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Abstract 
Deviation and deviance and ways to deal with, are one of the important social issues that 
most societies including our own community is engaged. Considering that our country is an 
Islamic society most effective and best way to prevent and deal with deviations can be 
considered go to a coherent theory of the deviations and their localization is in accordance 
with Islamic values and norms drawn to the Islamic model, effective step to be taken to 
resolve deviate. In this regard, the present research review phenomenological theory of 
deviation Among varied theories of aberrations, as " review of phenomenological 
approache to deviance based on the Quran and Hadiths" And review like analytical, we had 
a situation in which using descriptive and qualitative content analysis and criticism of that 
kind of assessment is also part of the main axes deviate phenomenological approach to fit 
the categories and questions and answers provided on the Quran and its validity in 
describing the views obtained from the Quran and Hadith.Results of this study show that 
regardless of the criticism ontology, epistemology and anthropology on the basis of 
phenomenological approaches deviate, Quranic statements and the validity of the 
phenomenological theory of the selected axis orientation may deviate. 
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 چکیده 
جامعه ایرانی را  ازجملههای مقابله با آن، یکی از مسائل مهم اجتماعی بوده که اکثر جوامع  ی و راهکجروانحراف و 

توان برای پیشگیری  وجه به اسالمی بودن کشور ایران، مؤثرترین و بهترین راهی که میبه خود مشغول کرده است. با ت
سازی  های منسجم در حوزه انحرافات و سپس بومی و مقابله با انحرافات در نظر گرفت، ابتدا فهم و شناخت نظریه

ی، برای رفع کجروی، قدمی ها و هنجارهای جامعه اسالمی است، تا با ترسیم الگویی اسالم متناسب با ارزش ها آن
ی کجروی را شناخت یدارپدهای گسترده در حوزه انحرافات، نظریه  مؤثر برداشته شود. مقاله حاضر از میان نظریه

ی قرار داده و با تحلیلی موردبررس» قرآن و روایات بر اساسی کجروی شناخت یدارپدبررسی رویکرد «تحت عنوان 
ی است، سنج سخنکند با استفاده از روش تحلیل محتوای توصیفی و کیفی که نیز نوعی نقد و  نقادانه، تالش می

پرسش  صورت بهعنوان مقوله گردآوری نموده و  ی کجروی را بهشناخت یدارپدهای  بخشی از محورهای اصلی رویکرد
دست آورد. نتایج  های قرآنی و روایی به آن را در قالب توصیف دیدگاهبه قرآن و روایات عرضه کرده تا پاسخ 

شناسی بر  شناسی و انسان شناسی، معرفت نظر از نقدهای وارد هستی دهد صرف آمده از این پژوهش نشان می دست به
 یدارپدظریه های قرآنی و روایی با بسیاری از محورهای برگزیده ن ی کجروی، گزارهشناخت یدارپدمبانی رویکردهای 

 ی کجروی، همسویی داشته است. شناخت
  یی، سرگردانی.نوا فشار همسازی،  پدیدارشناسی، اختیار، خنثی واژگان کلیدی:
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بیان مسئله
ای بدون کجروی نیست، اما به اعتقاد  هرچند پدیده کجروی یکی از وقایع جمعی است و هیچ جامعه

تر است. اندیشمندان برای کنترل کجروی،  عه به سالمت نزدیکاندیشمندان هرچه میزان کجروی کمتر باشد، جام
در  توجه قابلهای نظری  اند. یکی از حوزه های مختلفی ارائه کرده های علمی بسیاری انجام داده و نظریه تالش

ی کجروی است که به سازوکار توجیه کجروی از نگاه مجرمان و نقش شناخت یدارپد حوزهمطالعات جرم و کجروی، 
های  پردازد؛ برای مثال، در نظریه می  ها آنگیری رفتارهای کجروانه و استمرار  گری در شکل نوع توجیه و توجیه این
آورد، این است که غالب کجروان  گری را فراهم می عواملی که زمینه این توجیه ازجملهی کجروی شناخت یدارپد

ابراین، راه رهایی از فشارهای درونی و نیز فشارهای دارای نظام ارزشی متفاوت با نظام ارزشی مرسوم نیستند. بن
ها و  دار در ارزش بینند که رفتارهای کجروانه خود را با ظاهری منطقی و ریشه نوایان را در این می عاطفی هم

 ها در تبیین کجروی از قدرت تبیین باالیی برخوردارند، اما رسد این نظریه هنجارهای جامعه، توجیه کنند. به نظر می
رو باید مورد  ینازاها برانگیخته اذهان بشری است، ممکن است از نواقصی برخوردار باشند.  این نوع نظریه ازآنجاکه
ی قرار گیرند.سنج سخنمداقه و 

تبیین و  عرصهای از مباحث برآمده از قرآن کریم این رویکرد را در  دهند حجم گسترده مطالعات اولیه، نشان می
شناختی و  شناختی، هستی های انسان فرض و پیش فرا نظریآورند که البته بر مبانی  میکنترل کجروی به ذهن 

تبیین و کنترل  حوزهعنوان یکی از الگوهای نظری اسالمی در  تواند به شناختی خاص خود تکیه دارد و می معرفت
های اسالم در این عرصه، تفسیر و تحلیل شود. کجروی نیز یکی از نوآوری

روش تحقیق
های  های تحلیل موضوعی (ناظر به محتوای پیام روش انجام تحقیق تحلیل محتوای توصیفی و کیفی با مقوله

های نظری و  یافته بر اساسبندی  های تحلیل (مقوله ین مقولهدر تدوهای دینی) است که با رهیافت قیاسی  گزاره
تجربی موجود در محورهای تبیینی پدیدارشناسی کجروی) همراه است.

چارچوب نظري
شود که گاهی  پدیدارشناسی دیده می در حوزههای مختلفی  در آرای اندیشمندان متأخر پدیدارشناس، گرایش

گیرند. پدیدارشناسی کجروی، با استفاده از چارچوب تئوریک پدیدارشناسی به بررسی انحراف  یکدیگر را در بر می
ین صورت است که از پدیدارشناسی فلسفی آغاز شده و پس از گیری این نظریه به ا پردازد. فرایند شکل و کجروی می
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وارد قلمرو  ٣دیوید ماتزاو  ٢گرشام سایکسیله وس به ١،شوتسشناسی توسط  ورود این رویکرد به جامعه
 شناسی اجتماعی گردیده است. روان

 پدیدارشناسی کجروي
و چیستی کجروی، همواره محل تضارب  عنوان کجروی، تشخیص چرایی انجام آن و حتی ماهیت تعریف یک رفتار به

گرایان، قوانین حاکم بر جوامع انسانی را همانند قوانین  پردازان بوده است؛ مثًال اثبات آرا و نظریات مختلف مکاتب و نظریه
أثر از دانند؛ لذا با این پدیده برخوردی عینی دارند و ارتکاب چنین اعمالی را از جانب افراد جامعه، مت حاکم بر طبیعت می
 پردازند. دانند که درنهایت اراده فاعل را نادیده گرفته و با نگاهی جبرگرایانه به تبیین آن می محیط اجتماعی می

پرداختند،  شناسی پدیدارشناختی می یب، به فلسفه پدیدارشناسی و جامعهبه ترتکه  شوتسو  ٤هوسرلهدف مشترک 
ت و مفاهیمی مانند آگاهی، نگرش، احساس، درک و دریافت بود ورود به بخش درونی ذهن افراد و پرداختن به مقوال

پردازان دیگری برای تبیین و تحلیل واقعیت کجروی از چارچوب نظری پدیدارشناسی بهره گرفته و  دو، نظریه ازآن پسکه 
و » نیسرگردا«، »سازی خنثی«هایی مانند  در این حوزه، نظریه گرایان گام نهادند. به راهی متفاوت با اثبات

ارائه شده که پیش از هر  ٥دیوید ماتزا، گرشام سایکس و جک کاتزتوسط پژوهشگرانی مانند » های جرم فریبندگی«
های خود از آن  کنند که ذهنیت که هست بررسی نمی طور آنتنها آن را  گرایان در تحلیل کجروی، نه اند اثبات چیز، مدعی
های واقعی و ملموسی است که کجرو و  کنند و عملکردشان ماهیتی انتزاعی دارد و مستقل از وضعیت را مطالعه می

کجروی در آن قرار دارد؛ لذا معتقدند برای بیرون رفتن از این عملکرد ناصواب و رسیدن به تبیین واقعیت کجروی، باید 
ذهن کجرو بازگشت؛ زیرا تجربیات ذهنی و درونی او عین واقعیت کجروی است و واقعیت، همان تجربه و آگاهی  به
 ).٦١-٦٠، ص١٣٨٧فاصله شخص کجرو است (صدیق سروستانی،  بی

حاکم بر مطالعات پدیدارشناسی کجروی و   یشناخت یدارپدهای  توان مضمون در بیانی بسیار کلی و مختصر می
 این حوزه را به شرح زیر خالصه کرد:های  نظریه

کند و درنهایت، خالقانه  یابد، تحلیل می . ذهن، فعال است؛ بدین معنا که تفسیرهای دیگران را از موقعیت درمی١
 گیرد که چگونه عمل کند؛ تصمیم می

................................................................................................................................................................. 
1. Schütz. 

2. Gresham Syke. 
3. David Matza. 
4. Husserl. 
5. Jack Katz. 
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کند؛ آن عمل می بر اساسبیند و  های ذهن را واقعی می . فرد، ساخته٢

پذیرد. ز جامعه تأثیر میهای ذهنی فرد ا . ساخته٣

چارچوب نظری پدیدارشناسی کجروی به بررسی برخی  مطالعههای تحقیق در  بنابراین، با توجه به محدودیت
بسنده شده و » های جرم فریبندگی«و » سرگردانی«، »سازی خنثی«های  ها و نیز مفاد نظریه مبانی فرا نظری این نظریه
پرداخته شده است. ها آندر ادامه، به ترتیب به بیان 

مبانی فرا نظري
ها و مبانی فرا نظری  فرض های دیگر، مبتنی بر پیش ی کجروی همانند بسیاری از نظریهشناختیدارپدهای  نظریه

کننده دارند؛  محسوب نشده، اما بر محتوای نظریه، تأثیر جدی و تعیین ها آنعناصر نظری  در شمارخاصی هستند که 
پدیدارشناسی کجروی، به بررسی برخی این مبانی  حوزهش از پرداختن به محتوای نظری بنابراین، مناسب است پی

است.   شناختی پرداخته  شده شناختی و روش پرداخته شود که به سبب محدودیت تحقیق، فقط به برخی مبانی انسان
به شرح زیر است:  موردنظرمبانی 

. اختیار1
گرایان که رفتار انسان را  اثبات برخالفیدارشناسی است. این حوزه پد حوزهاختیار از مبانی فرا نظری مهم در 

ی خود که جهان شناخت یهستفرض  پیش بر اساسدانند،  واکنشی مقهورانه به نیروها و عوامل متعدد پیرامونی می
درت داند، انسان را موجودی خالق، فعال و دارای ق یان آن میمتصداجتماعی را فرایندی در حال ظهور و مخلوق 

کننده نهایی رفتار خویش است. وجود اختیار در انسان بدین معناست که  یینتعآورد که  گزینش و اختیار به شمار می
سازند و متغیر اثرگذار نهایی،  کننده و نهایی نیستند، بلکه تنها زمینه یینتعکدام از متغیرهای اثرگذار بر او، علت  یچه

گزینش و اختیار انسان است.

یی انسانگرا یینوا هم. 2
ها  فرض دیگر این نظریه، انسان پیش بر اساسداند،  ی میضداجتماعنظری کنترل که انسان را ذاتًا  حوزهبرخالف 

نوایی با جامعه و نیازمند مشارکت در انواع رفتارهای اجتماعی  حتی کجروان، موجوداتی اجتماعی، مایل به هم
). هرچند ٤٣٢، ص١٣٨٨خانوادگی است (سلیمی و داوری،  یوآمدها رفتتحصیل، رفتن به کلیسا و  ازجمله

های جدایی آنان از اجتماع را فراهم آورد. تواند در مواقعی، زمینه عنصر اختیار می

نگري . درون3
انگارانه خود، واقعیت را محصول ذهن و شناخت فرد و  شناختی نام فرض هستی پیش بر اساسپدیدارشناسان 
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در ساختار دادن به واقعیت  مورداستفادهها، مفاهیم و عناوین  آن و جهان اجتماعی را صرف نام وپرداخته ساخته
اند و بر این اساس، دانش را ماهیتًا  گرایانه را برگزیده های غیر اثبات فرض شناختی، پیش معرفت حوزهدانند؛ لذا در  می

دانند و شناخت جهان اجتماعی را از نگاه افراد  یشخصی م فرد منحصربهنرم، ذهنی، معنوی و مبتنی بر تجربه بینش 
واداشته که راه » شناختی نگاری روش ایده«فرض، آنان را به اتخاذ موضع  سازند. این پیش ، ممکن میموردمطالعه

یوه ایجاد، تعدیل و تفسیر جهان پیرامون توسط فرد، ش مطالعهموضوع را منحصر به  دربارهکسب دانش دست اّول 
) که به معنی توجه به تجربیات ٣٣٨-٣٢٧و  ٥١-٤٧، ص١٣٨٦ ٢و مورگان، ١داند (بوریل فهمی مییعنی روش ت

عنوان موجودات دارای احساس، اندیشه و اختیار است؛ به بیان دیگر، تالش پدیدارشناسان  درونی و ذهنی افراد به
آگاهی، نگرش، احساس، درک و  این است که به بخش درونی ذهن افراد وارد شوند و به مقوالت و مفاهیمی مانند

 .)٦٠، ص١٣٨٧بپردازند (صدیق سروستانی،  ها آندریافت عقیده 

 هاي نظري روایت
و » سرگردانی«، »سازی خنثی«های  یب، به بررسی مفاد نظریهبه ترتکه گذشت، در این بخش  چنان

 پردازیم. می» های جرم فریبندگی«

 سازي خنثی هینظر
طور  یناسازی،  یه خنثینظرهای متعدد پدیدارشناسانه خود را در قالب  ماتزا یافته میالدی سایکس و ١٩٦٠در دهه 
یبند بمانند. آنان پاکنند که باید به قانون،  اند که نوجوانان، نوعی تعهد اخالقی را در خود احساس می مطرح کرده

بین برود، بزهکاران سرگردان خواهند شد. که از  یهنگامماند و  اند این پیوند اغلب میان فرد و قانون پابرجا می مدعی
)Rajrathnam V.P., Op.Cit های ارزشی بزهکاران و  به شباهت بین نظام پارهاخود،  ١٩٥٧سال  مقاله) آنان در
اند.  های این دو گروه نیافته ) و تفاوت چندانی بین ارزشWilliam, 1981, pp295-318ناکردگان اشاره کرده ( بزه

ها در همه افراد وجود دارد و تنها، تفاوت در  است که گرایش به انحراف و خشونت و دیگر ناهنجاری استدالل آنان این
تر  زیان خطرتر و بی تر، کم های مناسب های نابهنجار خود در انتظار فرصت این است که افراد عادی برای ارضای گرایش

چنین  ). هم٦٤، ص١٣٨٧وند (صدیق سروستانی، ش برند، اما کجروان هرگاه اراده کنند، مرتکب فعل می به سر می
ی و حتیز بودن رفتارهایشان آگاهی دارند تخلف آمهای متعارف آگاهی دارند و از  و بزهکاران از ارزش کاران خالف

 کنند که باید به قانون پایبند بمانند. نوعی تعهد اخالقی را در خود احساس می

دهد و  را نشان می ها آنهای متعارف  شده، ارزش بزهکاران محکوم هدربارهای تفصیلی حتی  آنان، بررسی گفتهبه 

................................................................................................................................................................. 
1. Borreel. 
2. Morgan. 
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در بسیاری از موارد پس از ارتکاب فعل، احساس عذاب وجدان و گناه پیدا کرده و حتی بدون توصیه دیگران، خود را 
ینکه از نظام هنجاری باوجوداحال، در مواردی نیز  ینباانمایند.  به قانون معرفی کرده و به اعمال و رفتار خود اقرار می

پذیرند، ولی برای خنثی کردن آثار ناشی از رفتار خود مانند سرزنش و انتقاد دیگران  را نیز می  جامعه اطالع دارند و آن
ی از زیر ا گونه بهتوان در آن  کوشند تا با انطباق وضعیت خود با شرایطی که می ی گرفتن تخفیف در مجازات، میو حت

 پردازند. ویژه مأموران قانون می سازی آثار کجروی خود در برابر دیگران به یخنثلی کرد، به بار مجازات شانه خا

سازي فنون خنثی
سازی و موجه جلوه دادن اعمال خود  یخنثکنند که کجروان برای  به پنج دسته از فنونی اشاره می سایکس و ماتزا

اند از: الص گردند. این فنون عبارتنوایی خ برند تا از فشارهای درونی و بیرونی هم به کار می

. انکار مسئولیت1
شود که کجرو علت عمل کجروانه خود را یک نیروی بیرونی و خارج از اراده خود  این فن زمانی استفاده می

به کجروی،  در اقدامتفاوت برشمرده و ضمن رفع مسئولیت از خود  مانند دوستان و همسایگان بزهکار و والدین بی
کجروی سوق داده و خود تقصیری بابت عمل کجروانه ندارد و  به سمتاو را  شده گفتهکه مجموع علل  معتقد است

دیگران مسئول کجروی او هستند. 

بیآس انکار. 2
کند که هرچند عملش خالف هنجار جامعه و قانون بوده، ولی به کسی  کجرو این روش را در زمانی استفاده می

کردم معنای عمل مجرمانه، صدمه زدن به کسی است. ما که به کسی  من تصور می«گوید:  آسیبی نرسانده و می
این گفتار به خنثی کردن تبعات رفتار خود  واسطه به) و Greek, Cecil E., 2005, Op.Cit» (صدمه نزدیم

پردازد. می

دهید بیآس. انکار 3
ی به فرد و یا افراد صورت پذیرفته، اما تالش ا ای داشته و صدمه کند که رفتار کجروانه در این فن، کجرو قبول می

بر مستحق جلوه دادن عمل ارتکابی بر قربانی دارد؛ مثًال سرقت و قتل خود را کم کردن اموال و از بین بردن یک 
دهد. شرور و متجاوز به مردم جلوه می

کنندگان محکوم. محکوم کردن 4
فاقد ارزش و مشروعیت در وضع و اجرای قانون جلوه داده و  این فن، قوانین و مجریان قانون را واسطه بهکجروان 

تنها مورد تأییدشان  دهند که نه ها و رفتار افرادی تغییر می زاویه کانون توجه را از اعمال کجروانه خود، به سمت انگیزه
د، اغراض شخصی دارن ها آنکنند و ادعایشان این است که  عمالشان سرزنش و نکوهش می ها آننیستند که 

روها به این وسیله،  کنند. کج که خود مرتکب این اعمال هستند، اما در پایبندی به قانون، تظاهر می درحالی
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گیری و تعریف اعمال شایسته و ناشایست زیر سؤال برده و درنهایت،  عنوان مرجع تصمیم را به ها آنصالحیت 
)١٦٧، ص١٣٨١(ممتاز،  .کنند درستی قضاوت منفی آنان را در مورد رفتار خود انکار می

هاي واالتر . توسل به ارزش5
کند، بلکه رفتار خود را  نیز عمل نمی ها آنجامعه نیست، ولی به  موردقبولها و هنجارهای  در این مورد، فرد منکر ارزش
داند؛ هنجارهایی مانند آیین رفاقت و پایبندی به آن،  های جاری جامعه می تر از قانون نوعی پایبندی به هنجارهایی مهم

خواری و دادن اطالعات  )؛ مثل رانت٦٦، ص١٣٨٧هرچند به قیمت تخلف از قانون تمام شود (صدیق سروستانی، 
ارزشمندی بیشتر این پیوندهای خویشاوندی.  بهانهچارچوب قانون به دوستان و بستگان، به  محرمانه خارج از

به دو نکته باید توجه شود:  ذکرشدهچنین معتقدند در مورد فنون  هم ها آن

کنند و اغلب،  ه متعارف برقرار میجامعدر جرم، پیوندی قوی را با  بودنشانرغم درگیر  نخست آنکه بزهکاران به
آنان با این  موردنظرشکنی  ببینند؛ لذا برای حل تعارض میان قانون» خوب«خواهند خود را  نگرششان این است که می

برند که برای آرام کردن احساس گناهی که انتظارش را دارند،  سازی را به کار می ، فنون خنثیموردنظرشانهویت مطلوب 
)Topalli, Volkan, 2006, p475. (طراحی شده است

های زیرزمینی هستند که توسط فرهنگ جامعه در خالل فرایند یادگیری به  دوم آنکه فنون یادشده، نوعی از ارزش
اندیشان و  توسط راست ظاهر بهگویند میل به خشونت و بعضی انحرافات،  کجروان منتقل شده است؛ برای مثال، آنان می

شود، اما همین افراد ارضای این امیال را به زمان مناسب و در خفا  ایت هنجارها هستند، محکوم میکسانی که مقید به رع
همه در «گوید  کند که می های فرهنگی را ایجاد می فرض ها، پیش کنند. سایکس و ماتزا معتقدند وجود این ارزش موکول می

در چنین موقعیتی ». باشد» کامًال خوب«توان دید که  فردی را می ندرت به«یا اینکه: » کنند ی بدی مینوع بهزندگی 
زنند و آنگاه  نیز دست به کجروی می ها آنکنند  با جامعه را نیز مانند خود قلمداد کرده و استدالل می نوا همکجروان، افراد 

)Haris, Dave, Op.Citدانند. ( یان در خفا را زمینه توجیهی برای رفتار خودشان مینوا هماین ارتکاب کجروی 

سرگردانی هینظر
مشترک او با  یهنظرکجروی و نوعی مکمل  حوزهیه سرگردانی، حاصل مطالعات بیشتر دیوید ماتزا در نظر

 Matza, 1964, Delinquency andمطرح شده است ( بزهکاری و سرگردانیسایکس است که در کتابی با نام 

Drift. New York: John Wiley and Sons, Incیه نظرظریه سرگردانی را شرح و بسط این نکته از ). ماتزا ن
به کار  ها آنسازی را در موارد لغزش از رفتارهای متعارف و سرگردانی نسبت به  داند که افراد، خنثی سازی می خنثی
این نظریه را بر مشاهدات زیر  های اخالقی داشته باشند. او ی موقتی از محدودیتراحت باشبرند تا وقفه یا  می
 ار ساخته است:استو

کنند؛  خود، ابراز پشیمانی می مجرمانهاعمال  درباره. بزهکاران ١
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گذارند؛ . بزهکاران اغلب به افراد مطیع قانون احترام می٢

کنند؛  توانند، خطی ترسیم می یده کنند و آنانی که نمید بزهتوانند آنان را  بین کسانی که می ها آن. ٣

نوایی، مصون نیستند. هم. بزهکاران از نیاز ٤

ها و رسوم  ی ضعیف هنجاری به هریک از دو نوع شیوهبستگ دلبه نظر او سرگردانی، نوعی وضعیت روانی ناشی از 
داند که تا  عنوان نوعی جبر مالیم توضیح داد که جرم را عملی می توان به متعارف یا کجروانه است. سرگردانی را می

کنند نه اینکه فرد را به  ست؛ بدین معنا که فرایندهای سرگردانی، بزهکاری را تسهیل میحدی انتخابی و تا حدی متعین ا
کند و بر این نکته تأکید دارد که بزهکاری یک فعالیت کامًال تعین  آن وادار سازند. او در اینجا بحث اراده را مطرح می

های  کردن واقع شود. پس بیان گزاره یافته نیست، بلکه نوعی گزینش است؛ یعنی ممکن است آماج تشویق یا سست
مفهوم سرگردانی، افراد جوان در اعمال مجرمانه مشارکت  بر اساسآن خطرناک است. به همین شکل،  دربارهقطعی 

بر هایی را پذیرفته باشند که  کامل قصد انجام آن را داشته باشند و حتی ممکن است ارزش طور بهکنند، بدون آنکه  می
یجه نتعنوان  رو، ماتزا مدعی است که بزهکاری نه به ینازادانند.  جرم را پذیرفتنی یا بخشیدنی می ها، آن ارزش اساس

گیرد که  که از طریق نوعی ضعیف شدن آرام پیوندهای روابط اخالقی در جامعه شکل می اجبار کنندهنیروهای کامًال 
)Greek, Cecil E., 2005, Op.Citی بزهکاری کشیده شوند. (سو بهدهد برخی از جوانان  اجازه می

فریبندگی جرم هینظر
ارائه شده در رویکرد ذهنی و درونی پدیدارشناسانه خود، جرم را در پیوند با  ١این نظریه که توسط جک کاتز

و » های جرم فریبندگی«های هیجانی مجرمان بررسی کرده است. او در ضمن بررسی این پیوند به دو متغیر  حالت
کنند،  های مجرمانه در خود احساس می های متفاوت پروژه که افراد هنگام درگیر شدن در گونه» یهای درون الزام«

به  بخش نشاطانگیز و  ای هیجان های هیجانی، جرم چهره توجه کرده است. ادعای او بر این است که در این حالت
داند که در ورای جهان  رهای عاطفی میرفتا  خود گرفته و مجرم، آن را فرصتی برای نوعی کندوکاو خالقانه در جهان

)؛ برای مثال، به نظر او جوانی که تارنمای ٢٠٠ص ٣و هینز، ٢وجود دارد (وایت» بهنجار«رفتارهای عقالنی و 
بسا پیش از منافع  کند، این عمل در نگاه او نوعی هیجان و فریبندگی خاص دارد و چه اینترنتی یک بانک را هک می

های امنیتی متعدد، او را به این کار  بی به اسناد و اموال بانک، هیجان عبور از فیلترها و پاالیهمادی این عمل و دستیا
یابد که عبور از  پذیر می دیگر، این عمل را به سبب هیجان ناشی از آن یا با این نگاه، توجیه عبارت کند؛ به ترغیب می

کند. یهمه فیلتر و پاالیه امنیتی، هوش و ذکاوتش را اثبات م ینا

.................................................................................................................................................................
1. Jack Katz.

2. White.

3. Hines.
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 الگوهاي نظري مرتبط
نظری پدیدارشناسی  حوزهشود که  هایی بیان می ها، الگوها و رگه در این قسمت ضمن اشاره به برخی از نظریه

 زنند. های دیگر پیوند می کجروی را با نظریه

 یادگیري  هاي نظریه

نواگرایانه دارد و کجروی و راه و رسم آن  های پدیدار شناختی این دو مضمون کلی را که مجرم، طبیعتی هم نظریه
کجروی وام  مطالعه حوزههای متأثر از آن در  نظری یادگیری و نظریه حوزهآموزد، از  را از اطرافیان و جامعه می

 های یادگیری نیز به شرح زیر هستند:  یهها با نظر های مشترک این نظریه اند. دیگر مضمون گرفته

یه یادگیری اجتماعی باندورا و فنون تبرئه نفس در این نظریه است که شباهتی قابل نظردر » تبرئه نفس«. مفهوم ١
پذیر شدن کجروی، نشان  ینه توجیه و توجیهزمسازی دارند و پیوندهای این دو نظریه را دو  توجه با فنون خنثی

 دهند؛ می

آن فرد قبل از انجام عمل، فعل  بر اساسکه » یادگیری سرشتی«در دیدگاه » نسبت نهایی تفاضل«وم . مفه٢
شود که منفعت انجامش بیشتر  کند و در صورتی مرتکب آن می ی میوزن دهموردنظر را بررسی کرده و آن را 

دن کجروی در نظریه پذیر ش سازهای فردی توجیه خاص با زمینه صورت بهاز ترک آن باشد. این مضمون هم 
 سازی ارتباط دارد.  خنثی

 اند از: یادگیری و پدیدارشناسی کجروی عبارت  های های مهم مشترک بین نظریه برخی از مضمون

 آموزند؛ نوایی را از جامعه می . کجروان راه فرار از فشارهای هم١
 آموزند؛ سازی را از فرهنگ جامعه می . کجروان فنون خنثی٢
 ی از سرزنش وجدان و مالمت دیگران رها شد.ضداجتماعشود پس از انجام رفتاری  زد که چگونه میآمو . فرد می٣

 هاي کنترل  نظریه

ی ناهنجاری سو بههای مرسوم که کجروی را ناشی از نیروهای خرد، میانه و کالِن اثرگذار  برخالف بسیاری از نظریه
فطری، تمایل، استعداد و انگیزه رفتارهای  طور بهها  مه انسانهای کنترل اصل بر این است که ه دانند، طبق نظریه می

های اجتماعی و یا فقدان  های کنترل، کجروی را محصول ضعف حضور و کارآمدی کنترل ، نظریهدرواقعکجروانه دارند 
کجروی را محصول  ١،هیرشی تراویس)؛ برای مثال، ٥٢-٥١، ص١٣٨٧کنند (صدیق سروستانی،  قلمداد می ها آن

................................................................................................................................................................. 
1. Travis Hirshi. 
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نوا شدن فرد با  داند و راهکار هم روانه یا وجود پیوندهای کجروانه در محورهای زیر می پیوندهای راست ضعف
اند از:  ها عبارت داند. این ویژگی می ها آنروانة  های راست هنجارهای اجتماعی را نیز تقویت ویژگی

. وابستگی فرد به خانواده، نهادهای اجتماعی؛ ١

. تعهد به اهداف مرسوم جامعه؛ ٢

های اجتماعی؛ . مشارکت در فعالیت٣

های اخالقی جامعه.  . اعتقاد به قوانین و دستورالعمل٤

نوایی فرد با گروه و جامعه را ناشی از فشار و  در روایتی دیگر از نظریه کنترل به نام نظریه مهار، هم ١والتر رکلس
کید می کنترل گروه می ند که هرگاه فشار گروه که همان مهارهای خارجی رفتار است، وجود نداشته باشد ک داند او تأ

) ٣٩، ص١٣٨٧یا ضعیف باشند، فرد عصیان کرده و به کجروی روی خواهد آورد. (سلیمی و داوری، 

ختی کجروی، فشارهای عاطفی و ارزشی جامعه بر کجروان را یکی از  پدیدارشنا  های که نظریه با توجه به این
روانه و باور داشتن  های راست هایی مانند وابستگی دانند، در بیانی کلی، مضمون وامل بازدارنده کجروی میع

های  توان رگه های اخالقی جامعه در نظریه هیرشی و فشار عاطفی و ارزشی گروه در نظریه رکلس را می ارزش
ارتباطی این دو حوزه با یکدیگر به شمار آورد.

زنی برچسب هینظر
شناختی اجتماعی کجروی و  ختی کجروی، به تبیین روان پدیدارشنا  های زنی همانند نظریه ریه برچسبنظ
توانند  های پارادایمی متفاوت این دو رویکرد نظری می نظر از ریشه نکات زیر پرداخته است که صرف ازجمله
اند از: باشند؛ این نکات عبارت ها آناندازهای مشترک  چشم

های ذهنی، فرهنگی و نسبی افراد جامعه است، نه بر معیارهای عینی  کجروی متکی بر برداشت . اینکه تعریف١
و ملموس؛

گذارد؛ تأثیر می ها آنکنندگان و تعریف شوندگان و رفتارهای  . این تفسیر بر هر دو طرف تعریف٢

ا واکنش جامعه، خودپنداره، پذیرند و مواجه شدن ب  ها آسیب ویژه نوجوانان در برابر این تعریف . کجروان به٣
شناسی و  روان حوزهنظران  کند؛ برای مثال، صاحب را دچار دگرگونی می ها آنرفتار و حتی هویت و شخصیت 

.................................................................................................................................................................
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های کجروانه بر  ها و برچسب زنی در خصوص تأثیر تعریف یه برچسبنظرهای کجروی مانند  برخی نظریه
نامند، تأثیری  ت فرد از خود که آن را خودپنداره میها بر برداش شوند که این تعریف افراد، یادآور می

عنوان  خورده، مضمون آن برچسب را به صورتی منفعالنه به شود فردی که برچسب کننده دارد و سبب می تعیین
عنوان  یوه زندگی بپذیرد و همین مسئله باعث ادامه کجروی او بهشبخشی از خودپنداره خود و به مثابة نوعی 

 ١ناتانیل براندن). در این زمینه، ٥٨-٥٦، ص١٣٨٧گردد (صدیق سروستانی،  یکجروی دومین م
تواند در پذیرش الگوهای رفتاری خاصی  شناس کانادایی معتقد است برداشتی که فرد از خود دارد، می روان

زشی های ار واکنش همهضمنی در  طور بهاو تصویری که یک فرد از خود دارد،  گفتهاز سوی او مؤثر باشد. به 
ای در جریان فکری، احساسات، تمایالت،  کند و ارزشیابی شخص از خویشتن، اثرات برجسته او تجلی می

گوید  چنین می ). او هم١٦٢-١٦١، ص١٣٧١های وی دارد و کلید فهم رفتار اوست (براندن،  ها و هدف ارزش
دارای حرمت نفس نیستند و به میزان خود یا خودپندارة منفی دارند  دربارهافرادی که برداشتی منفی یا کجروانه 

کنند تا با توسل به تصویر دروغین و بدلی آن،  فقدان آن، خود را مجبور به جعل و کسب نوع کاذب آن می
چهره خود را بیارایند و با این حس نومیدی و این باور که رودررویی با جهان، بدون برخورداری از حرمت 

 ازنظرگردد، خود را  ح خویش است که نهایتًا منجر به تخریب نفس میپناه کردن و خلع سال نفس به منزله بی
 )١٦٢، ص١٣٧١دهند. (براندن،  راهه سوق می شناسی به طریق باطل و بی روان

حل جلوگیری از برچسب خوردن فرد و آثار روانی آن را نوعی سیاست مداخله نکردن  نیز راه ٢ادوین شور
های جوانان و نوجوانان با رهیافتی دور از درگیری، وارد   ید در خصوص بزهکاریداند؛ با این بیان که با بنیادی می

 کرد.  های قضایی رسمی هدایت عمل شد و آنان را به مسیری غیر از نظام

 شناختی تعارض هینظر
ای شناختی دارد، به بررسی آثار انگیزشی روابط میان  شناختی که درونمایه در این نظریه روان ٣فستینگر لئون

هایی ارائه کرده که افراد هنگام  واکنش ها، احساسات و باورها پرداخته و آن را در تحلیل های شناختی، نظیر نگرش مؤلفه
کنند؛ مانند قرار گرفتن  های متعارض از خود ابراز می ها و گرایش های ناشی از وجود شناخت قرار گرفتن بر سر دوراهی

بر سر دوراهی مبادرت کردن یا نکردن به سرقت، هنگامی که فرد با دو مولفة شناختی متعارض رفع نیازهای زندگی و 
ه شود ک دستگیری و زندانی شدن و همزمان از پیامدهای سرقت، مواجه است. در این نظریه، به این نکته توجه داده می

................................................................................................................................................................. 
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کوشند با توجیه و ارزش دادن به انتخاب خود از ناخوشایندی تردید بکاهند.  ها می افراد هنگام قرارگرفتن بر سر دو راهی
توان  پردازد، اما می ) بنابراین، اگر چه این نظریه غیر مستقیم به تبیین کجروی می٣٠٩، ص١٣٨٨(سلیمی و داوری، 

سازی و فنون آن دید؛ یعنی آنگاه  ناختی کجروی در پرداختن به مضمون خنثیهای پدیدارش ارتباط نزدیک آن را با نظریه
های  سازی ذکر شده است در صدد سازگار کردن شناخت ها و ترفندهایی مانند آنچه در نظریه خنثی که افراد با توجیه

نوایی و  ی و بیرونی همیله آن از تردید ناشی از از فشارهای درونوس بهآیند و  متعارض ناشی از ارتکاب کجروی برمی
اند بزهکاران، با  اند که سایکس و ماتزا مدعی کاهند. در این خصوص، برخی محققان توجه داده های آن می ناخوشایندی
شکنی مورد نظر با این  ببینند؛ لذا برای حل تعارض قانون» خوب«خواهند خود را  شان در جرم ... می بودن وجود درگیر

برند که برای آرام کردن احساس گناهی که انتظارش را دارند،  سازی را به کار می ون خنثیهویت مطلوب از خود، فن
)Topalli, Volkan, 2006, Op.cit. p475طراحی شده است. (

سازمانی اجتماعی هاي بی نظریه
ی ایجاد اند و عامل اصل سازمانی اجتماعی با نگاهی ساختی ـ کارکردی، به تبیین کجروی پرداخته های بی نظریه

ا ی ٢»آنومی«در تحلیل  ١امیل دورکیمبرای مثال، دانند؛  کجروی را ساخت اجتماعی و فرهنگی جامعه می
های معینی از زندگی اجتماعی،  آید که در حوزه هنجاری در شرایطی پدید می بیمدعی است » هنجاری بی«

ها،  ارزشیامد این وضعیت آن است که معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد. به نظر او پ
یی خود را از کارافردی را تحت کنترل دارند،  خودخواهانههای  که انگیزه» وجدان جمعی«های  و خواسته هنجارها
ببینند و دچار نوعی احساس  رهاشدهشود افراد، خود را  ها و فشارها نیز سبب می دهند. تضعیف این الزام دست می

)٣٢٦، ص١٣٨٧ساز خودکشی و کجروی است. (سلیمی و داوری،  غلب زمینههنجاری شوند که ا بی

گذار این نظریه است، معتقد است  دورکیم، پایه» نظم اخالقی«نیز که با الهام از دیدگاه  ٣رابرت کی. مرتن
ییدشده رسیدن تأی ها آموزند، اما ابزار و شیوه ساختارهای اجتماعی، اهداف و معیارهای منزلتی خاصی را به افراد می

کنند. به نظر او پیامد این محدودیت و شکاف بین اهداف و ابزار نیل به آن، نتیجۀ ضعف تعهد  به آن را محدود می
ها و هنجارهای  دهد؛ یعنی ارزش هنجاری قرار می فرد به اهداف یا ابزارهاست و او را در نوعی وضعیت بی

یجه، دچار کجروی شود. (سلیمی و درنتکند تا یکی را انکار نماید و  جمعی را به او القا و وی را ناچار می یرقابلغ
) ٣٣١-٣٢٧، ص١٣٨٧داوری، 

شناختی اجتماعی است را  یه مرتن، محرومیت نسبی که عنصر رواننظربرخی محققان در تحلیل این بخش از 
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گیرد. به  های متقابل اجتماعی، شکل می دانند که در خالل کنش فراد میگیری این حالت در ا یکی از عوامل شکل
کند که از سطح رفاه باالتری برخوردارند و  های خود را با کسانی مقایسه می این صورت که فرد هنگامی داشته

کند و از سوی  یسو، نیاز رسیدن به رفاه بیشتر را احساس م های کمتری نیز هستند. او از یک احتماًال دارای شایستگی
یجه در معرض ضعیف درنتشود و  برای دسترسی به این ارزش می موردقبولدیگر، متوجه کافی نبودن ابزارها و وسایل 

). بدین شکل، این ٣٧-٢٨، ص١٣٧٨گیرد (رفیع پور،  شده قرار می ینهنهادها یا وسایل  شدن تعهدش نسبت به هدف
دست آمدن توجیهی  پذیر شدن کجروی و به های اجتماعی توجیه زمینه سازمانی اجتماعی، بیانگر جنبه از نظریه بی

سازی به آن  یخنثویژه تخلفات مالی است که در نظریه  برای کجرو هنگام ارتکاب برخی اعمال کجروانه، به
با مفهوم سرگردانی در نگاه  توجه قابلپرداخته شد. به همین شکل، مضمون شکاف بین اهداف و ابزارها، شباهتی 

ها و رسوم  ی ضعیف هنجاری به هریک از دو نوع شیوهبستگ دلماتزا دارد که آن را نوعی وضعیت روانی ناشی از 
 دانست. متعارف یا کجروانه می

 نقد و بررسی 
گرایانه که معیار شناخت و حقیقت اشیاء را  های اثبات های پدیدارشناختی کجروی اگرچه در مقابل نظریه نظریه

دانستند، برای شناساندن این جنبه از واقعیت  ی، مدرکات حسی میطورکل بهو تجربه اشیاء و بر مبنای مشاهده 
 مطالعهها را نشان داده و شالوده بسیاری از تحقیقات در حوزه  رفتارهای کجروانه موفق بوده، عدم صالحیت آن نظریه

در ادامه به بیان شماری از انتقادات واردشده  اند. ها و انتقاداتی هم نیز داشته اند، ولی ضعف جرم و کجروی قرارگرفته
 ها پرداخته شده است:  بر این نظریه

) خود در مورد جوانان شهری و Hindelang, 1970, Op.Cit( ١٩٧٠در پژوهش سال  ١هیندالگ مایکل
د، با شون سازی نیافته است. او نتیجه گرفت نوجوانانی که مرتکب جرم می روستایی، هیچ شاهدی بر تأیید خنثی
 دانند. احتمال بیشتری آن رفتار را پذیرفتنی می

چنین بر این باور  مشکل است. او هم» سرگردانی«معتقد است سنجش و آزمون مفاهیمی مانند  ٢گریک سسیل
شود.  ) هرگز مشخص نمیها آنسازی (چرایی یا چگونگی آغاز  ها فرایند استفاده از فنون خنثی که در این نظریه

)Greek, Cecil E., 2005, Op.Cit. ( 

کامل پوشش دهد،  طور بهتواند احساس گناه کجروان را  سازی، نمی مدعی است فنون خنثی ٣داگالس جک
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های دیگری  گوید کجرو باید گونه رو، می یابند جامعه مطیع قانون، اعمالشان را نپذیرفته است. ازاین زمانی که درمی
 )Greek, Cecil E., 2005, Op.Cit. (از راهبردهای خودفریبی و اغوا را بیاموزد

برخی محققان معتقدند پدیدارشناسان کجروی بر این باورند که برای دستیابی به حقیقت کجروی، باید با ذهن 
داوری به درون ذهن کجرو راه یافت و حقیقت کجروی را نمایان کرد، اما در این  فرض و پیش باز و بدون پیش

در معرفی یک ذهن کامًال باز و آزاد که برای تجربه، مشاهده و ترسیم جوهر واقعیت  ها آندهند که  خصوص توجه می
برای دستیابی به ذهن کجرو پیدا و معرفی کرده  اعتماد قابلاند راهی  اند و نتوانسته اجتماعی ضروری است، وامانده

های کجروان است  برداشتها و  های آنان همان نگرش ) و اثبات کنند که یافته٦٦، ص١٣٨٧(صدیق سروستانی، 
گران در امان مانده است. های مشاهده ها و نگرش ها، داوری فرض یشپکه از 

کند، یکی  های زیستی، روانی و اجتماعی که گستره خالقیت و گزینش افراد را محدود می توجهی به وضعیت بی
هایی را که در پرتو  ها نتوانند کجروی ریهشود. این کاستی باعث شده تا این نظ دیگر از نقاط ضعف این نظریه شمرده می

ی تبیین کنند؛ مانند رفتار فردی که برای زنده ماندن، مجبور به دزدیدن چند درست بهگیرد،  ها شکل می این محدودیت
)٤٣٣، ص١٣٨٧شود. (سلیمی و داوری،  قرص نان می

های متفاوت  حدومرز این الگوهاست که مجال هیچ قضاوتی را درباره ذهنیت گرایی بی مشکل دیگر نسبی
دیگر،  یانب بهکنند؛  گونه که هست توصیف می سازند و اوضاع را صرفًا آن کنشگران کجرو و غیرکجرو فراهم نمی

دانند که با بیان افکار و  میجهت که کجروان را موجوداتی فعال  ینازاهای پدیدارشناختی کجروی  نظریه
گرایی افراطی  یز را به نفع خود تغییر دهند، دچار نوعی نسبیچ همهکنند  احساساتشان در مورد کجروی سعی می

تواند پیشنهاد  تری از کجروی برساند، اما نمی اند. این روش هرچند ممکن است محقق را به درک عمیق شده
)١٧٥، ص١٣٨١جامعه ارائه دهد. (ممتاز، کجروی در  وفصل حلمشخص و قطعی برای 

هاي تحلیلی برگزیده مقوله
های  در نظریه شده مطرحهای موجود در این تحقیق، برخی از محورهای تبیینی  با توجه به محدودیت
اند و در قسمت بعد، با استناد به آیات قرآن کریم،  عنوان مقوالت تحلیل برگزیده شده  پدیدارشناسی کجروی به

بررسی  ها آن دربارههای موجود در منابع اسالمی  ث شیعه و تفسیرهای مفسران قرآن و شارحان حدیث، دیدگاهاحادی
اند از: ها عبارت شده است. این مقوله

پذیر کند؛ تواند کجروی را توجیه . نگرش کجرو درباره جهان هستی می١

تواند کجروی را برای او  د مسئوالن آن میها، هنجارها و عملکر . نگرش کجرو درباره نظام اجتماعی و ارزش٢
پذیر کند؛ توجیه

پذیر کند؛ تواند کجروی را توجیه خود می درباره. نگرش کجرو ٣
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 پذیر کند؛ تواند کجروی را برای او توجیه . نگرش کجرو درباره جایگاه اجتماعی خود می٤

 پذیر کند. تواند کجروی را توجیه عمل خود می درباره. نگرش کجرو ٥

 تحلیل منابع اسالمی درباره مقوالت برگزیده

 . نقش نگرش فرد درباره جهان هستی1
کید می در آموزه شود که دائمًا ناظر و شاهد تمام اعمال بندگان است و  های اسالمی بر آفریننده عالم هستی تأ

ماواِت «ماند:  هیچ عملی، چه خوب و چه بد از دید او مخفی نمی ُه َعلیالَّذی َلُه ُمْلک السَّ ْرِض َو اللَّ
َ
؛ ٍء َشهیٌد  کلِّ َشی  َو األ

 )٩(بروج: ».  گر است یز شاهد و نظارهچ همهها و زمین از آن اوست و خدا بر  ملک آسمان که آن

ُل َقْبَل ُکلِّ َشی بایا «فرماید:  و در مضمونی مشابه پیامبر به ابوذر می وَّ
َ
ُه اْأل نَّ

َ
، أ َماَواِت َو  ٍء َفَال َشی َذرٍّ َء َقْبَلُه، َفاِطَر السَّ

ْرِض َو َما ِفیِهَما َو َما َبیَنُهَما ِمْن َشی
َ
اول و قبل از » خداوند«ی که درست به؛ ای ابوذر، ... ٍء َقِدیر ُکلِّ َشی  ٍء، ... َو ُهَو َعلی اْأل

ها و زمین و آنچه را که در آن دو است و بین آن زمین و  چیزی قبل از او نیست، ... آسمان یچهیز است و چ همه
 )٥٢٦، ص١٤١٤(طوسی، ». یز تواناستچ همهآسمان است او به وجود آورده ... و او بر 

نوع نگرشی که به جهان هستی دارند، اعمال و  تناسب بهها  دهند که انسان چنین توجه می ها هم این آموزه
، نگرش فرد بر رفتار های اسالمی از نگاه آموزهتوان گفت  رفتارشان نیز متنوع و متغیر است؛ این بدان معناست که می

 گذارد. او اثر می

دهد نگرش انسان به جهان هستی در عمل و رفتار او  های متعدی و جود دارد که نشان می در آیات قرآن، نمونه
اند؛ مثًال در  پذیر یافته نگرش خود به جهان هستی، اعمال و رفتارشان را توجیه نوع واسطه بهتأثیرگذار است و افراد 

َحٌد «بلد آمده است:  سوره ٧تا  ٥آیات 
َ
ْن َلْم یَرهُ أ

َ
 یْحَسُب أ

َ
ْهَلکُت ماًال ُلَبدًا * أ

َ
َحٌد * یُقوُل أ

َ
ْن َلْن یْقِدَر َعَلیِه أ

َ
 یْحَسُب أ

َ
: آیا أ

 »گوید: مال بسیاری تلف کردم آیا پندارد احدی او را ندیده است؟ انایی ندارد؟ میکس بر او تو یچهانسان پندارد که 

اش قادر و  دهند کسی که در نگرشش به زندگی و هستی، خداوند را در تمامی شئون زندگی این آیات توجه می
آورد. آیه بعد  می حساب بهناظر نداند، حرف کردن اموال خود را در راه مکارم اخالق، مانند انفاق تلف شدن مال 

، ٢٠ ، ج١٣٧٤همدانی،  کند ( الزمه گفتار چنین شخصی را ندیدن ناظری بر خالق هستی معرفی می
اند: او از این حقیقت غافل است که  در این آیات آورده مورداشاره). مفسران در تحلیل حاالت فرد ٤٩٠ـ٤٨٩ص

گاه و از نیات او بیند  تنها ظواهر اعمال او را در خلوت و جمع می خداوند نه  باخبرکه از اعماق قلب و روح او نیز آ
پندارند. (مکارم  می برکنارجهل و ناآگاهی، خود را از مراقبت دائمی پروردگار  براثرخبرند که  است. این غافالن بی

 )١٤، ص٢٧ ، ج١٣٧٤شیرازی، 

کید می ینااین آیات  کند، نگرشش به عالم هستی و  نه میگونه رفتارهای کجروا کنند کسی که اقدام به این گونه تأ
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دهد  ی انجام میا گونه بهکند و عملش را  گر، او را مشاهده نمی ی است که گویا ناظر داور و مجازاتا گونه بهاطرافش 
بیند و طبعًا کسی که شاهدی  شود. او این حالت را نقطه امنی برای کجروی خود می که کسی از حال او خبردار نمی

گر است، اعمالی مانند انجام  ار خود ندید و یا توجه نکرد که در این هستی به هر حال کسی او را نظارهبر اعمال و رفت
 یابد. پذیر می ندادن کار خیر و یا حتی اعمال کجروانه را توجیه

نظام اجتماعی و مسئوالن آن درباره. نقش نگرش فرد 2
ها و هنجارهای آن،  باره نظام اجتماعی و ارزشنگرش کجرو درسایکس و ماتزا گذشت،  که در شرح آرای چنان

پذیر شدن  توجیهساز  زمینهتواند  میمسئوالن و نظام جزایی یکی دیگر از عواملی است که شایستگی  دربارهویژه  به
کنند و  نوجوانان نظام قضایی را ارزیابی میبرای مثال و چنانکه گذشت، به نظر ماتزا، رفتارهای کجروانه باشد؛ 

های  های مقامات و استهزا، انکار و واکنش با دیدگاه ها آنتواند سبب رویارویی  عدالتی در آنان می احساس بی
بینند از مسئوالن و مدیران جامعه، رفتار  چنین مدعی بود برخی افراد وقتی می او هم شود. ها آنآمیز در برابر  اغراق
روانه در  ارتباط و تعهدی که نسبت به رفتارهای راستیجه، درنتشوند که  زند، دچار سرگردانی می ستی سر میناشای

سپس، در صورت ارتکاب کجروی نیز  بینند. پذیر می را توجیه ها آنیابد و سرپیچی از  کنند، کاهش می خود حس می
کنند و آن  رفتار خود انکار می دربارهن را ، درستی قضاوت آنا»محکوم کردن محکوم کنندگان«با توسل به فن 

توان گفت:  های تبیینی این تحقیق، می عنوان یکی از مقوله شمارند؛ لذا در بیانی کلی و به یمها را مردود  داوری
تواند کجروی را برای او  مسئوالن آن می و عملکردها، هنجارها  نگرش کجرو درباره نظام اجتماعی و ارزش«

».پذیر کند توجیه

ها و هنجارهای آن بر  نگرش کجرو درباره نظام اجتماعی و ارزش ای از تحلیل قرآن، پیرامون تأثیری که نمونه
یوسف دید. در این داستان،  سورهسف(ع) و در آیات هفتم تا هجدهم در ماجرای حضرت یوتوان  رفتار او دارد را می

بیش از فرزندان دیگر اظهار  یهماالسالم)عل(ینوسف و بنیامحضرت یعقوب(ع) که فرزندان متعددی داشت به ی
زعم خود، رفتار پدر را  افروخت. آنان که به کرد، اما این محبت، آتش کینه برادران را نسبت به آن دو برمی عالقه می

دالنه هایش ناعا بینند و رفتارها و تصمیم دیدند، به این پندار رسیدند که او در گمراهی می عدالتی می نوعی تمایز و بی
). ١٢٩-١١٩، ص١١ ، ج١٣٧٤همدانی، پذیر یافتند ( است. پس کشتن یا دور کردن یوسف از محیط خانواده را توجیه

َحبُّ ِإلی«این سوره چنین آمده است:  ٩و  ٨برای نمونه، در آیات 
َ
ُخوهُ أ

َ
بانا َلفی  ِإْذ قاُلوا َلیوُسُف َو أ

َ
ا َو َنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ أ بینا ِمنَّ

َ
  أ

بیکْم َو َتکوُنوا ِمْن َبْعِدهِ َقْومًا صاِلحیَن َض 
َ
ْرضًا یْخُل َلکْم َوْجُه أ

َ
ِو اْطَرُحوهُ أ

َ
؛ گفتند: یوسف و برادرش الٍل ُمبین * اْقُتُلوا یوُسَف أ

ترند. قطعًا پدر ما در گمراهی آشکاری است. یوسف را  یداشتن دوستنزد پدرمان از ما که جمعی نیرومند هستیم، 
 ».مردمی شایسته باشید ازآن پساو را به سرزمینی بیندازید تا توّجه پدرتان به شما معطوف گردد و بکشید یا 

یوه شاز گمراه دانستن پدر، نادرست شمردن  ها آندهند که منظور  مفسران در توضیح این آیات، توجه می
های مدیریتی او در محیط خانواده بوده است؛ زیرا هم به بزرگی و نبوت پدر معتقد  ها و تصمیم مدیریت و ارزش



 بررسی رویکرد پدیدارشناختی کجروي بر اساس قرآن و روایات

 

81 

خواستند تمام محبتش را متوجه  ) و هم او را دوست داشتند و می٣٢٢ـ٣٢٣، ص٩ ، ج١٣٧٤بودند (مکارم شیرازی، 
کنند که  چنین تحلیل زیر به نقشی اشاره می بیان و هم). آنان با این ١٢٠، ص٩ ، ج١٣٧٤خود کنند (مکارم شیرازی، 

های منفی افراد  ها و تحلیل تواند در ایجاد نگرش های اجرایی مدیران یک محیط اجتماعی می حتی رفتارها و تصمیم
آن نگرش، اعمال کجروانه خود را  بر اساسها و هنجارهای آن محیط داشته باشد و سبب شود که آنان  ارزش درباره

 .)١٢٠، ص٩ ، ج١٣٧٤پذیر بیابند (مکارم شیرازی،  جیهتو

پذیر شدن کجروی، درون یک نظام  شکل دیگری از توجیهقلم، بیانگر  سوره ٩یه آهای مفسران از مفاد  تحلیل
تواند سبب  ها و هنجارها می تساهل مسئوالن در برابر باورها، ارزشدهد که  . به نظر آنان، این آیه نشان میاست

مشکل چندانی ندارد. این  ها آنکم است یا اینکه تخطی از  ها آنین پندار در دیگران شود که احتماًال ارزش پیدایش ا
ها، هنجارها و رفتارهای  توان باورها، ارزش چنین نتیجه بگیرند که درون چنین نظامی می ها آنشود که  نیز سبب می

زندگی کرد. در این آیه، خطاب به پیامبر اعظم(ص) آمده ، درون آن نظام ها آنکجروانه را حفظ کرد و در عین حفظ 
وا َلْو ُتْدِهُن َفیْدِهُنوَن «است:   ».هم نرمش نشان دهند ها آن؛ دوست دارند نرمش نشان دهی تا َودُّ

مفسران معتقدند این آیه زمانی نازل شده که مشرکان سرعت پیشرفت اسالم را مشاهده کردند و به فکر افتادند از 
ی به سازش بکشانند نوع بهدن امتیازاتی به پیامبر اعظم(ص) امتیازاتی از ایشان بگیرند و آن حضرت را طریق دا

در این آیه، » نرمش«). سپس ضمن توجه دادن به اینکه مراد از تعبیر ٣٨٤، ص٢٤ ، ج١٣٧٤(مکارم شیرازی، 
) آن را یکی ٣٨٣، ص٢٤ ، ج١٣٧٤ های الهی است، (مکارم شیرازی، ها و ارزش کردن از بعضی از فرمان نظر صرف

دانند که موجودیت خود و نظام اعتقادی، ارزشی و هنجاری خود  از ترفندهای مشرکان برای رسیدن به این هدف می
های  چنین یکی از علل تحریف آیین را در کنار نظام اعتقادی و فرهنگی رو به رشد اسالم حفظ کنند. آنان هم

 کنند:  رهبران دینی دانسته و آن را متأثر از دو عامل زیر قلمداد میمسیحی و یهودی را همین مداهنه 

 . هراس از مترفان جّبار؛١

 . تمایل به آنکه عده بیشتری از مؤمنان تحت حمایت دولت قرار گیرند. ٢

ها و احکام  شوند که علت برانگیختگی رهبران همین امر است، تا با حذف بعضی از ارزش آنگاه یادآور می
های حاکمان و مردم سازگاری  ها و احکامی که با خواست در انجیل و تورات و وارد کردن بعضی از اندیشهموجود 

دهند که  گیری و سازش با صاحبان قدرت روی بیاورند. در پایان این تحلیل، آنان توجه می داشت، به مداهنه، آسان
شود آنچه بر  ، سبب میدرواقعری دینی است و ها و هنجا نتیجة این مداهنه، تضعیف مجموع نظام اعتقادی و ارزش

 )٢١٨، ص٢٤ ، ج١٣٧٤ماند، دیگر نه دین خدا که دین جّباران و گردنکشان باشد. (مکارم شیرازی،  جای می

ها و  بقره، یکی از آیات متعددی است که علل سرپیچی صاحبان قدرت و ثروت از دعوت سوره ٢٤٧یه آ
 ازآن پسکه گذشت، این آیه و آیات قبل و  مع مختلف، بررسی کرده است. چنانهای پیامبران الهی را در جوا فرمان
خوانیم که  اسرائیل و شیوه برخورد آنان است. در فراز اول این آیه می ماجرای فرماندهی طالوت بر بنی درباره



)5(پیاپی  1400، بهار و تابستان 1، شماره 3هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

82

 ازآنجاکهگزیده است، اعالم کرد خداوند طالوت را به فرماندهی آنان بر ها آناشموئیل(ع) به پیامبرشان،  ازآنکه پس
شایستگی برای تصدی مناصب قدرت و حاکمیت  های  های مادی و موقعیت اجتماعی را یکی از مالک برخورداری

پذیر  یسته این مقام ندیدند. پس سرپیچی از این ارزش و فرمان الهی را توجیهشادانستند، او را  یا فرماندهی سپاه می
نیَو «دیده و زبان به اعتراض گشودند: 

َ
َه َقْد َبَعَث َلکْم َطاُلوَت َمِلکًا َقاُلوْا أ یکوُن َلُه اْلُمْلک َعَلیَنا َو نَحْ◌ُن   َقاَل َلُهْم َنِبیُهْم ِإنَّ اللَّ

َن اْلَماِل  َحقُّ ِباْلُمْلک ِمْنُه َو َلْم یْؤَت َسَعًة مِّ
َ
...؛ و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت، خداوند طالوت را بر شما به  أ
ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از  که با آندشاهی گماشته است. گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی باشد پا

 ».حیث مال، گشایشی داده نشده است

را داریم، اما » نسب عالی و ثروت فراوان«مفسران، استدالل آنان این بود که ما دو شرط الزم زمامداری  گفتهبه 
مالی، یک کشاورز ساده و فقیر  ازنظریله گمنام و قبندان سلطنت و نه از خاندان نبوت که جوانی از یک طالوت نه از خا

این تلقی دهند که  آیات بعد نیز نشان می .)٤٣٥ -٤٣٤، ص٢ ج، ١٣٧٤است. پس ما از او سزاوارتریم (همدانی، 
پذیر شمردن سرپیچی از  مجبور شدند فرماندهی او را بپذیرند، نیز ادامه داشت و آثار آن، خود را در توجیه ازآنکه پس

های طالوت با  شایستگیکه  درحالی هم آنداد.  نشان می ها آنهای فراوان و مکرر در برابر  جویی دستورات او با بهانه
های منفی  دهد که از نگاه قرآن، برداشت د. این بیان نشان مییز متعددی برای آنان ثابت شده بواعجاز آمهای  نشانه

پذیر کند. هایی باشد که کجروی را در نظر آنان توجیه تواند یکی از زمینه های مسئوالن نظام می شایستگی دربارهکجروان 

خودپنداره. نقش 3
ودپنداره منفی در پذیرش ویژه، نقش خ نقش خودپنداره در پذیرش الگوهای رفتاری خاصی از سوی فرد و به

قرار گرفته است.  موردتوجههای اسالمی نیز  در آموزه ها آن پذیر شمردن ، توجیهکم دستالگوهای رفتاری منفی یا 
کید  ازجمله شواهد دال بر این ادعا دو حدیث زیر هستند که در موارد متعدد و با تعابیر مشابهی در منابع اسالمی مورد تأ

 که آن؛ ِة یِهْنها بالَمعصیِه َنفُسُه َلم یَمن َکُرَمت علَ « نقل شده، آمده است: (ع)حدیث نخست که از امام علیاند. در  قرار گرفته
.)٢٣١، ص١٣٦٦(آُمدی، غرر الحکم، » سازد خود را دارای کرامت ببیند، آن را با ارتکاب گناه، خوار نمی

خویش دارند، خود را با گناه و  دربارهت دهند آنان که نگرشی مثب در این حدیث شریف، امام(ع) توجه می
َمْن هاَنْت َعَلیِه َنْفُسُه َفال «آمده است:  (ع)امام هادی ازدر حدیث دوم نیز به نقل سازند.  انحراف، خوار و حقیر نمی

هُ  َمْن َشرَّ
ْ
.)٤٨٣ق، ص١٤١٢(حرانی، » خود را حقیر ببیند، خویشتن را از شر او در امان ندان که آن؛ َتأ

توان خود را از شر افرادی در امان دانست که نگرشی  دهند که نمی در این بیان نیز این امام همام(ع) توجه می
دانند،  رسانی و زیان رساندن به دیگران می های کجروی را آسیب یکی از سنجه ازآنجاکهمنفی نسبت به خود دارند. 

در این حدیث شریف را احتمال  موردتوجه ) طبیعی است که یکی از معانی٧٢، ص١٣٨٨(سلیمی و داوری، 
ارتکاب رفتارهای کجروانه از سوی این قبیل افراد بدانیم. 

است  دهند که نگرش و برداشت منفی اشخاص از خود، عامل مهمی در ارتکاب کجروی دو حدیث باال، نشان می
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ن نیستند، اما اگر شخصی خود را دارای های ناشی از رفتارهای چنین افرادی در اما طوری که اطرافیان او نیز از آسیب
دهد که با انحراف و گناه، آن شخصیت و ارزش را تباه کند.  های انسانی بداند، به خود اجازه نمی کرامت و ارزش

. نقش نگرش فرد درباره جایگاه اجتماعی خود4
دارند، یکی دیگر از اموری  جایگاه و منزلت اجتماعی خود دربارههای اسالمی، پنداری که افراد  از نگاه آموزه

پذیر بیابند. قرآن کریم این نکته را در تحلیل  بر آن، اعمال کجروانه خود را توجیه یهتکاست که ممکن است با 
قرار داده و نگرش آنان نسبت به جایگاه و موقعیت اجتماعی خود را  مورداشارهرفتارهای کجروانه برخی از یهودیان، 

فضیلت و عمران با اشاره به آثار  آل سوره ٧٥آیه به این رفتارها شمرده است؛ برای مثال،  ها آنیکی از علل اقدام 
این پندار، خود را از اقوام دیگر برتر  بر اساسدهد که آنان  کرامتی که قوم یهود برای خود قائل بودند، توجه می

ْهِل اْلکَتاِب « ند. در این آیه آمده است:دید پذیر می پنداشتند و رفتارهای کجروانه خود را نسبت به آنان توجیه می
َ
َو ِمْن أ

ُهْم قاُلوا َلیَس َعَلینا فِ  نَّ
َ
هِ ِإَلیک ِإالَّ ما ُدْمَت َعَلیِه قاِئمًا ذِلک ِبأ َمْنُه ِبدیناٍر ال یَؤدِّ

ْ
ییَن سبیل... َمْن ِإْن َتأ مِّ

ُ
  ؛ برخی از اهل کتابی األ

گردانند مگر آنکه پیوسته باالی سرشان بایستی و این  یبرنمدهی به تو اند که ... اگر دیناری بدیشان امانت  کسانی
».بدان سبب است که آنان [به پندار خود] گفتند: در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند، بر زیان ما راهی نیست

خواندند. پس  یسواد م یفه خود را اهل کتاب و غیر خود را امی و بیطاگویند: این  مفسران در توضیح این آیه می
اسرائیل مسلط  یبناسرائیل حق ندارد بر  سوادها بر ما سبیل ندارند، معنایش این است که غیر بنی اند: بی اینکه گفته

اند و در درگاه خداوند از  ای جدا بافته معتقد بودند تافته ها آنشود و به این ادعای خود، رنگ و آب دین زده بودند. 
توانند به چنین امتیازاتی قائل شوند. پس سیادت و  ، هیچ قومی نمیها آنردارند و جز احترام و کرامتی خاص برخو

 یرغها و بر این پایه سست، دیوارها چیدند و  تقدم بر دیگران هم خاص ایشان است و از این اعتقاد باطل نتیجه
توانند  می ها آنیلی را به این محکوم کردند که باید حقوقی را که خدا فقط برای آنان تشریع کرده رعایت کنند اما اسرائ

ین اعتراضی هم نکنند؛ مال مردم را بخورند و صاحبان مال تر کوچکربا بخورند و دیگران ربا بدهند و سایرین 
اند  یشانازدن نداشته باشد، برای اینکه تنها اهل کتاب چیزی نگویند؛ حقوق مردم را پایمال کنند و کسی حق حرف 

تواند بر اهل کتاب سبیل و تسلط و حق اعتراض  سواد. خالصه کالم اینکه تنها اهل کتاب می و دیگران امی و بی
تواند  گونه تسلطی و حق اعتراضی بر اهل کتاب ندارد. پس اهل کتاب می یچهداشته باشد، اما غیر اهل کتاب 

دخل و تصرف را روا داشته باشد و هر حکمی که دلش  هرگونهخود در مال و حق دیگران  دلخواه بهو  خودکامه
ای که باشد (همدانی،  کند؛ هر معامله بسته زبانخواست براند و این خود باعث شده یهود با غیر یهود معامله حیوان 

.)٤١٣-٤١٢، ص٣ ، ج١٣٧٣

عمل خود درباره. نقش نگرش فرد 5
خواهند انجام دهند، یکی دیگر از عواملی است که  دهند یا می افراد نسبت به رفتارهایی که انجام می های نگرش

های  ویژگی ازجملهها از عوامل متعددی  تواند آنان را به انجام آن عمل یا ادامه و اصرار بر آن وادارد. این نگرش می
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پذیرند؛ برای مثال ممکن است فرد  ثر میجسمی و روانی و عوامل و بسترهای خاص فرهنگی و اجتماعی، ا
های  آموخته بر اساسشود، با غفلت از فضای فکری و فرهنگی این جامعه و  یرمسلمانی که وارد کشور مسلمان میغ

های ارزشی و هنجاری خود،  دینی و اجتماعی خود در مألعام، شرب خمر کند و رفتارش را با توجه به آموخته
های پدیدارشناختی  به نظریه» فریبندگی جرم«کته را تحلیل جک کاتز در الگوی نظری پذیر بداند. این ن توجیه

 اند از: شود که عبارت هایی در این زمینه دیده می های اسالمی نیز تحلیل کجروی افزوده است و در آموزه

انگیز بودن و فریبندگی عمل . هیجان5-1
های هیجانی مجرمان بررسی کرده و معتقد است برخی  چنانکه گذشت، جک کاتز جرم را در پیوند با حالت

یابند که انجام ندادن آن  پذیر می کجروان، پرداختن به کجروی را به سبب هیجان ناشی از آن یا با این پندار، توجیه
شوند که  پذیرش این تحقیر، در رفتاری درگیر می یجا بهانجامد. پس  رفتار در یک موقعیت خاص، به تحقیر آنان می

ین کرده است.تأمهای متفاوت آن  های جرم و جذابیت اند و این معنای متعالی را فریبندگی معنایی متعالی به آن داده

 انگیزی و فریبندگی و ... را برای بیان تأثیر هیجان» فتنه«، »غرور«، »تزیین« ازجملهقرآن کریم، مفاهیم متعددی 
های  های جزئی با مضمون پوشانی به کار گرفته است. البته باید توجه داشت که این تعابیر هم ها آناعمال بر ارتکاب 

پوشانی هم آن است که  منطبق نیست. وجه این شباهت و هم ها آنکاتز دارد و کامًال بر  موردنظرهیجان و فریبندگی 
 ها آنهای خاصی را در  شوند که جذابیت خی اعمال کجروانه میعلت مرتکب بر ینا بهاز نگاه قرآن، برخی افراد 

های مختلف امور  عمران یکی از آیاتی است که جاذبه سوره آل ١٤خورند. آیه  ها را می بینند و فریب این جذابیت می
های برخی  جاذبه داند و با این بیان، تأثیر ها می جهانی انسان ینارا مایة قوام زندگی  ها آنغریزی به  عالقهدنیوی و 

ِة َو «کند:  را تأیید می ها آنامور بر انجام  َهِب َو اْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النسآء َو اْلَبِنیَن َو اْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ اِس ُحبُّ الشَّ یَن ِللنَّ  ُز
ْنَعاِم َو اْلَحْرِث ذِلَک َمَتاُع اْلَحیاِة 

َ
َمِة َو األ ْنیااْلَخیِل اْلُمَسوَّ ] از زنان و پسران و اموال  ها[ی گوناگون ...؛ دوستی خواستنی الدُّ

ها و کشتزار[ها]، برای مردم آراسته شده است. این جمله، مایه تمّتِع  و دام دار نشانهای  فراوان، از زر و سیم و اسب
 ...».  زندگی دنیاست

ای است که  این آیه، دوست داشتن دنیا و تجلیات آن مانند زن، فرزند و وسایل آسایش و رفاه، غریزه بر اساس
خداوند در نهاد انسان به ودیعه گذاشته تا امکان زندگی در این دنیا فراهم شود؛ در صورت نبودن این غرایز، کسی 

دهند که  سران در تحلیل این آیه، به این نکته توجه میحال، مف ینبااای به تولید نسل و حتی ادامه زندگی نداشت.  عالقه
ای برای زندگی و تولید نسل است، ممکن است در اثر تزئین شیطان، شکلی  این محبت و عالقه طبیعی که تنها وسیله

افراد شود  کند و سبب می فریبنده به خود گیرد که این فریبندگی، نگرش ابزاری به دنیا را به نگرش استقاللی تبدیل می
آنان خداوند اگر چنین مقدر  گفتهپذیر ببینند. به  برای رسیدن به آن، هر عملی ولو کجروی از هنجارهای الهی را توجیه

و دوستدار دنیا باشند، برای این بوده که دنیا را وسیله زندگی آخرت خود کنند و از متاع این زندگی،  مند عالقهکرده که 
یل وسازده، این  خبران غفلت خورد برگیرند. چیزی که هست این بی می ها آنروی چیزهایی را که به درد زندگی اخ
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آوردن رضوان او هستند، اموری مستقل پنداشتند و محبوب بالذات  دست بهیلی برای وساظاهری الهی را که مقدمات و 
یب زندگی فر به خاطریزاد مآدنیاز سازد.  تواند ایشان را از خدای سبحان بی شمرده و خیال کردند این امور مادی می

 .)١٥٠-١٤٩، ص٣ ، ج١٣٧٣ماند (همدانی،  همان آخرت است غافل می که آنظاهری از باطن 

پذیر شدن اعمال کجروانه در اثر  مواردی هستند که به توجیه ازجملهاعراف  سوره ٢٢تا  ٢٠فرازهای زیر از آیات 
ْو َتکونا ِمَن  َو «... ، اشاره دارند: ها آنهای  ها و فریبندگی جاذبه

َ
ْن َتکونا َمَلکیِن أ

َ
َجَرِة ِإالَّ أ کما َعْن هِذهِ الشَّ بُّ قاَل ما َنهاکما َر

؛ و [شیطان] گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد مگر بدین سبب که (اگر از اْلخاِلدیَن ... َدالَُّهما ِبُغُرورٍ 
 ...».فرود آوردرا با فریب (از مقامشان)  ها آن...، پس » هید ماند!آن بخورید) فرشته شده یا جاودانه (در بهشت) خوا

کنند. در این ماجرا،  را حکایت می» ممنوعه شجره«این آیات، داستان منع شدن حضرت آدم(ع) و حوا از 
ای  ریبندهبه شکل ف ها آنیوه آن درخت، منع کرد، اما شیطان این کار را در نگاه مکه خداوند آنان را از تناول  درحالی

شمرد. آنگاه این هیجان و فریبندگی، سبب شد تا آنان  ها آنی جاودانگزینت داد؛ بدین شکل که انجامش را سبب 
 پذیر بیابند.  ارتکاب آن عمل نهی شده را توجیه

ها  بقره، زینت یافتن حیات دنیا در نگاه کافران را عّلت رفتارهای ایشان در تمسخر مؤمنان و ارزش سوره ٢١٢آیه 
ذیَن آَمُنوا «شمرد:  و باورهای آنان می ْنیا َو یْسَخُروَن ِمَن الَّ ذیَن کَفُروا اْلَحیاُة الدُّ یَن ِللَّ ...؛ زندگی دنیا در چشم کافران ُز

 ...».کنند  آراسته شده است، و مؤمنان را ریشخند می

دانند  های الهی می کفران نعمت ازجملهی ا در تفسیر این آیه، مفسران ابتدا آن را در مقام تبیین رفتارهای کجروانه
کید می ها زینت  کنند که از نگاه آیه مالک و علت این انحراف که در این آیه و آیات قبل از آن یاد شده است. آنگاه تأ

یافتن زندگی دنیا در نظر مردم است؛ چون وقتی شیطان زندگی دنیا را در نظر انسان زینت داد، او را به پیروی از هوای 
کند که او حق و حقیقت را از یاد ببرد و تنها هدف و همتش رسیدن به  کند و کاری می نفس و شهواتش وادار می

رسیدن به آن هدف هر چیزی را  منظور بهبر سر راهش حقوقی پایمال شود و نیز  هرچندشهوات و جاه و مقام باشد، 
 .)١٦٦، ص٣ ، ج١٣٧٣گیرد (همدانی،  به خدمت می

 درستی عمل. توهم 5-2
چنانکه اشاره شد، پرورش فرد در یک بستر خاص فرهنگی و اجتماعی، ممکن است سبب شود او رفتار 

سوره مائده  ١٠٤پذیر بداند. آیه  روانه ببیند و با اتکا به این نگرش، عمل خود را توجیه کجروانه خاصی را راست
ُه َو   َو ِإذا قیَل َلُهْم َتعاَلْوا ِإلی«اشاره دارند: ی بدین نکته روشن بههای قرآنی متعددی است که  مضمون ازجمله ْنَزَل اللَّ

َ
ما أ

 َو َلْو کاَن آباُؤُهْم الیْعَلُموَن َشیئًا َو الیْهَتُدوَن 
َ
ُسوِل قاُلوا َحْسُبنا ما َوَجْدنا َعَلیِه آباَءنا أ ی سو به؛ و چون بدیشان گفته شود: ِإَلی الرَّ

ایم، ما را بس است. آیا  گویند: آنچه پدران خود را بر آن یافته ] بیایید، می یامبر[شی پسو بهآنچه خدا نازل کرده و 
 » دانستند و هدایت نیافته بودند؟ پدرانشان چیزی نمی هرچند
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تذکر داده  ها آنعملشان به  دربارهکند که وقتی  پرست را بازگو می ای بت به نظر مفسران، این آیه جریان عده
 ها آنی که به خاطر تعلقهای پیشینیان خود، پذیرفته بودند و  ها، باورها و ارزش ثیری که از سنتتأ واسطه بهشد،  می

ها  یافتند. در حقیقت، خالفکاری پذیر می داشتند، اعمال خود را با استناد به آئین پدران و نیاکانشان، درست و توجیه
خرافی  ورسوم آدابتسلیم بدون قید و شرط در برابر  پرستی دیگر به نام از نوع دیگری از بت ها آنهای  پرستی و بت

را برای صحت و درستی عقیده و عادات و » پدران«و » نیاکان«تنها عنوان  ها آنگرفت که گویا  نیاکان، سرچشمه می
.)١٠٦، ص٥ ، ج١٣٧٣پنداشتند (همدانی،  رسوم خود کافی می

ها . بیشتر دیدن منافع عمل از هزینه5-3
شود،  یاد می ها آنهای ناظر به رفتار انسان که با نام کلی رویکرد گزینش عقالنی از  از تبیین توجه قابلبخشی 

اند که  کنند و مدعی گیری فردی و گزینش عقالنی و مبتنی بر سنجش و محاسبه قلمداد می ماهیت رفتار را نوعی تصمیم
زند. این نکته در تبیین کجروی نیز  فرد با محاسبه تفاضل مضرات و منافع حاصل از یک عمل، به آن دست می

کجروان با محاسبه تفاضل مضرات و منافع حاصل از رفتارهای ها تأکید دارند  و این تبیین یت قرار گرفتهموردعنا
تفاضل مضرات و منافع یک رفتار  دربارهاین بدان معناست که برداشت فرد شوند؛  کجروانه، مرتکب آن رفتارها می

گونه اعمال است. این نکته در  ی اینسو بهاو  دهنده سوقها، یکی از عوامل  ر بودن منافع آن از هزینهبیشتکجروانه و توهم 
توبه، این برداشت و توهم را عامل  سوره ٤٢، فرازهای زیر از آیه ازجملهآیات متعددی از قرآن کریم بیان شده است؛ 

اسالمی زمان پیامبر(ص) به سرپیچی از دستورات ایشان و ترک جهاد در راه  جامعهای از اعضای  اصلی مبادرت عده
هِ «خوانیم:  داند. در این فرازها می خدا می ُة َو َسیْحِلُفوَن ِباللَّ قَّ َبُعوک َو َلکن َبُعَدْت َعَلیْهِ◌ُم الشُّ تَّ یًبا َو َسَفًرا َقاِصًدا الَّ  َلْو کَاَن َعَرًضا َقِر

ُ◌ْم َلکاِذُبونَلِو اْسَتَطْعَنا لَخَ◌  ُه یْعَلُم ِإنهَّ نُفَسُهْم َو اللَّ
َ
؛ اگر مالی در دسترس و سفری [آسان و] کوتاه بود،  َرْجَنا َمَعکْم یُهْ◌ِلکوَن أ

ی به خدا سوگند خواهند خورد که اگر زود بهنماید و  آمدند، ولی آن راه پر مشّقت بر آنان دور می قطعًا از پی تو می
».اند داند که آنان دروغگویان کشانند و خدا می آمدیم. خود را به هالکت می ما بیرون میتوانستیم حتمًا با ش می

تبوک را بیان کرده است،  غزوهای از مسلمانان افراد از جهاد در  مفسران در تحلیل این آیه که ماجرای امتناع عده
از  سرباززدنبه اسالم گرویده بودند و برای  دانند که در طمع منافع دنیوی های ضعیف می آیه را متوجه افرادی با ایمان

کردند. به نظر آنان، خداوند در این آیه به پیامبر  جویی می حضور در جنگ که با این منافع در تعارض بود، بهانه
دست  داشت و به کردی که نفع مالی مسلم و نقد می فرماید: اگر تو ایشان را به کاری دعوت می می اعظم(ص)

آمدند تا به طمع خود برسند و غنیمتی  کردند و با تو بیرون می مسلم تو را اجابت می طور بهبود،  می آوردنش هم آسان
و کاری دشوار دعوت کردی و لذا درباره آن  دورودرازکه وعده داده بودی به چنگ آورند، اما تو ایشان را به سفری 

.)١٠٤-١٠٢، ص١١ ، ج١٣٦٠تثاقل ورزیدند (مترجمان، 

هاي دیگران اهمیت قضاوت دربارهفرد  . نقش نگرش6
نظران این دیدگاه  است. صاحب» کنش متقابل نمادین«شناختی اجتماعی، دیدگاه  های مهم روان یکی از نظریه
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کید  ویژه بر طبیعت تأثیرپذیر انسان از آرا و نظرات و قضاوت شناختی خود به های انسان در بحث های دیگران تأ
های افرادی که برای آنان و  معتقد است فرد با درک داوری ١ز هورتون کولیچارلکنند؛ برای مثال،  می

ها  این احساس، برخی از ویژگی بر اساسکند و  می هایشان اهمیت قائل است، احساسی نسبت به خود پیدا قضاوت
دان معناست )؛ این ب٤٩٤-٤٧٦، ص٢، ج١٣٦٤کند (آبراهام،  و رفتارها را در خود تثبیت و برخی را از خود دور می

خود و باورها و رفتارهایش دارد، اثر گذارده و از این طریق، آن باورها و  دربارههای افراد بر نگرشی که فرد  که قضاوت
های دیگران برای فرد مهم باشد، ترس  در این بحث آن است که اگر قضاوت موردنظریجه نتدهد.  رفتارها را جهت می

پذیر شدن رفتاری شود که  یا مانع توجیه بازداردتواند او را از کجروی  نان، میهای منفی آ با قضاوت شدن مواجهاز 
 ها آنهایشان اهمیتی قائل نباشد، نظر  اش دارند، اما اگر او برای آنان و داوری ای درباره برداشت منفی و کجروانه

 گیری آن توجیه در ذهن او شود.  تواند مانعی برای انجام آن رفتار یا شکل نمی

ی روشن بهوجود دارد،  ها آنو آثار مترتب بر » مروت«و » حیا«احثی که در منابع اسالمی پیرامون دو مضمون مب
زیر دریافت. این  مقدمهتوان با دقت در سه  دهد. این توجه را می های اسالمی را به نکات یادشده نشان می توجه آموزه

های   عنوان ویژگی به ها آنمقدمات به ترتیب ناظر به تعریف این دو واژه، فراگیر بودن تأثیرشان بر رفتار افراد و جایگاه 
نقش اند قائلهای دیگران  دهند از نگاه اسالم، ارزشی که افراد برای قضاوت طبیعی افراد متعارف هستند و نشان می

.)٧٨-٧٦، ص١٣٨٧دن رفتارهایی دارد که قصد انجام آن را دارند (طوسی، پذیر ش مهمی در توجیه

. تعریف حیا و مروت6-1
شود فرد در اثر ترس از مالمت و  ویژگی روانی (ملکه نفسانی) است که سبب می» حیا«های اسالمی،  در آموزه

نیز » مروت). «٣٣، ص١ ، ج١٣٧٧سرزنش دیگران از ارتکاب عمل زشت هراسیده و از آن دست بکشد (طبرسی، 
، ١٤١٢ان انجام ندهد (حرانی، ، در پنه کشد آن است که فرد کاری را که در آشکار از انجام آن خجالت می

های روانی خاصی هستند که از اهمیت قائل  حالت ها آندهد  ترتیب، تعریف این دو واژه نشان می این ). به٢٢٤ص
گیرند و فرد را  های آنان، سرچشمه می های منفی و سرزنش های دیگران و ترس از قضاوت بودن برای نظرات و داوری
دارند.  یبازم ها آنپذیر دانستن  هاست و توجیه ها و سرزنش این قضاوت از انجام رفتارهایی که آماج

. فراگیري آثار حیا و مروت6-2
ها و هنجارها  یبندی به ارزشپاینه ایجاد زمهای اسالمی، حیا و مروت را یکی از عوامل مهم و فراگیر در  آموزه

که به ترتیب از امام صادق و امام  دانند. این نکته در احادیث زیر و بازدارندگی از هنجارشکنی می

.................................................................................................................................................................
1. Charles Horton Cooley.
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به یکی از یاران خود به است. در حدیث نخست، امام صادق(ع) مشاهده قابلاند،  یهماالسالم) نقل شدهعلعلی(
ْعِنی اْلَحیاَء َفَلْوالهُ ... َلْم «دهند:  نام مفضل چنین توجه می

َ
ُل ِإَلی َما ُخصَّ ِبِه اِإلْنَساُن ... أ یوَف ِباْلِعَداِت َو َلْم اْنُظْر یا ُمَفضَّ

َما یْفَعُل  ُتْقَض اْلَحَواِئُج َو َلْم یَتَحرَّ اْلَجِمیُل َو َلْم یَتَنکِب اْلَقِبیُح ِفی َشی یضًا ِإنَّ
َ
ُموِر اْلُمْفَتَرَضِة أ

ُ
ی ِإنَّ کِثیرًا ِمَن األ ْشیاِء َحتَّ

َ
ٍء ِمَن األ

اِس َمْن َلْو ال اْلَح  َماَنًة َو َلْم یِعفَّ َعْن َفاِحَشةِلْلَحیاِء َفِإنَّ ِمَن النَّ
َ
؛ بیندیشیاُء َلْم یْرَع َحقَّ َواِلَدیِه َو َلْم یِصْل َذا َرِحٍم َو َلْم یَؤدِّ أ

شد، حوائج مردم برآورده  ها وفا نمی خصلتی که ویژه انسان است؛ یعنی حیا که اگر نبود به وعده دربارهای مفضل  
، حتی بسیاری از کارهای درواقعکرد.  فت و از هیچ کار زشتی اجتناب نمیر گشت، کسی دنبال کار خیر نمی نمی

شوند؛ زیرا کسانی هستند که اگر حیا نبود، حتی حق پدر و مادر خود را  واجب هم صرفًا به سبب حیا انجام می
رزیدند. و ها خودداری نمی گرداندند و از هرزگی یبازنمکردند، امانتی را  نمی رحم صلهگذاشتند،  زیر پا می
؛ حیا از ِح یُصدُّ َعِن ِفعِل الَقبیاُء یالَح «فرماید:  در حدیث دوم هم امام علی(ع) می) ١٠٣، ص٣، ج١٣٧٩ (مجلسی،

.)٢٥٧، ص١٣٦٦(آمدی، » دارد انجام کارهای ناپسندیده بازمی

های دیگران برایشان  هستند، چون قضاوت  های اسالمی، آنان که به حیا و مروت آموزه بر اساسخالصه آنکه 
پذیر  ها توجیه این قضاوت مالحظهدانند و انجام آن را با  اهمیت دارد، خود را مجاز به ارتکاب هر عملی نمی

دانند. روند که دیگران آن را زشت و قبیح می بینند؛ لذا به سمت کاری نمی می

ویژگی افراد متعارف» مروت«و » حیا. «6-3
های طبیعی افراد متعارف قلمداد  های دیگران را یکی از ویژگی های اسالمی، اهمیت دادن به قضاوت آموزه

آورند؛ برای مثال در حدیث ذیل،  کنند و فقدان این ویژگی را نوعی ناهنجاری زیستی یا روانی به شمار می می
گونه  دهد، این خود و اعمالش اهمیت نمی دربارههای دیگران  گفتار و قضاوتپیامبر اعظم(ص) شخصی را که به 

ْو ِشْرک َشیَطاٍن «کنند:  توصیف می
َ
ُه ِلَغیٍة أ ُجَل الیَباِلی َما َقاَل و ال َما ِقیَل َلُه َفِإنَّ یُتُم الرَّ

َ
؛ اگر شخصی را مشاهده کردید ِإَذا َرأ
اش  گویند، بدانید که یا زاده زناست و یا شیطان در نطفه اش می بارهگوید و چه چیزی در که ابایی ندارد که چه می

.)٣٢، ص٢، ج١٣٦٥(کلینی، » باشد شریک می

توجهی منفی و از  درخور توجه است که معنای قابل انتساب به این حدیث را باید به موارد یادشده در آن (بی
مائده، نهراسیدن از سرزنش دیگران در راه   سوره ٥٤یه آهای قرآنی مانند  گری) محدود شمرد؛ زیرا آموزه جنس الابالی

ُه «دانند:  قدم می های مؤمنان برجسته و ثابت خدا را یکی از ویژگی ِتی اللَّ
ْ
ذیَن آَمُنوا َمْن یْرَتدَّ ِمْنکْم َعْن دیِنِه َفَسْوَف یأ یَها الَّ

َ
یا أ

ٍة َعَلی اْلُمْؤمِ  ِذلَّ
َ
وَنُه أ ُهْم َو یِحبُّ یَن یجاِهُدوَن فیِبَقْوٍم یِحبُّ ٍة َعَلی اْلکاِفر ِعزَّ

َ
ِه یْؤتیِه   نیَن أ ِه َو الیخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلک َفْضُل اللَّ َسبیِل اللَّ

آورد  اید، هر که از شما از دین خود برگردد، به زودی خدا گروهی [دیگر] را می ...؛ ای کسانی که ایمان آوردهَمْن یشآُء 
] با مؤمنان، فروتن [و] بر کافران سرفرازند. در راه خدا  رد و آنان [نیز] او را دوست دارند. [ایناندا که آنان را دوست می

». دهد ... ترسند. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد می کنند و از سرزنش مالمتگری نمی جهاد می
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کید قرار د» کنش متقابل نمادین«البته این نکته در دیدگاه  ارد و برای مثال، محققانی مانند کولی توجه نیز مورد تأ
ی احساس ا تااندازهخود را  دربارهاند که تنها صاحبان اذهان متین و صائبند که درست نبودن اندیشة دیگران  داده

 .)٤٩٤-٤٧٦، ص٢، ج١٣٦٤خواهند کرد (آبراهام، 

 بندي  جمع
که بر مبانی نظری این نظریه مطرح شد به نظر  هایی از نقد نظر صرفو  شده مطرحهای اسالمی  با توجه به دیدگاه

های  های قرآنی و روایی، مواضع رویکردهای پدیدارشناختی در تبیین کجروی را در خصوص مقوله رسد گزاره می
دانند و  یرش میپذ قابلیرش در خصوص رفتارهای کجروانه، پذ قابلعنوان بخشی از نگاه تبیینی  تحلیل این تحقیق، به

 شود. های پدیدارشناختی کجروی مشاهده می اند که در تحلیل هایی پرداخته نیز به تکمیل کاستیدر مواردی 
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