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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین مفاهیم نظریات فشارجرم شناس ی وجامع شناس ی جن ایی ج رایم
درمناطق مرزی با تمسک ب قرآن وروایات میباشد.فشارهای اقتصادی واجتماعی زمین س از ج رایم در
مناطق مرزی است ک نقش فشار در جرایم مرزی با نگاهی جرم شناختی در این پژوهش اناام رردی ده
ک نتیا آن مقال حاضر است.نتایج مبین وجود رابط معنی دار بین فشار های اقتصادی واجتم اعی ب ا
جرایم مرزنشینان در مناطق مرزی است .نظرات مرتون وکوهن وکلوارد واهل ین ب ا تمس ک ب نظری
ناهنا اری اجتم اعی دورک یم در قال ف فره ت ا ی مش روو ونامش روو در ام ور م الی وموقعیت ای
اجتماعی،ونظری عمومی فشار رابرت اکینو در قالف فشار عینی وذهنی،مبین نظری فش ار در بهها اری
در مناطق مرزی میباشند.مفاهیم عدالت ،استحقاق ،آرزوهای بهرگ،فقر،خلوت نشینان قدرت وطمع ،در
دیدراه ای قرآنی ،روایی مبین نظری فشار بوده وعدم توازن بین این مفاهیم سبف فشارون ایتا بههااری
است.درمناطق مرزی بیااری ،اشتغال کاذب ،دوری از مرک ه وع دم ت ص یص بودج ک افی ،خ رو
سرمای های اقتصادی  -انسانی بومی ازمناطق قومی ،بیسوادی،کمسوادی ،مسئل ب داشت م صوه اددر
نواحی روستایی ،تحوالت ارزشی ،تضعیف سرمای اجتماعی و غلب نگاه امنیت ی وسیاس ی وتبع یض در
نگاه ساکنان این مناطق ،ارتااب بهه را با نظرات فشار همسو میاند .فشار وس تی از عوامل بهها اری
وتنگدستی سبف فساد اخالق در اسالم است .نظریات فشار ترجم ای ناخواس ت از ق رآن و روای ات
است و ارتباطی ب مسلمان بودن ندارد ،زیرا خداجوئی و خداررایی فطری ورسول باطنی انس ان س بف
رواهی ناخواست ب کالم خداوند سبحان میشودوقاعده «کُلُّما حَاَمَ بِ ِ الْشَّرْوُ ،حَاَمَ بِ ِ الْعَقْ لُ  ،وَ کُلُّم ا
حَاَمَ بِ ِ الْعَقْلُ حَاَمَ بِ ِ الْشَّرْوُ» رخ مینماید.

کلیدواژه ها :مرز ،جرم شناسی ،جرم ،قرآن ،نظری فشار.

* دانشاوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ت ران ،ت ران ،ایران.
** استادیار رروه حقوق ،واحد اسالمش ر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمش ر ،ایران .نویسنده مسئول
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مقدمه
بههااری وعلل وقوو آن ،امری است ک ذه ن اندیش مندان را در ح وزه ه ای
م تلف نظیر زیست شناسی وجامع شناس ی وروان شناس ی ب خ ود مش غول نم وده
است.رشت های م تلف علمی نظیر جرم شناسی وجامع شناسی جنایی زایی ده تعقی ف
در علل وقوو انحرافات وج رایم ب وده ودی دراه ای جامع ش ناختی در ح وزه ج رم
شناسی نظیر دیدراه ای مبتنی بر فشاردر همین راستا اظ ار رردی ده ان د .نق ش مح ی
وفشارهای ناشی از بیعدالتی وفشار ناشی از آمال وآرزوها در ابعادم تلف عینی وذهن ی

در تحقق جرم مدنظر است .نظری ات فش ار 1در ح وزه بهها اری از نظری بی نا اری

دورکیم 2منشعف میشود..موضوو جرم شناسی ودین اسالم ،انسان است وهدف مش تر

دین وجرم شناسی شناخت علل انحراف انسان ا وبازررداندن انس ان ب آغ وا جامع
است .بر همین اساس جرم شناسی از تمامی معارف و علوم و تاارب انس انی اس تفاده
میاند و بدون هیچ تعصبّی در راه خیر و هالح بشریت رام برمی دارد( .کی نیا،1۳۸۶ ،
 ) 1۷۷:1شناخت انحرافات و ریش یابی آن مقدم ای است بر ارائ طرق درمان ،تا ب
انسانی ک در ورط سقوط قرار دارد ،هفات خلیف اللّ ی باز پس داده شود .هفاتی ک
خداوند در هنگام خلقت انسان با دمیدن روح خود ،آن را ب انسان ا عطاء فرمود .آی 2۹
سوره حار با بیان قول خداوند ک فرمود« :نَفَّحتُ من روحی» ب ر ای ن ام ر ه حّ م ی
رذارد .ب حام این آی واقعیت انس ان ،واقعیت ی خ دایی اس ت .فط رت بش ر ،فط رت
خداجویان است ،از این رو سعادتش ،کمالش ب خیر  ،هالحش و فالحش ،در معرفت
خدا و پرستش و پیمودن بساط قرب اوست( .مط ری )1۷۷ :2 ،1۳۶۹ ،ج رم ش ناس
می کوشد تا ب این هدف عالی نایل رردد .تهکی نفس ،ب معنای ایااد فضایل ال ی و از
بین بردن رذایل شیطانی و نفسانی و تالا برای پیمودن این مسیر موج ف ق رب ال ی
می شود و انسان را ب کمال ن ایی خویشتن م ی رس اند( .نراق ی )1:۳۳ ،1۳۸۳ ،ای ن
کمال ن ایی همان هدف جرم شناسی است .فلسف آفرینش راهنمایان معصوم و پیامبران،
شناساندن طرق تاامل و هدایت بشریت و پرهیه از انحرافات و رناهان و ج رایم اس ت
1

- Pressure theory
Durkheim's anomalies theory-

2
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تا انسان ب هدف قرب الی اهلل نهدیک و نهدیک تر شود .امری ک ج رم ش ناس و عل م
جرم شناسی آن را غایت خویش می داند .رام اول تاامل انسان ،شناخت خ ود اوس ت.
امیرالمؤمنان علی (و) فرمودند-« :معرفة النفس انفع المعارف( »-خوانساری۶ ،1۳۵۹ ،
« )1۴۸:سودمند ترین دانش ا خودشناس ی اس ت» ..خ اتم النب ین ه لی اهلل علی و آل
فرمودند « :مَنْ عَرَفَ نَفْسَ ُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ ُ»( .همان« )1۷2،کسی ک خود را بشناسد همان ا
پروردرارا را شناخت است»جرم شناسی رشت ای معطوف ب انس ان اس ت .براس اس
فرمایشات معصومین ،شناخت انسان سودمندترین و ب ترین دانش است ک مقدم ای و
الزم ای حیاتی در شناخت منبع فضایل و انوار مقدس  ،یعنی ذات اقدس ال اس ت .ل ذا
جرم شناسی بدون شناخت انسان قابل تصور نیس ت ک ش ناخت انس ان ب ش ناخت
خداوند منت ی میگردد .پیامبر ما رم اس الم(

) در ح دیمی مت واتر و مع روف ،بعم ت

خویش را تن ا برای تامیل ماارم اخالقی می داند .ایشان می فرمایند« :إِنَّمَا بُعِمْتُ لِأُتَمِّمَ
مَاَارِمَ الْأَخْلَاقِ»( .مالسی1۴۰۳ ،ق )۳۸2 :۶۸ ،شناخت جرم و انحراف ما رم و عل ل
وقوو انح راف و ارائ ط رق درم ان نیازمن د ب معرف ت و عل م دارد .ای ن عل م ک
خودشناسی یا انسان شناسی است ،باید متصل ب منب ع فاق د خط اء و اش تباه و لغ ها
باشد .جرم شناسی بدون اتصال ب این منبع ،ب هدف غائی ن واهد رس ید .زی را ه دف
مشتر

جرم شناسی و رسالت انبیا ،راه مشتر و راهنمای مشتر را میطلب د .رس ول

خدا(

) فرمودند« :أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیّ بَابُ َا» (مالسی )۴۰۳ :۴۰ ،1۴۰۳ ،من ش ر

علم هستم و علی دروازه آن است .امیرمومن ان عل ی (و) فرمودن د« :آنچ ک ب وده و
خواهد بود علم آن در قرآن است و علم تمام قرآن در سوره فاتح اس ت و عل م تم ام
سوره فاتح در بسم اهلل است و علم تمام بسم اهلل در حرف باء است و من نقط زیر باء
هستم»( .مستنب )1۷۷ :1 ،1۳۹2 ،همچنین در خطب  1۵۸ن ج البالغ میفرماین د :عل م
رذشت وآینده در قرآن است ومن س نگوی قرآنم(.سید رضی )211:1۳۹2،ام ام ه ادق
(و) می فرمایند« :الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْاِتابِ هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ» (همان« )1۹۶ ،کسی ک ن هد
او علم تمام کتاب باشد امیرالمومنین علی (و) است» .امام هادق (و) از قول جدا امیر
المومنین (و) روایت می نمایند ک « :الحمد هلل الذی لم ی رجنی من ال دنیا حت ب بین ت
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للناس جمیع ما تحتا إلی » .سپاس خدای را ک مرا از این دنیا بیرون نبرد تا تمام آنچ
را ک مردم بدان محتا هستند را بیان کردم( .حرعاملی1۴۰۹،ق.)۳۰2 ،1۸ ،پ س ج رم
شناسی برررفت از دین است .دین و جرم شناسی هدف واحد دارند و در بین ادیان دین
اسالم و فق امامی با بیان جامع بودن قرآن از یک طرف و معص ومیت ائم معص ومین،
تمامی موضوعاتی را ک رمان شود در آن است را بیان می کنند ک ج رم شناس ی عل م
کمال و دانش مقدس شناخت انسان است برای پا شدن از رذائل و قرب الی اهلل .دین
اعم از جرم شناسی است و جرم شناسی یای از موضوعات کلی دی دی ن و فق ش یع
است در متون فق ی از مرز بیشتر با واژه«ثَغَر» ک جمع آن «ثغُور» میباشد ،نام برده شده
است و درقرآن کریم مرز با واژه «رباط»آمده ک این واژه در کالم فق ا نی ه با ار رفت
است ..یا أیَ ُّا الذَّینَ آمَنُوا اهْبرِوا وَ هابرِوا وَ رابطِوا وَ اتقُّوا ا لعَلاَّمْ تفُلحِونَ ( آل عمران،
)2۰۰ترجم آی  «:ای کسانی ک ایمان آوردهاید شایبایی پیش سازید و پایداری ورزی د
و مرزها را پاس بدارید و از م الفت با دستورات خدا پروا کنید شاید رستگار ش وید و
ب ب شت و نعمتهای جاودان آن برسید .یک روز مرزداری در راه خدا از دنیا و آنچ
در دنیاست ب تر است» (ب اری، 1۳۷1 ،

 )۳2 :۴یک روز حفاظت از مرزهای کش ور

اسالمی ب تر است از پرداختن ب این موضوو ،ههار روز در غی ر مرزه ا» (هم ان) ی ک
شف حفاظت از مرزهای کشور اسالمی ب تر است از اینا ش ص در خان خ ود ه هار
سال روزها روزه بگیرد و شب ا ب شف زندهداری و ت اد بپردازد»( ابی داود، 1۳۷1 ،

)12 :۳یک شف مرزداری در راه خدا مانند این است ک ههار شف ب ت اّد پرداخت
و ههار روز ،روزه ررفت ( همان )12 ،در روایات ف وق رره از آن وج وب مرزب انی
برداشت نمی شود اما اهمیت امنیت مرز و فضیلت امر مرزبانی در ماتف اس الم ک در
ال محس وس اس ت حض رت عل ی(و) در دوران
جامعیّت آن ه یچ ش ای نیس ت ،ک ام د
حاومت خود با هر نوو نا امنی مرزی برخورد داشت و دیدراههایش را میت وان از ای ن
برخوردها و س نان استنباط کرد .از جمل س نان آن حضرت نام ایش ان ب م رزداران
کشور است ک در آن ضمن بیان رهنمودهایی ،وظیف خطیر مرزبانی را ب آن ان روش هد
می کنند و در قسمتی از آن میفرمایند .بدانید ک حق  -شما مرزداران مسلح کشور -ب ر
من این است ک هیچ رازی را از شما پن ان ندارم جه اسرار نظامی درب اره جن ر را ،در
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هیچ جریانی جه اجرای قانون خداوندی بیرایهنی با شما تصمیم ن ایی نگیرم ،پرداخت
حقوقتان را ب تأخیر نیاندازم و جه ب پرداخت کامل آن بسنده نانم و در رابط با حق،
تمامی شما را ب یک هشم بنگرم هون من هنین باشم ،حق است ک ش ما ه م نعم ت
خداوند را پاس دارید ،از من فرمان برید ،وظیف خویش بدانید ک دع وتم را ب یب ان
پاسخ دهید .درخودسازی و سامان دادن ب حوزه مسئولیت خویش کوتاهی نانی د و در
راه حق بیمحابا خود را ب اموا خطر بسپارید .پس ار ر ش ما ج ه در راس تای هم ین
حقوق متقابل حرکت کنید برخورد با ت لف و انحرا فهای شما بر من سادهترین باش د
و مت لف کیفر عظیم بیند(ن جالبالغ  ،نام  .)۵۰نی ه امیرالم ؤمین(و) در م واردی ک
مرزهای کشور اسالمی ب خطر افتاده ،بشدت با مسئولین مربوط برخورد و آن ا را مورد
انتقاد شدید قرار میدهد .هنانچ ب «کمیل پسر زیاد ن عی » ح اکم ش ر هی ت ک از
جانف حضرت منصوب شده بود ب سبف رها کردن مرزهایی ک مس ئولیتش ب ر ع ده
وی بود و پرداختن ب تارا قرقیسا» نام ای انتقادآمیه می نویسد و میفرماید .اما بعد بی
رمان این روا ک مرد مأموریت و مسئولیت خویش را تباه کند و درریر کاری شود ک
مسئولیت آنرا ندارد ،سند ناتوانی ب شمار آید و بیانگر اندیش ای ویرانگر باشد .اقدام ت و
ب تارا قرقیسا و وان ادن مرزهایی ک مسئولیتش را ب تو سپرده بودیم در حالیا برای
دفاو از آن نقاط و راندن دشمن در آناا نیرویی نبود جه پراکندری اندیش نباشد(همان،
نام  ) ۶1بنابراین حضرت علی(و) از دریده شدن مرزها و از بین رفتن امنی ت م ردم و
سستی مرزبانان در این امر ب شدت احساس ناراحتی میکند .در مواردی دیگر نیه ام ام
علی(و) از شاست شدن حریم امنیت مردمان و سستی م ردم کوف در دف او از مرزه ا
شاایت میکند ،هنانچ در خطب معروف ب ج ادی » درباره حرم ت مردم ان و مرتب ت

امنیت ایشان میفرماید اینک این برادر غامد اس ت ک ب ا نی روی س وارا ب ر انب ار
درآمده است و با کشتن حسان پسر حسان باری لشگربانتان را از مواضع مرزی واپ س
رانده است .رهارا تأیید شدهای دریافت کردهام ک مردان م اجم بر زنان آن س رزمین-
ک بعضی مسلمان و بعضی از اقلیتهای رس می و ذمّ ی ب ودهان د -حمل آوردهان د و
خل ال و دستبند و رردنبند و روشوارههایشان را برمیررفت ان د و زن ان ج ه ش یون و
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زاری و التماس ،هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشت ان د و از پ س ای ن هم  ،دش من
متااوز بیآنا زخمی بردارد و از بینی یایشان قطره خونی بریهد ،سالم و با دس تان پ ر
ب پایگاههای خویش بازرشت است .ب خدا سورند ک این رهارا هنان تل خ و تحم ل
ناپذیر است ،ک ارر مسلمانی در پیشنیدن این فاجع از شدت اندوه جان سپارد ،ن تن ا
سرزنش سهاوار او نیست ،ک از دیدراه من واکنش فراخ ور او باش د » ( هم ان ،خطب

 )2۷بنابراین آنچ از این ب ش خطب ج ادی برداشت میشود آناست ک  ،حض رت
علی(و) نسبت ب امنیت مرزها حساسیت خا

داشت  ،و امنیت مرزهای کشور اس المی

در اندیش ایشان بسیار واال و م م میباشدحضرت آی ت اهلل خامن ای معظ م ل در

بیانات خود ب مناسبت های م تلف ،مطالبی ب شرح ذیل بیان کردهاند ک مؤی د نظری
فق ی ایشان میباشد .در هم جا نیروی انتظامی یک فصل مشتر می ان آح اد م ردم در
کوه و خیابان و مسان و محل کار و جاده و بیابان و مرز -هرجا ک م ردم هس تند و
میان دستگاههای اداره کننده کشوراست» ب شی از این امنیت مرب وط ب امنی ت مرزه ا
است ،مرزهای هر کشوری در معرض ت دید و شاست شدن ب وسیل نیروهای متا اوز
و متعرض و زیادهخواه و قدرتهای ج انرشا قرار دارد .بن ابراین امنی ت مرزه ا ی ک
ب ش م م از امنیت ملیّ است»(همان )1۷۹،نیروی انتظامی بای د نظ م و امنی ت را طب ق
شرح وظایفی ک قانون برایش معین کرده در سراسرکشور ب صو

در مناطق م رزی و

باالخص در برخی مناطق ک راهی اشرار در آناا نظم و امنیت را مورد اختالل قرار می
دهند ب اثبات برساند»(همان)1۳۸،امنیت هم متعلق ب هم است ،امنیت ت ران واجفت ر
از امنیت مردم مرزنشین جنوب و غ رب کش ور نیس ت»(هم ان)1۷۶،ه دف از ای ن

پژوهش مطالع تطبیقی نظرات فشار در بههااری در قرآن واحادی

واثب ات حقانی ت

قرآن واهل بی ت عل ی م الس الم در پیش روبودن در ای ن نظ رات اس ت .روا تحقی ق
تحلیلی -توهیفی با ابهار کتاب ان ای است .ب ره مندی از قرآن وتفاسیر موجود در کنار
ارای وبیان روایات اهل بیت علی م السالم واندیشمندان اسالمی از اهم وسایل وابهار ب
کاررفت در این پژوهش است.
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-2مفهوم شناسی:
-2-1مفهوم مرزوانواع آن:
مرزها خطوطی هستند ک ح د خ ارجی قلم رو تح ت حاکمی ت ی ک دول ت مل ی را
مش ص میاندمرز پدیده ای فضایی است ک منعاس کنن ده قلم رو حاکمی ت سیاس ی
یک دولت بوده ومطا بق قواعدی خ ا

در براب ر انس ان ،انتق ال ک اال و ...م انع ایا اد

میاند(.درایسل)1۰1 :1۳۷۴ ،ثغر در لسان عرب ب مف وم مرز عالرت است از موض عی
ک حد فاهل بین بالد مسلمین وکفاروموضع ترس از نفوذ دشمن در اطراف بالد است.
(ابن منظور )1۰۳ :1۴1۴ ،مرز عامل تش یص قلمرو سرزمینی هر کشور یا نظام سیاس ی
است ک اعمال قانون وحاکمیت در آن هورت میگیرد .ب همین دلیل مق نن کیف ری در
ماده  ۳قانون ماازات اسالمی مص وب س ال  1۳۹2اش عار دارد :ق وانین جهای ی ای ران
درباره کلی اش اهی ک در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی جم وری اس المی
ایران مرتاف جرم شوند اعمال می شود مگر آن ک ب موج ف ق انون ترتی ف دیگ ری
مقرر شده باشد .قلمرو حاکمیت معادل مف وم مرز است.سرحدات با مف وم م رز ان د
تفاوتی دارند واین تفاوت ب مف وم مرز در دقت ماانی وخ مش ص ودر س رحد ب
منطق ای وعدم دقت در نشان رذاری همانند م رز برمیگردد(.ح اف نی ا )1۹۰ :1۳۷۹ ،
مف وم مرز در اس الم مح ور دین ی داش ت وب دار الاف ر و داراالس الم تقس یم بن دی
میشود.مرز جامع اسالمی عقیده وایمان است واهوال ب ا مرزه ای جغرافی ایی مص طلح
متفاوت است(.هاشمی )11۴ :1۳۷۴ ،خطوط مرزی خطوطی اعتباری و قراردادی اس ت
ک

بمنظ ور تحدی د ح دود ی ک کش ور روی زم ین و اس ناد م رزی مش ص م ی

شود(معین )۵۰۷ :1۳۷۹،جم وری اس المی ای ران دارای  ۸۷۵۵کیل ومتر م رز دری ایی-
زمینی -رودخان ای با هفت کشور همسای است ک کمتر کشوری در ج ان دارای ای ن
ویژری است مرزها ب دو رروه اهلی تقسیم می شوند الف -مرزهای طبیعی :مرزه ایی
ک با توج ب نشان های طبیعی مش ص میشوند مانند مرزه ای کوهس تانی ک نقط
خ مرزی بین دوکشور معموالد بر اساس خ الرأس جغرافیایی مش ص م یش ود و ی ا
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مرزهای آبی ک در رودخان ها معموال بر اساس خ ت الوگ مش ص م یش ود(.علی
بابایی )۷۷۹ :1۳۶۹،مرزهای طبیعی نظیر کوه ورود وبیابان بوده ومرزهای غیر طبیعی ک
مرزهای هندسی نیه نامیده میشور با استفاده از خطوط نص ف الن ار ،م دار ی ا خط وط
مستقیم ترسیم میشود .ب -مرز های مصنوعی :این نوو مرز هما نرون ک از اس م آن
پیداست مصنوو و ساخت دست بشر می باشد .مانند تفایک نقاط م رزی ب ا اس تفاده از
سیم خاردار ،کشیدن جاده بین مرز ،آسفالت مرزی ،نصف میل و یا س ایر عالم ته ای
مرزی نوو دیگری از تقسیم بندی از مرز وجود دارد ک ب هورت زی ر م ی باش د.مرز
هوایی :امتداد مرزهای سرزمینی ب سمت باال(آسمان) را مرز هوایی روین د .ای ن رون
مرزبندی در زمان های قدیم مرسوم نبوده و م تص دوران جدید میباشد .این نوو مرز
بیشتر درزمین هنایع هوایی همچون هواپیما ،موشک ،بالگرد و سایر مص نوعات ه وایی
میباشد(.همان)۷۳۴،مرز دریایی :مرز دریایی م تص کشورهایی است ک همجوار دری ا
ها و یا دارای خ ساحلی می باشند .مرز دریایی غالبا بر اساس دریای سرزمینی تعی ین
میشود ک ب اندازه برد توپ ان و معادل  2۰تا مایل دریایی میباشد .دریای س رزمینی
نیه جهئی از خا و قلمرو یک کشور ب شمار می رود ک تعرض ب آن ب مماب تعرض
ب خا کشور محسوب می شود و از جنب حقوق بین الملل عمومی نیه جرم محسوب
می شود .ت قسیمات دیگری نیه در مرزهای آبی وجود دارد .مانند فالت قاره ک در ای ن
جا ماال پرداختن ب آن نیست و زمانی دیگر و بحمی دیگ ر دارد(واالس)211 : 1۳۷۸ ،
مرزهای خشای :این نوو از مرزها م مترین نوو مرز ب شمار می رود ک از قدیم االی ام
مرسوم بوده است و حائل میان کشور ها در عره سرزمینی ب شمار می رود .تقریبا ب
جه جهایر ،تمام کشور های ج ان دارای مرزهای خشای م یباش ند و مض اف ب ر ای ن
مرزهای هوایی کشورها بر اساس این نوو مرز مش ص میشود .بر این اساس می ت وان
رفت ک مرز خشای بنیادیترین نوو مرز میباشد.
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-2-2مفهوم انحراف ،جرم وگناه:
انحراف 1یا کج روی یا کج رفتاری را عملی دور از هناارها تعبیر کرده ان د و در واق ع
ناب نااری و ناهمنوایی با ماموع هناارهای معینی ک شمار زیادی از افراد یک جامع
یا اجتماو پذیرفت اند ،در تضاد است( .محم دی اه ل )1۳ :1۳۸۵ ،انح راف ب منهل
ویژری وضعیت های اجتماعی یا کارکردهای ساختی نظام اجتماعی در نظر ررفت م ی
شود( .ردینه )2۹۴ :1۳۸۷،ت طی از هناارها ،طیف وسیعی دارد .در سطح کالن جامع
با اتالف و قصور و بی نظمی و در سطح میان جامع  ،ب نظامی رری و ن ا امن ی و ب ی
ت صصی و نا آراهی و در سطح خرد جامع  ،سر از بیماری و بهه و رن اه در م ی آورد.
(محمدی اهل )1۳۸۵:2۵ ،تضاد ب ین قواع د و انتظام ات ف ردی و قواع د و انتظام ات
رروهی را باید انحراف دانست .ارر انحراف مستمر و دائم و شدید شود ،اف رادی را ب
وجود می آورد ک با جامع هم نوا نیستند،ک ب آنها ناب ناار رفت می شود .کسی ک
رفتار ناب ناارا زودرذر نباشد و دیرراهی دوام بی اورد ،منح رف نامی ده م ی ش ود و
رفتار او را انحراف یا کج روی اجتماعی می خوانند( .س توده)۶۵ :1۳۸۰ ،رن اه ،تع دی،
خطا و عصیان و جمع آن اجرام و جروم است ک مف وم لغوی ج رم را بی ان م ی کن د.
(ده دا )۴۰ :1۳۷۷ ،جرایم جمع کلم جریم است ک در معنای ج رم قاب ل ما ازات
استفاده می رردد ک حقوقدانان کیفری در ایران ب اشتباه در جمع بستن واژه جرم از آن
استفاده می کنند( .جعفری لنگرودی )1۳۷۰:۹ ،فعل یا تر فعلی ک در ق انون ب رای آن
ماازات تعیین شده است تعریف جرم در قانون ماازات اسالمی س ال  1۳۷۰اس ت .در
فق شیع هر یک از عنوان های جرم و جنایت ک کیفر در دنیا دارد تعریف ج رم اس ت
و هریک از عناوین ک م الف اوامر و نواهی ال ی بوده و کیفر اخروی را ب دنب ال دارد
رناه نامیده می شود و هیچ کس حق ندارد فراتر از آنچ در فق ش یع  ،ج رم ی ا رن اه
تعریف شده عناوین و ماهیت های جدیدی را در جرم معرف ی کن د .بلا مص داق آن
تحت عنوان کلی ت لف از توافق های اجتماعی تعیین می ش ود .در اس الم فع ل من ی
1

-Deviation
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عن و تر فعل مأمورب (ب شرط کیفر دنی وی) ج رم اس ت .ام ا ج رایم ب ر ه ارپای
ماازات بنا شده است  -1حدود  -2تعهیرات  -۳قص ا

 -۴دی ات .بن ابراین ج رایم

خود تقسیم مستقلی در فق ندارد بلا بر اس اس ما ازت ه ایی ک ب ارتا اب آن ا
مترتف می شود ب ه ار نوو جرایم ح ددار ،تعهی ری ،قص ا
شوند .بنابراین مباح

و دی ای تقس یم م ی

فق جهایی بر خالف حقوق جها 1بر پای ماازات ها تدوین شده

است .در حالی ک مباح

حقوق جها بر اساس تقسیم بندی جرایم تدوین ش ده اس ت.

(بروجردی )۳1:۸ ،1۳۸۷ ،در ماتف تحققی ب عنوان بنیانگذار ج رم شناس ی تارب ی
2جرم فعل اجتماعی غیرارادی است ک بر اثر جبرهای اجتماعی ۳ارتااب می یابد ،عمالد
جرم و مف وم آن از یاد رفت و ب مارم توج می شود( .محسنی)2۳2 :1۳۷۵ ،
-2-3جرم شناسی وجامعه شناسی جنایی :
ویژه ری ای جرم شناسی ب شرح زیر است -1:وعده راه تمامی علوم است .ب کارریری
تمامی علوم تاربی و انسانی برای سعادت انسانی و جامع است .تمام علوم در خدمت
بشریت برای رسیدن ب شناخت انسان و کمال اوست .ب همین دلیل جرم شناسی وعده
راه تمامی علوم است -2.دارای عالی ترین اهداف است ک در هر جامع پیش رو ،ای ن
اهداف متای بر اهول و ارزا های اخالقی اس ت .ع الی ت رین ه دف ،هم ان ه دف
بعمت رسول اهلل است ک معروض افتاد .اخالق مداری ،انسانیت و قرب الی اهلل و مح و
انحراف و تالا برای کاهش جرایم و انحرافات -۳.دانش ترکیبی ک ش ناخت عوام ل
جرم زا ،پیشگیری از وقوو جرائم و ناب نااری ها ،تش یص حاالت خطرن ا و ب القوه
ری در بهها اری و اه الح اخالق ی و درم ان بهها اران و پ رورا ما دد آن ه ا و
بازررداندن مادد ب آغوا جامع را در دستور کار دارد- ۴.جرم شناسی در پی اج رای
آی «إِنَّ اللَّ َ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»( .سوره نحل )۹2 ،است ک رکن احسان آن ب نظ ر
استاد ب فراموشی سپرده شده ،و ایشان کیفر و اجرای عدالت با توسل ب عدالت تنبی ی
1

-Criminal law
-Empirical Criminology
3
- Social algebras
2
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)۴۹ :1اه طالح ج رم شناس ی اول ین ب ار

را عدالت لرزان می داند( .کی نی ا1۳۸۶ ،

2

توس «توپینار» 1فرانسوی درسال  1۸۷۹ب کار رفت« .راروفالو» از بنیانگ ذاران مات ف
تحققی و جرم شناسی کتابی تحت عنوان جرم شناسی نگاشت«.امی ل دورک یم» مطالع

جرم را وظیف دانش جرم شناسی می داند و «زلیک» ۳جرم شناسی را همان طوری ک از

عنوانش پیداست علم جرم می داند( .همان )2۰ ،عده ای ج رم شناس ی را عل م مطالع

مارم با بههاار می دانند« .لنیل»« ،۴الواستین» ۵و «استانسیو» ۶می رویند« :ج رم شناس ی
مطالع کامل و جامع انسان است و با توج ب دقت مستمر ج ت شناسائی هر ه ب ت ر
علل بههااری و طرق درمان آن ا می کوشد و جرم شناس ی عل م کام ل انس ان اس ت».
(همان )21،ب طور عمده و کلی ب واژه های کلی دی در تعری ف ج رم شناس ی دس ت
یاف ت -1 .ج رم  -2ما رم  -۳عوام ل ج رم زا  -۴ب هه دی ده  -۵پیش گیری -۶
درمان.محصولی ک با در آمی تن علوم م تلف ب عنوان جرم شناسی ب وجود می آی د.
اتاق موازن علمی و یگان فرزند تمامی علوم با هدف واالی انسانیت ،علمی هند مبنایی
و ترکیبی و استقرایی ک دارای غایتی اخالقی است .غایتی ب نام کمال انس انیت .تعم یم
یک نتیا ب دست آمده در رروهی خا

۷

ب سطح ع ام ت ر ،ک عق ل ن اقص بش ری

رریهی از آن ندارد .جامع شناسی جنایی از علوم اساس ی ب هه شناس ی وش اخ ای از
جامع شناسی عمومی است .اساس این رشت بر این تفار استوار است ک تب ااری یک
پدیده اجتماعی است .این رشت میاوشد،ک درب اره عوام ل و ش رای ج رمزا و ه ور
رونارون بهه و جنب ی کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا رروه ای جامع ستیه در می ان
جوامع انسانی با روا عینی و علمی یا مش اهده و مقایس ب ا کم ک آم ار جن ایی ب
بررسی و تحقیق ب پ ردازد ت ا رابط ب هه و بهها ار را ب ا جامع دریاب د ،مش االت و
1- Topinar
2- Garofallo
3- Zelic
4- Lenil
5- Lavastin
6- Stansiyo
7
- Criminal Sociology
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آسیفهای اجتماعی ،یعنی جرائم ناشی از سوء تأثیر عوامل اجتماعی را تش یص ده د
و با همااری رروهی و هم جانبة مت صصان رشت های م تل ف عل وم اجتم اعی ،ب ر
طرق پیشگیری از حدوث جرائم در یک جامع و رواهای درمان و اه الح و تربی ت
کسانی ک ب کاروی و تب ااری افتاده اند و سازرار ساختن آنان با نظام اجتماعی دست

یابد(.کی نیا)2:2 ،1۳۸۶،رشت ای ک ب تحلیل رابط ب هه 1و ب ههک ار 2و جامع

می

پردازد و در پیشناسائی این ارتباط ،تحدید و تقلیل بهه در اجتماو را تعقی ف م ی کن د.
علت شناسی محیطی و اجتم اعی بهها اری و راهه ای ک اهش ب هه و ارائ طری ق در

پیشگیری ۳از بهه ،رسالت جامع شناسی جنائی است.
-3مبانی نظری(:نظرات فشار)

اهوال نظری فشار از دی دراه "دورک یم" ال ام م یری رد .نظری ات "مرت ون ،ک وهن"،

"کلوارد" و "اوهلین" و "رابرت اَکَنیو" م مترین دیدراه ها در نظری فشار است.
-3-1رابرت مرتون (اهداف و وسایل):

"رابرت مرتون" ۴جامع شناس آمریا ایی ،منش أ انح راف اف راد را س اختار و فرهن ر
اجتماعی میداند .نظری بی هنااری فشار مرتون ،بیانگر این مطلف است ک یک جامع

منسام ،بین ساختارهای اجتماعی و وسیل های اجتماعی تاکید شده و فرهنر و آرمان-

های تعیین شده توازن برقرار میکند .بی هنااری مرتون عدم توازن ب ین اه داف ارزا
داده شده و وسیل های اجتماعی مشروو برای نیل ب اه داف اس ت( .رابرتس ون:1۳۷۴،

 )2۷2وقتی بین وسیل و اهداف ارائ شده توازن برقرار نشود ،ناهنا اری حاه ل م ی-
شود .تبلیغ فرهتهای برابر برای تمامی انسانها در جامع و عدم دسترسی ر روهه ای
اقلیت محروم و طبق پایین ب این فرهتها سبف میشود ک ای ن ر روه انگی هه بس یار
1

-Crim
-Delinquent
3
-Prevention
4
- Robert Merton
2
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زیادی پیدا کنند .ولی از فرهتهای آموزشی و شغلی الزم برای تحق ق ای ن انگی ههه ا
محرومند .این بی هنااری بر این رروهها فشار وارد میکن د ت ا از ه ر وس یل ای ب رای
کسف در آمد و موفقیت استفاده کنند ولو آن راه نامشروو و یا غیر قانونی باشد( .ک وئن،
 )۹۷ :1۳۸۴هیههایی با ارزا وجود دارند و هم ب دنبال آن هستند و تبلیغ ات رابط
حقوق و امتیاز مساوی را تبلیغ میکند و راههای مااز را برای هم مش ص م یکن د
.لیان این طرق مااز در عمل ب دلیل فقر یا اختالف طبقاتی عملی نمیشود و احساس
بی عدالتی ،فرد را ب رواهای نامشروو ب رای دس تیابی ب اه داف س وق م یده د و
خودا ابهار سازی میکند .از نظر "مرتون" این ابهار سازی و روا سازی فرد مح روم

ب پنج روا هورت میریرد؛ روا اول :همنوایی اس ت ک ف رد ه م اه داف و ه م
وسایل مشروو را مورد پذیرا قرار میدهد .روا دوم :اهداف پذیرفت م یش ود و ب
طرد ابهارهای ارائ شده منت ی میشود ک آن را نوررایی یا نوآوری مینامن د ک ش ایع
ترین پاسخ کاروان میباشد .جرایم یق سفید 1،در این دست قرار میریرد ک دست ب

خالقیت و نوآوری در رسیدن ب اهداف میزنند .روا سوم :عادتگرایی یا آئ ین منش ی
است ک فرد اهداف را قبول ندارد و ابهارهای رس یدن ب اه داف را ه م قب ول دارد و
دست ب وسایل غیر قانونی نمیزند .روا ه ارم :حال ت انفع الی بدس ت م یآی د ن
اهداف را و ن وسایل را قبول نداشت و منهوی میش ود .مم ل ولگ رد ه ا ی ا معت ادین.
عصیانگری و شورا ک در این حال ت ف رد اه داف و وس ایل را قب ول ن دارد و ه م
جایگهین برای آنها دارد .یعنی مارمین این دست از جامع جدا میشوند .ع دم موازن
در اهداف و وسایل فرد را تحت فشار قرار داده و او را ب سمت انح راف و توس ل ب

وسایل نامشروو سوق می ده د .دس تیابی ب موفقی ت ب ر اس اس طبق ی اجتم اعی –
اقتصادی فراهم میشود .فشار در طبق مرف ب دلی ل در دس ترس ب ودن فره ته ای
آموزشی و رفاهی ناهیه است .مردم ت یدست برای رهایی از فشار ممان است دست ب
سرقت و خرید و فروا مواد م در بهنند( .معظمی )۷۷ :1۳۸۸ ،احساس فشار در طبق
متوس نیه ب دلیل دسترسی تقریبی ب اماانات محدود اس ت .نظری فش ار م یروی د:
1

-White Collar Criml
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افراد ناتوان همان هیههایی را میخواهند ک افراد توانمند میخواهند ،ولی وقتی برخ ی

از آنها درمییابند ک با وسایل مشروو نمیتوانند ب آن هیهها برسند از طریق فعالی ت-
های غیر قانونی میخواهند ب آن هیهها دست یابن د .رفت ار انحراف ی نتیا فش ارهای
اجتماو است .تعبیر ساده آن در این ضرب الممل آمده ک «فق ر باع

ج رم م یش ود».

(دانش)2۸ :1۳۶۴ ،
-3-2آلبرت کیکوهن

1

"کوهن" در تبعیت از "مرتون" و با بس دیدراه وی منابع ساختاری فشار ک منار ب
کژروی توس طبق پائین میشوند را مورد توج ق رار داد .او در می ان پس ران نوج وان

طبق کاررر ،این مف وم را ب کاربرد .اهوالد با دیدراه "مرتون" در اساس بی هنا اری و
فشار موافق است ،ولی امور اقتصادی و مادی و ناتوانی در نیل ب اه داف م ادی ک در

نظری ی "مرتون" مد نظر بود ،در نظر "کوهن" جای خود را ب ن اتوانی در ب دس ت
آوردن موقعیت و پذیرا در جامع متعارف میدهد ،ک موجف فشار میشود .اق دامات
ج ت سقوط فرهنر طبق متوس با خ رده فرهن ر بهها اری ،ج ت بدس ت آوردن

جایگاه ،ک آنرا نظری واکنش و وارون 2میرویند( .ال وینف ری )2۳۸ :1۳۸۸ ،در دی دراه

"کوهن" موقعیت افراد با استانداردهای طبق متوس  ،ک فراریرترین استانداردها اس ت،
مورد آموزا قرار میریرند ،این استاندارد مال رفتار و منش خ وب اس ت .نوجوان ان
طبق متوس ک دارای والدین متوس هستند ،ب ترین توانایی ب رای نی ل ب اه داف را
دارند .این طبق با رعایت این استانداردها ن فق در هشم بهررساالن ،بلا در مقاب ل
همتایان خود ب احترام و موقعیت دست پیدا میکنند .اما نوجوانان طبق پایین ب وی ژه
پسران ،همیش نمیتوانند این استاندارد را تامین کنند ،آنها م ارت رفتاری و اجتم اعی
برای نیل ب ارزاهای طبق متوس را ندارند ،در نتیا محرومیت طبق ای ایااد ش ده
،ایااد سرخوردری میکند .ارر عدم پرخاشگری روشی برای بدست آوردن موقعیت در
جامع مشروو متوس است ،خرده فرهنر و پاسخ جمعی طبق پایین ب ع دم دس تیابی
1

-Albert KeyCohen
- The theory of reaction and the inversion
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بر این موفقیت ش رت ب خشونت و پرخاشگری اس ت .در نظری ک وهن فره ت ه ا
بیشتر در دست طبق متوس است تا طبق پ ایین( .ویلی امه و م ک ش ین)1۷۰ :1۳۹۳ ،
فرهت های فرو بست شده از یک طرف و عهت نفس پایین اعضای جوان طبق ک اررر
از سوی دیگر دو عامل ج رم و انح راف اس ت( .وای ت و هی نس )1۶۰ :1۳۹2 ،خ رده
فرهنر جوانان طبق پایین در ب دست آوردن و جایگهینی موقعیت اجتماعی و ش رتی
ک آرزویش را دارند در واقع عدم پذیرا وسایل مشروو و جایگهینی وسایل و راههای
جدید است ک ب هورت منفی جایگهین روا منفی میکنند .ار ر م ؤدب نم یتوانن د
باشند و معروف شوند ،خشن میشوند و معروف میشوند و یا رئیس باند م واد م در
میشوند و معروف میشوند.
-3-3ریچارد کلوارد و لوید اوهلین (فرصتهای افتراقی)
"مرتون" فراهم نبودن فرهتهای مشروو را علت بی هنا اری م یدانس ت .ول ی آی ا
فرهتهای نا مشروو برای هم فراهم است .برخ ی از فره ته ای نامش روو مما ن
است در دسترس باشند ولی برخ ی دیگ ر در دس ترس نیس تند .یعن ی ع دم ت وازن در
دستیابی ب فرهتهای مشروو همان قدر م م است ک عدم توازن بر دس تی ابی ب
فرهتهای نا مشروو و اینا افراد پس از عدم دستیابی ب فرهتهای مشروو ،جامع
ه فرهتهای نا مشروعی را در اختیار آنان قرار میدهد .آنها را دخیل در الگ وه ای
بهه کاری خاهی میکند( .جوانمرد )11۷ :1۳۹۰ ،دان ش ک ژ رفت اری ب رای همگ ان در

دسترس نیست .راههای مااز ک در دسترس نباشد فرد ب فار راههای غی ر ما از م ی-

افتد ولی هم راههای غیر مااز در اختی ار نیس تند .پ س راهه ای غی ر ما ازی ک در
دسترس است ،شیوه انطباق فرد را در جامع مش ص میکن د .در ای ن دی دراه از ی ک

طرف از دیدراه "مرتون" و "کوهن" استفاده شده و از طرف دیگر در موقعی ت ف رد و
دسترسی ب اماانات نامشروو از بوم شناسی ماتف ش یاارو ال ام ررفت ش ده اس ت.

"کلوارد" 1و "اوهلین "1از شاست دوران س ن میرویند .ک ب افرادی اشاره دارد ک

- Colward

1
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در حوزه فعالیتهای قانونی و غیر قانونی هر دو ناموفق عمل م یکنن د .هن ین اف رادی
آسیفپذیرتر از دیگران بوده و ب روش ریری از جمل پیوستن ب خ رده فرهن ر ه ای
لذت طلف 2مصرف کننده موادروی می آورند.

-3-4نظریه عمومی فشار رابرت اکینو
"مرتون" در نظری ی خودا بر فشارهای ساختاری جامع تای و تاکید کرده اس ت در
هورتی ک باید ب جنب های روانی و عاطفی هم توج داشت ،هراک خیل ی از ج رایم
ناشی از افاار و ذهنیت و بینش انسانها است .بنابراین عینی بودن فشار همراه ب ا جنب
ذهنی بودن فشار در نظر ررفت میشود .س مرحل ی -1منابع فشار-2.احساس ات منف ی
ناشی از فشار-۳.رفتار مارمان فرد ناشی از آنه ا ،در نظری فش ار ،عم ل مارمان را
تبیین میکند .افهایش فشار ،افهایش جرم را در پی دارد( .ال وینفری )2۸۸ :1۳۸۸ ،البت
برخی افراد قادرند ک حتی در شرای نامطلوب و فشار ب روشی غیر از ارتا اب ج رم
ب این فشارها پاسخ دهند .قسمت اول فشاردر خود کنترلی و سازا و قبول رواها و
عدم ارتااب جرم است .تالا فرد برای رسیدن ب هدف اناام میشود ولی در مقایس
با تالا کسانی ک ب هدف رسیدهاند غیر منصفان تلقی میشود .پس این ام ر شاس ت
در تحقق ب شیدن ب اهداف معتبر ب طور ممبت است .تالا برای رسیدن ب ث روت و
فقدان اماانات الزم و ن ایتاد احتمال وقوو سرقت و یا خیانت در امان ت و کالهب رداری
پی در پی هستند .حذف محر های ممبت و ارزشمند ،ممل فوت و طالق وال دین و ی ا
اخرا از کار ک میتواند ب افشای اسرار کارفرم ا بیاناام د .س عی در جب ران فش ار و
جایگهینی محر های از دست رفت است ،سبف میشود تا جرم ارتااب یابد .با وج ود
محر های منفی ک فشار را ایااد میکند ،ممل تنبی بدنی یا س وء اس تفاده از کودک ان،
منابع مذکور ،سبف فشار و جرم است .در واقع عوام ل وق وو ج رم در نظری عم ومی

فشار در س قالف دست بندی میشوند-1:شاست در اهداف و از دس ت دادن مح ر -

های ممبت-2 .وجود فشارهای منفی-۳.شاست در اهداف ک بیانگر دی دراه "مرت ون"
- Ohhlin
- Delightful subcultures

1
2
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است .از دست رفتن محر های ممبت نظیر فوت والدین و طالق و فشارهای منفی ممل
اخرا از مدرس تا تنبی بدنی و یا نرسیدن ب اهداف میتوان د انگی هه و محرک ی باش د
برای انتقام از دیگران در بهررسالی و ارتااب جرایم م تلف.
-4نظریهی فشار در قرآن و احادیث:
فرمولها و معیارهای نظریات فشار در آیات قرآن و احادی

معص ومین عل ی م الس الم

قابل ردیابی و مشاهده است ،عدالت و لیاقت و (اس تحقاق) دو مقول م م در ق ران و
روایات است .عدالت مف ومی جدا از برقراری توازن در فرهتهای جامع نیست .ای ن
توازن در مف وم اجتماعی در قالفهای کوهک ممل خ انواده و و در قال ف وس یعتر در
رروهها و در مف ومی رسترده تر در کل اجتماو و حاوم ت قاب ل تص ور اس ت .وقت ی
حاومت عدالت مدار باشد ،زمین های تنفر و احساسات منفی ناش ی از ب ی ع دالتی از
بین میرود و فرد دست ب جرم ن واهد زد .در هورتی ک ع دالت برق رار و اس تحقاق

افراد رعایت شود ،نظری ی "مرتون" و آنچ در قالف ناب نااری از آن یاد م ی ش ود از
بین خواهد رفت .بی عدالتی در توزیع ثروت و موقعی ته ای اجتم اعی و فره ته ا،
احساس بی عدالتی همان احساس ناشی از فشار ک زمین ارتااب انحراف است ف راهم
می آید .پس م مترین زمین و ابتدائی ترین زمین ارتااب ج رم را بای د در ع دم ت وازن
مذکور جست و جو کرد .در قرآن و احادی

این وظیف (برقراری توازن) در وهل اول

بر ع ده حاومت است .امام علی(و) می فرمایند :پس هون رعیت ،حق والی را بگ ذارد
و والی حق رعیت را ب جای آرد ،حق میان آن ان ب هرگ مق دار بش ود و راهه ای دی ن
پدیدار و نشان های عدالت بر جای خود قرار ریرند( .سید رض ی )۳1۶ :1۳۹2 ،ع دالت
اجتماعی در توزیع اماانات و منابع در قدرت ،ثروت و منهلت و داشتن متبلور میشود.
برابری در اسالم ،برابری برابرها و نابرابری نابرابرها در استحقاق است .دول ت ی ا نظ ام
اسالمی خیرها و مهایا و منابع را میان ش روندان خود بر حس ف تناس فه ای هندس ی
یعنی استحقاق و شایستگی تقسیم میکنن د .ع دالت در س م ب ری و عوام ل تولی د و

عدالت در مصرف میتواند زمین ی محو فشار و جرم باشد .امیرالمومنان عل ی(و) م ی-
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فرماید« :اِسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَاحْذَرِ الْعَسْفَ وَالْحَیْفَ فَاِنَّ الْعَسْفَ» عدل را ب کار بن د و از ن ا
هماهنگی و انحراف بپرهیه( .سید رضی )۵۳ :1۳۹2 ،و همچنین فرمودند « :العدل یض ع
االمور مواضع ا» عدالت هر هیهی را در جای خود م ین د( .هم ان )۵2۷ ،و در ب اب
استحقاق میفرمایند« :مبادا نیاوکار و بد کردار نهد تو برابر باشند زیرا ک این کار رغبت
نیاوکار را کم مینماید و بد کردار را ب بدی وا می دارد( .همان )۴12 ،خداوند ع دالت
را برقرار نمود ب این هورت ک هر هاحف استعدادی آنچ اس تحقاق داش ت ،عنای ت
کرد و حق هر هاحف حقی را ادا نمود تا کار عالم بس امان ش د و راس ت( .طباطب ائی،
 )۳۳1 :12 ،1۳۷۵مرحوم عالم جعفری مینویسد« :تمامی ن اتوانیه ای بش ر معل ول
یک خطای نا ب شودنی است ک عبارت از مقدم داشتن "میخواهم" بر عدالت اس ت».

(جعفری )12۳ :1 ،1۳۷2 ،ش ید مرتضی مط ری در کتاب سیری در ن جالبالغ م ی-
نویسد :امیر مؤمنان علی(و) معتقدند ک  :آن اهلی ک میتواند تعادل اجتم اعی را حف
کند و هم را راضی نگ دارد ب پیار اجتماو سالمت و ب اجتماو آرامش بدهد ،عدالت
است( .مط ری )۸۰ :1۳۷۹ ،آرامش ب معنای عدم وقوو انحرافات و جرایم اس ت .زی را
عدالت با فطرت بشر سازرار است .نظری ی "مرتون" را میتوان در آی ی  ۳2س ورهی
نساء ب عین مشاهده کرد .خداوند سبحان در این آی میفرمایند« :وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّ ُ
بِ ِ بَعْضَاُمْ عَلَب بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیف مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیف مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْ أَلُوا
اللَّ َ مِنْ فَضْلِ ِ إِنَّ اللَّ َ کَانَ بِاُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا» « :آرزو (و توقّع بیاا) در فضیلت و مهیّت ی
ک خدا ب آن بعضی را بر بعضی برتری داده مانید؛ ک ه ر ی ک از م رد و زن از آنچ
اکتساب کنند ب رهمند شوند .و هر ه می خواهید از فضل خدا درخواست کنی د (ن از
خلق) ک خدا ب هم هیه داناست» .حضرت علی(و) در مورد کس انی ک ب معاوی
پیوستند فرمودند :آنان عدالت را نشناختند و دیدن د و ش نیدند و ب ر وا س پردند و
دانستند ک مردم در میهان عدالت برابرند ،لذا رری تند تا ب امتیازهای ویژه برسند( .سید
رضی )۴۳۷ :1۳۹2 ،عدالت اولین رکن در تساوی در فرهتها است .لیان سود ج وئی
یا طمع ،عامل دیگر در بیانات و فرمایشات امیر المؤمنین علی(و) است .پس ارر عدالت
برقرار بود و شرای و فرهتهای مساوی وجود داشت ،استحقاق معنی خواهد یافت و
افراد خا

و الیق ب امتیازات خا

ک لیاقت آنها است ،می رسند .اف راد س ودجو و
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طمعاار با اناار عدالت و عدم استحقاق خود ،خود را الیق آنچیهی میدانند ک لیاق ت
دیگ ران در آن اس ت ،ل ذا منح رف ش ده و س عی در تص احف آن اس تحقاق از ط رق
نامشروو میکنند  .پیوستن ب معاوی از همین موارد است .نمون بارز این قضی را در راه
اندازی جنر جمل و رفتار طلح و زبیر باید جست و جو کرد .خل وت نش ینان ح ریم
قدرت ک خوی برتری جویی دارند زمین بیشتری از ب ره من دی از فره ته ا دارن د.
فرهتهایی ک ن بر مبنای اس تحقاق بلا ب ر مبن ای ق درت در اختی ار آن ان اس ت.
امیرالمؤمنان در نام  ۵۳از ن جالبالغ خطاب ب مالک اشتر وقتی او را ب حاومت مصر
بررهید در این خصو

نصایحی را ب مال ک مرق وم کردن د :ک خ وا

جامع در

اجرای عدالت از هم ناراضیتر و در خواست هایشان پافش ار ترن د .و دوس ت داش تنی
ترین هیهها نهد تو در عدل ،فراریرترین آنها باش د( .هم ان )۴۰۵ ،حاوم ت عمم ان و
توج وی ب خوا

و اقوام اُمَوی در نابرابری فرهتها و موقعیتها ع املی در ایا اد

حس منفی و تنفر و ن ایتاد قتل عممان بود و «خویشان پدری او (عممان) از بنی امی ب پا
خواستند و همراه او بیتالمال را خوردند و ب باد دادند هون شتر ررسن ای ک ب ج ان
ریاه ب اری بیافتد ،عممان آنقدر اسراف کرد ک ریسمان بافت او باز شد و اعمال او م ردم
را برانگی ت و شام بارری او نابودا ساخت»( .همان )۳1 ،عممان ب س عدبن ع ا
بنیامی از طایف خود ،هد ههار درهم و ب مروان ب حام ک دام ادا ب ود ه د ه هار
درهم و ب ابوسفیان دویست ههار درهم و ب طلح دو میلیون و دویست ههار دره م و
ب زبیر پنااه و ن میلیون و هشتصد ههار درهم و برای خ ودا س ی میلی ون و پانص د
ههار دینار و ب عبدالرحمن شوهر خواهرا دو میلیون و پانصد ههار دینار داد( .هم ان،
 ) ۶۷آرزوها و سود جویی و طمع را وقتی عدالت برقرار است و ش ص استحقاق ندارد
را باید عامل انحراف دانست .خداوند در آی ی  ۳۸از سورهی قصص میفرمایند« :تِلْ کَ
الدَّارُ الْآخِرَةُ نَاْعَلُ َا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا» و این س رای آخ رت را
تن ا برای کسانی قرار می دهیم ک ارادهبرتری ج وئی در زم ین و فس اد را ن دارد .ام ام
علی(و) آرزوهای کاذب را ب سراب و آب نمائی تشبی فرمودند ک تش ن کام ان را ب
دنبال خود میکشاند ،ولی هر لحظ آنها را تشن ت ر م یکن د( .تمیم ی آم دی: 1۳۹2،
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 )۴۳۸در دعای کمیل میخوانیم« :وَ حَسَبَنِی عَنْ نَفْعِی بُعْدُ أَمَلِی» آرزوه ای دراز م را از
منافع واقعی محروم ساخت( .قمی )1۳۳ :1۳۸۶ ،از امام هادق (و) در مورد مردمی ک
آلوده ب انواو رناهان هستند سوال شد ک اینها دائماد میرویند م ا ب رحم ت و عف و
خداوند امیدواریم .ایشان فرمودند« :اینان مردمانی هستند ک ررفتار آرزوه ا هس تند ،ن
آراست ب امید .کسی ک ب هیهی امید دارد برای ب دست آوردن آن اقدام الزم را انا ام
می دهد و آنا از هیهی میترس د از آن دوری م یکن د»( .کلین ی )۷۵ :۳ ،1۳۹2 ،در
کالم امام هادق تالا برای ب دست آوردن رحمت خدا ،یعنی کس ف اس تحقاق از راه
مشروو و ترس از عذاب ال ی ب خاطر رناهان فراوان ،همان آرزوهای مردمان رناها ار
را ب وجود میآورد ک می رویند ما ب رحم ت و عف و خ دا امی دواریم .امی ر مؤمن ان
علی(و) فرمودند :ثمره آرزو ،تباه شدن عمل است .هرک دنبال آرزوهایش و رویاه ایش
برود ،رناش بسیار میشود .هرک ررفتار آرزویی دراز شود ک ارا ب د م یش ود .آرزو
خرد را ب خطاء میکشد و یاد را ب فراموش ی ب دل م یس ازد( .تمیم ی آم دی:1۳۹2 ،
 )1۸۶ترکیف دو مف وم کلیدی عدالت و استحقاق برای رسیدن ب اه داف مش روو در
کنار مفاهیم احساس بی عدالتی و حر

و طمع و زیاده خواهی در تمامی امور اع م از

اقتصادی و اجتماعی در مفاهیم قرآنی و روایات و رابط مستقیم بین این دو مورد توج

قرار ررفت است .دیدراهی ک "مرتون" و "ک وهن" از آن اس تفاده کردن د .فرمایش ات
امیرالمؤمنان علی(و) در خصو

خلوت نش ینان ق درت مرب وط ب اق وام و فرزن دان

هاحف قدرت ،بیانگر همان دیدراه کلوارد و اهل ین اس ت .زی را داش تن فره ته ا و
اماانات کاروی و در دسترس بودن آن برای هاحبان قدرت اماان انحراف و کا روی
بیشتر ب آنها میدهد .شیوهزمامداری عممان مصادیق عینی این دی دراه اس ت .اق وام و
بستگان وی با عدم عدالت و عدم استحقاق موقعیت بیشتری برای انحراف داشتند و ه
بسا م الفینی بودند ک از این امتیاز یعنی نسبت خویشاوندی با عممان ب رهمند نبودند و
قدرت انطباق با شرای را آنچنانا ممالد معاوی داشت نداش تند .یعن ی ع دم براب ری در
فرهتهای ارتااب جرم .در زمین مسایل اقتصادی ک مرتون بر آن تاکید دارد بای د ب
نقش فقر اشاره کرد .امام علی(و) میفرمایند« :ب درستی ک فق ر باع

ذل ت نف س و

سررردانی و جلف غمها است( .همان )۵۳۸،همچنان ایشان ب فرزند خود محمد حنیف
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فرمودند« :فرزندم من از فقر و نادانی برای تو بیمنا
ببر .زیرا ک فقر باع

هستم ،پس از آنها ب خ دا پن اه

کاستی در دین و سررشتگی خرد است و مای کین و دش منی».

(سید رضی )۵۰۵ :1۳۹2 ،و فرمودند« :الفق ر الم وتُ ابکب ر» فق ر م رگ ب هرگ اس ت.
(همان ) ۴۷۵ ،پیامبر اکرم(

) فرمودند :بار خدایا من از کفر و فقر ب تو پن اه م ی ب رم،

مردی عرض کرد آی ا ای ن دو ب ه م برابرن دو فرمودن د آری( .ری ش ری1۴2۹ ،ق،
 )1:۴۴۸فقر سبف ایااد انگیهه و آرزوهایی میشود ک فرد ب واسط آن احس اس ب ی
عدالتی را احساس حق خود میپندارد و با این فار ک اس تحقاق وی ب یش از ع دالت
موجود است با وسایل نا مش روو ب ث روت نهدی ک م یش ود .امیرالمؤمن ان عل ی(و)
فرمودند :ضرورت فقر ،ب کار زشت بر میانگیهد»( .تمیمی آمدی )۵۳۸ :1۳۹2 ،فش ارها
و س تیها در کالم امیرالمؤمنین یای از علل انحرافات تلقی شده است .ناراحت کنن ده
بودن س تیها و درررونی و فساد اخالقی ناشی از س تیها ،دیگ ران و اطرافی ان را در
مورد فرد ب وحشت انداخت و از دست رفتن اطرافیان را ب دنب ال دارد .ای ن از دس ت
دادن دوستان و اطرافیان ،همان مطلبی اس ت ک در نظری عم ومی فش ار در قال ف از
دست رفتن یک امر ممبت عامل وقوو جرم است .فساد اخالقی ناشی از س تیها س بف
انحراف و رناه و جرم است .امیر مؤمن ان عل ی(و) م ی فرماین د« :العس ر ل ؤم» س تی
ناراحت کننده است( .همان )۵۳۷ ،وی همچنین می فرماین د« :العس ر یفس د ابخ الق»
تنگدستی ،اخالق را فاسد میکند( .همان) ایشان اندوه خوردن را نیمی از پیری میدانند.
«ال م نصف ال رم»( .سید رضی )۴۶۹ : 1۳۹2 ،در کالمی دیگر از امی ر مؤمن ان عل ی(و)
آمده است :س هیه می سوزاند و نابود میکند؛ فقر بعد از توانگری ،ذلت بع د از ع هت
و از دست دادن دوستان( .تمیمی آمدی )۵۳۷ :1۳۹2 ،امی ر مؤمن ان عل ی(و) فرمودن د:
خداوند همواره بندران خود را ب انواو شداید مواج م یکن د و اقس ام کوش شه ا و
مااهدتها را پیش پای آنها میرذارد»( .سید رض ی« )۳۹۴ :1۳۹2 ،و ل م یاب ر عظ م
احد من االمم اال بعد ازل و بالء» خداوند هرره است وان شاس ت ی ملت ی را بازس ازی
نفرمود مگر پس از آزم ایشه ا و تحم ل مش االت( .هم ان )2۷1 ،فش ار و ش داید و
س تیها وسیل امتحان و کسف لیاقت در اسالم است ،ه ر ق در آزم ایش و مش االت
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بهررتر باشد ،ثواب و پاداا نیه بهررتر خواهد بود( .هم ان )1۸۷ ،خداون د س بحان در
آی  ۴سورهی بلد میفرمایند« :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ» همانا م ا انس ان را در رن ج و
زحمت آفریدیم .یعنی مصیبتهای دنیا و س تی و ن اراحتی ب رای فرزن د آدم هم واره
وجود دارد تا از دنیا بیرون برود( .طبرسی )۷۴۷ :1 ،1۳۸۰ ،و همچنین در آی 1۷سوره

مبارک لقمان خداوند میفرمایند« :وَاهْبِرْ عَلَب مَا أَهَابَکَ» مصیبتهایی ک بر ش ما م ی-
آیند در برابر آنها هبر و مقاومت نمائید و در آی  1۴۶از سورهی آل عم ران فرمودن د:
«وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَ ُ رِبِّیُّونَ کَمِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَهَابَ ُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَ ا
اسْتَاَانُوا وَاللَّ ُ یُحِفُّ الصَّابِرِینَ» «و بسی پیامبران ک خدا پرس تان بس یاری در کنارش ان
نبرد کردند و از هر رنای ک د ر راه خدا دیدند ،سست و زبون و درمانده نشدند و خدا
هابران را دوست دارد» .فشارها و س تیها در اسالم در طول زندری بشر با وی هم راه

بوده است ک فلسف آفرینش آن امتحان و آزمون ال ی است .در برخی موارد نیه س تی-

ها و فشارها وسیل ای در ج ت عقوبت و پاداا مؤمنین است .امام هادق(و) فرمودن د:
«شدیدترین بالها در بین آفریدران ،ن ست ب پیامبران و س پس ب اوه یاء م ی رس د.
آنگاه ب ممل و شبی ترین مردم ب آنان ،مومن ب مقدار نیایهایش آزموده میشود .ه ر
ک دینش درست و کارا نیک باشد ،بالیش شدیدتر است هراک خدای عهوج ل دنی ا
را مای پاداا ب مؤمن قرار نداده و ن وسیل عذاب ک افر .ام ا آنا دی نش نادرس ت و
کارا سست باشد ،بالیش اند است .بال ب انسان مؤمن پرهیهرار زودتر می رس د ت ا
باران ب سطح زمین( .کلینی )2۵۹ :2 ،1۳۹2 ،امام هادق میفرمایند« :کُلَّما أزدَادَ العَب دُ
إیماناد ازدَادَ ضِیقاد فِی مَعِیشَتِ ِ» هر اندازه ک ایمان بنده افهون رردد ،تنر دستیاا بیش تر
و زندریاا س تتر می ش ود( .هم ان )2۶1 ،و پی امبر ما رم اس الم(

) فرمودن د:

«حاایت مؤمن حاایت ساق ریاه است ک بادها آن را ب این سو و آن سو کج و راست
میکنند ،مؤمن هم ب واسط بیماریها و درده ا ک ج و راس ت م یش ود .ام ا حاای ت
عصای آهنین بی انعطافی است ک ه یچ آس یبی ب آن نمیرس د ،ت ا اینا م ررش ب
سراغش آید و کمرا را در هم میشاند»( .همان )2۵۸،اما هادق(و) میفرمایند :ه ل
شف بر بنده مؤمن نگذرد مگر اینا واقع ای برایش رخ دهد و او را غمگین سازد و ب
واسط آن متذکررردد»( .همان )2۵۴ ،این دست از روایات فلس ف س تیه ا و فش ارها
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برای مؤمنین را اوالد ابتالء و آزمایش میداند ک م ؤمن ب ین انح راف و ث واب یا ی را
بررهیند و ثانیاد این س تیها لیاقت مؤمن برای آزم ایش اس ت .زی را پ اداا م ؤمن در
آخرت است و ثالماد س تیها تلنگر و اخطاری است برای مؤمن تا خ دا را از ی اد نب رد.

"هفوان جمال" روایت میکند ک رفت :خدمت امام هادق(و) شرفیاب شدم و ع رض
کردم فدای شما رردم؛ شنیده ام ک فرمودهاید شیعیان ما هم اهل ب شت هستند و ح ال
آنا در میان شیعیان شما رروهی هستند ک رناه می کنند و اعمال بسیار زشتی مرتا ف
میشوند و شراب میخورندو اهل دنیا و خوارذرانی هستند .فرمودند« :بلی هم آنها
اهل ب شت هستند و هیچادام از آنها ک رفتی از دنیا نم ی رون د مگ ر اینا ررفت ار
بیماری روحی و یا جسمی یا بدهی و یا همسای مردم آزار و یا همسر بد اخالق ش وند
و ارر ب این ا ک رفت شد مبتال نشود ،خداوند جان کن دن او را س ت م یرردان د ت ا
کفاره رناهان او شود و از دنیا بیرون برود و در حالی ک رناهی ندارد( .مس تنب ،1۳۹2 ،
 )۵۸۴ :2در روایات اخیر علت شدائد و س تی ا عاقبت ب خی ری ش یعیان ذک ر ش ده
است .ب هر حال خداوند سبحان ،کل م خی ر اس ت و ذات اق دس ال  ،ب دی در خ ود
ندارد .س تیها و فشارها و شدائد برای مؤمنین وسیل ی آزمایش است ت ا در دو راه ی
انت اب قرار ریرند و ب قرب ال ی برسند و مارمین و رناهااران شدائد و س تی ه ا را
ب ان و وسیل ای برای انحراف میدانند .این س تیها و فشارها همیش شاست خ ورده
اراده انسانها هستند .ارادهای ک ب لیاقت و استحقاق برسد میتواند مش روو از نعم ات
ال ی ب ره مند شوند .محر های منفی و از دست دادن محر های ممبت نظی ر باله ا و
مصیبت ها ،از دست دادن فرزندان و اطرافیان و تحریاات نفس ام اره در قال ف مح ر
های منفی و متافیهیای ک توس

ش یطان انا ام م یش ود و شاس ت در مطالب ات و

خواست های مشروو ،در نگاه فق شیع در ابعاد م تلف دارای مصالح و مفاسدی اس ت.
مصلحت از آن تقوا پیشگان است تا خویش را بیازمایند و ب قرب ال ی برسند و مفسده
برای سست ایمانان ک ب انحراف و جرم ررایش یابند .ه بس ا شاس ت در اه داف و
نرسیدن ب امیال و آرزوها بنا بر حامت خداوند جل جالل ب نفع آدمی است ک انسان
از آن اطالعی ندارد و آن را بی عدالتی تلقی و خ ود را مس تحق دانس تند و ب ا وس ایل
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نامشروو سعی در رسیدن ب آن دارد .در برخی از م وارد فق ش یع ب ادر نظ ر ر رفتن
فشارها وس تی ا کیفر وماازات را حذف یا تقلیل میدهد.امام هادق (و)فرمودن د:مردی
ک

از همس را دور اس ت وزن ی ک

از ش وهرا دور اس ت محص ن محس وب

نمیشوند.محصن بودن ک ب واسط آن حام سنگسار واجف میشود،آن است ک مرد ب ا
همسرا وزن با شوهرا در یاا ا اقام ت داش ت باش ند.وووهمچنین فرمودن د :امی ر
المومنین(و)همیش

در روزک ار قحط ی وررسنگی،دس ت س ارق را قط ع

نمیارد(.بروجردی)۹۶۵ :۳۰ ،1۳۸۷،در کنار این احاام میت وان ب قاع ده (الض رورات
تبیح المحذورات)اشاره نمود ک بر اساس فشارهای موجود ب ا رعای ت ش رای خ ا
جرایم وافعال حرا حام اباح پیدا میاند.خداوند در آی  1۷۳سوره بق ره میفرمای د:إنَّمَا
حَرَّمَ عَلَیْاُمْ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْ ِنهِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِ ِ لِغَیْرِ اللَّ ِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ بَ ا ٍ وَال عَ ادٍ
فَال إِثْمَ عَلَیْ ِ إِنَّ اللَّ َ غَفُور رَحِیم .همانا (اهلل متعال) حیوان (حالل روشتی ک بدون ذب ح)
خودا بمیرد و خون (جاری و روان) و روشت خو و هرآن (حیوان حالل روش تی)
ک (زمان ذبحش) نام غیر اهلل بر او ررفت شود را حرام قرار داده است  ،پس هر کس ک
مابوررشت (ک از این حرام ا ب ورد و در حالی ک ) ن بغاوتگراست و ن ه م از ح د
رذرک ننده است (فق بوقت نیاز و بقدر نیاز می خورد) پس براو (در خوردن حرام ا در
هنین حاالتی) رناهی نیست و قطعا اهلل (متع ال) بس یار آمرزن ده و ب ی ن ای ت م رب ان

است-۵رابط جرایم مناطق مرزی با نظری فشار

مرزنشینان وساکنان مناطق مرزی همان هیههایی را میخواهند ک افراد س اکن در س ایر
مناطق کشور میخواهند ،ولی وقتی برخی از مرزنشینان درمییابند ک با وسایل مش روو
نمیتوانند ب آن هیهها برسند از طریق فعالیتهای غیر قانونی نظیر قاهاق میخواهن د
ب آن هیهها دست یابند .رفتار انحرافی غالف مرزنشینان نتیا فشارهای اجتم او اس ت.
تبعیض و نابرابری اجتماعی آن دست از تفاوتهای میان افراد اشاره دارد ک ب ه ورت
اجتماعی تعریفشدهاند .این نابرابری ها بر شیوه زن دری اف راد و ر روهه ای م تل ف،
فرهتها ،پادااها و امتیازاتی ک از آن ا برخوردارند ،ب طور متفاوتی ت أثیر م یر ذارد.
ترکیبی از محرومیت تحمیلی بیرونی (تبعیض و محی سیاسی) و احساس شدید هویت
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ق ومی احتم االد بیش ترین من ابع بس یج ر روهه ای مارمان

در من اطق م رزی

هستند.نابرابری های مداوم اجتماعی بر ماهیت ساختاری تنشهای اجتم اعی و پتانس یل
نارضایتی اجتماعی در میان مرزنشینان ب تحقق تمایهات و شاافهای اجتم اعی منا ر
میشود .تبعیض و نابرابری های اجتماعی و مشارکت سیاسی (میهان دخالت در س اختار
سیاسی) در زیرماموع این رهیافت ب ع واملی ه ون احس اس تبع یض و محرومی ت
نسبی اشاره دارد.مرزنشینان با دیدن بی عدالتی در توزیع ثروت ا وموقعیت ای اجتم اعی
وعدم دسترسی ب منابع مشروو ار طرق نامشروو مارمان نظیر قاهاق سعی در رس یدن
ب اهداف مشروعی هستند ک از آن محروم مانده ان د .ای ن م دل از نگ را در من اطق
مرزی دیدراه مرتون وکوهن را ب دست میدهد.منابع فشار در مرزنشینان در قالف من ابع
بیرونی واقتصادی ب عاملی پایدار در طول زمان تبدیل شده و ش ص را ب سمت ج رم
سوق میدهد .مرز نشین بیاار با دیدن اجحاف و بیعدالتی ودرماندری در امور اقتص ادی
ب جرایمی نظیر قاهاق وکولبری دست خواهد زد .فقدان من ابع ک افب در أم رار مع اا
وبیاارى وافهایش جمعیت ونبود اماانات وررایش ب قاهاق وسایرجرایم نظیر رهبری
باندهای قاهاق انسان وورود وخرو غیر قانونی از مرز مؤی د نظری اه داف ووس ایل
نامشروو رابرت مرتون است.آنچ نقش مرز را جرم قاهاق ب یش از س ایر م وارد تبی ین

مینماید عوامل اقتصادی ونظری رابرت مرتون استنقش علل جفرافی ایی وم رزى
در وقوو بهه با تاثیر رهارى بر عوامل اقتص ادی پررن ر ت ر اس ت .دور ب ودن از مرک ه
وقانون رریهی در حدود مرزى واوضاو نابس امان همس ای ه ا اث رات اقتص ادى را ب ر
نواحی مرزى خواهد رذاشت ک میتواند محر

ق وى ب رای ر رایش ب ج رایم نظی ر

قاهاق باشدیای از متغیرهای زمین ای اثررذار دیگر درزمین تا وین و ش دتی ابی
جرایم مرزی موقعیت جغرافیایی است .این مسئل در قال ف ه مج واری جغرافی ایی ب ا
مناطق برخوردار از قومیت مشاب و همچنین ،قرارررفتن در جایگاه پیرامونی و دوری از
مرکه مطرح میشود و پتانسیل مطالبات قومی ساکنان مرز را تقوی ت م یب ش د .می هان
فاهل جمعیتهای قومی در مرز از حاوم ت مرک هی ب ر ع واملی ه ون نارض ایتی و

نیروهای رریه از مرکه افهوده میشود (امیراحمدی .)1۹ :1۳۷۴،ع دم ت وازن در دس ت-

........398تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

یابی ب فرهتهای مشروو همان قدر م م است ک عدم توازن بر دستیابی ب فرهت-
های نا مشروو و اینا مرزنشینان پس از عدم دستیابی ب فرهته ای مش روو ،جامع
ه فرهتهای نا مشروعی را در اختیارمرزنشینان ق رار م یده د .آنه ا را دخی ل در
الگوهای بهه کاری خاهی نظیر باندهای قاهاق میکند .حاومت ع دالت م دار زمین
های تنفر و احساسات منفی ناشی از بی عدالتی را ب ا توج ب من اطق م رزی ازب ین
خواهد برد وساکنان مرز دست ب جرم ن واهن د زد .ب ی ع دالتی در توزی ع ث روت و
موقعیتهای اجتماعی و فرهتها ،احساس بی عدالتی همان احساس ناشی از فشار ک
زمین ارتااب انحراف است فراهم میآید .پس م مت رین زمین و ابت دائی ت رین زمین
ارتااب جرم را باید در عدم توازن مذکور جست و جو کرد .عدم دسترس ی مرزنش ینان
محروم و طبق پایین ب فرهتها سبف میشود ک ای ن ر روه ب اانگیهه ش وند ول ی از
فرهتهای آموزشی و شغلی الزم برای تحقق این انگیههها محرومند .این ب ی هنا اری
بر مرزنشینان فشار وارد میکند تا از هر وسیل ای برای کسف درآمد و موفقیت اس تفاده
کنند ولو آن راه نامشروو و یا غیر قانونی باشد .هیههایی با ارزا وجود دارن د و هم
ب دنبال آن هستند و تبلیغات رابط حقوق و امتیاز مساوی را تبلی غ م یکن د و راهه ای
مااز را برای هم مش ص میکند  .لیان ای ن ط رق ما از در عم ل ب دلی ل فق ر ی ا
اختالف طبقاتی ودوری از مرکهاناام نمیشود و احساس بی ع دالتی و فش ار ،س اکنان
مرزی را ب رواهای نامشروو برای دستیابی ب اهداف سوق میدهد و م رز نش ین در
پی این محرومیت ابهار سازی مینماید.د.
نتیجه گیری:
انس ان ا در ط ول زن درب خ ویش براث ر فش ارهاى رروه ب ومحیط ب واجتم اعب از
هناارهاى حاکم بر اجتماو ت طب میانند .جرم شناسب وجامع شناسب جنایی در قل ف
نظریات مبتنب بر عدول ازهناارها این فشارها رامبناى بههاارى میدانند  .نظری مرت ون
در قالف اهداف ووسایل مشروو ومحرومیت رروه بهها اران وفش ار کم ب موقعیت اى
مشروو بههاارى را باغلب در فضاى محرومیت اى مالب توجی نموده وآلبرت کب ک وهن
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با همین مبنا با غلب محرومیت در کسف فرهت ا وموقعیت اى اجتماعب وفش ار ناش ب از
آن ب تبیین بههاارى میپردازد.کلوارد واهل ین ن ابرابری در کس ف فره ت اى نامش روو
راسبف فشار وبههاارى میداند ون ایتا رابرت اکینو ب ا تاکی د ب ر فش ارهاى س اختارى
جامع در ابعاد ذهنب و عینب ب تبیین فشار ونقش آن در بههاارى میپردازد .بانگاهب ب
آیات وروایات میتوان ب نظریات فشار بیان شده در دین اسالم رسید.آی  ۴سوره بلد ب ا
بیان خلقت انسان در رنج وزحمت ب همهادى فشار وزندری انسان اشاره دارد.دو مقول
عدالت ولیاقت ( استحقاق)ارکان تبیین نظریات فش ار در اس الم هستند.فش ار وس تی ا
وسیل امتحان وکسف لیاقت در اسالم بوده وب عنوان یا ب از عل ل انح راف در لس ان
ائم معصومین شناخت میشوند.هنانچ در روایات فرمودند :تنگدس تب اخ الق را فاس د
میاندس تی ا وفشارها وسیل پاداا مومن تلقب شده وس تی ا وس یل ت ذکر ب م ومن
شناخت میشود.آرزوهاى دراز ودست نیافتنب افراد در کن ار توه ی ه اى معص ومین در
مورد خلوت نشینان ق درت مف اهیم مرت ون وک وهن وکل ورادو واهل ین را ب دس ت
میدهد.نوو حاومت خلیف سوم وقدرت خویش اوندان وى مص داق ب ارز ای ن مف اهیم
است .عدم دسترسی مرزنشینان محروم و طبق پایین ب فرهتها سبف میشود ک ای ن
رروه باانگیهه شوند ولی از فرهتهای آموزشی و شغلی الزم برای تحقق این انگیههه ا
محرومند .این بی هنااری بر مرزنشینان فشار وارد میکن د ت ا از ه ر وس یل ای ب رای
کسف در آمد و موفقیت استفاده کنند ولو آن راه نامشروو و یا غی ر ق انونی باش د ع دم
توازن در دستیابی ب فرهت های مشروو همان ق در م م اس ت ک ع دم ت وازن ب ر

دستیابی ب فرهتهای نا مشروو و اینا مرزنشینان پس از عدم دستیابی ب فره ت-
های مشروو ،جامع ه فرهتهای نا مشروعی را در اختیارمرزنشینان ق رار م یده د.
آنها را دخیل در الگوهای بهه کاری خاهی نظیر باندهای قاهاق میکن د .م رز نش ین
بیاار با دیدن اجحاف و بیعدالتی ودرماندری در امور اقتصادی ب جرایمی نظیر قاه اق
وکولبری دست خواهد زد .فقدان منابع کافب در أمرار معاا وبیاارى وافهایش جمعیت
ونبود اماانات وررایش ب قاهاق وس ایرجرایم نظی ر رهب ری بان دهای قاه اق انس ان
وو رود وخرو غیر قانونی از مرز مؤید نظری اهداف ووسایل نامشروو راب رت مرت ون
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است نظرات فشار در بههاارى قرن ا جلوتر از آنچ جرمشناسان در دویست سال اخی ر
ب خود نسبت میدهند در دین اسالم با غنا وقدمت بیشتر بیان رردیده وبر ج رم ش ناس
مسلمان واجف است تا با دفاو از شریعت ناب محمدى واهل بیت علی م الس الم در راه
شناساندن علوم م تلف من جمل جرم شناسی وجامع شناس ی جن ایب اس المب ر ام
بردارد دیدراه های مطرح شده در نظریات فشار در واقع ترجم ای ناخواست از ق رآن و
روایات و ارتباطی ب مسلمان بودن ندارد ،زیرا خ داجوئی فط ری و خ داررایی فط ری
انسان را ب سمتی میکشاند ک حتی ناخواست ب کالم خداوند سبحان رواهی م ی ده د
و این امر ب همان رسول باطنی و خدا ررایی فطری برمیرردد و ما را ب قاعده اساس ی
«کُلُّما حَاَمَ بِ ِ الْشَّرْوُ ،حَاَمَ بِ ِ الْعَقْلُ  ،وَ کُلُّما حَاَمَ بِ ِ الْعَقْلُ حَاَمَ بِ ِ الْشَّ رْوُ» رهنم ون

میشود.آنچ "مرتون" و "کوهن" و ایادی آنها در نظریات فشار مطرح نمودند خالقیت
و نو آوری نیست؛ بلا بیان مفاهیم و محتویات قرآن و احادی
بندی شایل نظریات جرم شناسی.

اس ت در قال ف بس ت
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دانشگاه ت ران،

 -۶جوانمرد ،ب روز)1۳۹۰( ،نظری های ب ی س امانی اجتم اعی ،ب ی هنا اری و فش ار،
فصلنامه تعالی حقوق ،شماره..12
 -۷جعفری لنگرودی ،محمد جعفر )1۳۹۴(،ترمینولوژی حقوق ،ت ران،نشر رنج دانش.
-۸جعفری ،محمدتقی ،)1۳۷2(،ترجمه و شیرح نهیا البهغیه ،1 ،ت ران،دفت ر نش ر
فرهنر اسالمی.
 -۹حر عاملی ،محمد بن حسن )1۴۰۹(،وسایل الشیعه،1۸ ،قم  ،مؤسس آل البیت ،قم
.
-1۰دانش ،تا زمان( ،)1۳۶۴مجرم کیست ،جرم شناسی چیست ،ت ران،مؤسس کی ان.
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-11رابرتسون ،دیوید،)1۳۷۴(،درآمدی بر جامعه ،ترجم حس ن ب روان ،نش ر آس تان
قدس رضوی.

-12ری ش ری ،محم د1۴2۹( ،ق)،منتخی
شیخ،قم،نشر دارالحدی .

مییزان الحکمیه ،1 ،ترجم حمیدرض ا

-1۳سید رض ی ، )1۳۹2( ،نها البهغه ،ترجم ی محم د دش تی،هاا اول،ق م  ،نش ر
یاسین نور.

 -1۴طبرسی ،فضل بن حس ن )1۳۸1(،االحتجاج ،1 ،مت رجم ب هاد جعف ری ،ت ران
،نشر دارالاتاب االسالمی .

-1۵عالم طباطبائی،)1۳۷۵( ،تفسیر المیزان،12 ،ت ران ،دارالاتاب االسالمی .
-1۶کلینی ،رازی ،محمد بن یعق وب ،)1۳۹2(،اصیول کیافی ،1 ،ترجم محم دباقر
کمرهای ،ت ران،نشر اسوه.
-1۷کلینی ،رازی ،محمد بن یعقوب ،)1۳۹2(،اصول کافی ،2 ،ترجم محم دباقر
کمرهای ،ت ران،نشر اسوه.
 -1۸کلینی ،رازی ،محمد بن یعقوب ،)1۳۹2(،اصیول کیافی ،۳ ،ترجم محم دباقر
کمرهای ،ت ران،نشر اسوه.

-1۹کینیا ،م دی )1۳۸۶(،مبانی جرمشناسی ،1 ،انتشارات دانشگاه ت ران.
-2۰کینیا ،م دی )1۳۸۶(،مبانی جرمشناسی ،2 ،انتشارات دانشگاه ت ران.
 -21کوئن ،ب روس ،)1۳۸۴(،درآمدی بر جامعه شناسی ،ترجم محس ن ثالثی،ت ران،
نشر توتیا.

تحلیل جرمشناختی –جامعه شناختی جرایم در نقاط مرزی در پرتو تئوریهای فشار در 403..........

 -22قمی ،شیخ عباس،)1۳۸۶( ،مفاتیحالجنان ،قم،نشر پارسیان..
 -2۳علی بابایی ،غالمرضا ،)1۳۶۹( ،فرهنگ علوم سیاسی،

 ،1ت ران ،شرکت نش ر

ویس.
-2۴مالسی ،محمدباقر)1۴۰۳( ،بحاراالنوار ،۶۸ ،بیروت ،مؤسس الوفاء.
-2۵مالس

ی،محمدباقر)1۴۰۳(،بحییییییاراالنوار،۴۰ ،بیروت،،مؤسس

،الوفاء.

 -2۶معظمی ،ش ال ،)1۳۸۸(،بزهکاری کودکان و نوجوانان ،ت ران،نشر دادرستر.
 -2۷مط ری ،مرتضی ،)1۳۷۹(،سیری در نهاالبهغه،ت ران ،نشر هدرا.
-2۸مط ری ،مرتضی،)1۳۶۹( ،مجموعهی آثار،2 ،ت ران ،نشر هدرا.
-2۹وایت ،راب و هینس ،فیونا )1۳۸۶(،درآمدی بر جیرم و جیرم شناسیی ،ترجم ی
سیدروحاهلل هدیق،ت ران ،نشر دادرستر.

-۳۰نافی ابرند آبادی ،عل ی حس ین و هاش م بیگ ی ،حمی د )1۳۷۷(،دانشینامه جیرم
شناسی ،نشر دانشگاه ش ید ب شتی.

-۳1محسنی ،مرتضی )1۳۷۵(،دوره حقوق جزای عمومی ،هاا دوم ،ت ران ،رتاب ان
رنج دانش.

 -۳2محمدی اهل ،عباس)1۳۸۵( ،بزهکاری کودکان و نوجوانان ،نظری های انح راف
اجتماعی ،ت ران ،نشر علم.

-۳۳مستنب  ،سیداحمد )1۳۹2(،القطره ،1 ،ترجم ی محمد ظریف ،قم،نشر الماس.
۳۴معین ،محمد)1۳۷۹ .فرهنگ فارسی .هاا .1۵جلد.۴ت ران :انتشارات سپ ر.

........404تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

 -۳۵نراق ی ،مالم دی ،)1۳۸۳(،جییامع السییعادات ،1 ،قم،موسس ی مطبوع اتی
اسماعیلیان.
-۳۶والس ،امام ،رب کا ،)1۳۷۸(،حقوق بینالملل عمومی ،ترجم محمد شریفی  ،ت ران
 ،نشر نی.

