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:چكيده
يكي از مشهورترين نظريات مطرح در حوزه ) (Labeling Theoryنظريه برچسب زني

و تعيين مجرم، آثار؛ شناسي استجرم و نقش صاحبان قدرت در تعريف جرم  برچسب زني
اب. دهندراهكارهاي پيشگيري از برچسب خوردن افراد محورهاي اين نظريه را تشكيل مي

شود كه هر چند كه ميانمي بررسي محورهاي نظريه برچسب زني در منابع اسالمي مالحظه

و مباني نظريه برچسب زني سنخيتي وجود ندارد، ولي برچسب خوردن فرد در  مباني ديني

و راهكارهايي براي پيشگيري نتيجه وارد شدن به نظام كيفري در آموزه هاي اسالمي مطرح بوده

مياز آن پيش بين و اصالح ذاتتوان به بزهي شده است كه از آن جمله البين پوشي، عفو، توبه

. اشاره نمود

: واژگان كليدي
.گري، توبهپوشي، عفو، ميانجيزني، آيات قرآن، روايات، بزهنظريه برچسب
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.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
و صاحبدير زماني است كه متفكّ و انديشه، اين حوزه نظرانران نكته را هاي مختلف علم

ميواقعي و اجتماعي انسان تواندمي دانند كه برچسب زدنتي انكار ناپذير در حيات فردي

و با آنان از چشم.ت فرد داشته باشدو شخصي كننده بر رفتارتاثيري تعيين اندازهاي مختلف

و تعبيرهاي گوناگون از اين واقعيت سخن گفته و)Howard Becker(بكر هاوارد.اندسخنان

 ارائه»برچسب زنيه نظري«اي با عنوان در اين زمينه در قالب نظريهراهمكاران او ديدگاه خود

، باشدمي يك فرايند اجتماعي زني با اين فرض كه جرم،ديدگاه برچسب طور كلي،به.نداداده

و كانون توجه اين ديدگاه،.آغاز شد  معطوف به ماهيت كنش متقابلي است كه ميان مجرم

بهمقام ميات دستگاه جزائي كه اصوالًمدعي برچسب زني، پردازاننظريه.پيونددوقوع  اين اند

كه تعيينو جزائياعمال نظام چه چيزي را بايد جرم محسوب داشت كندمي مقامات آن است

كه مجرمانه خواندن رفتار يا مجرم شمردن فردي خاص، در نگاه آنان،و به افرادي است بسته

ميدر عمل چني ون برچسبي را وارد كه مناصب قدرت را در درون نظام آورند در واقع افرادي

راكنش هستند، داراجزائي ف هاي مجرمانه تعريبه عنوان كنش هاي خاص افرادي معين

.)1381،107ممتاز،(نندكمي

كه جامعه از نظر بكر، كه منظور او،.سازدمي مفهوم مجرم تعريفي است  اين است

مي كه خدشه داركردن آنهايهاي اجتماعي با ساختن قوانينگروه  شود،كج رفتاري محسوب

رمفهوم كج به در عين حال،.سازندميا رفتاري گيرندميركااين قوانين را در مورد افراد خاصي

ميو كه واقع شده، جرم، از اين نظر،.زنندبه آنها برچسب بيگانه كهبل نيست، كيفيت عملي

كه مرتكب آن شده است پيامد به فردي است در اين.اعمال آن قانون توسط ديگران نسبت

اومعنا مجرم كسي است كه اين برچسب به شكل موفقيت كاربرده شده استبه آميزي در مورد

 Walklate( بود كه ديگران به همين شكل برآن برچسب زده باشند جرم نيز رفتاري خواهدو

,1998 ,p 24(.

به مطابق اين ديدگاه، كه بر چسب مجرم بودن برطور موفقيتزماني شودمي وارد فرد آميز

ميي كه عمل برچسبهنگامو مي، گيردزني صورت يك.افتدبدنام كردن نيز اتفاق براي نمونه

به اين خاطر.معرفي شود» نوجوان بزهكار«برچسب منفي ممكن است تحت عنوان  آن هم تنها

ووشده استكه ادعا  نام با وارد آمدن برچسب منفي،ي كااليي را از يك مغازه دزديده است

لكه دار شدن قرا  بنابراين افراد ديگر در برابر آن شخص،؛گيردمير فرد مورد نظر در معرض

كه به او زده به آنكه آن فرد در حقيقت امر اند،با توجه به عنوان برچسبي درو بدون توجه

ميزندگي واقعي چه رفتاري را انجام وخود چه قابليت دهد ميداراي  باشد،هاي مثبت ديگري

به فردي اطالق شود، در طول زمان،.دهندمي واكنش نشان اين امكان اگر يك برچسب منفي
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به برچسب جديد خود اعتقاد پيدا كه فرد تاوندك وجود دارد حتي هويت خود را تغيير دهد

كه افرادي كه برچسبي يك نتيجه عمده بدنامي،.گردددديجاين برچسبِ متناسب با آن است

در شوندمي نه تنها در اعمال مجرمانه بيشتري درگير اند،منفي خورده بلكه آرامش خود را

كه به همان شكل،مي همراهي با كساني همو اندبيگانه قلمداد شده يابند به نشيني با در نتيجه

چنيهمنشي؛ شوندمي آنان ترغيب كه معموال در گرهاي مجرمانه جلوهفرهنگ خرده هرهاي

.)Prins, 1982, p46( شودمي

ميدر اين ديدگاه، سنجش جرم عمال فرايندي افرادي كه دهد كه در خالل آن، را تشكيل

د هاي خاص افرادي معين را به كنشر درون نظام جزائي در دست دارند، مناصب قدرت را

م كنشعنوان ميهاي  يكي از قلمروهاي اصلي تحليل در ديدگاهاين، بنابر. كنندجرمانه تعريف

راممناسبات موجود برچسب زني، و افرادي است كه قدرت وارد آوردن برچسب يان مجرم

نظريه پردازان برچسب زني بر آنند.است احتمال وقوع بدنامي اين قبيل مناسبات، پيامد.دارند

كهد؛ خود را داشته باشواند آثار منفي خاصتمي زنيكه فرايند برچسب  آثاري از اين دست

به خودن است شخص برچسب خورده،ممك پذيرد كه در آن برچسب به او نسبتبنقشي را

اين امر ممكن است موجب وارد آيد،مجرمبه بيان ديگر اگر بر شخصي انگ. شودداده مي

ك به شكلي متناسب با آن برچسب رفتار كه او مي.دنشود توان گفت ديدگاه بر چسب در واقع

و اجتماعي مجرمان اشاره دارد و تحول رواني به آثار وارد آمدن برچسب بر روند رشد  زني

و هينز،( .)1383،185وايت

و منفي فرايند برچسب بنابراين در نگاه يك نظريه پرداز برچسب زني، پيامدهاي احتمالي

ن ميزني، باور الزم بودن مداخله در به نظر آنان بدنامي. دهدخستين گام را تحت الشعاع قرار

بهناشي از مداخله رسمي دستگاه جزائ ميي تواند افراد جوان را به سوي فعاليت در خوبي

مي. نوعي پيشه مجرمانه سوق دهد شود كه واكنش نظام از اين رو ديدگاه برچسب زني ياد آور

كه.د مبتني بر نوعي سياست تغيير مسير باشد در برابر رفتارهاي مجرمانه بايجزائي بدين معنا

به مسيري جداي از مسيرهاي رسمي دادرسي در  بايد تالش كرد تا قشرهايي خاص از مجرمان

اي از اركان رسمي اين مسيري كه آنان را از تماس با بخش عمده. هدايت شوندجزائينظام 

بدنظام به دور مي و از اين طريق، احتمال .)186 همان،(نام شدن آنان را كاهش دهد دارد

به مطالب ذكر شده، محورهاي زير را مي به عنوان محورهاي اصلي نظريه با توجه توان

:برچسب زني بيان كرد

و تعيين مجرم؛نقش صاحبان) الف  قدرت در تعريف جرم

ن)ب و بر چسب خوردن فرد؛آثار دخالت  هادهاي كيفري

حل)ج .هاي كنترليراه
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ميد مورد هاي دين اسالمشود كه محورهاي فوق الذّكر در آموزهر اين نوشتار، سعي

.بررسي قرار گيرد

و تعيين مجرم) الف در تعريف جرم  نقش صاحبان قدرت
كه صاحبان قدرت، شاخص ميطرفداران نظريه برچسب زني معتقدند كنند هايي را تعريف

ميكه آن شاخص كه چه كسي ها، تعيين چه كسي بهنجار است؛ يعني آنان، كنند و مجرم

پردازان اين نظريه، اين در واقع از ديدگاه نظريه. كنندميتعيينها را براي آحاد جامعه ارزش

به توده مردم نميها گزينشي استارزش نافع قدرتمتأمين بلكه در جهت باشد؛و متعلق

كه تعريآنها بر اين عقيده. سياسي حاكم قرار دارد به عنوان جرم، همواره اند ف رفتار خاص

كه اختيار يا ابزار استفاده از قانون را براي حمايت از اعمال قدرت توسط گروه هايي است

و تحميل ارزش و عقايد خودشان بر كل جامعه دارند منافع خود .)1381،147، عبدالفتاح(ها

و گروهطور ذاتي مجرمانهبنابراين مطابق اين نظريه، هيچ رفتاري به بر نيست هاي قدرتمند

ميهاياساس ارزش را. كنند خود، قوانيني را تصويب كه آن وقتي قانوني وضع گرديد، فردي

بهرعايت نمي كه نميكند، رعنوان فردي در نظرا با قوانين گروه سازگار گرداند، تواند خود

و بيگانه گرفته مي ميشود مي.)50، 1384، ستوده(شود يا اجنبي خوانده كه اين ديدگاه مالحظه شود

و مدعي شده است كه هيچ رفتاري را نمي توان به خودي به ورطه نسبي گرايي فرو افتاده است

و بد قلمداد نمود كه از نقش آفريني1.خود اشتباه  اين نسبي گرايي افراطي سبب شده است

كه هنجارهاي اجتماعي بر نوعي وفاق در باب ارزش و لذا ها متكي مواردي است، غفلت شود

و مخرب است، ناتوان  في نفسه زيان بخش كه يك رفتار، و تبيين مواردي اين نظريه از فهم

و داوري،( مانده است .)703، 1386سليمي

به مفهوم آندر واقع با توجه كه معيار جرم در اين ديدگاه، طرفداران  بر اين اعتقادند

ب و و ارزش(د شناخت رفتارهاي خوب و عدم پذيرش گروه)هاضد ارزشها ، پذيرش

و رد صاحبان. اجتماعي حاكم است و قبح افعال را تابعي از شاخص قبول پس اين افراد حسن

بقدرت در جامعه مي و اعتقادي و قبح ذاتي افعال ندارنددانند خالف ديدگاهبر.ه حسن

 
آي به طور كلي بايد گفت در پاس.1 ش بزرگ در جرم شناسي دو گرايا جرم در حقيقت وجود دارد يا خير،خ به اين پرسش كه

و قبل از آنكـه توسـط حقـوق جـزا- باور كه معتقدند جرم واقعيتي رواني هاي ذات گرايش) الف: وجود دارد  اجتماعي است

ر. واجد وصف مجرمانه شود، وجود داشته است هـاي گرايش)ب؛شناسدميرسميتبها حقوق جزا با تعيين مجازات فقط آن

و جرم چيزي بـيش-عنوان يك واقعيت رواني نسبيت پندار كه معتقدند تصور جرم به   اجتماعي اشتباهي بس عظيم بوده است

و پردا گـسن،(گيرنـد نظريه پردازان برچسب زني در گروه دوم قـرار مـي خته خود سرانه نظام اجتماعي نيست؛ از يك ساخته

1379 ،61(.
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و پرداخته خاگروهنگرش برچسب زني كه جرم را ساخته و طبقات به رفتار ها صي نسبت

و در راستاي و هيچ معيار واقعي براي آن نميميها منافع آن گروهديگران شناسند، از دانند

و جرم و تأمينانگاري در راستاي ديدگاه اسالم، جرم واقعيتي عيني دارد  مصالح واقعي فرد

و هيچ طفع گروهگيري خاصي در جهت مناگونه جهتجامعه صورت گرفته است و بقات ها

زني به ماهيت جرم كه نگرش نظريه برچسب.)24، 1386خسرو شاهي،(شود خاص در آن ديده نمي

و ارزش نريشه در نسبيت مفاهيم بههاي اخالقي دارد، با كلي متفاوت است؛ گرش دين اسالم

و ارزشاز نظر اسالم، هنجارها مبتني بر ارزش و باورها مبتني بر واقها عياتي ها مبتني بر باورها

و كمال واقعي انسان ارتباطي تنگاتنگ هستي و انسان شناختي هستند كه با سعادت شناختي

و كمال او دارد، ارزيابي. دارند كه بر سعادت ومي هر رفتار انسان بر اساس تاثير واقعي شود

ميبه ص(شود نجار يا نابهنجار شناخته .)30همان،

و.ها داردزاييده از جهان بينيل اخالقي بستگي به معيارهاي سنجش مسائ آنها كه اصل

اي جز قبول نسبيت در اخالق ندارند؛ زيرا بينند، چارهاساس را جامعه در شكل مادي آن مي

و شكل مادي آن پيوسته دگرگونطور دائجامعه بشري به و تحول است . شودميم در تغيير

كه اين گروه، مرجع تشخيص رفتاره و بد را افكار عمومي بنابراين چه جاي تعجب اي خوب

د و يا افكار گروه خاصي و رد آن بدانندجامعه و قبول كه معيار اخالقي.ر جامعه اما در اسالم

و رذايل از سوي خدا تعيين مي ال يتغير است،و ارزش فضايل و و ذات پاك او ثابت شود

ازارزش و جوامع انساني بايد و افراد و تابع آن هاي اخالقي ثابت خواهند بود  آن الگو بگيرند

و ديگران،(ه اخالق تابع خواست آنها باشد باشند، نه اينك .)56، 1381مكارم شيرازي

و طيب را به و يا خبيث و بد طور مطلق مطرح كرده آيات متعددي از قرآن مجيد، خوب

و وضع جوامع بشري را در اين امر بي مياست مي100در آيه. شمرداثر : وانيمخ سوره مائده

به اعجاب افكند« و پاك برابر نيستند، هر چند فراواني ناپاك تو را اي. بگو ناپاك پس

كه رستگار گرديدخردمندان از خداي بترسيد 1.»، باشد

نان كه از اينآ«: آمده است)ص( سوره اعراف در توصيفي از پيامبر اكرم 157در آيه

و رسول، اين پيامبرام ني كه نامش را در تورات ميانجيل خود آنمييابند، پيروي وشته كنند،

به نيكي فرمانشان مي وكه و چيزهاي ناپاكميو چيزهاي پاكيزه را بر آنها حالل... دهد كند

و  مي243خداوند در آيه2.»... را حرام مي...«: فرمايد سوره بقره دهد ولي خدا به مردم نعمت

 
لو«.1 و و الطيب ال يستوي الخبيث .»اعجبك كثره الخبيث فاتقوا اهللا يا اولي االلباب لعلكم تفلحون قل

و«.2 و االنجيـل يـامرهم بـالمعروف و يحـل لهـم ... الذين يتبعون الرسول النبي االمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريه

و يحرم عليهم الخبيئث .»...و الطيبت
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هرچند«: فرمايدمي سوره يوسف103و يا در آيه1»رندآوبيشتر مردم شكر نعمت به جاي نمي

به ايمانشان حريص باشي، بيشتر مردم ايمان نمي و2.»آورندتو و پاكيزگي  در اين آيات، ايمان

به عنوان يك ارزش محسوب شده وشكر بي اند، هرچند اكثريت مردم با آن مخالف باشند

به حساب و كفران، يك ضد ارزش و ناپاكي هر چند از سوي اكثريت پذيرفته اند، آمدهايماني

به)ع(امير مومنان علي. شود - كردهتأكيدهاي نهج البالغه بر اين معني طور مكرر در خطبهنيز
و و رذيلت و عدم پذيرش خو يا عملي از سوي اكثريت هرگز معيار فضيلت كه پذيرش اند

و ضد ارزش نيست مي. ارزش  هدايت از كمي نفرات در طريقاي مردم«: فرماينددر يك جا

و گرسنگيشده اي جمعزيرا مردم گرد سفرهوحشت نكنيد، كه سيري آن كوتاه اش طوالني اند

3»است
.)668، 1375فيض االسالم،(

و براي هر يك از اين دو اهلي است«: فرمايندميو در جايي ديگر و باطلي داريم ؛حق

و اگر پيروان حق كم اگر باطل حكومت كند جاي تعجب نيست، از  دير زماني چنين بوده است

چه بسا افزوده گردند 4»)و پيروز شوند(باشند،
.)67 همان،(

ميئتمام موارد ذكر شده نسبيت در مسا ازل اخالقي را نفي و پذيرش يا عدم پذيرش كنند

آوري در تكميل اين بحث بايد ياد. دانندسوي گروهي خاص را معيار ارزش يا عدم ارزش نمي

به معناي نفي ارزش كه واقعيت داشتن جرم از ديدگاه اسالم، و قراردادي كرد هاي اعتباري

و قوانيني را بر اساس هر جامعه. نيست اي براي اداره امور اجتماعي خود ناگزير است ضوابط

ميارزش و قراردادي وضع نمايد كه تخلف از آن هنجارها بههاي اعتباري حساب تواند جرم

و هنجارهاي اجتماعي اين اما سخن اين است كه همه ارزش.يدآ و نميها توان گونه نيستند

و قرارداد اجتماعي دانست . آنها را ناشي از اعتبار

و برچسب خوردن فرد آثار دخالت)ب  مجرمنهادهاي كيفري
مي مرتكب قانون،كه فردهنگامي و برخورد شودكه با او با مسامحهشود، درصورتيشكني

عبرچسب مجرم نخورد، به اما اگر بازخورد. نوان مجرم باز تعريف نخواهد كرداو نيز خود را

و فرد و يا افراد مهمي چون خانواده، جدي بوده و پليس از طرف نهادهاي رسمي يعني دادگاه

رؤدوس و و همكاران درتان، معلمان مدرسه  سا در محل كار بزهكار تلقي شود، خود او نيز

و خود را مجرم خواهد دانستميهويتي خويش، اين برچسب را تعريف بر. پذيرد  پس از آن

ال يشكرون...«.1 و لكن اكثر الناس .»ان اهللا لذو فضل علي الناس

و لو حرصت بمومنين«.2 .»و ما اكثر الناس

ال تستو حشوا في طريق الهدي لقله اهله فانّ الناس قد اجتمعوا علي مائده شبعها قصير وجوعها طويل«.3 .»ايها الناس

و لكلّ اهل فلئن امر الباطل لقديما«.4 و باطل و لعلحق و لئن قلّ الحق فلر بما .»فعل
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چنين. اساس اين تصور از خود، احتمال ارتكاب اعمال مجرمانه از سوي او بيشتر خواهد شد

بهفردي با برچسبي كه و جامعه بر او تحميل كرده است، شكل همنوايانه برخورد خواهد كرد

ميبر اساس انتظاراتي كه به عنوان يك شخص منحرف رود، دست به كنش خواهد از نقش او

ص(زد  .)113ممتاز،

و در واقع مي توان گفت ديدگاه برچسب زني به آثار وارد آمدن برچسب بر روند رشد

و اجتماعي مجرمان اشاره دارد ص( تحول رواني و هينز، .)186وايت

به دو نظريه توجه» تعارض شناختي«و» هاي اساسينياز«براي توضيح اين مطلب بايد

به احترام. كنيم ميدر نظريه نيازهاي اساسي، يكي از نيازهاي فرد را نياز شمارند؛ براساس بر

به خويشتن احتاين نظريه  كه هم خود و هم اين) عزت نفس(رام بگذارد فرد، نيازمند آن است

و احترام را از ديگران ببيندتأ ص1367مزلو،( ييد ،154(.

كه فرد، برچسب مي كه برايش بسيار ناخوشايندمي خورد، تحت فشار قرارزماني گيرد

و اگر اين. است به آن توجه دارد در حقيقت نياز به احترام از نيازهاي اساسي است كه هر فرد

در نظريه تعارض شناختي نيز به همين. شودنياز برآورده نشود، موجب فشار رواني براي او مي

ا به او نكته كه برچسبي و زماني به ارزشمند بودن در جامعه دارد كه فرد نياز شاره شده است

و در درون خويش نيز خود را شايستهمياو از طرف جامعه تحت فشار قرار خورد، مي گيرد

و شناختي كه احترام مي بيند، در اين صورت او بين دو شناخت، شناخت خود از خويش

به  ميجامعه با برچسب زدن مياو دارد، تعارض پيدا و باعث فشار رواني توسلي،(شود كند

ص 1386 ،425(.

به نام ابوبصير كه از فشاربه)ع(در روايتي، امام صادق  تقويت روحيه يكي از ياران خود

ميرواني برچسب كه. كرد، پرداخته استهاي وارد آمده بر شيعيان شكايت در اين حديث

پدمحمد بن سليم ميان از بودم زماني كه ابوبصير)ع(نزد امام صادق«: خوانيمرش نقل كرده،

شد)ع(بر امام  به ما را مقلب به القابي كردهگفتم فدايت شوم؛ همانا ... وارد كه كمر ما اند

و ما به واسطه آن القاب، دل مرده شده و زمامداران نيز به سبب سبب آنها شكسته است ايم

كه بر ما  به دليل آنچه فقيهان آنها برايشان روايت كردههمين القاب  اند،گذاشته شده است،

 را1آيا نسبت دادن شما به رافضي«: فرمودند)ع(امام صادق. دانندريختن خون ما را حالل مي

به خدا سوگند،«: فرمودند. آري: گفتم» گويي؟مي به اين نام نخواندهنه، اند، بلكه آنها شما را

كه اي ابامحمد، آيا نمي. ناميده استخدا شما را چنين كه هفتاد مرد از بني اسرائيل، آنگاه داني

و قومش برايشان ثابت شد، آنها به مو و سپس هدايت شدند)ع(سي گمراهي فرعون ؟ پيوستند

مي)ع(به همين دليل به پيروان امامان. در لغت به معناي رها كردن چيزي آمده است»رفض«.1 برگفتهرافضي اين اند، چرا كه

ص.ه1410ابن فارس ابن زكريا،(اندرا رها كرده)ص(، سنت پيامبر اين پيرواناند كه عقيده بوده .)154ق،



 1391 زمستان،4شمارة،42 دوره،صلنامه حقوقف 124

مي)ع(پس در لشكر موسي ... و آنهابه آنها رافضي گفتند، چون فرعون را رها كرده بودند

1»...داشتندباالترين درجه را 
ج 1386كليني،( ص8، ،34(.

و اجراي دنبال مواجه شدن فرد با واكنشبه شخصيت» مراسم بدنامي«هاي منفي جامعه

محمد بن فضيل گويد، درباره«: در روايتي در اين زمينه آمده است. روداجتماعي او از بين مي

كه دلخواه من نبود از.يكي از دوستانم به من خبري رسيد با اينكه افراد. خودش پرسيدممن

سؤال كردم؛)ع( او از امام كاظم درباره. موثقي آن را از وي نقل كرده بودند، منكر آن شد

به من فرمودند كه او را زشت«: ايشان در پاسخ اي محمد، مبادا چيزي را عليه او پخش كني

و اعتبارش را از بين ببرد كه خداوند در در اين صورت تو از كساني خواهي. گرداند  بود

در«: كتابش درباره آنها فرموده است و منكر كه زشتي به راستي، آن كساني كه دوست دارند

2»شود، براي آنها عذابي دردناك استميان مومنان آشكار 
.)1364،247ابن بابويه قمي،(

كه بيان شد، در اثر برچسب خوردن، شخصيت فرد بر مبناي رفتار ديگران همان نسبت گونه

كه ديگران از او دارند، شكل مي و نظر فرد درباره تصوراتي كه به او و اين هويت است گيرد

ا ميرفتار به جهت معيني هدايت مي)ع(مام عليا. كندو را برحذر باش«: فرماينددر اين زمينه

به كار  و بدگماني در جايي كه نبايد غيرت به نادرستي زيرا اين كار زنان را برد؛از اظهار غيرت

ربيو به سوي آلودگي فرا گناهان 3»...خواندميا
.)939فيض االسالم،(

كه قضاوت ناروا نسبت به ديگران، ممكن است در اين حديث اشاره فرموده)ع(امام اند

كه هويت جديدي از فرد ساخته شود به فرد،. سبب گردد با وارد آمدن برچسب مجرمانه

ميديگران حتي به رفتارهاي  و اين امر متعارف او با بدبيني موجب افزايش تمايل او به نگرند

و ايفاي نقشگروهشركت در  ميهاي مجرماهاي مجرمانه و داوري،( شودنه .)427 سليمي

كه در آيه به12به همين دليل است و بدبيني نسبت  سوره حجرات، افراد از سوءظن

آ«: انديكديگر نهي شده كه ايد، از بسياري از گمانوردهاي كساني كه ايمان ها بپرهيزيد، چرا

4.»... ها گناه استاي از گمانپاره

واقلت جعلت فداك فانّا قد نبزنا نبز... دخل عليه ابوبصير)ع(ت عند ابي عبداهللاكن«.1 و ماتت له افئدتنا  انكسرت له ظهورنا

همة دماءنا في حديث رواه لهم فقهااستحلّت له الوال و اهللا ماهم: قال. الرّافضه؟ قال قلت نعم)ع(قال فقال ابوعبداهللا.ء ال

و و قومه لما استبان لهم:تم به اما علم لكنّ اهللا سماكسموكم يا ابا محمد انّ سبعين رجال من بني اسرائيل رفضوا فرعون

و كانو)ع(ضاللهم فلحقوا بموسي  ا اشد اهل ذلك لما استبان لهم هداه فسموا في عسكر موسي الرافضه النّهم رفضوا فرعون

.»...العسكر عباده

عل.. يا محمد«.2 و تهدم به مروءيه شيئا التذيعنّ ته فتكون من الّذين قال اهللا في كتابه انّ الّذين يحبون ان تشيع تشينه به

.»الفاحشه في الّذين امنوا لهم عذاب اليم

ي«.3 و التغاير غير موضع غيره فان ذلك و البريئةاياك .» الي الريبد عوا الصحيحه الي السقم

ا«.4 .»... لظّنّ انّ بعض الظّنّ اثميا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من
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از)ع(در روايات فراواني از معصومين كه در موضوع سوء ظن وجود دارند، ضمن نهي

به بديخصلتاين در حديثي از امام علي. ها اشاره شده است، به آثار آن از جمله آلوده شدن

به يكديگر را دور افكنيد، زيرا خداي«:آمده است)ع( عزوجل از اين امر نهي سوءظن نسبت

1»فرموده است
ج.ه1408نوري،( .)9،144ق،

مي«: خوانيممي در حديثي ديگر از ايشان به فساد و سبب انواع شر سوءظن، كارها را كشد

2.»شودمي
بهو در مقابل حسن ظن را باعث رهاي)1366،263تميمي آمدي،( ي فرد از آلوده شدن

مي«: اندگناه معرفي كرده ميحسن ظن اندوه را و از افتادن در بند گناه، 3»رهاندكاهد
همان،(

253(.

به اين سخنان، يكي از آثار آلوده شدن فرد به بديبا توجه مهم بدبيني نسبت به ديگران ها،

ه. است ميافراد با پذيرش اين هويت مجرمانه، غالبا با كساني و منشين كه در رفتارها شوند

ازشبيه بودن در خصوصيات، نگرش. افكار با آنان همراه هستند و بسياري  ها، رفتارها

ميويژگي به هم جذب آيات متعددي از قرآن كريم، بيانگر نقشي. كندهاي ديگر، افراد را

كه مشابهت در نگرش وهستند 52آيه.و پيوند ميان افراد دارددر ايجاد جاذبه... ها، رفتارها

كه چون ايمان راسخي نداشتند، در دوستي با كافران شتاب سوره مائده از بيماردالن مي گويد

دل«: كردندمي كه در دوستي ايشانو گروهي منافق را كه هايشان ناپاك است خواهي ديد

به سوي بينيم اين آيه، ضعف ايمان چنانكه مي4.»...شتابندمي) كافران( را سبب جذب شدن فرد

كه با او در اين كاستي مشتركندكساني مي به اين نكته اشاره كرده27آيه. داند  سوره اعراف نيز

كه وجود برخي مشابهت و گروهاست هاي خاص، سبب پيوند خوردن آنها با ها ميان افراد

5.»آورندكه ايمان نميها را دوستان كساني قرار داديم آري، شيطان...«: يكديگر شده است

و هاي بسياري وجود دارد كه همگرا بودن ايدهروايت،)ع(در ميان سخنان معصومان ها

ب و انس گرفتن آنها به هم تمايالت افراد را عامل مهمي در پيوند خوردن آنان ه يكديگر

: نقل شده است)ص(ر گرامي اسالم اي از اين موارد، در حديث زير از پيامبنمونه. دانندمي

ميها، سپاهياني آرايش يافتهجان« كه يكديگر را بشناسند، الفت و هر اند، هر يك از آنها گيرند

6»شوندكدام يكديگر را نشناسند، سازگار نمي
ج.ه1413، ابن بابويه قمي( .)4،380ق،

.»اطرحوا سوء الظّنّ بينكم فانّ اهللا عزّوجلّ نهي عن ذلك«.1

ال«.2 و يبعث علي الشسوء .»رورظّنّ يفسد االمور

و ينجي من تقلّد االثم«.3 .»حسن الظّنّ يخفّف الهم

.»...فتري الّذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم«.4

ا...«.5 ال يومنونانّا جعلنا .»لشياطين اولياء للّذين

و ما تناكر منها اختلف«.6 .»االرواح جنود مجنّده فما تعارف منها ائتلف
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مي)ص(پيامبر اسالم ي مشابه برايهاگويند كه ميان افراد داراي ويژگياز تمايلي سخن

به فرزندشان امام حسن)ع(در فرازي از وصيت امير مومنان علي. پيوند با يكديگر وجود دارد

1»شودبا اختالف، الفتي ميسر نمي«: خوانيممي)ع(مجتبي
ج.ه1404مجلسي،( .)74،233ق،

حل)ج  هاي كنترليراه
بهدر آموزه و منظور كاهش پيامدهاي احتمالهاي دين اسالم ي منفي دخالت نهادهاي كيفري

به مهم كه در اين قسمت در نتيجه بر چسب خوردن فرد، راهكارهايي پيش بيني شده است

:پردازيمترين آنها مي

 بزه پوشي)1
كه به عنوان يكي از ويژگي و نهان سازي جرم روشي است هاي سياست مخفي داشتن

در. جنايي اسالم مطرح است و جلو سعي و ترغيب شخص خطا بزه پوشي گيري از افشاء جرم

و پوشيدن خطاركا به ستر گناه و قاضي و حتي حاكم و روايات مورد توجدر، مردم ه آيات

و و آن را از ابعاد و آشكار.انده دانستهتي قابل توجهاي مختلف داراي اهميجنبه بوده كشف

كشدن جرم غالباً به آن همراه است به انتشار مكرر با گسترش اخبار مربوط ه اين امر با توجه

پي خواهد داشتاخبار وقوع آن، ضعف حساسيت به جرم در خبر. هاي عمومي را نسبت

كه مبتني بر  و شيوع ترس از جرم عادي شدن جرم عالوه بر تزلزل احساس امنيت در جامعه

و چشم پوشي است كاهش. احتمال بزهديده واقع شدن هر شهروندي است، غير قابل اغماض

ميترين پديدهزشتي جرم وحشتناك كه و نظام جامعه را متالشي كنداي است از. تواند امنيت

به آثار سوء آن مقارن باشد، و علم و بازگو كردن معاصي چنانچه با قصد اين رو اشاعه زشتي

.)1373،121صادقي،( با واكنشي شديد مواجه است

ا« في و اهللا انّ الّذين يحبون ان تشيع الفاحشه و االخره في الدنيا لّذين امنوا لهم عذاب اليم

ال تعلمون و انتم در: يعلم كه دوست دارند درباره مومنان تهمت زنا شايع شود براي كساني

و آخرت عذابي دردآور مهياست و شما نميمي خدا؛دنيا  در روايات.) سوره نور،19آيه(» دانيدداند

وبي و پوشيدن خطا ترغيب شدهشماري، شخص خطاكار، مردم مجرم.اند حاكم به ستر گناه

به راه  و و خداي خود رو آورد و انابه قلبي بين خود به توبه و لغزش خويشتن را علني نكند

و در جبران خطاي خود بكوشد كه«: در اين باره آمده است. راست در آيد فقيهان بر آنند

كه گناهي مرتك و هركس ديگري ميمستحب است زاني .»شود، خطاي خود را مخفي بداردب
)83، 1380حسيني،(

.»ليس مع االختالف، ائتالف«.1
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و و آنها نيز مشمول دستور و قضات از نهي از افشاي سرّ مردم مستثنا نيستند دولتمردان

و خطاياي مردم مي به ستر عيوب به مالك)ع(امام علي.باشندتوصيه در نامه خود خطاب

و منفورترين مرد«:انداشتر فرموده به دنبال عيوب دورترين م نزد تو بايد كساني باشند كه بيشتر

به پوشاندن آن عيوب؛مردم هستند كه مردم را عيوبي است كه حاكم سزاوارترين كس  چرا

كه از تو پنهان مانده نباش. است مي.به دنبال كشف خطاهايي هاي مردم را تواني زشتيپس تا

ميبپوشان تا خدا زشتي كه دوست 1» از مردم مستور بماند، بپوشاندداريهاي تو را
 فيض االسالم،(

ت)ع(امام صادق.)997 به پوشاندن خطا فرمودهردر زمينه بر حاكم است كه سه چيز«:اندغيب

و خاص اجرا كند به انجام اعمال نيك در او بيشتر: را درباره عام پاداش به نيكوكاران تا رغبت

بهشود، پوشاندن گناه خطاكار تا توبه كند  و ايجاد الفت ميان همگان وسيلهو از گناه باز گردد

به خرج دادن و انصاف 2»احسان كردن
ج.ه1404حراني،( .)1،319ق،

و جلوگيري از اجراي مكرري قانونتمايل جد گذار اسالمي در عدم اثبات موجبات كيفر

ك به آثار سوء اخالقي است كه اعمال گسترده دمجازات ناشي از توجه ر جامعه بر جاي يفر

فق. خواهد گذاشت و شهرت يافتن منكرات نه و بنابراين شيوع ط به كم رنگ شدن زشتي جرم

و تحقير،انگاري آن خواهد انجاميدكوچك  بلكه اجراي مكرر كيفر به عادي شدن مجازات

و بدون اثر و تهديد آميز مجازات تضعيف و در نتيجه نقش ارعابي  كيفر منتهي خواهد شد

به. گرددمي و ترغيب بدان مورد توجه قرار جنبه ديگري كه در توجيه بزه پوشي وسيله مجرم

و. باشدگرفته است، حفظ كرامت انسان مي و برخوردار از عزت زندگي آميخته با احترام

اسالمي مورد توجه اي در نظام ترين حقوق اساسي بشر است كه به نحو گستردهشرافت از مهم

.قرار گرفته است

و مصالح اجتماعي در سياست جنايي اسالم بنابراين بزه پوشي به لحاظ جنبه هاي اخالقي

و بر اساس آن تالش مي هاي مردم تا آن جا كه ممكن زشتيوجرائمشود داراي اهميت است

و پيگيري آنها خودداري گردد و افشا و از اخفا با اين وجود سياست بزه.است مخفي باشد

و مجرمين حرفهپوشي فقط در مو به شرارت اي رد بزه كاران اتفاقي قابل اعمال بوده، معروفين

كه نهانبه. شودرا شامل نمي و از بين عالوه در مواردي سازي جرم مستلزم تضييع مصالح اهم

و انحراف از مسير درست اداره جامعه باشد، مخفي كردن زشتيبزه رفتن حقوق و ديدگان ها

.)1378،190صادقي،( باشد نميجايز جرائم

و«.1  عندك اطلبهم لمعايب النّاس، فانّ في النّاس عيوبا الوالي احقّ من سترها فال تكـشفنهمأنوأَشو ليكن ابعد رعيتك منك

و اهللا يحكم علي ما غاب عنك فاسترالعوره مااستطعت يـستر اهللا منـك مـا عما ، فانّما عليك تطهير ما ظهرلك غاب عنك منها

.»تحب ستره من رعيتك

و العامه«.2 و: ثالثه تجب علي السلطان للخاصه و تغمـد ذنـوب المـسيء ليتـوب مكافاه المحسن باالحسان ليزدادو رغبه فيـه

و تا و االنصافيرجع عن غيه .»لفهم جميعا باالحسان
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 عفو)2
به منظور پيشگيري از پيامدهاي منفي واكنش .، عفو استجزائياز جمله راهكارهاي اسالم

به معناي بخشش، گذشت، آمرزش، ترك كردن مجازات گناهكار در حال قدرت عفو در لغت

س بهاو اسقط كردن مجازات حق.تكار رفته و وقي آن نيز بسيار نزديك معناي اصطالحي فقهي

.)1386،123قدسي،(به معناي لغوي آن است

و و مورد ترغيب  تأكيدخداوند متعال در قرآن كريم. شارع استتأكيدعفو مستحب

و به عفو)ص(پيامبر زيادي بر عفو نموده ازوو مسلمانان را و خطاهاي جرائم گذشت

ك«: يكديگر توصيه كرده است و بخشش پيشه به نيكيعفو و و از جاهالنن ها دعوت نما

1.»روي گردان
رار از آنان درگذ«؛) سوره اعراف199آيه( و چشم پوشي كن زيرا خداوند نيكوكاران

2»دوست دارد
.) سوره مائده13آيه(

و جايگاه برجسته و گذشت از ارزش چنانكه پيامبر اي برخوردار استدر روايات نيز عفو

ميبر«:دنفرمايمي)ص( و بخشش زيرا گذشت بر عزت بندگان خدا به عفو 3»افزايد شما باد

ج.ه1409حر عاملي،( ص12ق، ،169(.

و لغزش)ع(حضرت علي به عفو خطا هاي افراد توصيه نيز در نامه خود به مالك اشتر

و و خوش«:فرمايندمي نموده و مباو مهرباني و نيكي با رعيت را در دل خود جاي ده دا رفتاري

و خوردنشان را كه آنان دو نسبت به ايشان همچون جانور درنده رفتار كني  غنيمت داني

و در معرض لغزش قرار:انددسته يا با تو برادر ديني هستند يا در آفرينش همنوع تو هستند

و سبب عبدكاريهاي دارند و از روي . گردندمي مد يا اشتباه مرتكب خطابه آنان روي آورده

ر توا از عفو خود برخوردار كن همانآنها و گذشتش كه دوست داري خداوند با بخشش گونه

4»را بيامرزد
.)9939 فيض االسالم،(

ميمجازات حتي اگر عادالنه باشد، معموالً و سخت تمام و براي مجرم بسيار گران شود

به بزه و كينه در او نسبت مينوعي نفرت و جامعه پديد و اين ديده برودخآورد كه عالوه اين

ميعمايه انقطا ميو بريدگي مجرم از جامعه  بعدي عليه بزهديده جرائمتواند در وقوع شود،

كه نوعي امتنان به جهت آن ازو رحمتموثر باشد، در حالي كه عفو به مجرم است،  نسبت

و سربلندي بزه ونزديدهسويي مايه عزت به تداوم حضور و از سوي ديگر، عفو د مجرم است

و اعرض عن الجاهلين«.1 و امر بالعرف .»خذاالعفو

و اصفح ان اهللا يحب المحسنين«.2 .»فاعف عنهم

ال يزيد العبد اال عزّا«.3 .»عليكم بالعفو فان العفو

ت«.4 ال تكوننّ عليهم سبعا ضاريا و و اللّطف بهم و المحبه لهم اما اخ لـك فـي: غتنم اكلهم فانّهم صنفانو اشعر قلبك الّرحمه

من الد و اما نظيرلك في الخلق يفرط و الخطاء فاعطهم من عفوك ين و يوتي علي ايديهم في العمد و تعرض لهم العلل هم الزّلل

و صفحه .»و صفحك مثل الّذي تحب ان يعطيك اهللا من عفوه
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مجارتباط موثر جامعه ميو و تنفر از حكومت را نيز در ذهن مجرم ايجاد نميرم كمك كند كند

به چشم ميانسان بلكه حاكمان را و رحيم .)1386،247حاجي ده آبادي،( نگردهايي رئوف

 توبه)3
يكي از به كارهاي كنترلي است راهتوبه و روايات در.ن اشاره شده استآكه در آيات توبه

به معناي بازگشت مي به معناي بازگشت از معصيت استلغت و در اصطالح ،1384معاني،( باشد

87(.

و اعت كه اعتراف و پشيماني و مانع بازگشتذتوبه عبارت است از ندامت ار را در پي دارد

م ميجبه اعمال و گناه ،مرعشي( شودرمانه .)109، 1373 شوشتري

و نيز سيرهيگيري شارع مقدس در قرآن، همچنين اولياجهت و روايات  دين در احاديث

كه گناه كاران را قرآن مجيد در حالي. عملي آنها، بر اصالح بزهكار از طرق غير قضايي است

ديمورد خطاب قرار مي و باطن خود براي به افشاي سر و داللت آنها گري، دهد بدون دعوت

و به  و ندامت از عملكرد خود دعوت كرده و پشيماني به درگاه الهي و انابه ايشان را به توبه

و مغفرت از سوي ذات باري تعالي مي  سوره تحريم8در آيه. دهدآنها وعده آمرزش

كه ايمان آورده«:خوانيممي به درگاه خدا توبه كنيداي كساني اخ توبه؛ايد الص، اي از روي

به بهشت و شما را آنباشد كه پروردگارتان گناهانتان را محو كند كه در نهرها هايي داخل كند

تو«: سوره انعام آمده است54در آيه.1»است جاري چون ايمان آورندگان به آيات ما نزد

از بگو سالم بر شما، آمدند، كه شما را رحمت كند، زيرا هر كس خدا بر خويش مقرر كرده

وكه از رويشما كه خدا آمرزنده و بداند و نيكوكار شود ناداني كار بدي كند، آنگاه توبه كند

2.»است مهربان

به امام)ع( در وصيت امير مومنان علي؛ شده استتأكيدله توبهئدر روايات نيز بر مس

چه زود«: خوانيممي)ع( حسن مجتبي به وسيله توبه هر تر اگر مرتكب عمل بدي شدي آن را

3»كن محو
ج( .)12،128نوري،

و ادراكات فطري انسان تا حدي و عقل است كه انسان برخوردار از فطرت درست است

و شر امور را بر او مي و نماياندخير هاي محيطي هاي نفساني كه با محركخواهش؛ اما شهوات

المي هاي شيطاني تقويتو وسوسه و اكتسابي او را تحت  شعاع قرار شود، ادراكات فطري

.»ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنّت تجري من تحتها االنهارعسي ربكما الي اهللا توبه نصوحا يا ايها الذين امنوا توبو«.1

من«.2 و اذا جاءك الّذين يومنون باياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم علي نفسه الّرحمه انّه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب

و .»رحيم اصلح فانّه غفور بعده

.»و ان قارفت سيئه فعجل محوها بالتوبه«.3



 1391 زمستان،4شمارة،42 دوره،صلنامه حقوقف 130

و خطامي و انسان را به سمت انحراف به بيان ديگر، اعمال مجرمانه اعمالي. كشاندمي دهد

كه انسان از روي جهالت انجام مي به مفهوم هستند و گاه دهد؛ جهالت گاه به مفهوم ناداني

و ادراكات عقلي انسان است و شهوات بر عقل و هوس ا. غلبه هوي ست كه شاهد آن، اين

و فروكش شدن شهوات، پشيماني وجود انسان را در بر مي البته. گيردپس از ارتكاب جرم

كه از روي لجاجت است ولي تعداد اينان اي معموالًمجرمان حرفه  اعمالشان نه از روي جهالت

.به مراتب كمتر از مجرمان اتفاقي است

به سبب چنين ساختار كه ارتكاب جرم و سرشتي در انسان است، بايد در هر حال از آنجا

و منطبق با ضمير. راه بازگشت او را نيز فراهم ساخت اين راه بايد راهي برخاسته از فطرت

و هوس با اراده خويش رفتار اي كه همچنانگونهانسان باشد، به كه فرد در اثر غلبه هوي

و پشيماني از عمل خويش راه جبران ومجرمانه را برگزيد، حال با ندامت  آن را تدارك ببيند

و كمك الهي است خداوند هم بايد راه توبه را فرا روي انسان قرار. اين البته نيازمند مساعدت

و در اعماق ضمير او خاستگاه آندهد و توبه پذير نيز باشدهاي در)ع(امام باقر. را فراهم آورد

پروردگارا شيطان را بر من مسلط:دهمانا آدم فرمو«: اندروايتي همه اين معاني را به ما فهمانده

و همچون خون در وجودم جاري ساختي، پس چيزي را براي من قرار ده خداوند.ساختي

برنبراي تو مقرر كردم كه هر كدام از فرزندانت اراده به كاري زشت نماي: فرمود آنان د، گناهي

و اگر آن را انجام داد برندنوشته نشود ميآنان يك گناه بهش نوشته و هر كدام از فرزندانت ود

ا ميهتماكار نيكي و اگر انجامم ورزند پس اگر آن را انجام ندهند براي آنها پاداشي نوشته شود

كه: خداوند فرمود.پروردگارا بيشتر بگو: آدم گفت.شوددهند ده پاداش نوشته مي مقرر كردم

و سپس استغفار كند او را  گفهر كس از آنها گناهي انجام دهد پروردگارا بيشتر:تببخشم، آدم

1»براي آنها توبه قرار دادم: خداوند فرمود.بگو
ج( .)6،18مجلسي،

كه گناهي انجام توبه«:خوانيمدر حديثي ديگر از ايشان مي كننده از گناه همانند كسي است

2»نداده است
ج.ه1412ديلمي،( ص1ق، ،18(.

كه مرتكب شده بر كنار استكنمطابق اين روايت، كسي كه توبه مي  مسئلهاين.د از عملي

مييعني پاك شدن فرد توبه . اي براي خويش نسازدشود كه فرد هويت مجرمانهكننده باعث

ازبنابراين از آثار رواني توبه مي . مودن شكل گرفتن هويت مجرمانه اشاره توان به جلوگيري

بمعموالً كه مانع بازگشت مجرمان و بدون جرم از جمله اموري شود گذشتهميه زندگي سالم

 
و اجريته منّي مجري الدم، فاجعل لي شيئا: قال)ع(انّ آدم«.1 يا آدم جعلت لك ان من هـم: فقال. يا رب سلّطت علي الشّيطان

و ان هو عملها  و من هم منهم بحسنه فان لم يعملها كتبت له حسنه من ذريتك بسيئه لم تكتب عليه فانّ عملها كتبت عليه سيئه

جعلت: يا رب زدني، قال: جعلت لك ان من عمل منهم سيئه ثم استغفر له غفرت له قال:ا رب زدني قالي: كتبت له عشرا قال 

.»لهم توبه

له التّائب من الذّنب،«.2 ال ذنب .»كمن
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كه بتوانند زندگي سالمي را آنها با مالحظه گذشته خويش، از اين. پر از رفتار مجرمانه آنها است

در. بيننددر پيش گيرند، خود را عاجز مي و ناتواني مجرمين به بيان ديگر، احساس ضعف

آبازگشت به زندگي عادي نه به كه خود نميدليل كهن است به اين سبب است خواهند بلكه

به گذشته خويش، مي آن با توجه زا؛دانندرا غير ممكن لئ خداوند متعال براي اينكه اين ضعف

و و از سويي ديگر وعده داده جرائم گردد از سويي وعده به عفو گناهان  گذشته داده است

و بدي كه آن گناهان 1.ها تبديل سازدها را به نيكياست

و اصالح ذاتميا)4  البين نجي گري
و غير كيفري اسالم، ميانجي و اصالح ذات البين است از جمله راهكارهاي اصالحي گري

و.كه در مورد اختالفات بين آحاد مردم وجود دارد اين راهكار در هر دو سيستم حقوق مدني

آميانجي. كيفري پذيرفته شده است و يا حاد اجتماع گر ممكن است قاضي يا كارگزاران او

و نوعي قضازدايي در هر صورت ميانجي. باشند و آشتي بين طرفين نزاع گري براي تسالم

به.است و اختالف بين دو نفر را اصالح ذات البين به معناي پا در ميان نهادن شخص ثالث

به آن  و روايات متعددي كه در آيات و سازش ختم كردن، از دستورات اكيد اسالم است صلح

و. ته شده استپرداخ خداوند، در قرآن مجيد به دفعات مسلمانان را به اصالح بين خود توصيه

و بهتر معرفي كرده است و صلح را برتر به مصالحه كرده قرآن كريم در آيه اول سوره. سفارش

به صراحت دستور به اصالح ذات البين مي از خدا«: دهدانفال همراه دستور به تقواي الهي

و اخ و آشتي دهيد بترسيد  در جاي ديگر خداوند تعالي2.»...تالف بين خودتان را اصالح

خد. هر آينه مومنان برادران يكديگرند«: فرمايندمي و از ا ميان برادرانتان آشتي برقرار كنيد

3»آردبترسيد، باشد كه بر شما رحمت
.) سوره حجرات10آيه(

قرآن كريم برخوردار است كه در چندين مورد اصالح ذات البين از چنان اهميتي در مسئله

به عبارتي  و و لزوم آشتي دادن افراد باعث تغيير حكم بعضي اعمال شده است قضيه اصالح

و حكم اصالح ذات البين  دليل لزوم اصالح ذات البين بر دليل حرمت آن اعمال حكومت دارد

ميدر آن موارد بر حكم حرمت آن اعمال پيش آني و حكم ميگيرد قرآن كريم. كند عمل تغيير

و سخنان در گوشي در حضور جمع، از يك سو نجوا را از ناحيه شيطان معرفي در مورد نجوا 

و كان اهللا غفورا رحيما«.1 و عمل عمال صالحا فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات و امن ت: الّا من تاب وبه مگر آن كسان كه

و كارهاي شايسته انجام دهند، خدا گناهانشان را به نيكي و ايمان آورند و مهربان كنند و خدا آمرزنده ها بدل مي كند

) سوره فرقان70آيه.(»است

و اصلحوا ذات بينكم ...«.2 .»...فاتقوا اهللا

و اتقوا اهللا لعلكم ترحمون«.3 .»انما المومنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم
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و سودي نيستو از سوي ديگر مي1كندمي كه در بسياري از سخنان در گوشي خير 2.فرمايد

و تقوا باشد ديگران يا انجام كارو براي توصيه به كمك به3در عين حال اگر نجوا در كار نيك

و كسي در جهت خشنودي خداوند چنين كند، پاداش بزرگي  نيك يا اصالح ميان مردم باشد

ت4.نزد او خواهد داشت نه نها بنابراين در صورتي كه بخواهد در جهت اصالح ذات البين باشد،

ه ماههاي فراواني از روايات نيز در آموزهنمونه.ستممنوع نيست، بلكه ممدوح نيز اي ديني

و اصالح ذات البين را حكايت مي در)ص(پيامبر اكرم. كنندوجود دارند كه روحيه برادري

و روزه برتر است«: فرمايندروايتي مي 5»اصالح ذات البين از يك سال نماز
،1364ابن بابويه قمي،(

148(.

و واضح دوچه تعبيري رساتر و و ايجاد صلح ستي بين آنان در تر از اينكه اصالح بين مردم

م و در و روزه است و روزه هم با ارزشرتبه نماز ميواقعي از نماز اصالح ذات البين. شودتر

و دشمنياعث رفع كشمكشب و ها و عدم انسجام ها كينه توزي در جامعه موجب گسستگي

و منازعه، يعني اصالح بين طرف. جامعه است  هايبه همين علت از بين بردن كينه، خصومت

و روزه مي كه در مواقعي برتر از نماز و توجهي(شود اختالف از چنان اهميتي برخوردار است

.)205، 1387، ديگران

اص)ع(امام صادق و روزه را  آيا«: اندالح ذات البين دانستهدر روايتي، بهترين نماز

و روزه خبر دهم؟ گفتندمي به بهترين نماز 6»البيناصالح ذات: فرمودند. آري: خواهيد شما را

ج( .)1،39ابن ابي فراس، بي تا،

بهتأكيد بر اصالح ذات كه و قرار داشتن البين چنان است به راستگويي رغم اين همه دستور

البين الزم باشد سخن دروغي گفته دروغگويي در شمار گناهان كبيره، اگر در راه اصالح ذات

نه تنها گناه ني و و داراي اين سخن دروغ محسوب نميست، بلكه اصالًشود، مجاز است شود

و پاداش اصالح ذات : آمده است)ع(در روايتي از امام صادق. البين استارزش

خ...: ذين امنواالانّما النّجوي من الشيطان ليحزن«.1 واهد مومنان را محزون هر آينه نجوا كردن كار شيطان است كه مي

) سوره مجادله10آيه(.»...كند 

و من يفعل ذلك ابتغاء مرضـات اهللا فـس«.2 وفال خير في كثير من نجويهم الّا من امر بصدقه او معروف او اصالح بين الناس

و يا آشتي ...: نوتيه اجرا عظيما در بسياري از نجواهايشان فايده اي نيست، مگر در سخن آنان كه به صدقه دادن يا نيكي كردن

و آن كس را كه براي خشنودي خدا چنين كند مزد بزرگي خواهيم داد (»جويي فرمان مي دهند ) سوره نساء114آيه.

و اتّقوا اهللا الّذي اليـه يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم«.3 و التّقوي و تناجوا بالبرّ و معصيت الرسول و العدوان  فال تتنا جوا باالثم

و نافرماني از پيامبر نجوا مكنيد،: تحشرون و دشمني اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر با يكديگر نجوا مي كنيد در باب گناه

و پرهيزگاري نجوا كنيد (»از آن خدايي كه همگان نزد او گرد مي آييد بترسيد. بلكه در باب نيكي ) سوره مجادله9آيه.

. سوره نساء114 آيه.4

و الصيام«.5 .»اصالح ذات البين افضل من عامه الصاله

و الصاله؟ قالوا«.6 و الصدقه .»اصالح ذات البين: قال. بلي: اال اخبركم بافضل من درجه الصيام
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1»اصالح دهنده دروغگو نيست، همانا سخن غير واقع براي صلح ميان دو نفر دروغ نيست«

ج( .)2،210كليني،

و حل تمامي اين موارد، نشان دهنده ميزان اهميتي است كه در اسالم به رفع خصومت

و قضا داده شده است و اصالح ذاتميانجي. اختالف مردم خارج از دايره قانون البين بر گري

كه آحاد جامعه اسالمي در حقيقت برادران ديني  مبناي اين انديشه اسالمي استوار است

و برادر ديني است و مجرم يك همنوع و اشتباهي شده استيكديگرند . كه مرتكب خطا

و همه افراد جامعه كندارتكاب جرم توسط مجرم، او را از اين امتياز اجتماعي محروم نمي

. توانند او را از خود ندانندفند در برابر خطاي او واكنش نشان دهند، نميضمن اينكه موظ

و كه از طريق غير حكومتي و به شيوه سياست جنايي اسالم بر اين منوال است  غير كيفري

.كنددوستانه، اختالالت پديد آمده در روابط آحاد اجتماع اسالمي در اثر جرم را جبران مي

و در اين فرايند،  اصالح ذات البين، فرصتي براي ترميم اين روابط مخدوش شده است

و بزه و جامعه و بزهكار سهيم هستندحكومت ن به مفهوم البيدر واقع فرايند اصالح ذات. ديده

و عدم پذيرش رفتار زيانبار اوست . پذيرش شخصيت انساني مجرم به عنوان عضوي از جامعه

و رف ميبر اين اساس از سويي بين شخصيت مجرم و از تار مجرمانه او تمايز به وجود آيد

گيرد تا رفتار مجرمانه خود را سويي ديگر در اين مصالحه، نقشي نيز بر عهده مجرم قرار مي

يت پذيري مجرم، ايجاد فرصت براي عذر خواهي او از بزه مسئولبه مسئلهاين. ران كندجب

و بر چسب خوردن منجر مي و پرهيز از طرد و جبران خسارات او بنابراين باز. شودديده

و جامعه پذيري دوباره بزهكار يكي از اهداف اصالح ذات و اجتماعي نمودن البين است

 قابليت برخوردار است كه فرد را از پيامدهاي منفي برچسب زني البين از ايناصالح ذات

زنجات مي و طي يك فرآيند احترام آميز وي را به ميدهد گرداند ندگي عادي روزمره باز

ص 1382عباسي،( .)63-64، 1383و زهر،110-92،

 گيري در اثبات جرمسخت)5
ج دسخت كردن اثبات جرم نيز فرصتي بيشتر به مجرم در و ازوهت توبه ر ساختن فرد

به. برچسب خوردن است طور كلي در مقايسهبه لحاظ پذيرش اصل برائت در حقوق جزائي،

در وهله اول، شارع مقدس. با دعاوي مدني، در دعاوي كيفري شمار ادله اثبات محدودتر است

حد«به لحاظ پذيرش قواعدي همچون  في  نموده سوگند را از عداد داليل خارج»ال يمين

و اليمين علي من انكر«اعدهق. است كه بر اساس آن در صورت نداشتن» البينه علي المدعي

و در غير اين و ناتواني وي در اثبات حق خود، منكر بايد قسم بخورد بينه از سوي مدعي

 
.»انما هو الصلح ليس بكذباب ان المصلح ليس بكذ«.1
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به نفع وي حكم صادر مي  اسالم جايگاهي جزائي در مقررات،شودصورت با سوگند مدعي

و در به استناد اصل برائت، نداشته و مجرميت متهم صورت عجز شاكي در اثبات مدعاي خود

آن» حدود به شبهاتءدر« با حاكميت قاعده اصوالً. شودبه سود متهم حكم مي كه بر اساس

و،كليه داليل مجازات است،فاياي موجب انتوجود هر شبهه از عداد قراين ظنيه امارات

م ميتبثداليل .)162، 1383حسيني،( وندشه كيفري خارج

 دادرسي كيفري اسالمي نيز در بعضي از موارد آئيناز طرف ديگر ادله اثباتي كيفري در

و مقيد شده و نادر استچنان مشروط كه اثبات جرم با آن ادله بعيد طور مشخص، قيودبه. اند

و سخت جنسيو شرايط اعتبار شده در ادله اثبات جرائم حدي كه اثباتبه قدري زياد است

و شرايط مربوط به عدد،. را بايد جزء اتفاقات نادر دانست با آن ادلّهجرائمگونه اين محتوا

آن احرازكيفيت ميسخت چنان شهادت اي به توان گفت شارع مقدس عالقهگيرانه است كه

گر جرائمگونه اين تحقق مجازات در به مستور ماندن خطاهاي شهروندان و بيشتر ايش نداشته

.)163، 1383حسيني،( داشته است

كه عمل ناشايسته كنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد، چنانچه شهادت دادند« زناني

 راهيادر اين صورت آنان را در خانه نگه داريد تا زمان عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنه

ن15آيه(.1»)توبه يا حد مقرر شود(پديدار گرداند به ادامه ندادن) ساء سوره به عالوه تشويق مقر

و انكار محتواي آن تراقرار يا عدول از اقرار و و تشويق شهودو قبول انكار بعد از اقرار غيب

به حد قذف در صورت اداي شهادت  به محكوميت و تهديد آنها به خودداري از اداي شهادت

چه بيشبدون جميع شرايط، روش و در نتيجه هاي موثري براي تقليل هر تر امكان اثبات جرم

به وجود آورده است مي. پرهيز از كيفر را كه مطابق به عنوان نمونه به روايتي اشاره نمود توان

كه اقرار به زنا كرده بود، بارها او را از اقرار باز داشتند)ص( آن رسول خدا در خصوص زني

به  كه به اندازه شرعي رسيد كه تعداد اقرار از. ناچار حد را بر او جاري ساختندتا هنگامي پس

مي«:دآن نيز فرمودن و خدايش توبه ابن بابويه قمي،(» كرد بهتر از اجراي اين حد بوداگر بين خود

.)33ق،.ه1413

 نتيجه
در منابع اسالمي» بر چسب زني«نظريه جرم شناختيبه بررسي محورهاي اين مقاله، در

و روايات( ميپرداخته) آيات قرآن به دست آمده را كه نتايج :توان در دو بند بيان نمود شد

اواوالّ«.1 تي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهنّ في البيوت حتـي يتوفّيهنّ الموت

.»سبيال يجعل اهللا لهنّ 
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و پرداخته گروه نظريه بر چسب-1 ميزني جرم را ساخته و آن را واقعيتي هاي خاصي داند

و مدعي. داندعيني در جامعه نمي در واقع اين نظريه بر نسبي بودن رفتار مجرمانه مبتني است

به خودي خود بد قلمداد نمودتوشده است كه هيچ رفتاري را نمي اما از ديدگاه اسالم،. ان

و جرم و جامعه صورت جرم واقعيتي عيني دارد انگاري در راستاي تأمين مصالح واقعي فرد

.گرفته است

بر-2 و جود ندارد، ولي و مباني نظريه بر چسب زني سنخيتي كه ميان مباني ديني هرچند

ب درچسب خوردن فرد در نتيجه وارد شدن كه ه نظام كيفري واقعيتي انكار ناپذير است

خهايآموزه به منظور جلوگيري از برچسب و راهكارهايي وردن افراد اسالمي بدان توجه شده

البين از جمله اين راهكارها هستند بزه پوشي، عفو، توبه، اصالح ذات. پيش بيني گرديده است

به آنها پرداخته شده  از. استكه در متون اسالمي و كارها در نجات فرد بهره بردن از اين ساز

و پاي و پيامدهاي منفي آن يعني بدنامي، تغيير هويت به رفتارهاي برچسب خوردن بندي

ب و بايد در سطح سياستهمجرمانه تاثير گذاري با جديت بيشتري مورد توجه قرار سزايي دارند

.گيرند

و مĤخذ  منابع
. قرآن كريم-

. مكتبه الفقيه جلد، قم،2، مجموعه ورامفراس، ورام، بي تا، ابن ابي-

قمثواب االعمال،)1364(،)شيخ صدوق(ابن بابويه قمي، محمد بن علي بن حسين- . شريف رضي،،

ال يحضره الفقيه،)ق.ه1413(،)شيخ صدوق(ابن بابويه قمي، محمد بن علي بن حسين- . جامعه مدرسين جلد، قم،4، من

.، الدار االسالميهمعجم مقاييس اللغه،)ق.ه1410(فارس ابن زكريا، احمد،ابن-

و درر الكلم،)1366(تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد،- قم، قم،غرر الحكم . دفتر تبليغات
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: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و پاسخ"ميانجيگري"نقش« نظام«؛45، شماره 1378، سال»دهي به نقض هنجارها در فصل دعاوي
 رفتـاري در سياسـتةمنطقـه كنتـرل شـد«؛51، شماره 1380، سال»هنجاري در سياست جنايي اسالم 

 در سياسـت" مجرمانـهةپديـد" بـه"دهـي پاسخ"مراجع دولتي«؛52، شماره 1380جنايي اسالم، سال
 درسياسـت" مجرمانـهةپديد"به"دهيپاسخ"مراجع اجتماعي«؛55، شماره 1381، سال»جنايي اسالم

و تعزيرات«؛58، شماره 1381جنايي اسالم سال .1، شـماره 1387سال»)قلمرو، انواع، احكام(حدود
و مشكالت عملي:"مجازات بازدارنده"« در«.2، شماره 1389سال» اشكاالت نظري تأثير خويشاوندي

ارتشاي مقامهاي«.4، شماره 1390سال» تأثير خويشاوندي در جرم زنا«.7، شماره 1389سال» جرم ربا
و دادن رشوه به آنها در آيين و كنوانسيون مريداعمومي .2، شماره 1391سال»ة قوانين داخلي


