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 مقدمه

بـــر   ،اجتنـاي   1نظـ    مننـيا      تبيينراستای   در ،شناسـان کــارکردگرا جامعـه
 ی  کـارکردمــا  پـذ ری   کنتـرل اجتناي  تأکيد کرده   بـه ســاتتارما  جـامعـه

انــد    داشــته  ای   ـهه دمنــد، تيجــه    را انجـام م    ظيفـه  د   نهادمـا   کـه ا ـن
شناسـان بــه    جامعـه سـياری از  از ا ـن نهادمـای مهـ  اسـت کـه ب   کـ  ،مـذمب

  ا جــاد تــرد در     منجارمـا  از    پيـر ی ما پا بندینـقش آن در در نـ  کردن 
 2  په مشـگران  منوـين آ ـن بـرگين     انـد  منگام تـخلف از مـنجارما اشاره کرده

)استاد ر انشناس  دانشگاه بر گام  انگ کـه ميقـب بـه در اقـت جـا  ه از انجنـن       
داران را در  د ــن تيانــا    تــرل اجتنــاي ،ر انشناســ  آمر کــا شــدر در ير ــ  کن

  اطايـت از منجارمـای اجتنـاي      ،مصرف ا کل، مياد مخـدر  يدمقانيننـداری، 
 ،  ر انياع مختلـف جـرا  بداری  مي ان تأثير د ن بين  پيش  ؛ مـرچنـد انــد تأ يد کرده
  بستگ  دارد گيناگين مای   نقـش مذمب در اجتناع  جامعـه  مـذمب   به ساتتار

تـيان کارکردمـای    قرض  اقع  بيدن جهان ما رای طبيعت، مـ   با تکيه بر پيش
شنار آ رد   آن را قرا ندی دانست کـه   بير ن  ا ن نيع کنترل را پذ رقتن     اقع  به

مـا     کند؛ پد ده مای تاص تشي ق    تنبيه ، کنترل م  رقتار اقراد را به کنک پد ده
اساد، بـد ه  اسـت کـه گر مـ         مستند  برا نکه بر نير مای ما رای طبيع  متک

تــرد از قــدر     سبب به اجباری کنند که اقراد از طر ب اطايت م   اسـتدالل  چنين
پس از مـر،، مـــد د      غيرتجرب  در ا ن دنيا  ا جهان  طبيع ی مـا را   ک نير ی

                                                                                                                                 

1. Conformity 

2. Allan bergin 
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مـای   مشگر م  از استادان دانشگاه ا ا ت  کـان اد در پـ  پـه       شـيند کنتـرل مـ 
تعهـد بـه تـانياده، اغلـب بـا يامـل تعهـد د نـ          » اند کـه    تيد به ا ن نتيجه رسيده

مـذمب  بـه در نـ  کـردن تعهـدا        که تربيـت  اند شده مدي ما  آن « منسي   دارد
کنــد    کنک مـ   ــ ای برای تنظي  رقـتار   د ری از گـناه اسـت  انگي ه  که ــاتالق  

مرتبط کردن اقـراد بـه    از طر بمـ   ،تجربيا  مذمب  کهبر ا ن نظرند  ی د گـر ۀيـد
مـای   کــامش قــر ت    ، سببا جـاد کنترل غيررسن اب   م   داران د ن  ای از شبکه

مـای   ر ی، نظر ه   در ميرد دال ل کج(Hirshish, 2003: 63) شيد م   انـراق   رقتارمای
« کنتـرل اجتنـاي   »گيناگين  با ر  کردمای متفا   ارائـه شـده اسـت کـه ا گـيی      

ـــ  کـ  از    شـيد  از آن  ـاد مـ   « نظر   پيينـد »که گام  با ينيان  ترا  س ميرش  ــ
اسـت کــه رقــتار     بـر ا ـن نظـر     ميرش  (Regoli, 2009: 203)ما است  تر ن آن مه 

  چهـار ينصـر   ا در نظر ـه    اســـت   پييندمای قرد با جامعـه ضعف  نتيج ، انــراق 
 که يبارتند از  بـا جامعـه  ـا د گران، د ده شده است پييند قردسنجش   برای

    مـا   قــرد بـه د گـران   د ـدگاه        حــساسيت  ، تــيجه  مي ان  د بستگ  ●
 ما شان؛ تياسته
بــا رقتـار     اجتنــاي    مــای  مـا   مجــازا   پاداش  نامنگ م  تعهد  مي ان ●

 ؛مننيا   نابهنجار اقراد
  اجــتناي   يـــادی   مــای  قعا يـت برایـرد ق زمان  که د م  ر بيدنيدرگ ●

 ؛کند  ـرف م 
، بــا مــي ان    قــرد   بـرای  منجارمـای اجتنـاي   ايتبـار  ميـ ان  با ر داشتن ●

حلقـه ارتبــاب بــين قــرد          ـک  ، اجتناي  مر ينصـر  منجارمای  در نـ  کردن
 جـامعـه اسـت 

جامعـه ارتبــاب دارد، از منجارمــای     يـادی  مـای با گـر ه  قردی  که زمان   تـا
  ارتبــاط  ضــعيف   حلقــه      اگـر  ـک  ــا چنــد    ،کند اجتنـاي  پيـر ی مـ 

مبنای ا ل  در ن   ،نظر ميرش  به   ابد منــرف شـدن اق ا ش م   ، احتنـاليدشـ
، با  ابستگ  تـدر ج  قـرد بـه د گـران     کردن منجارما،  ابستگ  به د گران است 

  تعـامال  بـا    مـا  شيد  نخستين  ابسـتگ   کنتر م  شدن ا  بسيار کاراحتنال ب م
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د گـر  قطاران، رمبران مذمب ،   ايضای   ابستگ  به م  ،آن در پ  ا د ن است   
  (Hirshish, 2003: 16) کند جامعه بر ز م 

ای بر نظر ـ  تـيد    کننده ، نکت  کامل«تيدکنتر  »  در نظر  ميرش ا بته بعدما 
 ـا يـدم   کنتـرل  ، ب مکاری  ـا بهنجـاری    ر ش بر ا نکه ل ارائه کرد مبن درباره کنتر

ا ـن   شيد، ز ـرا  م بسيار تأکيد  تربيت  ا د ن ، بر  در ا ن د دگاه1استتيد کنترل 
مرچنـد   ؛شيد کنترل تيد م  سببکه  آ د شنار م  به ای  منبع رقتار اجتناي ل،يام

، نقـش  درسـت  ـا نا  درسـت ييامل د گـری نيـ  در رقتـار اجتنـاي      منکن است 
  داشته باشند یناپذ ر جدا  

از   کـ  از آن،  یريشگيپ یما يهي  ش« گناه»منان  ا از ب ه  یريشگيازآنجاکه پ
ـ ن   است، قـرآن کـر   ان رسا ت اد یمـيرما ن تر  ا ل     برنامـه   هه ـ تيجـه     ي

انـد  تي بـاره مـ    مـای آن درا ـن     استخراج آمـيزه ميرد داشته است  ن در ا  جامع
مای اجتنـاي  کنـک    ای مؤثر به مسئيالن نظام اسالم  برای مقابله با آسيب گينه به

اجتناي    بر تيجه د ن به کنترل شيامد مختلف  مبن ، از متين د ن طيرکل   کند  به
مای رسن  تيجه داشته  د ن در سياست کنتر   تيد، م  به کنترل   آ د دست م  به

کنتر ـ  د ـن    سـاز کارمای  بـرا ن،  اقـ  ن مـای غيررسـن      است   م  به کنتـرل 
منسـي   ای گينه  ای طراح  شده است که ساز کارمای رسن    غيررسن  به گينه هب

شـنار   د ن بـه از نقاب قي  سياست کنتر    ک   ،مسئله   ا ن کنند ينل م با م  
در ن  را در تـيد جـای    یما   ساز کارما امرم  ،مای غيررسن کنترل ز را ،دآ  م 

مـای   د بيد کـه بـا امـرم   نکارآمد تيام زمان رسن    بير ن   مای   کنترل اند داده
 ر 78  1389)کيشا،  دندر ن  منساز باش

ررسن  تيجه غي یما بازدارنده بهر ان  اقراد  مای  اکنش د ن بهرقته،  م  ر ی
ونـين،    من ،ننا ش گذاشته مای غيررسن  را به بازدارنده مي ان بازدارندگ  داشته،

ز   ااسـت  قرا انـ  کـرده  انسـان تأکيـد   « گر ـ ی  تنبيه»  « تيام  پاداش»ر حي   بر
 ،تيجـه  قابـل  ای گينـه  ما بـه  آ د که رقتار انسان چنين برم  ما ت  ر ا  ما هبسياری آ 

کنتر ـ    مـای  مـا بـه امـرم    ، انسانتر ر شنيبار   است  به تناي اج  متأثر از کنترل

                                                                                                                                 

1. Social Control 
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پرسـش   ا ن گي   به در دد پاسخ په مشا ن اساد،  برا ندمند    اکنش نشان م 
 کنتـرل  دربـارۀ  کـر    قـرآن  بـا  ميرشـ   نظر ـ   اقتـرا     اشتراک  جيه»که   است

 «چيست؟ اجتناي 
مای قرآن  با  کد گر، مسـير   آمده از نظر ه ميرش    آميزه دست مقا س  نتا ج به

 امنيـت   ضـر ر    تيجه بهکند  با  را برای تشخيص بهتر ن شييه کنتر   منيار م 
مای قرآنـ ، بـر      هه آميزه تيجه به کنترل اجتناي    منونين، تأکيد قرا ان د ن، به

ناي ، بررس  ا ن مقي   مه  برای کنک به ا جـاد  مای اجت مقابله با تهد دما   آسيب
 امنيت قضای اجتناي  در جنهيری اسالم  ا ران، امنيت قرا ان  دارد 

 . مفاهیم و مبانی نظری1

 . کنترل اجتماعی1-1

تعر ـف   «اينـال د گـران   پيشـگيری از   ـا  ،تيان اِينال قدر ، مـدا ت »کنترل را 
گيـری از    ندی اجتناي  اسـت کـه بـا بهـره    قرا کنترل اجتنايى،ر ،  اند؛ ازا ن کرده

  قيايد   ا يل معين که ضنانت اجرا دارند، اى از منابع مادى   نناد ن  مجنييه
است )سـلين      ر ی کج  مقابله با ايضاى تي ش  یمننيا ى رقتاردر پ  تـقب 

 ر 452  1391دا ری، 

 1روى کج. 1-2

مای آن يبارتنـد   که برت  از ننينهاند  کرده متفا تى تعر ف با تعبيرماى را ر ى کج
رقتـار شـکننده منجـار  ـا      ؛ماى کنترل اجتنـايى  شده  ا مشنيل امرم رقتار منع از 

مـاى اجتنـايى را نقـ      ما  ا تيقعـا  منجـارى نظـام    رقتارى که قيايد، برداشت
 ر 16  1386 د ب سر ستانى، ) رقتار نامننيا با منجارماى اجتنايى   ؛کند مى

 بر کنترل اجتماعی نیازها تأثیر .1-3

دسـته از   بـر ز مـر   در پ است که  ا نماز ي، « نيازماى اساسى»نظر ه  ز ربنا ىِ  قرضي
ارضـاى آن قـرار    راسـتای مـاى ا  در   مـا    اکـنش   کـنش  منه   شخصنيازما، رقتار 

                                                                                                                                 

1. Tilt 



 1398ستان زم ♦ مسوو سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     114

 شـخص در « نيـاز امنيـت  »کـارگ اران کنتـرل اجتنـايى بـه       براى مثال، حنل ؛گيرد مى
 ابد که جامعه، برآمدن ا ـن نيـاز را    ازمند برآمدن آن است، ا ن معنا را مىکه ني یر  کج
 ا ـن حنلـه را   اسـت  در ا نجـا مـاز ي، پيامـد     مشـر ب کـرده  ا  از منجارمـا   پير ی به

 ر 471  1391داند )سلين    دا ری،  م از منجارما  پير یچنين قردى به آ ری  ر ی

 بزهکاری خودکنترلی . نظریۀ1-4

 نظر ـه  ا ـن   کـرد  مطـر   را جـرم  ينـيم   نظر   ،199۰ سال در ميرش  ترا  س
 تـر  کامـل    تر پا يده بيد، کرده ارائه پيش سال آنوه  ی بيست با مقا سه در کنترل،

 تـيد،  کنتـرلِ  سيدمندگرا انه به ا ن نتيجه رسيده است که نظر   ا ن سرانجام،  بيد
 آن حـيل  تـيان  م  را جرم دربارۀ شده شناتته حقا ب تنام که است کل  مفهيم  ک

 يلـل  ماننـد  ينـيم  جـرم،   نظر ـ  ر  85  1994 ،1ميرش    گاتفردسين) کرد جنع
ماميت  اقع  ارتکـا    به کاق  اندازۀ به مای د گر نظر ه که است مدي  ب مکاری،

 از گر ـ     جـي     ـذ   منظـير  به اقراد  اقعيت ا ن است که اند؛ نکرده تيجه جرم
 دربـارۀ  ميرشـ   پيشـين  نظر ـ   ماننـد  نيـ   نظر ـه  ا ن  شيند م  جرم مرتکب درد،

   کالسـيک  نظر ه که کرد تيجه با د  آ د شنار م  به کالسيک نظر    ک مجرميت،
 ر 244   2۰۰5 ،2قيلد برا ن)مستند  انطبا  قابل ز ادی حد تا تيد، کنترلِ مفهيم

 . انواع کنترل اجتماعی1-5

شـر    تيان انياع کنترل اجتناي  را بـه  انت اي ، م بندی کل     در قا ب  ک تقسي 
 ز ر برشنرد 

 3کنترل رسمى. 1-5-1

مقابلـه   منظير ، بهکه منابعِ اقتدارما   است  اقدام ۀدربردارند ،کنترل اجتنايى رسنى
سبب متکـى بـيدن    ما به   ا ن اقدامدمند انجام م ر ی در جامعه  با  قيع جرم   کج

ـ   ا  ام هيندطير  به، سي د  تى، از کماى اجرا ى  ضنانت هب قهـر     هآ ر   متکـى ب
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از منجارماى اجتنايى )منجارمـاى    تا  ۀگستر د گر، به سيی ند   ازمست اجبار
تعر ـف   ،که با تکيه بر منان ضنانت اجراماى حکـيمتى  شيند م  رسنىر مـد د

  ر25  1386 د ب سر ستانى، ) دنشي مى

 1کنترل غیررسمى. 1-5-2

 تناسـب  اى بـه  اى از کنتـرل اجتنـايى اسـت کـه در گسـتره      يررسنى، گينهکنترل غ
ماى متفا   تانياده، مدرسه، مـل کـار،   جامعه، تيسط مر ک از ايضا   در مـيط

مقابـل کنتـرل     در نقطـ گينـه از کنتـرل،     ا ن شيد  انجام م       ،مذمبى مای مکان
ضـنانت      منجارمـاى متعـارف اسـت    ،ما ارزش ،ا يل اتالقى بر مبتن رسنى   

 از  نديبارتکنترل غيررسن  اجراماى ا لى 
از  تـرد  ،مانند ترد از پذ رقته نشدن رقتـار در اجتنـاع    در نىی متغيرما ●

    ؛  ،اطراقيانشدن تيسط نگرانى از طرد  ،جامعه شدن با مخا فت ر  ر به
ر انـه   درمقابـل،    تمانند تنجيد   تشـي ب رقتارمـاى راسـ    ،مای بير نى امرم ●

 ر 5۰7  1386 د ب سر ستانى، ) ر  تيسط د گران تنسخر، سرزنش   حتى طرد کج

 2کنترل بیرونى. 1-5-3

دمنـد کـه    کنترل اجتنايى شـکل مـى   ساز کارمایاى از  کنترل بير نى را مجنييه
شان، ا جاد    ر ى   در ننا ه ماى ارتکا  جرم   کج ما کاستن از قر ت مدف آن

قـرد را از طر ـب   رقتـار   ،قرا نـد ا ـن    ماى مادى   قي  کى است مـد د ت اِينال
تــت تـأثير آثـار ر انـى ناشـى از ا ـن        ـا  ماى بير نـى    تدمـد  اجبار قي  کىِ

  ر514  1391کند )سلين    دا ری،  کنترل م  ،ما مـد د ت

 3فیزیکی )تنبیه بدنی(کنترل . 1-5-4

شـيد،  ـا    دردى است که بر قرد تـنيل مـى  ا رنج    ،قي  ک کنترل  ۀيند   هگى
کـارگيری   بنابرا ن، بـه  ؛اندازد تطر مى مـد د تى که آزادى   امنيت جسنى ا  را به
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، «جسـنى  دردمـای  ا جاد آزارمـا   » مانندما    شکلتيان در  ا ن نيع کنترل را مى
مـاى   با امـرم  ر  ار   مشامده کرد  قرد در « سلب حيا »  حتى  ،«سلب آزادى»
، درنتيجـه  ند  يب تيد را درتطر مى« ا ننى»  « جسنى» ن کنترل، نيازماى اساسى ا

است که بکيشد رقتارى را  ا نما  از ا ن  اکنش دمد   کى نشان مى از تيد  اکنش
  ر514  1391)دا ری   سلين ،  است، ترک کند کرده ر  ر بهکه ا  را با ا ن تطر 

 1کنترل اقتصادى. 1-5-5

از نيازمـا )از     سـيع  ۀگستر آ رده نشدنتطر بر قرد را با اقتصادى، ماى کنترل امرم
بهتر  ا ارتقاى من  ت شـغلى،   آ    غذا گرقته، تا نياز به اب ار   امکانا  تأمين معاشِ

نيازماى  ی بهکنترل اقتصاد ،تيان گفت مى بنابرا ن، ؛کند مى ر  بهيلنى   مانند آنر ر 
قـرد در  اکـنش بـه     کند؛ م حنله « تيدشکيقا ى»   حتى ،«ا ننى»، «جسنى»متنيع 

ارضاى آن نيازما، تيامد کيشـيد   الزم برایماى  تيردارىرا ن حنله   براى حفظ ب
د، نـ دم ما قرار مى که ا  را در معرض ا ن مـر ميت  ما  تا از درگير شدن در قعا يت

شـغلى  مـاى مـا ى      مـر ميـت   ماى ما ى، پرداتـت تسـار ،    جر نهپرمي  کند  
ر نـب  ـاقتن      امـر زه نيـ  شـامد   آ نـد  شنار مـ   بهماى ا ن نيع کنترل  ازجنله امرم

 یمـا  انياع امـرم  اجا گ  ن کردن ا ن نيع کنترل ب ضر ر  که بر مستي ما ى  د دگاه
در استدالل بر مـدياى تـيد بـه     ا ن گر ه از په مشگران،  کنترل تشن تأکيد دارند

ر ان را در  ماى اقتصادى، کنتر حيثيت اجتنايى کـج  دمند که امرم ا ن نکته تيجه مى
دمد   از نظر ياطفى، کنتر زمينه بازگشت آنان را به جامعـه از بـين    مخاطره قرار مى

  ر98  1386،   د ب ا ريى) برد مى

 2کنترل درونى .1-5-6

قـرد   آن، درنتيجـ   که آ د شنار م  بهکنترل اجتنايى  ساز کار نييى، در نى کنترل
بـد ن نيـاز بـه     بينـد؛  مى مل م تي ش از ميردانتظار رقتار انجام در ن به از را تيد
مـا   ماى ملنيد   قي  کى،  ا اِينـال آن  ما  ا مـد د ت  جيد انيايى از ا  ام ا نکه
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 ،شناسـان  جامعـه  ا  ام به انجامِ آن رقتار احساد کرده باشـد  برتـى   راستایرا در 
منگام بـث از انياع متفـا   ضـنانت اجرامـاى کنتـرل رقتـار، پـيش از مرچيـ         

 را اجتنـايى  کنترل ماى نظام از دسته آن تيان ننىر ی  ميچ به که کنند تاطرنشان مى
شـنار   بـه  یمای کارآمـد  ، نظاممستنداى بير نى متکى م تنبيه   ما تشي ب بر تنها که

 ماميـت  که دمد در ا ن نيع کنترل نشان مىرامکارماى ميرداستفاده  تيجه بهآ رد  
ـ    تأکيد نيع از تيان مى را اجتنايى کنترل در ن  ساز کارمای   ـا   بـر ابعـاد اتالق

ـ   ا، آنان ما   يياطفربا  ما، شزارحنله به  اقراد، تيشخص  ياطف ر   ر بـه   حت
« جسـنى نيازماى »ارضا نشدن  که از احتنالآ رد  شنار به « شناتت»ما با  آن کردن

  ر5۰8-511  1391د )سلين    دا ری، حکا ت دار«  نيازماى ا نن» ا 

 1کنترل ارزشى. 1-5-7

کلى، متکـى    نيازماى اساسى انسان است  ا ن نياز، در بيان ازجنله« رامتاحبه  نياز»
تأ يـد تـيد، تيسـط    »ضر رتى است که قرد، براى دستيابى به  مفامي  ارزشى   هب

آن،    براسـاد  کنـد  در تـيد احسـاد مـى    ،«يسط د گـران تأ يد تيد، ت»  « تيد
  گ  نـد  یرسـد، د ر  نظر مـى  ضدارزش به باشد   از آنوه« ارزش دارای»کيشد  مى

 شـيد کـه قـرد    مـى  ی ميجـب ر ى در مـيارد  کنتـرل کـج    ارزشی قرا ند اثرگذار
 بينـد   مـى  «احتـرام  بـه  نياز»از برآمدن « تر مه »ر انه را  ماى کج گ  نه ــ مرد يل به ــ

 شر  ز ر است  ری بهاثرگذا ا ن قرا ند
ـ  ؛ تيد را از دست ندمـد « یارزشنند»است که ا ن نيازمند  ،قرد  ه ا جامعـه ب

بـا    گـام ؛ مانـد « ارزشـنند »بـيد    « ارزشـنند »تـيان   چگينـه مـى  کـه  د زآمـي  مى
 ــ طير ميقت بهک   دست ــرا « ارزشنندى»شيد که نياز به  ر  مى ما ى ر به ميقعيت

کند کـه   در چنين ميقعيتى، جامعه تدابيرى را اتخاذ مى کند؛ل  بدت برتر اى ه گ  نهب
؛ ر ىر ماندن، بهتر است )پـيش از کـج  « ارزشنند»منونان به تيد ببا راند که ، قرد

بيان د گر، در کنترل  به ر ىر  شده است )پس از کج« ضدارزش»بپذ رد که مرتکب 
 ا به ارزشيابى مثبتى که درباره ؛ شيد تقي ت مىدر قرد « ارزشنندى»ارزشى، نياز به 

شيد که قـرد، در مـياردِ تعـارض     د  تدبير نخست سبب مىشي تيد دارد، حنله مى
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شناتتى، ا  ي ت را به حفظ ا ن شناتت   برآ ردن ا ن نياز بدمـد )از رقتارمـاى   
 بـه  د بـاره نيـاز   کـردن   تدبير د م، با برانگيختن   مطـر    ؛ر انه، د رى کندر کج

 ا با ا جـاد احسـاد گنـاه  ـا اضـطرا ، قـرد را از ادامـه مسـير پيشـين،          « احترام»
  ر515  1391)دا ری   سلين ،  دارد بازمى

 1کنترل عاطفى .1-5-8

ماى مرتبط با ينا ر  ابستگى   تعلـب   يياطف را احساسا    ميجانر انشناسان، 
ماى انسـانى   به انيايى از گرا ش« ياطفه»در تعابير د گر،  ؛دانند   مهر   مـبت مى

شيد که براساد تنا ل به حفظ   بقاى زندگى جنعـى   تعلـب بـه غيـر،      مى گفته
 د کنـ  معطيف مى« غير»د ر   به « تيد»گيرد   تيجه انسان را آگامانه، از  شکل مى

اميـال     ۀدربردارنـد  از ـر  ،شيد مقابل آن قرار داده مى  غر  ه در نقط ب،يترت  نا هب
 ينا رى مانند شـرم، تجا ـت،   ؛ماى ضامن حفظ   بقاى حيا  قردى است کشش

آگامانه  ــ   حتى تکبر که سه  مهنى در مهار رقتار قرد دارند   ،سراقکندگى، گناه
کـه     سـي    سـنت  بـه رقتار   حتى اقکارش را  کهدارند  ا  را  امى ــ  ا ناتيدآگاه

در  بيشـتر ازآنجاکه يياطف انسانى  ،حال دا ت کند  دريين، ممتيجه آن استتيد 
گيـرد،   با اقراد د گر شـکل مـى    بستر کنش متقابل اجتنايى   در پييند   ر  ار  

 ــا  اجتنـايى    بـه شـيد کـه ينيمـا      رمننين مى ما ني   ى را به مسيرى قشار آن
  ر98  1386،   د ب ا ريى) قبيل است لبقا

 2طبیعىکنترل ماوراى . 1-5-9

اجـرا، بـا ر اقـراد بـه  جـيد اراده         کنترل، ضـنانت نيع در نى ا ن  ساز کاردر 
 ـا در منـين    ،در جهـان پـس از مـر،    اى است کـه  دمنده گر   پاداش نير ى تنبيه

بـا ر، اثـرا  کـارکردى     رساند  ا ـن  جهان، آنان را به پاداش  ا مکاقا  ينلش مى
 جـيد  بـه  آ رد  بـا ر   دسـت مـى   ز ر به تيد را ازجنله در جنع با آثار متغيرماى
با ر منکن بيدن يذا   ا مـر ميت از  ؛جهان پس از مر،   زندگى انسان در آن
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جهانى )تياه در ا ن جهـان   تـياه در آن جهـانر      ماى آن ما   برتيردارى نعنت
شيد که قرد، تيد را با احتنال برآ رده نشـدن انـياع نيازمـاى     ا ن ينصر سبب مى

 ابسـتگى    آن جهان مياجه ببينـد  زندگ در « تيدشکيقا ى»   ،«ا ننى»، «جسنى»
ياطفى به ميجيدا  قراطبيعى   ا ن با ر که رقتارماى نادرسـت، ا  را در مـر د    

ر، سبب پرميـ  ا  از  515-517  1391)سلين    دا ری، کند  جهان از آنان د ر مى
 ما را در پ  دارند  مـر ميت  شيد که ا ن رقتارما   م 

 . پیشینه پژوهش2

نظر ه کنترل اجتناي  با نگـاه بـه   »ر، در په مش  با ينيان 1396زاده نا ين  ) متي  
بـه ا ـن نتيجـه رسـيده اسـت کـه       « آ ا    ر ا ا ؛ با تأکيد بر تعـا ن   حنا ـت  

برقراری  قا ، نظ ،   منبستگ  در امـت اسـالم    ا جـاد پيينـد ميـان اقـراد         
 مای قرآن است  ميردتيجه در آميزهتر ن مسائل  جامعه از مه 

 کنتـرل    مـدا ت  بـر  مـؤثر  با رمـای »ر ني  در په مش  با ينيان 1395مـندی )
به ا ن نتيجـه رسـيده اسـت کـه     « کر   قرآن منتخب آ ا  د دگاه از رقتارمای سازمان 

 امنيـت  دارد  مـا  سازمان شکست   ميققيت در مهن  سازمان، نقش ايضای رقتارمای
 مـيرد  در کـه  اسـت  کـرده  ترغيـب  را په مشگران اند شنندان   از بسيارینقش،  ا ن

 رقتـار  در انسـان  به مـير ت با تيجه کنند  په مش رقتارمای سازمان  کنترل   مدا ت
   با رمـا  از اقـراد  اسـالم  کـه   کـه در جيامـع   اسـت  ضـر ری  مـد ر ت،    سازمان 

شـيد    نگر سـته  رقتار سازمان  به اسالم  با ر  کرد کنند، م  پير ی اسالم  مای ارزش
کـر  ، با رمـا      مـای قـرآن   آ ـه  در کند کا ی با که بيده است آن پ  در په مش ا ن

 کند  شناسا   مستند، سازمان  مؤثر رقتار کنترل   مدا ت در که را ما   ارزش
 از تشـن  اجتنـاي   کنتـرل  رامکارمـای » ينـيان  په مش  بـا ر 1392) ا ري 

 د ـن اسـالم،   اسـت کـه   آمده په مش ا ن در  است داده انجام «کر   قرآن د دگاه
 بنــابرا ن، اســتخراج دارد؛ ر ی کــج از پيشــگيری   کنتــرل بــرای جــامع  برنامــ 
 بـرای  اسالم  نظام مسئيالن به مؤثری کنک تياند م  باره درا ن اسالم  مای آميزه
 از ه، آگـام  بـار  درا ـن  مهـ   مـيرمای از  ک   باشد اجتناي  مای آسيب با مقابله

مـای پـه مش  ادشـده،     براسـاد  اقتـه    اسـت  تشن مجازا  قرآن دربارۀ د دگاه
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 پـا،    دسـت  قطـع کـردن   ايدام،  از يبارتند قرآن د دگاه از تشن رامکارمای کنترل
  د گـران  با ارتباب در مـد د ت   تبعيد، بازداشت، زدن، شال  دست، کردن قطع
 شيد م  اجرا کسان  ميرد در   ما ر ی کج از اندک  تعداد برای ما مجازا  نيع ا ن
 نيـ   تشـن  غيـر  مـای  کنتـرل  سـا ر    گردنـد  بـازنن   ر ی کج از تيد اتتيار با که

    شيند ر ی کج از آنان بازگشت سبب تيانند نن 
کنترل   نظـار  از  » در په مش  با ينيان، ر139۰)   بيستان  ،اقشاری ،معين

 در رنظار  پر ردگااند که  اشاره کرده« نبيی)صرا بالغه   سيره  د دگاه قرآن، نهج
تــر ن    مشــتاقانه   ،تــر ن شــييه فيــتــر ن کيفيــت،  ط تــر ن شــکل، دقيــب يــا  

براسـاد مبـان       تنا ـل دارد  کـه  ای مـا اسـت  جامعـه    تـر ن  ـير    ب رگيارانه
 مـای  ، با ـد نظـام  ينل کنـد تـقب امداف اسالم   راستای مای اسالم    در ارزش

   در ا ن چارچي منامنگ ما   امداف  ني  با ا ن ارزش تيد رانظارت  کنتر     
  کندايتقادی   ارزش  طراح  

استراتهی قرآن در مياجهـه بـا   » ني  در په مش تيد با ينيان ر1386)آقاجان  
مـای   انـياع سياسـت  کـارگيری   به ا ن نتيجه رسيده است که به« انـراقا  اجتناي 

قـرآن کـر      اساس  رامبردمایاز  با انـراقا  اجتناي ،  ک  ر  ار   کنتر   در 
در نـ      نظـار   یمــير  نقـش سـبب   د ن، بـه سي  از ک ،ر  کرد   در ا ناست

 ،کنـد   رقتـاری ا جـاد    ،تياند در ابعـاد مختلـف نگرشـ ، احساسـ      تأثيری که م 
ـ د گـر،   ازسـيی    ر ی معرق  شده اسـت  کج پيشگيری از ۀينيان بهتر ن شيي به ر ب

 مای مرجع، قـيانين  تربيت، ا گيما   گر ه   تعلي  مانندييامل مختلف د گری  تأثير
 لييام ينيان به  ،  اقتدار حکيمت ،اجتناي   تگبس، من اجتناي يدا ت اجتناي ،

 اننداز ميانع پيشگيری، م ،  سرانجام شده است،در پيشگيری تأکيد   ر نيب نظار 
 ميان آمده است  سخن بهني  ساتتاری  تعارض منجاری   تعارض

 . روش پژوهش3

 مـای قـرآن از    ير  تطبيق  انجام شده است، برای تـليل آ ـه  که به ا ن په مش
در پا ـان   اسـت    کـرده  maxqdaاق ار  ما ني  از نرم ر ش کيف    برای کدگذاری آ ه

 آمـاری  جامعـ    شده از قرآن با نظر ه ميرش  مقا سه شد مای استخراج ني  شاتص
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مـای قرآنـ       آ ـه  دربردارنـدۀ  ـــ  آن ميضـيي   قلنـر   به تيجه با ــ په مش  نا
ا ـن  ا ا   پر ا      تأمين احاد ث   نظر ه ميرش  در ميرد کنترل اجتناي  است 

ا  کيف  است که بـا تيجـه بـه    مطا عبر ر ش تأمين پا ا     ر ا    په مش مبتن 
مای انتخاب ، مشکل تا ـ    ما   داده ايتبار متن قرآن، در ميرد ايتبار سندی گ اره

 ــا  دال ـت،    مـای قرآنـ  بـه     جيد نداشت، اما با تيجه به امنيت ايتبـار گـ اره  
مـای مـرتبط   کدگـذاری ا  يـه براسـاد قهـ  مـتن يربـ  قـرآن             انتخا  آ ـه 

مای قرآن از آقا ان نا ر مکارم شيرازی   مـندمهدی قيالد ند انجام شـد    ترجنه
ا ـد ن مجتبـيی،    مـای آقا ـان سـيدجالل    شده، بـه ترجنـه   د ترجنهبرای تأ يد ميار

سيديل  ميسيی گرمار دی،   مـنديل  رضا   ا فهان  نيـ  مراجعـه   مـيارد    
 دار حذف شد  مشکل

 ها . یافته4

ر ی، از مفامي    مصاد ب متنيع   مختلفـ  اسـتفاده    قرآن کر  ، برای اشاره به کج
ــ به برت  از  تيجه به گستردگ  ا ن مفامي  با کرده است که در په مش حاضر ــ

 ر 1ما در پنج سيره نخست قرآن اشاره شده است )جد ل  آن

 های مربوط به کنترل اجتماعی در پنج سوره آغازین قرآن کریم . آیه1جدول 

سوره و 
 شماره آیه

مفاهیم و 
 مصادیق

 متن آیه و ترجمه

 یگمراه 7الفاتحه/
 عَلَیهِمْ وَلَا الضَّالِّینَغَیرِ المَغضُوبِ 

 .اند و نه گمگشتگان همانان که نه درخور خشم

 قانف 8البقره/

 وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاهللِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ
گروندگان ، ولی «ایم ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده»گویند:  و برخی از مردم می

 .]راستین[ نیستند

 16البقره/
ضاللت: 

 یگمراه

 وْلَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُواْ مُهْتَدِینَاُ
بار[  همین کسانند که گمراهی را به ]بهای[ هدایت خریدند، درنتیجه دادوستدشان سود ]ی به

 .یافته نبودند هدایتنیاورد و 

 دافس 27البقره/

الْأَرْضِ  الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَاهللِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اهللُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی
 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

وند به پیوستنش امر شکنند و آنچه را خدا همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می
 .آنانند که زیانکارانند ،پردازند گسلند و در زمین به فساد می فرموده می

 26البقره/
: فسق

 نافرمانی

 وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ 
 .کند و جز نافرمانان را با آن گمراه نمی
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 کفر 39البقره/

 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَوَالَّذِینَ کَفَرواْ وَکَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا 
های ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند و در آن  که کفر ورزیدند و نشانه و ]لی[ کسانی

 .ماندگار خواهند بود

 : گناهخطیئه 58البقره/

ئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَکُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِ
 لَکُمْ خَطَایَاکُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ

بدین شهر درآیید، و از هرکجای آن خواستید، فراوان »یاد آرید[ هنگامی را که گفتیم:  و ]نیز به
تا خطاهای  ،ویید: ]خداوندا،[ گناهان ما را بریزکنان از در ]بزرگ[ درآیید، و بگ بخورید، و سجده

 .شما را ببخشاییم، و ]پاداش[ نیکوکاران را خواهیم افزود

 61 البقره/

تعدی: )از 
حد 

 گذراندن(

بِآیَاتِ اهللِ اهللِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کَانُواْ یَکْفُرُونَ  وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ
 وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ

چراکه آنان به  ،و ]داغ[ خواری و ناداری بر ]پیشانی[ آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند
روی بود که  این، ازآن .کشتند های خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بناحق می نشانه

 .سرکشی نموده، و از حد درگذرانیده بودند

 : بدیسیئه 81البقره/

 بَلَى مَن کَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
ن کسانی اهل آتشند، دست آورد، و گناهش او را در میان گیرد، پس چنی که بدی به آرى، کسی

 .و در آن ماندگار خواهند بود

 169البقره/

 : بدیسوء
فحشاء: 
 زشتی

 اهللِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى
دانید  نمی دارد[ تا بر خدا، چیزی را که دهد، و ]وامی ]او[ شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می 

 .بربندید

 187البقره/
به خیانت 
 خود

 ... عَلِمَ اهللُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنکُمْ
کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما  دانست که شما با خودتان ناراستی می خدا می

 .درگذشت

 البقره/
188 

 رشوه

بِالْإِثْمِ  لُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِوَلَا تَأْکُ
 وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

عنوان رشوه قسمتی از[ آن را به قضات  ناروا مخورید، و ]به و اموالتان را میان خودتان به
 .دانید که خودتان ]هم خوب[ می شی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالیتا بخ ،مدهید

 البقره/
190 

: )از اعتداء
حد 

 گذراندن(

 وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اهللِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اهللَ لَا یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ
جنگند، بجنگید، و]لی[ از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند  می که با شما و در راه خدا، با کسانی

 د.دار تجاوزکاران را دوست نمی

 خودکشی 195البقره/

 نِینَوَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اهللِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اهللَ یُحِبُّ الْمُحْسِ
نید، و خود را با دست خود به هالکت میفکنید، و نیکی کنید که خدا و در راه خدا انفاق ک

 .دارد نیکوکاران را دوست می

 البقره/
197 

 فسق
 الْحَجِّ  وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی

 .در اثنای حجّ، گناه و جدال ]روا[ نیست

 البقره/
217 

: ارتداد
برگشت از 

 دین

الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ  فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی مَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ وَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

و کسانی از شما که از دین خود برگردند و درحال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا و 
 .اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بودشود، و ایشان  آخرت تباه می

 ریاکاری 264البقره/

لَا یُؤْمِنُ بِاهللِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَالْأذَى کَالَّذِی یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَ
 االخر وَالْیَوْمِ

های خود را با منت و آزار، باطل مکنید، مانند کسی که  اید، صدقه که ایمان آورده کسانیای 
دست  کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. به می مالش را برای خودنمایی به مردم، انفاق
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 د.کن برند و خداوند، گروه کافران را هدایت نمی ای نمی اند، بهره آورده

 خبیث 267البقره/
 نْهُ تُنفِقُونَمِ وَلَا تَیَمَّمُواْ الْخَبِیثَ 

 .در پی ناپاکِ آن نروید که ]از آن[ انفاق نمایید

 268البقره/
: فحشاء
 زشتی

 عَلِیمٌ الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء وَاهللُ یَعِدُکُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاهللُ وَاسِعٌ
دارد و]لی[ خداوند از جانب  و شما را به زشتی وامی دهد شیطان شما را از تهیدستی بیم می

 .دهد، و خداوند گشایشگر داناست زش و بخشش میرخود به شما وعده آم

 البقره/
276 

 رباخواری

 یَمْحَقُ اهللُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاهللُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ
افزاید، و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکاری را  صدقات می کاهد، و بر خدا از ]برکتِ[ ربا می

 .دارد دوست نمی

آل 
 عمران/

19 

 )حسد(بغی

مُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ إِنَّ الدِّینَ عِندَاهللِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْ
 اهللِ سَرِیعُ الْحِسَابِ اتِ اهللِ فَإِنَّوَمَن یَکْفُرْ بِآیَ

که کتابِ ]آسمانی[ به آنان داده شده، با  درحقیقت، دین نزد خدا همان اسالم است و کسانی
آن هم به سابقه  ؛مگر پس از آنکه علم برای آنان ]حاصل[ آمد ،یکدیگر به اختالف نپرداختند

کفر ورزد، پس ]بداند[ که خدا  حسدی که میان آنان وجود داشت و هرکس به آیات خدا
 .زودشمار است

آل 
 عمران/

11 

 : گناهذنب

 عِقَابِکَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اهللُ بِذُنُوبِهِمْ وَاهللُ شَدِیدُ الْ
پس خداوند  ؛آیات ما را دروغ شمردند ،که پیش از آنان بودند ]آنان[ به شیوه فرعونیان و کسانی 

 .کیفر است به ]سزای[ گناهانشان ]گریبانِ[ آنان را گرفت، و خدا سخت

آل 
 عمران/

30 

 : بدیسوء

ا هُ أَمَدًیَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَ
 بَعِیدًا وَیُحَذِّرُکُمُ اهللُ نَفْسَهُ وَاهللُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

یابد و  جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده، حاضرشده می روزی که هرکسی آنچه کار نیك به
ای دور بود. و خداوند، شما را از ]کیفر[  کند: کاش میان او و آن ]کارهای بد[ فاصله آرزو می

 .حال[ خدا به بندگان ]خود[ مهربان است ]درعینترساند، و  خود می

آل 
 عمران/

99 

ممانعت از 
مسیر 
 خداوند

اهللِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اهللُ بِغَافِلٍ  قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ

دارید و آن ]راه[ را  کسی را که ایمان آورده است، از راه خدا بازمی ای اهل کتاب، چرا»بگو: 
 .غافل نیست ،کنید و خدا از آنچه می« شمارید، با آنکه خود ]به راستىِ آن[ گواهید؟ کج می

آل 
 عمران/
104 

 منکر

هَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى
 الْمُفْلِحُونَ

و باید از میان شما، گروهى، ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی 
 .بازدارند، و آنان همان رستگارانند

آل 
 عمران/
118 

: خبال
 )نابکاری(

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا 
راز مگیرید. ]آنان[ از هیچ نابکاری  اید، از غیر خودتان، ]دوست و[ هم که ایمان آورده ای کسانی

 .ورزند در حق شما کوتاهی نمی

آل 
 عمران/
137 

 ییگو دروغ

 مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذَّبِینَ قَدْ خَلَتْ
پس، در زمین بگردید و بنگرید که  ؛هایی ]بوده و[ سپری شده است قطعاً پیش از شما سنت

 .کنندگان چگونه بوده است فرجام تکذیب

آل 
 عمران/
179 

 خبیث

 ...ذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَیْهِ حَتَّىَ یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِمّا کَانَ اهللُ لِیَ
خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این ]حالی[ که شما بر آن هستید، واگذارد، تا آنکه پلید را از 

 .پاک جدا کند

آل 
 عمران/

 بخل
بِمَا آتَاهُمُ اهللُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَیُطَوَّقُونَ مَا وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ 

 بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلِلهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاهللُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
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ورزند، هرگز تصور نکنند که  کرده، بخل میکه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا  و کسانی 180
اند،  زودی آنچه به آن بخل ورزیده آن ]بخل[ برای آنان خوب است، بلکه برایشان بد است. به

ها و زمین از آنِ خداست، و خدا به آنچه  شود. میراث آسمان روز قیامت طوق گردنشان می
 .کنید آگاه است می

 2النساء/

خبیث؛ 
)گناه  حوب

 بزرگ(

مْ إِنَّهُ کَانَ حُوبًا تُواْ الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُوَآ
 کَبِیرًا

و اموال یتیمان را به آنان ]باز[ دهید، و ]مالِ[ پاک و ]مرغوب آنان[ را با ]مال[ ناپاک ]خود[ 
 .ید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی بزرگ استعوض نکن

 ظلم 10 النساء/

 إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا
خورند، جز این نیست که آتشی در شکم خود  میکه اموال یتیمان را به ستم  درحقیقت، کسانی

 .زودی در آتشی فروزان درآیند برند، و به فرومی

 14 النساء/

عصیان و 
تعدی از 

 حدود

 وَمَن یَعْصِ اهللَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ
نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید، وی را در آتشی و هرکس از خدا و پیامبر او 

 .آور است درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خفت

 زنا 15 النساء/

مْسِکُوهُنَّ فِی وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَ
 الْبُیُوتِ حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اهللُ لَهُنَّ سَبِیلًا

شوند، چهار تن از میان خود ]مسلمانان[ بر آنان گواه  که مرتکب زنا می و از زنانِ شما، کسانی
گشان فرارسد یا خدا ها نگاه دارید تا مر پس اگر شهادت دادند، آنان ]زنان[ را در خانه ،گیرید

 .راهی برای آنان قرار دهد

 : گناهسوء 17 النساء/

اهللِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ فَأُوْلَئِكَ یَتُوبُ اهللُ عَلَیْهِمْ  إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى
 وَکَانَ اهللُ عَلِیمًا حَکِیمًا

شوند، سپس  خداوند، تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه میتوبه، نزد 
 .پذیرد، و خداوند دانای حکیم است شان را می اینانند که خدا توبه .کنند زودی توبه می به

 22 النساء/
: فاحشه

 زشتکاری

 إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِیلًا مَا قَدْ سَلَفَ وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء إِلَّا
مگر آنچه پیشتر رخ داده است،  ،اند، نکاح مکنید دهرخود درآو و با زنانی که پدرانتان به ازدواج

 .چراکه آن، زشتکاری و ]مایه[ دشمنى، و بدراهی بوده است

 27 النساء/
انحراف 

 بزرگ

 وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِیلُواْ مَیْلًا عَظِیمًا وَاهللُ یُرِیدُ أَن یَتُوبَ عَلَیْکُمْ
 ،کنند ها]ی نفسانی[ پیروی می که از خواسته خواهد تا بر شما ببخشاید و کسانی خدا می

 .خواهند شما دستخوش انحرافی بزرگ شوید می

 خودکشی 29 النساء/
  کَانَ بِکُمْ رَحِیمًاوَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اهللَ

 .خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است و

 50 النساء/
 دروغ بستن
 بر خداوند

 انظُرْ کَیفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اهللِ الکَذِبَ وَکَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِینًا
 .باشدبندند. و بس است که این، یك گناهِ آشکار  ببین چگونه بر خدا دروغ می

 : بدیسیئه 79 النساء/

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اهللِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاکَ لِلنَّاسِ رَسُولًا 
 وَکَفَى بِاهللِ شَهِیدًا

ست از خود تو ،رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می ،رسد ها به تو می هرچه از خوبی
 .و تو را به پیامبرى، برای مردم فرستادیم، و گواه بودن خدا بس است

 قتل عمد 93 النساء/

 اهللُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ
بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او و هرکس عمداً مؤمنی را 

 .کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است گیرد و لعنتش می خشم می

 النساء/
105 

 یانتخ
 آئِنِینَ خَصِیمًاإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اهللُ وَلَا تَکُن لِّلْخَ

 ،حقّ بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به ]موجب[ آنچه خدا به تو آموخته ما این کتاب را به
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 .داوری کنى، و زنهار جانبدارِ خیانتکاران مباش

 النساء/
111 

 : گناهاثم

 حَکِیمًاوَمَن یَکْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا یَکْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَکَانَ اهللُ عَلِیمًا 
و هرکس گناهی مرتکب شود، فقط آن را به زیان خود مرتکب شده، و خدا همواره دانای 

 ت.کار اس سنجیده

 النساء/
112 

: اثم: خطیئه
 گناه

 وَمَن یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا
گناهی نسبت دهد، قطعاً بهتان و گناه  سپس آن را به بی ،یا گناهی مرتکب شودو هرکس خطا 

 .آشکاری بر دوش کشیده است

 النساء/
128 

ناسازگاری 
 شوهر

  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا
زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی نیست و اگر 

 .که از راه صلح با یکدیگر، به آشتی گرایند که سازش بهتر است

 النساء/
167 

مانع از راه 
 خدا

 إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اهللِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِیدًا
 .اند که کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا بازداشتند، به گمراهىِ دور و درازی افتاده ید، کسانیترد بی

 33المائده/

محاربه با 
خدا و 

 )ص(پیامبر
 فساد

یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اهللَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ 
 عَظِیمٌ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ

جز  کوشند، جنگند و در زمین به فساد می داران[ خدا و پیامبر او می که با ]دوست سزای کسانی
این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت یکدیگر 

بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی 
 .بزرگ خواهند داشت

 دزدی 38المائده/

 جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اهللِ وَاهللُ عَزِیزٌ حَکِیمٌوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا 
عنوان کیفری از جانب خدا ببُرید، و  اند، دستشان را به و مرد و زن دزد را به ]سزای[ آنچه کرده

 .خداوند توانا و حکیم است

 62المائده/
؛ خواری حرام

 اثم؛ تعدی

 ی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَوَتَرَى کَثِیرًا مِّنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِ
کنند. واقعاً چه  خواری خود شتاب می بینی که در گناه و تعدی و حرام و بسیاری از آنان را می

 .دادند اعمال بدی انجام می

آغـاز کـرده     ر ی را از مرحلـ  منجارگـذاری    قرآن کر  ، رامبردمای کنتـرل کـج  
درست   کامل بر اجرای آن را مدنظر قرار داده است  ا ن نظـار   « نظار ِ»سپس، 

ينـيان حـاک  بـر     بـه  به د  شکل نظار  مستقي  تدا ند با اب ارمـای مختلـف ـــ   
شـيد  از   مای  کد گر، انجام مـ   ما بر کنش ــ      م نظار  انسان مای انسان کنش

مای  دقاع،  ک  از شرب ل منجارمای مناسب   قابلبر جع د دگاه قرآن کر  ، اق  ن
مقبي يت ناظران   حاکنان   قدر  آنان بر تنبيه »اساس  کارآمد شدن ا ن نظار ، 

ر انـ  انسـان،    مـای کـج   است  با تيجه به ا نکه  ک  از اب ار کنترل کـنش « ر ان کج
مـا رای   مای مختلف دنيـيی    تنبيه   مجازا  است، قرآن کر   با تعيين مجازا 

ر انـ  آنـان دارد  سـا ر     مـای کـج   ر ان، سـع  در کنتـرل کـنش    طبيع  بـرای کـج  
نظـار  تـانياده بـر    »بـاره، يبارتنـد از     شده از د دگاه قرآن درا ن رامکارمای ارائه

حنا ـت  »، «انتخا  کارگ اران   مد ران کاردان   شا سـته » ، «مای ايضای آن کنش
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ر  از    منونين، قرآن برای بازگرداندن کـج «ر ی اجتناي    حنا ت از قربان  کج
کنتـرل  »، «کنتـرل ارزشـ   »، «پـذ ری د بـاره   جامعه»راه کج، استفاده از رامکارمای 

ا ـن   که با  کند،   سرانجام، برای کسان  ،   مجازا  اقتصادی را پيشنهاد م «ياطف 
تـر ن  ينـيان آ  ا ال  نيستند، مجازا  قي  کـ  )تنبيـه بـدن ر را بـه     ما قابل ر ش

 کند  مرحله، مطر  م 

 نظریۀکنترل اجتماعی هیرشی. عناصر 2جدول 

 مفاهیم و مصادیق ها یافته
 کننده کنترل متغیر چهار

 رفتار از نظر هیرشی

بر این نظر  هیرشی
 که هنگامی که است

و  تعلقات، این تقیدات،
 و تعهدات ضعیف،

 با افراد پیوند درنتیجه،
شود  سست جامعه

 روی( کج )احتمال
 بود. خواهد بیشتر

 یك شخص که است و عالیقی احساسات به منسوب دلبستگی
 در خانواده، دیگر اشخاص به فرد وابستگی .دارد دیگران به

فرد،  که است هایی یکی از شیوه اجتماعی، نهادهای و محیط،
ضعف چنین  دهد. می پیوند جامعه به طریق از این خود را

 روابط افتادن خطر نگران به او که شود می پیوندهایی موجب
 فرد خودکشی یا دزدی امکان مثال، برای خود نباشد؛ اجتماعی
 پیوندهای دلیل به امر این و است فرد متاهل از بیشتر مجرد،

 است. متاهل های شخص وابستگی و اجتماعی

 دلبستگی

 و و کسب منزلت اهداف به منظور دستیابی به ای افراد هر جامعه
به  و کنند می صرف را خود انرژی ووقت  شهرت، حسن

حفظ  منظور به رو، ازاین متعهد هستند؛ زندگی متداول های فعالیت
اند،  آورده دست به خود تالش با که اجتماعی پایگاه و موقعیت

 شد. نخواهند مجرمانه رفتارهای مرتکب

 تعهد

 های فعالیت و ها نقش مشارکت، در و درگیری میزان بیانگر عنصر
 زندگی امور و های اجتماعی فعالیت در مشارکت است. اجتماعی
 کار، درگیر که کسانی معموالً و دارد نیاز زیادی به وقت روزمره
 پیدا فرصت هنجارشکنی کمتر هستند، ...و خانوادگی، زندگی
 اما جرایم ندارند، ارتکاب برای اضافی انرژی و وقت و کرده

 امعه مشارکتج و متعارف مرسوم های در فعالیت که اشخاصی
 رفتارهای انجام برای بیشتری عمل و آزادی فرصت ندارند،

اجتماعی  شناسان آسیب دلیل، همین به یابند؛ می مجرمانه
و  وظیفه، نظام خدمت انجام تحصیل، های سال افزایش معتقدند،
 میان در بزهکاری کاهش باعث امکانات ورزشی، بودن فراهم

 شود. جوانان می

 درگیری )مشارکت(

 هیرشی باور است. یا اعتقاد اجتماعی، نظریه پیوند آخرین مؤلفه
اعتبار قواعد  به فرد اعتقاد که میزان هر به که بر این نظر است

رفتارهای  ارتکاب احتمال باشد، تر ضعیف اجتماعی و اخالقی
تأثیر  تحت را خود که فردی .بیشتر خواهد بود او توسط مجرمانه

 برای را ای اخالقی وظیفه هیچ نبیند، جامعه در معمول اعتقادات
 متصور نیست. خود برای و غیررسمی رسمی قوانین با نوایی هم

 اعتقاد )باور(
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دمد، چين  ابسـتگ    ترجيح م  یساز را بر مفهيم در ن  مفهيم  ابستگ   ،ميرش
سـازی را   کـرد،   ـ  در نـ     یگيـر  آميـ  انـدازه   تيان مستقل از رقتار انـراف را م 

تـرد از   معنـای    بهريا ت منجارما ن  يقال ج ء   تعهد،گينه سنجيد ا ن تيان نن 
 قکر انجام رقتـار منـرقانـه  ـا مجرمانـه     که قرد به منگام شکنانه است   رقتار قانين

ـ   پيشـين  یگـذار  از دست دادن سرما ه اقتد، با د تطرا  م  رقتـار    تـيد در زمين
مثبتـ  از تـيد برجـای     ۀآ از قرد تيانسـته باشـد   چنانوهمتعارف را درنظر بگيرد  

 جـيد   ای بـه  کننـده  حنا ـت  ۀتانياد دست آ رد، ال  ارزشنندی بهيد، تـصربگذا
ضرر منگفت   ،قانين م  ب ند، با نق  شهرت  در دنيای تجار  به آ رد،  ا ايتبار  

کـه قـرد در سرتاسـر ينـر تـيد       ای  اجتناي مای مجنييه  را متـنل تيامد شد
مـای   به جامعه است که ا ن قرد به ارزشدادن ضنانت  ۀدمند نشان کند، باشت م ان

دمـد    چي مـای بيشـتری را از دسـت مـ      ،قانين متعارف، متعهد است  ا  با نق 
شـيد،   است، به ريا ت منجارما متعهد م   ردهدست آ تنها قرد با چي ما   که به نه

را بـه   ا تياند تعهـد   متعارف م  مای شييهدن دارا   به ردست آ  بلکه حت  اميد به
نـدارد   کند که چي ی م  یرقتار کس  کج، درمقابل پييندمای اجتناي  تقي ت کند 

 دمد بکه از دست 
مای متعارف باشـد،   درگير قعا يت ،قرد که منگام    بر ا ن نظر است کهميرش
آمي  کشيده شيد  مفهيم  تياند به رقتار انـراف شيد که نن  گرقته م  حدی  قتش به

مـای تفر ــ  مثبـت بـرای پـر       ما   با تنرک  بر قعا يت برنامه  سرچشن ی،درگير
 کردن ا قا  قراغت نيجيانان بيده است 

ــه  جــيد  ــک    هگــ  ای کــه  ارزشــ  مشــترک در جامعــه نظــامايتقــاد، ب
ا نکـه  ـک قـرد منجارمـای      احتنـال  دارد  شـيند، اشـاره   منجارما ش نقـ  مـ   

بـر   اسـت  ميرشـ    شـتر يما ايتقاد داشته باشد، ب اجتناي  را ريا ت کند، اگر به آن
ينب   مي ان ايتقاد با  کد گر تفا   دارند،   ا ن   ـا  به ،اقراد ا ن نظر است که

قـادا   ايت ۀدمنـد  دارد کـه نشـان   ما   بسـتگ   نظامبه مي ان  ابستگ  به  ما، فا  ت
ـ برمبنـای ا ـن نظر   ،تيان نتيجه گرقـت  ميردنظر مستند  م   مرچـه اقـراد کنتـر    ،ه 

تـر   احتنـال    ما با جامعه سسـت  آن «پييند»،   معتقد باشند ، ابسته، متعهد، درگير
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 چـه ، مر ميرشـ   اجتنـاي    کنترل نظر  اساد بر  بيشتر تيامد بيد شان رقتاری کج
    ضـعف   اقراد بـه جــامعه کــنتر شـده     تعهدا ،  شيند  تر ضعيف  منبع  ا ن چهار

  (Vazsonyi, 2010: 564)يدشـ رقتار انـراق  م  سببتعهد 

 یقرآن در مورد کنترل اجتماع یها و آموزه یرشیه یها دگاهیوجوه اشتراک و افتراق د. 3جدول 

 وجوه اشتراک
وجوه افتراق نظریه هیرشی با 

 قرآن

کنترل 
 از اجتماعی

 هیرشی منظر
 قرآن منظر از اجتماعی کنترل

چهار عنصر 
وابستگی، تعهد، 
درگیری، و اعتقاد 
در کنترل اجتماعی 

مؤثر هستند. از 
مسیر عالیق و 

های  وابستگی
اجتماعی، انسان به 

کنترل درونی 
رسد. عوامل  می

اثرگذار در جامعه 
ای  گونه باید به

پیوندها را تقویت و 
کنند که  پایش 

رو از درون خود  کج
دایی برای ن

پشیمانی و ترک و 
جبران احساس 

 کند. 

 بر را وابستگی مفهوم هیرشی
 ترجیح سازی درونی مفهوم

که قرآن کریم،  دهد، درحالی می
کنترل درونی و مبارزه با نفس را 
مقدمه کنترل اجتماعی دانسته 

 است.
در نظریه اول هیرشی، کنترل خود 

جایگاه مهمی نداشته و این 
آن کریم، درحالی است که قر

کنترل خود را عامل مهمی 
 هیرشیبرشمرده است. همچنین، 

 ةریش ،خود ة متأخرنظری در
را کنترل  یبزهکاری یا بهنجار

، داند، نه کنترل اجتماعی خود می
ولی قرآن، کنترل اجتماعی و 

رسانی، کنترل  گذاری، اطالع قانون
ارزشی، و کنترل عاطفی را دخیل 

نظریة  داند؛ بنابراین، در هردو می
 هیرشی، وجه افتراقی وجود دارد.

کنترل از 
طریق چهار 

عنصر: 
 وابستگی

 تعهد
 درگیری
 اعتقاد

 کنترل درونی و مبارزه با نفس؛
 حکیمانه بودن هنجارها؛

کنندگان به بازگشت از  مقبولیت دعوت
 روی؛ کج

 نظارت محسوس و نامحسوس؛

 مقبولیت ناظران و حاکمان؛

 روان؛ تنبیه کجقدرت ناظران و حاکمان بر 

 روان؛ پیشگیری ازهمنشینی با کج

معروف  به نهادینه شدن نظارت همگانی )امر
 و نهی از منکر( در جامعه؛

حمایت از اشخاص درمعرض خطر و قربانی 
 روی؛ کج

رو، پس از  فراهم بودن زمینة پذیرش کج
 روی؛ بازگشتن او از کج

 روان. های کج پاسخ مناسب به توجیه

 گیری نتیجه

  معنا که مــرچه  ا ن دارد؛ به مستقين   جيد رابطه اجتناي ، نظار    منجارما بين
منکـرر،   از  نهـ      معر ف امربه طر ب کند )از پيدا تـقب بهتر جامعه در د ن   منجار

 اجتنـاي   نظـ   سـيی  بـه   جامعه    شيد بيشتر تقي ت م  اجتناي  کنترل   نظار 
ازآنجاکه داشـتن با رمـای      ابد مـ  کامش جرا   مي ان ، نتيجه در کند   م  حرکت

مـا را بـه    ر ی تر ن کج تر ن ارکان اسالم است، قرآن کر  ، مه  درست  ک  از مه 
دانـد  شـرک بـه تـدا      ما را نابخشيدن  مـ   ا ن حيزه مربيب دانسته   برت  از آن

بـرای  بخشـد   غيـر از آن را    ننـ   شرک را تدا ترد د،  ک  از ا ن ميارد است؛ ب 
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  گـ ر قـين گنـاه ب    بخشا د،   مرکس به تـدا شـرک  رزد، بـه    م  ،مرکه بخيامد
    است مرتکب شده

ما، به حيزۀ امير اتالقـ    سـالمت اتالقـ  جامعـه      ر ی برت  د گر از کج
شيند )مانند مياردی ازقبيل اشاي  قـشاء، تهنت، غيبت، منت گذاشـتن،   مربيب م 

ــ  رامکارمــای کنتر ــ  در غ، تيانــت، نقــ  يهــد، بخــل،      ر   مــدف از ارائ
باره، برقـراری نظـام اتالقـ  سـا   در جامعـه اسـت  برتـ  د گـر از ا ـن           درا ن

مای مختلف سياس ، اجتنـاي ، اقتصـادی،    ما، تخلف از منجارما در حيزه ر ی کج
باطل،   رشـيه، از     تانيادگ  مستند  مياردی مانند رباتياری، دزدی، اکل مال به

اقتصادی مستند  مدف از ارائه رامکارمای کنتر   در ا ن حيزه، تنظي  مای  تخلف
 نظام اقتصادی سا   برای جامعه است 

ر ی  طيرکل ، بـر انـياع مختلـف کـج      ـا  مفهيم  ني  برت  از مفامي ، به به
کنند؛ مياردی ازقبيل اث ، اذی، تعـدی،   دال ت دارند   به مصدا  تا   اشاره نن 

يئه، ذنب، سيء، سيئه، ظل ، قساد، قـشاء، قسب، منکـر،      از  انـراف، تبيث، تط
ای مانند حيـا، تـرد، سـتا ش       مای کنتر   ا ن نيع مفامي  مستند  منونين، امرم

ر ی   مـدا ت   منکر سـبب کـامش کـج    از معر ف   نه  نکيمش، مراقبت،   امربه
  متغيرمــا    از  انتـي  مـ    اجتنـاي    کــنترل   نـظر ه  بـراسادشيند   شدن اقراد م 

   ،داری جيانان، ساتت تـانياده ، د ن ماننـد مي ان د بستگ    تعهدا  تانيادگ
مــای اجتنــاي    جــرم اســتفاده کــرد        تبيين آسـيب  براینـظـار   ا ـد ـن 

کـه قـرد از د گـران در اقـت      ای   مــادی  ،اطــاليات   يــاطف ،   ميـ ان حنا ـت
حنا ـت     بـا جامعـه کنـک تيامـد کــرد  در ــاقت     ا به تقي ت پييند  ،کند م 

 ، د بسـتگ    تقي ـت  بـرای  ای شــده  منابع حنا ت   ا حنا ت ادراک ،احساد  جيد
د نـ کـامش انــراف   جـرم تيام    سرانجام   ،تعهد   با ر بـه مـنجارمای جامعه

ـ  ز ـادی سـتگ   بمن، بـا  کـد گر   ا ـن ينا ـر   ،نظر ه ميرش  براساد  بيد  ؛ددارن
 ينا ر تيامد شد   ميجب ضعيف شدن بقي ،که تضعيف  ک ينصر ای گينه به

دانـد     مـ  پييندمای اجتناي  قيی با جامعه   نتيجرا   سازش رقتار ،ميرش 
  ميققيـت   جامعـه  ابسـتگ  دارد، بـه    هجامعبه قرد که  زمان  بر ا ن نظر است که
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  ايتقاد پيـدا   ،شيد م درگير جامعه مرتبط با  یما تيشيد، در قعا  متعهد م   يلن
احتنال  ،چنين شرا ط  در مستند؛منصفانه  جامعه یما کند که قيانين   سياست  م

ينا ـر    که اگر من کند م مای مجرمانه ک  تيامد بيد  ميرش  اديا  انجام قعا يت
نظر ه کنتـرل،  تيامد کرد   پير یاز قيانين جامعه  قرد پييند اجتناي  سا   باشند،

کند،      کـ  از   تأکيد م  جامعهبا  نقش پييندبر مـير ت  ما، نظر ه بيش از سا ر
معـر ف     ر ی مطـر  شـده اسـت، امربـه     قرا ندما   که در قرآن برای کنترل کج

مـای اشخا ـ  را کـه بـه آگـام  از       منکر است  قرآن کر  ، نظار  بر کنش از نه 
گذاشـته اسـت    يهـدۀ سـا ر ايضـای جامعـه      دمد، بـه  نظار  تدا ند امنيت نن 

ازمنجار، با  شيد که شخصِ متخلف ما، سبب م  مای انسان نظار  منگان  بر کنش
ر  شيد،   حتـ  در     هه د گران مه ، ر به يدم تأ يد  ا مخا فت شد د د گران، به

تياند به از دست دادن د ست    مـبت آنان منجر شيد؛ ا ن  ضـعيت   مياردی، م 
ر ی،  رقته را در برابر مناقع حا ـل از کـج   ستشيد که شخص، مناقع ازد سبب م 

مـای اجـرای    نظر کند  ا بته ر ش ر ی  رف تر ببيند   از ادامه   تکرار کج باارزش
مـای   مـای ققهـ    رسـا ه    مای اتتصا   آن، در کتـا   ا ن قرا ند   دستيرا عنل

معــر ف    ينليــه مراجــع تقليــد، بيــان شــده اســت  بيــان ج ئيــا  احکــام امربــه
 منکر، نيازمند مراجعه به د دگاه ققها   په مش مستقل ققه  است  زا نه 

  ـهه   مای کل  ا ن قرا ند، بـه  مای قرآن، به بـث در ا ن په مش، براساد آ ه
مای آن اشاره شده است  با تيجه به تأثيرگذاری مننشـين   امنيت، جا گاه،   ر ش

باره،  دار پياپ  درا نبر اشخاص   اثرپذ ری آنان از مننشين، قرآن کر   ضنن مش
ر ، منع کـرده   اقـراد مـؤمن   بـاتقيا را      مای کج اشخاص را از مننشين  با انسان

ما را  کند  منونين، قرآن، انسان ينيان ا گيمای مناسب برای مننشين  معرق  م  به
کند که شـيطان   کند    ادآ ری م  از  جيد شيطان   مننشين  ا  با انسان، آگاه م 

ما قرام  کنـد  در   ر ی را برای انسان تياند با  سيس  تيد، زمين  کج م  در مياردی
گينـه کـه در جـد ل تطبيقـ       شده )منان مقا سه د دگاه قرآن با رامکارمای مطر 

مـای قـرآن، جـامع بـيدن آن      شده از د ـدگاه آمـيزه   آمدر   هگ  منتاز ا گيی ارائه
تنها   با ا ن نگـرش جـامع بـه     ر ی، به مای کج  ک از تبيين که ميچ است، درحا  



 131     قرآن دیدگاه از اجتماعی کنترل در هیرشی نظریه بررسی

پردازان با تيجه به ميـ ان   اند، بلکه مر ک از نظر ه ر ی نپرداتته ميضيع کنترل کج
انـد، بـه تبيـين مــد د      مـای آن داشـته   شناتت  که از انسان، جامع  تيد،   آسيب

انـد کـه    ما را ارائه کـرده  ر ی پرداتته   سپس، رامکارمای متناسب با ا ن تبيين کج
 مای تـقيب است  ـد د تج ء م

 پيشنهادمای ا ن په مش ني  يبارتند از 
منظـير ارائـ     مـای نظـری   پينا شـ  بـه        م تالش برای انجام پـه مش  ●

مـای   ا گي   مناسب   معرق  نتا ج تـقيب به مبلغان د ن  بـرای اسـتفاده از مقا ـه   
 ما؛ برگرقته از ا ن په مش در سخنران 

 جامعه؛ در  کدست قرمنگ ا جاد ●
 ؛رپا گام    ميقعيت  مای تفا   کامش) برابر نسبتا  مای قر ت ا جاد ●
 پاداشـ   ر ی کج برای در راستای ا ن مدف که ساتتارما   قيانين ا ال  ●

  جيد نداشته باشد؛
 پـذ ر  جامعـه  مـ   کـه  ای گينـه  به پذ ری، جامعه قرا ند سا     کامل اجرای ●

 باشند؛ ر ان سالمت دارای م    شيند
 غيررسن  در جامعه؛   رسن  اجتناي  کنترل قرا ند شدن مؤثر   قعال ●
ـ  نيازمند اگر کس  ر   کج قرد نيازمای رقع ● آن دسـت بـه     رقـع   رایبيد   ب

  شــيد  بــرآ رده  مـشر ع طر ب  از که مـنکن است، نياز ا  ر ی زد، تـاجـا   کج
ی مسـلنانان در ننـاز اييـاد    مـا    منونين، اجتناع حـکيمت که تـعا ن    کنـک

 بگيرنـد، اقـداما  مثبتـ  مسـتند کـه نقـش        يهده  به  زمينه ا ن در تيانند اسالم  م 
 دارند  انـراف درمان در مؤثری
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