبيق داد

غ در ايران، كنار هم ربـى بـا گذاشتن برخى تاسيسات ارفاقى برگرفتـه از سياسـت جنـايى

مى برخى آموزه و نهادهـای سياسـت كنتـرل جـرم . شـود های فقه سنتى، موجب تناقض اجزا

و چالش مى اين قبيل موارد منجر به تناقضـاتى شـده ناهمسـويى: ماننـد. كنـد هـايى را ايجـاد

و مجازات و با نظام اجرايى كشور .ها با جرايم ... 
ازر مــى شــماربهای بــزرگ نقيصــه،چيــزی كــه در ايــران ود ايــن اســت كــه بــه برخــى

و تسامح صـفر مثًال. شود شناختى نگاه بومى نمى رويكردهای جرم در،تساهل ممكـن اسـت

و تمدن آن كشور منطبق باشد اما در جامعه ايرانى نتيجـه معكـوس ساير كشورها با فرهنگ

در،پيشـگيریيـك نهـاد مشـاركتى در امـر عنوانبهاز سوی پليس، پيشگيریكه يا اين. دهد

و ضروری است اما آيا در ايران،كشورهای مدرن امری بى،حتمى شـمار پليس بـا وظـايف

 باشد؟ پيشگيریتواند مجری امر خطيرمى،خويش

هـاى اجتمـاعى را از طريـق ترجمـه متـون توان قوانين مربـوط بـه مجـازات نمى،در واقع

و تدوين اين و نيـاز بـه پـژوهش،گونه مقـّررات خارجى به دست آورد و تـدقيق در اوضـاع
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و قابـلبه. احوال همان جامعه دارد تطبيـق عبارت ديگر، اين قوانين بايد علمى، بومى، مردمى

و ارزش با انگاره . هاى جامعه باشد ها

و بـه خوشبختانه به اين مشكل در سال جـای توجـه بـه اينكـه كـدام های اخير توجه شده

سـبب شـده تـا تـالش،اين. ها تمركز شده استمهموفقيت برنا شيوهبرنامه كارايى داشته، بر 

ــه ــرای برنام و اج ــى ــرورت طراح و ض ــامعوی ــائات ج ــا اقتض ــابق ب ــرم مط ــرل ج  های كنت

و كشورها، بيش از گذشته احساس شـود و سياسـى،. شرايط بومى مناطق  شـرايط اقتصـادی

و ميزان توسعه و تاريخ سياسى يك كشـور و همـه شـرايطى هسـتند.... يافتگى كـه بـر همـه

و نـوع مـداخالت ممكـن، تاثيرگـذار  نيازهای يك كشور، نوع جرايم موجود در آن كشور

.خواهند بود

بـا توجـه بـه اينكـه بـر اسـاس»محـور كنترل درونى اخـالق«الگوی،توان گفت حال مى

از آموزه و مقتضيات جامعه ايرانى است كـه و بر اساس واقعيت و مذهبى ما است های دينى

درـ داشـته) عملى يا نظری(جامعه ايران به رعايت مصاديق آن پايبندی مردم،قديم گرچـه

به پاره مى ای موارد و بيرونـى از آن غافـل يـك الگـوی بـومىـ شـوند خاطر عوامل درونـى

و مقتضيات مكانى  و بسترهای فرهنگى، سياسى بومى، فرهنگـى، اعتقـادی،(متناسب با بافت

و عوامل محلى جامعه ايران اسالمى است كـه در حقيقـت نيازهـا، مسـائل،و محيطى) زبانى

و ويژگى مى مشكالت و،چراكـه؛دهـد هـای مـردم يـك سـرزمين را مـدنظر قـرار اخـالق

 امـراض، بسـياریازرا جامعـه كـه اسـتو مطمئنـى غنى پشتوانه واقعبه دينى عظيم فرهنگ

و عملىو انحرافات مفاسد . داردمى مصون فكری

م مىلذا بر اساس  چراكـه حتـى؛تـوان ايـن الگـو را مطـرح كـرد قتضيات جامعه ايرانـى

و آموزه  در حــوزه اخــالق، ويــژهی آن بــه هــا اگــر ديــن اســالم را حــق نــدانيم، ايــن ديــن

و شــكل ــاريخى اجتمــاعى در جامعــه ماســت ــه هيــات بخــش معتنــابهى از واقعيــت ت  دهى ب

و عرف ا اجتمــاع ــرار داده ــاثير خــويش ق ــه. ســتهــای آن را تحــت ت ــذا اگــر بخــواهيم ب  ل

و كارآمدی سياست منطِق بومى مىهای كنتر سازی عمل كرده تـوانل جرم را شاهد باشـيم،

و عنوان بـهحقيقـت، بلكـه عنوانبه تنها نه يـك واقعيـت، ايـن الگـو را پـس از اثبـاِت علمـى

.دكرتجربى، اجرا 
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مى كسانى،در دستگاه كيفری طور مثال، به با كه محكوم های كنتـرل يد در كارگاهشوند

را ما اين نوع كارگاه. نفس شركت كنند كف مى عنوانبهها در. گيريم مجازات در نظر اآلن

و كـرج در زندان،های ايران برخى از زندان كـه الگـويى»توحيـد درمـانى« های مشهد، قـم

مى،كــامال بــومى اســت بهمى،الگوهــايى چنــين. شــود اجــرا  تــهتــدريج گســترش ياف تواننــد

و بـا توجـه بـه جامعهو با توجه بـه اينكـه از آموزه  شناسـىو روان شناسـى هـای دينـى اسـت

و اجتمـاعى كشـور خودمـان اسـتـو بافت فرهنگى  يى در سـزابهتوانـد تـاثيرمى،مـذهبى

و در مقابـل  نپـذيرفتن نهـاد معاملـه اتهـام- مثـال عنوان بـه- روند كنترل جـرم داشـته باشـد

ـــه مجر ـــا 146و 141: 1377مـــارتى،(1ميـــتو معامل ـــى،147ت ـــه)149: 1377؛ خزان ـــز توجـــه ب  ني

و بومى مى مقتضيات جامعه و آموزهچرا؛شود سازی شمرده های نظام حقـوقى كه با فرهنگ

. ما سازگار نيست

 عنوان بـه،را در جامعـه ايـران»كنتـرل درونـى«الزم به ذكر است كه اگر بتوانيم الگـوی

و ايـن الگـو بـا سـازی غنى نظـریتوسعه، با مبنای يك كشور در حال  شـده، عمليـاتى كنـيم

مى گونـاگونارهایكايجاد سازو  تـوان در مرحلـه بعـد، كارآمـدی خـود را نمايـان سـازد،

و در ســطح كشــورهايى كــه مختصــات اجتماعى  شــان شــبيه آن را در ســطح جهــان اســالم

و حتـى در برخـى  كشـورهای غربـى نيـز بـا توجـه بـه جامعه ايران باشـد، بـه اجـرا در آورد

و اخالقـى اعتقـاد دارنـد و بـه باورهـای دينـى  تـوانمى،اينكه پيـرو آيـين مسـيحيت هسـتند

و تعــاليم مســيحيت كــه اخالقمطــرح كــرد؛ چرا و كــه بــا توجــه بــه اينكــه عقايــد  گراســت

و گذشت مى گرايش به حياء بـرای مناسـبى زمينـه،لحـاظ ذهنـى بـهكند،و بخشش را تبليغ

 الگـو،البتـه بـرای صـدور يـك؛ده اسـتشـالگويى در اين كشـورها ايجـاد گسترش چنين

و فرستنده طـور همـان. شود در نظر گرفتهبايد عالوه بر داشتن قدرت، شرايط كشور ميزبان

 هـای انـد تـا نظريـه تـالش كـرده،پردازی گسـترده كه دانشمندان علوم جنايى غربى با نظريه

و فرهنگـى خـاص خـودبومى خود را با وجهـه،جداسازی از بسـترهای سياسـى، اجتمـاعى

.جهانى بخشند

مىبه دادست،ال آمريكا يا انگلستان در نظام كامن.1 و قاضى دادگاه اجازه دهد تا بر سر تعقيب كيفری اتهامات ان
و در واقع به نوعى معامله كنند .مختلفو نيز تخفيف محكوميت كيفری با متهم مذاكره
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یگير نتيجه

مى های تحقيق با توجه به مطالب ارائه يافته :خالصه شود نكتهتواند در چند شده

چراكـه افـراد بـا كسـب؛كاركرد مـوثری در كنتـرل جـرائم دارنـد،فضائل اخالقى-1

ش و مجرمانـهها خيـز در برابـر وسوسـه رايط جـرمفضائل اخالقى هنگام مواجه با ی انحرافـى

و عدالت از جمله ارزش. كنند مقاومت مى های برتر اخالقى است كه به نقش آن در كنتـرل

.پيشگيری از جرم اشاره شد

هـای تحــصيلى های اخـالقى، تـدوين متون آموزشى متناسب بـا دوره بسـط پژوهش-2

بر دانش و پخـش های گروهـى، تربيتـى از طريـق رسـانه-های اخــالقى نامـهآموزان، توليـد

و حسينــهكتقويت مرا و فرهنـگى؛ ماننـد مساجد وكتشــ...هاز دينى يل معاونـت تهــذيب

و مجـامع عـلمىاتاخـالق در ادار مر-دولتى  شناسى ـز پژوهشى جــرمكآموزشى، تأسيس

های الگـوی كنتـرل درونـى برنامـهه در راستای اشاعهكارهايى استكاسالمى از جمله راهـ

تأ تواندمىمحور اخالق .گيرديـد قـراركمورد

ما: پذيری سازی سنين تربيت اخالقى-3 در مدارس كـه ويژهبهاكنون فضاهای آموزشى

آن پذيرای افراد در سنين تربيت چنـان كـه بايـد، بـا فضـاهای سـازنده اخالقـى پذير هسـتند،

را،رو نيستند؛ اگر بتوان روبه و باثبات است-تربيت اخالقى - كه يك تربيت درونى پايدار

را پيشگيریبه يكى از فضاهای غالب تبديل كرد، شـاهد تـوانمىاز جـرم در سـنين بـاالتر

.بود

ويـژه سـازی فضـای اجتمـاعى بـه اخالقى: دهنده اخالق توليد نهادهای اجتماعى بسط-4

و نهادينهاگر با توليد نهادهای مربوطه همراه باشن و سـازد، به تثبيـت ی كنتـرل درونـى افـراد

های تكثيـر سـازمان،بر ايـن اسـاس. توليد مقاومت درونى در مواجهه با جرم خواهد انجاميد

و ارائـه خـدماتى مردم ى درونـى افـراد، در بخشـ تـوان بـراینهاد متولى بسط فضائل اخالقى

مىمواجهه با جرم .تواند بسيار موثر باشد،

و جزائـى صـرفاًای اسالم بر عدالت قاضى؛ پديده تاكيد-5 فـردی بـدون آثـار حقـوقى

تـوان فهميـدمى- های اخالقى قرار داشته باشـد كه قاضى بايد در قله-تأكيد از اين. نيست

و  از ارتكاب مجـدد آن، بـرای اخـالق حسـابى ويـژه پيشگيریكه اسالم در مواجهه با جرم
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و لذا اگـر بتـوان فضـای. گشوده است و محتـوايى بـا فضـائل دادرسـى را از حيـث ظـاهری

مى،های اخالقى جلوه در اشباع نمود، . از جـرم را ارتقـاء داد پيشـگيریتـوان نقـش اخـالق

و كاركنــان قضــائى از ضــرورت بنــابراين و تربيــت اخالقــى قضــات های غيرقابــل آمــوزش

.باشد اغماض مى

مى-6 دس راهكار ديگری كه سازی فضـای اجـرای؛ اخالقىآوردت توان از اين الگو به

و چه مجازات. كيفرهاست در های ديگر همچون مجازات چه زندان های بدنى را اگر بتـوان

و متوليان زنـدان-ای از فضائل اخالقى بسته و نيـز در تكنيك كه در مجريان كيفرها هـای ها

مى تعامل با مجرمين جلـوه مى-نمايـد گری فز ارائـه نمـود، اينـده اخـالق در تـوان بـه نقـش

.تكيه كرداز جرم پيشگيری



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 128

 كتابنامه

 قرآن کریم*

.محمد دشت�: ترجمه، نهM البالغه**
اب.1 ج البالغــه شــرح نهM،)ق1384ـ 1378( يــدعبدالحم الحديــد،ىابــن به20، محمــد: كوشــش،

.ياءداراالح: قاهره يم،ابوالفضل ابراه

على،اربل.2 فال کشف،)1381( يسىعبنىأبوالحسن ج:االئمه معرفه�غمه تصح2، هاشم:يح،

بن:يزتبرى،محالتىرسول .چاپ اول هاشمى،ىنشر

و اعظم دهقانى،اشرف.3 و خانواده«،)1382(محمود .31-30ش،یرتبص، فصلنامه»بزه ديدگان

د يويدد يوانز،ا.4 دىبررسـ«،)1379( يگرانو  يمى،سـلىعلـ:، ترجمـه»و جـرم يـنمجـدد رابطـه

شفصلنامه حوز و دانشگاه، .23ه

حس.5 و جامعه،)1383(ينبستان، و دانشـگاه، چـاپ:، قمخانواده�شناس اسالم پژوهشگاه حـوزه

.اول

 نامه يانپا،�اخالق اسالمیها از جرم بر اساس آموزه یش8یریپ،)1386(يممحمدابراهى،بشارت.6

قضا ارشدىكارشناس .9العالميهىالمصطف جامعه:قم يى،فقه

پ،)1391( يمـــانپ رود،هيلــپ فردیجــد.7  نامـــه يان، پااز جــرم یشـــ8یرینقــش مهـــم دولــت در

و جرم ارشدىكارشناس قمى،شناس رشته حقوق جزا .دانشگاه

د.8 و تهران، انتشارات سمت،ى،شجاعىعل: مترجم،ینظـر�شناس جرم،)1382( يگرانجرج ولد

.چاپ اول

د»از جـرم يشـگيریپ«،)1382(ىمحمدعل آبادی،دهىحاج.9 ز»�7امـام علـانشـنامه، : نظـر يـر،

.چاپ دوم يشه،پژوهشگاه فرهنگو اند: رشاد، تهران اكبرىعل

ـــ.10 ــ جامعه،)1394(ـــــــــــــــــــــــ ــا�شناس ــم،ییجن ب: ق ــز ــىينمرك ــر الملل و نش ــه ترجم

.، چاپ اول9ىالمصطف

امنش:، قماسالم یت�بر نظام تربیدرآمد،)1381(ــــــــــــــــــــــــ.11 .چاپ اول ين،ر



س اخالقىكنترل درونیالگو  129يىجنا گذاری ياستمحور؛ در

چـاپ اول،،�انحرافـات اجتمـاع های یـهنظر،)1390( يوضـاتفيمو ابـراهيدمج نثار، ينىحس.12

.نشر پژواك: تهران

و جمهـورییجنـا یاسـتس،)1383( يدمحمدسـ ينى،حسـ.13 : تهـران،یـرانا�اسـالمیدر اسـالم

و سمت، چاپ اول .انتشارات دانشگاه تهران

و نشـر آثـار امـاميمموسسـه تنظـ: تهـران،یثح چهـل حـدشـر،)1387(اّهللاٰ يدروحسـ ينى،خم.14

و ششم;ينىخم .چاپ چهل

ك: تهـران یسـت؟چ�شناسـ جرم یسـت؟مجـرمک،)1379(دانش، تاج زمـان.15  چـاپ يهـان،نشـر

.هشتم

تحق: تهـران،�اسـالم یـتدر ترب یریس،)1380(ىمصطفى،دلشاد تهران.16 و  يقـاتمؤسسـه نشـر

.ذكر، چاپ چهارم

نشر مركـز، چـاپ: باقر پرهام، تهران: ترجمه،ین�د یاتح یان�صور بن،)1383(يلام يم،دورك.17

.اول

ــ.18 ــدی،م يدالدينرش ــ،)ق1409(ابوالفضــل يب ــرار کشــفیرتفس ــده االب و ع ــرار ــراناالس :، ته

.يركبيرام

زمیبازنگر«،)1384(ىعباسعلى،شامل.19 و پرورش مغرب بـريدبا تاكينناقدانه از نظام آموزش

ر يتينمار ژاك های يافته مجله»پترال يكاردوو ش معرفت، ،92.

.ىدارالكتاب اسالم:، قممجتمعنایثهل اتاک حد،)1387(صدر، محمدباقر.20

چـاپ: انتشارات سمت، تهران،�اجتماع شناس�یبآس،)1387(رحمت اّهللاٰى،سروستانيقصد.21

.سوم

میو بزه;ار یندارید،)1380(طالبان، محمدرضا.22 موسسـه:، تهـرانآموز جوانان دانش یاندر

و ارتباطات، چاپ اولىپژوهش .فرهنگ، هنر

و سـنتینرابطه والد،)1383(منصوره يزی،عز.23 انتشـارات مهـر:، قـمو فرزندان از نظـر قـرآن

.، چاپ اول7يرالمومنينام

پ،)1382(یمهد يزاده،عل.24 دانشـگاه علـوم: مشهد،یو کاهش بزه;ار یش8یرینقش اسالم در

.پ اولچای،رضوىاسالم



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 130

�حقـوقمجلـه،»يـراناىاز جرم در حقـوق كنـون يشگيریپ: يزگردم«،)1383(محمد يها،فرج.25
ش ييزپا،یدادگستر ، .49و48و زمستان

ج نوریرتفس،)1381(محسنى،قرائت.26 از قـرآن، چـاپيىهـا درسىمركـز فرهنگـ:، تهران4،

.ششم

الطبعه يه،دارالكتب االسالم: يروتب،یاكبر غفارىعل:يقتحق،�ال;اف،)1367( يعقوب ينى،كل.27

.الثالثه

و انتشـارات دانشـگاه:، تهـران1ج،�شناسـ جرم�مبـان،)1384(يرمهد نيا،ىك.28 موسسـه چـاپ

.تهران، چاپ هفتم

ر.29 نشرمترجم، چـاپ: تهران نيا،ىكیمهد: ترجمه،یکـاربرد�شناس جرم،)1370( يموندگسن،

.اول

سیهــاامنظ،)1377(دلمــاسریىمــى،مــارت.30 منــوچهر:، ترجمــه1ج،ییجنــا یاســتبــزرگ

.انتشارات گنج دانش يفری،ك يندفراى،خزان

ج بحار االنوار،)ق1403(محمدباقرى،مجلس.31 ب68، .ىالتراث العرب ياءداراالح: يروت،

س�با نگاهیاز بزه;ار�وضع یش8یریپ،)1388(محمود يرخليلى،م.32 ، اسالمییجنا یاستبه

.ىاسالم يشهفرهنگو اند پژوهشگاه: تهران

علىنجف.33 خ: تهران،�شناس جرم،)1377(ىتوانا، .چاپ اول يام،نشر

موسســه: كالنتــر، قــم يدمحمدالسـ: يــق، التحقجـامD الســعادات،)1383(یمحمدمهــدى،نراقـ.34

.الطبعه الثالثه يليان،اسماع

پمعراج السعاده،)1378(مالاحمدى،نراق.35 .نتهرای،آزاد يام، چاپ اول، نشر

كِل.36 : بهروز جوانمرد، تهـران: ترجمه،»يرشىهيستراويهبر دو نظریدرآمد«،)1389(ىِولش،

.حقوق�تعالمجله

: متــرجم،�شناســ جرم های یــهنظر،)1383(ينمـك شــیدينلــیو مــارىفرانــك پــ يليـامز،و.37

.چاپ اول يزان،م: تهرانی،ملك محمد يدرضاحم

38. Crawford, A (2007), Crime Prevention and Community Safety, the Oxford 

Handbook of Criminology, 4th Edition, New York, Oxford University Press.



سم اخالقىكنترل درونیالگو  131يىجنا گذاری ياستحور؛ در

39. Erich Pelser, ed (2002), Crime Prevention Partnership: Lessons from practice 

(Pretoria, Institute Of Security Studies.( 
40. Gottfredson, M. & T. Hirschi (1990), “A General Theory of Crime”, Stanford, 

CA: Stanford University Press, p (90-97.( 
41. Polakowski, M (1994), “Linking self and Social Control with Deviance: 

Illuminating the Structure Underlying a General Theory of Crime”, Journal of 

Quantitative Criminology. 10: 41.


