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 چكيده

خوانش متفـاوتي از متـون ادبـي     توان به درك و  اي مي  رشته  امروزه در پرتو مطالعات ميان
گيري از چنين رويكردي، بـا    مقالة حاضر با بهره دست يافت و از آنها لذتي دوچندان برد.

هاي ادبيات   المثل  ها و ضرب  ، برخي حكايت»پنجرة شكسته«شناسانة   استفاده از نظرية جرم
هـاي    ها و جـرم   ناهنجاريگويد: اگر جلوي   اين نظريه مي فارسي را بازخواني كرده است.

گيري   هاي بزرگ به وقوع خواهد پيوست. در مقدمه نحوة شكل  ك گرفته نشود، جرمكوچ
هاي قابل انطباق بـا ايـن نظريـه از برخـي       اين نظريه و محتواي آن بيان شده، سپس نمونه

ن ها ذكر گرديـده اسـت. پرهيـزداد     ها و حكايت  المثل  متون مهم ادب فارسي، شامل ضرب
شدن آنها بـر اثـر تكـرار      هاي كوچك، به خاطر ترس از عادي  افراد از انجام خطاها يا جرم

دهد. از اين رو نه تنهـا    است، زيرا تكرار، اكثر امور را نزد انسان، عادي و طبيعي جلوه مي
هـاي    در آثار تعليمي و اجتماعي، بلكه در اغلب متـون، از جملـه متـون عرفـاني و رسـاله     

هايي را، در برابر خطاهاي كوچك مشاهده كرد. اين   گيري  توان چنين سخت  ز ميمذهبي ني
مقاله با استفاده از روش پژوهش اسنادي و كيفي نوشته شـده اسـت: ابتـدا نظريـة پنجـرة      
شكسته معرفي شده، سپس برخي متون تعليمي فارسي مانند گلستان و بوستان سعدي بـه  

  اند.  تحليل انتخاب شدهآماري جهت بررسي و » نمونه«عنوان 
  نظرية پنجرة شكسته، ادبيات فارسي، خطاهاي كوچك، مجازات بزرگ. :ها هواژكليد
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  . مقدمه1
اي شخصي بودم كه بـا سـرعت     روزي در گرماگرمِ تابستان دوران دانشجويي، سوار تاكسي

گفـت: همسـرم   اش را پرسـيدم.      شتافت. از راننده علت عجله  سوي قزوين مي  آسايي به  برق
خواهند به كالنتري ببرند؛ اگر پايش آنجـا بـاز شـود، كـار تمـام       زنگ زده كه پسرمان را مي

كردني نبود، اما بعدها، به حكمت آن پي بردم!   است! آن روز حساسيت آن راننده برايم درك
گـاه  هاي متعددي از آن بر انگيخته گردد،   شود و دايره  همانند سنگي كه در حوضي انداخته 

در آينـده پيامـدهاي نـاگواري    اهميت، ممكـن اسـت     ظاهر بي   عمل يا خطايي كوچك و به
  باشد.  داشته

شما هم احتماالً در تجربيات يا مطالعات خود با چنين رفتارهـا يـا باورهـايي برخـورد     
و برايتان جاي سوأل بوده كه چرا گذشتگان در اين مورد چنين باور داشته يا چنـان   ايد    كرده

هاي عروسي تا همين يكي دو دهة پيش، در برخـي    اند؟ براي مثال چرا جشن  كرده  عمل مي
كشيده است و جامعـه چـه هـدفي از ايـن       مناطق ايران گاه از سه روز تا يك هفته طول مي

ا    كرده و چه سودي از آن مي  زمان جشن ازدواج دنبال مي  كردن مدت  طوالني برده است؟ امـ
گرديـد كـه مردمـان      گاه متوجه مي  شويد، آن  شناسان آشنا مي  ققان و اسطورهوقتي با نظر مح

اند به فرد در شرف ازدواج، به   خواسته  كردن ايام جشن عروسي مي  اعصار گذشته با طوالني
طور عملي و علني نشان دهند يا او را شيرفهم كنند كه وي در حال تحول عظيم و بزرگـي  

شود و رسماً  مسـئوليت    از يك دوره به دوراي ديگر منتقل مي در زندگي خود است و دارد
گيرد. اين دورة جديد شرايط خاص خودش دارد و در آن نبايـد    زندگي را دارد به عهده مي

ديگر برخي اعمال و كارهاي دورة قبل يا نوجواني را انجـام داد. بـه عبـارت ديگـر وي از     
گيـرد، بـه طـور      شن عروسي انجام مـي طريق آداب و رسوم خاصي كه در طي چند روز ج

گردد و اين آگاهي، سبب تغيير رفتـار    ملموس و عملي متوجه اين تغيير در زندگي خود مي
  )27- 26: 1393شود.(كمبل،  و شخصيت او در دورة بعد از ازدواج مي

ها در ذهن ما وجـود داشـته باشـد. از      هاي فراواني از اين گونه سوأل  ممكن است نمونه
توان به حساسـيت در    ما، كه در ادبيات فارسي نمود يافته است، مي باورهاي فرهنگيجملة 

اهميت اشاره كرد. براي مثـال اكثـر مـا      هاي كوچك و به ظاهر بي  وقوع خطاها و ناهنجاري
را شـنيده يـا   » شـود   دزد، شـتر دزد مـي     تخـم «المثـل   و يـا ضـرب  » چوپان دروغگو«داستان 
ايم تخم كجا و شتر كجا؟! اين دو چـه ارتبـاطي بـاهم      گاه از خود پرسيدهايم. شايد   خوانده

سوز منتهي شود؟   دارند؟ چگونه عمل ناهنجار كوچكي ممكن است به جرمي بزرگ و جان
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يكبارة خطايي مگر چه ايرادي دارد؟ چرا گذشـتگان مـا در برابـر چنـين خطاهـا يـا          انجام
انـد؟!    ساخته   و گاه از كاه، كوه   ي زيادي داشتههاي كوچك، حساسيت يا سختگير  ناهنجاري

 Broken Window( »پنجرة شكسته«ها نهفته است؟ نظرية   چه حكمتي در پس اين سختگيري

Theory (ها ما را كمك كند و داليل بيشتري براي توجيه اين   تواند در پاسخ به اين سوال  مي
  باورها و آداب فرهنگي در اختيار ما بگذارد. 

اي مربوط به جـرم شناسـي اسـت و نشـان دهنـدة        نظرية پنجرة شكسته در اصل نظريه
ميزان جاري اخـتالل شـهري و تـأثير آن بـر افـزايش رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي و جـرم          «

ريختن آشغال  مستي،هايي مانند زورگيري، بد  ). به سبب ناهنجاري2016ويكي پديا، »(است
هاي آن، نپرداختن پول بليط مترو و... كه   ردن ديوارهك  بر كف قطار مترو، خط خطي و نقاشي

گرفت، مسئوالن شهر غير   در شهر نيويورك و مخصوصا متروي آن انجام مي 1980در دهة 
كننـد، دو جـرم شـناس بـه       از تغيير و تحوالتي كه در اداره و كنترل شهر و مترو اتخاذ مـي 

 )George. L. Kelling(  كلينـگ  ال. جو جور  )James k. Wilson( ويلسون يمز كيجي ها منا
) اين دو بعد از 1كنند.( هايِ متروي نيويورك را بررسي  ناهنجاري كنند تا علل  را استخدام مي

 «گويد:  اين نظريه مي  .كنند  حل مطرح مي  را به عنوان راه شكسته ةپنجرمدتها مطالعه، نظرية 
نوع توالي رو بـه گسـترش، بـه طـرزي     معموال در سطح اجتماع، بي نظمي و جرم در يك 

اي از يـك سـاختمان شكسـته     اند... چنانچه{اگر} پنجره  جدايي ناپذير، به هم پيوند خورده
ها نيز خواهنـد شكسـت... يـك    زودي ديگر پنجره گردد، به شود و همچنان تعميرنشده رها

ران{مراقب} نيست و كس نگاي از اين است كه هيچپنجرة تعميرنشده و شكسته خود نشانه
كلينـگ و  »(اي را بـه دنبـال نخواهـد داشـت    هايي بيشتر، هيچ هزينهبنابراين شكستن پنجره

ك گرفتـه نشـود،   ي كوچـ هـا  مها و جر  بنابراين اگر جلوي ناهنجاري ).184: 1382ويلسون،
قانوني   نشاني از بي كوچك هاي  جرمخطاها و  زيراهاي بزرگ به وقوع خواهد پيوست،   جرم

فرستندة اين پيام به جامعـه،   شود و  و از هم گسيختگيِ كل جامعه و نظام اجتماعي تلقي مي
آنكه كسي   ، بيانجام دهد تواند  يكاري بخواهد مكس هر هر مخصوصاً به تبهكاران است كه 

هـاي بـه     گيري در برابر ناهنجاري  ! حال آن كه سختجرم آزاد استانجام  :شود ويمزاحم 
هـاي    توانـد چنـين جـرم     نمي جامعه وقتيكه كوچك و مقابله با آنها، بيانگر آن است  ظاهر

بـه نظـر    ت.خواهـد داشـ  ي برخورد شديدتر ،جرائم بزرگ كند، در برابر تحملكوچكي را 
اموال {به حال خود}رهاگرديده براي افراد بيرون بازيچة خـوبي جهـت   « ويلسون و كلينگ

شود تخريـب    موجب مي» هيچ كس مراقب نيست«ا تجربة تفكر ي».  تفريح و غارت هستند
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حتي براي افرادي كه در حالت عادي، خواب انجام چنين كارهـايي  «اماكن يا اموال رهاشده
تـر    بسـيار سـريع  » نماينـد   را نديده، و كساني كه احتماال خود را ملتزم به قانون قلمـداد مـي  

محقق در مطالعات خود دريافتند كـه    اين دو ).184: 1382كلينگ و ويلسون،(صورت گيرد
استفاده از زور يا نيروي پليس، هميشه، بهترين عامل جلوگيري از وقوع جرم و ناهنجـاري  

شـود،    كه توسط ساكنان يك منطقه يا محل  اعمال مي» هاي غير رسمي  كنترل«نيست، بلكه 
معمـوال در    )184: 1382كلينگ و ويلسون،(شود.» مند  رفتار عمومي، قاعده«گردد   سبب مي

رسمي   زيادتر است، كنترل اجتماعي غير» نسبت افراد محترم به بدنام«هايي كه   مناطق يا مكان
از ايـن رو اگـر    ).184: 1382كلينـگ و ويلسـون،  (ها كمتـر اسـت    بيشتر و ميزان ناهنجاري

» تمـاعي هـاي اج   انهدام كنتـرل «اي رايج شود سبب   در جامعه» به حال خود رهانمودن«رفتار
جنگـل  «گردد و در عرض يك هفته يا يك ماه ممكن است  شهر يا منطقة متمدني را به   مي

كلينـگ و  (مواجـه سـازد.  »افـول مـدنيت  «و آن را بـا پديـدة   » مخوف و خطرناك تنزل دهد
را از علـل اصـلي وقـوع    » منفعت طلبي شخصـي «ويلسون و كلينگ  )184: 1382ويلسون،
ايم كه حقوق را   عادت كرده«كنند و برآنند كه متاسفانه ما   مي هاي اجتماعي معرفي  ناهنجاري

را تعريـف كـرده،   » مـن «با اصطالحاتي ضرورتاً فردگرايانه تصـور نمـاييم: قـانون، حقـوقِ    
آنچه براي «شود چنين گمان كنيم كه   و... اين نگرش موجب مي» را مجازات كرده» او«رفتارِ

انچه براي افراد بسياري نيز اتفاق افتـد، چنـدان اهميتـي    افتادنش اهميتي ندارد، چن  فرد اتفاق
حال آنكه هر فرد تبهكار يا هـر ناهنجـاري    )184: 1382كلينگ و ويلسون،(»داشت.  نخواهد
اي مانند زورگيري، دزدي و... همانند يك پنجرة شكسته است كه اگر بـا واكـنش     اجتماعي

  شود.  هاي بيشتر مي  دن پنجرهش  جدي و عمومي مردم مواجه نگردد، منجر به شكسته
البته اين نظريه عوامل محيطي، خانوادگي و ژنتيكي را هم در رخداد ناهنجاري يا جـرم  

داند، اما معتقد است كه ايـن عوامـل، در صـورت وجـود فرصـت يـا         در جامعه نامؤثر نمي
راد در آن در ظاهرشدن جرم يا ناهنجاري تأثير دارند. موقعيت يا شرايطي كـه افـ  » موقعيت«

گيرند، نقش بسزايي در گرايش آنان به انجام كار خوب يا بد دارد. براي نمونـه، در    قرار مي
تواند افرادي را كه از نظر ژنتيكي يا خانوادگي ناهنجاري   مثال باال موقعيت پنجرة شكسته مي

  اي ديگر تشويق يا وسوسه كند.   دارند، به  شكستن پنجره
مديريت شهري، در شناسي است و     اي مربوط به جرم  آنكه نظريهنظرية پنجرة شكسته با 

تواند كاربرد   اصالحات اجتماعي، اقتصاد و... هم به كار گرفته شده، در زندگي فردي نيز مي
اي برداريم و آن   داشته باشد. براي مثال اگر ما در اتاق يا دفتر محل كار خود، هر روز وسيله
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ز مدتي آن اتاق يا دفتر به انباري آشفته تبديل خواهـد شـد كـه    را سرجايش نگذاريم، بعد ا
  ها زمان ببرد.   اي در آن ممكن است مدت  بازيافتن وسيله

در جستجويي كه نويسنده دربـارة نظريـة پنجـرة شكسـته داشـت، مطالـب زيـادي در        
ايـن   هاي حقوقي و علوم اجتماعي در مورد اين نظريه نوشته شده بود، اما تحقيقي كه  مجله

نظريه را بر متن يا اثر خاصي در ادبيات فارسي انطباق داده باشـد، يافـت نشـد. از ايـن رو     
  شد.   ضرورت پرداختن به چنين تحقيقي احساس مي

هاي قابل انطباق با اين نظريه در ادبيات فارسي، يـادآوري    نمونهقبل از پرداختن به ذكر 
يـا سـختگيري نسـبت بـه وقـوع       چند نكتـه الزم اسـت. نخسـت: بـراي بيـان حساسـيت      

پـردازي،    را به كار بـرديم. منظـور مـا از ريـز    » ريزپردازي«هاي كوچك اصطالح   ناهنجاري
اهميـت و بـيش از حـد بـزرگ       هاي كوچك و به ظاهر بـي   پرداختن به خطاها يا ناهنجاري

هـا يـا     هدادن اين خطاها براي تحذير مخاطب از انجام آنها است، نه پرداختن به پديـد   جلوه
موجودات كوچك يا توصيف مفصل يك حالت، موجود يا پديده. از آنجا كه در اغراق هم 
با بزرگنمايي مواجه هستيم، ممكن است ريزپردازي با اغراق اشتباه گرفته شود، اما اين دو با 

شوند، امـا در آن،    هم تفاوت دارند. اگرچه در اغراق هم امور كوچك، بزرگ جلوه داده مي
رود؛ دوم آنكـه مخاطـب از عمـل خطـا يـا        از ناهنجاري اجتماعي سخن به ميان نمـي  اوالً

زي، تحـذير مخاطـب از عملـي    شـود، حـال آنكـه هـدف ريزپـردا       ناهنجار پرهيز داده نمي
  است.  ناهنجار

سـازي نظريـه پنجـرة شكسـته در ادبيـات فارسـي بـه سـراغ           دوم: براي بررسي و پياده
ي رفتيم، زيرا متون تعليمي بيش از متون ديگر دربردارندة آداب و المثلها و متون تعليم  ضرب

حكـم چكيـده و     ها هـم غالبـاً در    المثل  باشند؛ ضرب  رسوم و مسائل اجتماعي و فرهنگي مي
فشردة آداب و عادات فرهنگي و اجتماعي هستند. به اين سبب از آثار تعليمي فارسي كتاب 

هـاي فارسـي، جلـد اول و دوم امثـال و حكـم        ثلبوستان و گلستان سعدي و از ضرب الم
دهخدا بـه عنـوان نمونـه هـاي آمـاري اصـلي بـراي بررسـي انتخـاب شـد. البتـه غيـر از             

ها و متون تعليمي، گاهي به متون ديگر از جمله متـون تـاريخي(همچون رسـتم      المثل  ضرب
انطباق با نظرية پنجرة  هاي قابل  الحكما)، متون غنايي(مانند خسرو و شيرين) و... هم كه مثال

هايي بوديم كه در آنها نسبت به   ها، به دنبال حكايت  شكسته داشتند، استناد شد. در اين كتاب
خطاها يا اعمال ناهنجارِ كوچك و بي اهميت، حساسيت و سـختگيري زيـادي نشـان داده    

رين هـايي كـه بيشـت     ها استخراج شد. سـپس حكايـت    شده بود. در مرحله اول اين حكايت
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انطباق و تشابه را با محتواي نظريه پنجره شكسته داشتند، ذكر و تحليل گرديد. آخرين نكته 
قابل يادآوري اين است كه در نظريه پنجره شكسته همه افراد جامعه از انجام عمـل خطـا و   

المثلهاي استخراج شـده از    ها و ضرب  شوند، اما در برخي از حكايت  ناهنجار پرهيز داده مي
ن ادبي فارسي، معموال بزرگان و مسئوالن جامعه از انجام اعمال ناهنجار يا خطـا پرهيـز   متو

شوند، زيرا اين افراد در حكم الگوي افراد جامعه هسـتند و خطـاي آنهـا زودتـر و       داده مي
  آيد.  بيشتر از خطاي ديگران به چشم مي

  
  ها  . بحث و نمونه2

توان بـه درك و خـوانش متفـاوتي از متـون ادبـي        مياي   رشته  امروزه در پرتو مطالعات ميان
گيـري از چنـين رويكـردي، بـا اسـتفاده از        دست يافت و از آنها لذتي دوچندان برد. با بهره

هـاي فارسـي را     المثل  ها و ضرب  توان برخي حكايت  شناسانة پنجرة شكسته، مي  نظرية جرم
جامعه شناسي، ادبيات و روانشناسي را  بازخواني كرد. نظرية پنجرة شكسته ارتباط سه رشتة

شناسـي،    دهد. در ادبيات نيـز همچـون روانشناسـي و جامعـه      با همديگر به خوبي نشان مي
شـود. از همـين     هاي رواني و مسايل اجتماعي زندگي انسـان مطـرح مـي     بسياري از دغدغه

گيرند،   كمك ميروست كه جامعه شناسان و روانشناسان در تحقيقات خود از ادبيات بسيار 
اما بر خالف اين دو رشته كه هميشه زباني صريح و علمي دارند، ادبيات اغلب داراي زباني 

گـذارد. بـراي     غيرصريح است و به همين سبب ناخودآگاه و ناخواسته بر مخاطب تأثير مـي 
هاي   گويد كه اگر جامعه به جرم  شناسي در نظرية پنجرة شكسته با بياني صريح مي  مثال جرم

هاي بزرگتري به وقوع خواهـد پيوسـت، امـا ادبيـات همـين        تفاوت باشد، جرم  كوچك بي
  ــت ــب حكاي ــر صــريح در قال ــاني غي ــا بي » شــود  دزد، شــتر دزد مــي   تخــم«موضــوع را ب

  است.    كرده  بيان
دادن عاقبت جرم و خطايي كوچـك در ايـن نظريـه و      اغراق يا بيش از حد بزرگ جلوه

وار دارد. ايـن نظريـه بـه زبـان رياضـي        ده، نوعي بيان و زبـان رياضـي  هاي نقل ش  حكايت
هميشه و الزاماً برابر نيست، بلكه گاه يك ممكـن اسـت بـا دو، ده،    » يك«با » يك«گويد   مي

نهايت برابر و معادل باشد: شروع عملي ناهنجـار، ممكـن اسـت آن را      صد، هزار و حتي بي
  دهد و سرانجام آن فرد را به نابودي بكشاند.  نزد كسي، براي هميشه عادي و طبيعي جلوه 

توان يافت كه نظرية پنجرة شكسته بر   هاي زيادي مي  ريزپردازي   در ادبيات فارسي نمونه
هايي كـه در مقدمـه     هايي از كتاب  يز از اطناب، به ذكر نمونهآنها قابل انطباق باشد. براي پره
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هـا    المثـل   هـا و سـپس ضـرب     ها  اشـاره رفـت، اكتفـا شـد. در ادامـه، ابتـدا حكايـت         بدان
  ) 2شود.(  مي  نقل

المثل مرتبط با اين نظريه، كـه اكثـر فارسـي زبانـان بـا آن آشـنايند،         ترين ضرب  معروف
) خالصة داستان ايـن مثـل، آن اسـت كـه مـادري بـه       3است.(» دشو  دزد، شتردزد مي  تخم«

كند و پسر اين خاموشي مادر را نشـانة تأييـد     هاي كوچك پسرش هيچ اعتراضي نمي  دزدي
رود و در نهايت جانش   تر، پيش مي  هاي بزرگ  كرده و به سوي انجام جرم  اعمال خود فرض

  )542/ 1: ج 1383دهد.(دهخدا،   را بر سر اين كارها از دست مي
نمونة ديگر، حكايت سعدي در گلستان، از رفتار انوشيروان با غالم خويش است. وقتي 

، انوشيروان يكـي از غالمـان   »صيد كباب كردند و نمك نبود«براي نوشيروان در شكارگاهي
نمك به قيمت بستان تـا  :«گويد   فرستد و به او مي  خود را براي نمك آوردن به روستايي مي

نشود و ده خراب نگردد. گفتند ازين قدر چه خلل آيد؟ گفت بنياد ظلـم در جهـان   رسمي 
  اول اندكي بوده است هر كه آمد برو مزيدي كرده تا بدين غايت رسيده.

ــيخ    اگر ز بـاغ رعيـت ملـك خـورد سـيبي ــت از ب ــان او درخ ــد غالم  برآورن
بـه سـيخ  انش هـزار مـرغ  زنند لشـكري  به پنج بيضه كـه سـلطان سـتم روا دارد

 )55- 56  :1363(سعدي،

در اين حكايت نيز با مفهوم و مصداق نظرية پنجرة شكسته مواجه هسـتيم: يعنـي يـك    
عمل نادرست و ستمي كوچك(= نمك اندك براي كباب)، مخصوصا از سـوي بزرگـان و   
حاكمان يك قوم يا جامعه، كه در حكم الگويي براي افراد جامعة خود هستند، به مرور زمان 

  تواند به ايجاد اعمال و آداب ناهنجار و ظالمانه در سطح كالن منتهي و منجر شود.  مي
تـوان    هاي بوستان و گلستان ابيات زيـادي مـي    عالوه بر اين حكايت، در خالل حكايت
  يافت كه مويد نظرية پنجره شكسته هستند.

 از گلستان:

به نيـروي شخصـي برآيـد ز جـاي     درختي كـه اكنـون گرفتسـت پـاي
ــي ــاري هل ــان روزگ ــر همچن بگــــردونش از بــــيخ برنگســــلي وگ
چو پر شد نشـايد گذشـتن بـه پيـل     سرچشــمه شــايد گــرفتن بــه بيــل

 )40: 1363(سعدي، 
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 نــه كــه را منزلــت مانــد نــه مــه را  چو از قومي يكي بي دانشي كـرد
ــاوان ده ر    خوارشنيدستي كه گاوي در علف ــه گــ ــد همــ  ابيااليــ

  )73: 1363(سعدي، 

  اندك اندك خيلي شود و قطره قطره سيلي گردد...
ــار   انــدك انــدك بهــم شــود بســيار ــه اســت غلــه در انب ــه دان  دان

  )183: 1363(سعدي، 

  از بوستان:
 نه چون گوسفندان مردم دريد  سر گرگ بايـد هـم اول بريـد

  )212: 1363(سعدي، 
ــرده تــوان آتــش افــروختن  سوختنپس آنگه درخت كهن   بخُ

  )217: 1363(سعدي، 
 كه يك نام زشتش كند پايمـال  بســا نــام نيكــوي پنجــاه ســال

  )221: 1363(سعدي، 
 كه از قطره سيالب ديدم بسي  حذر كن ز پيكار كمتر كسـي

  )248: 1363(سعدي، 
 پيش بستن چه سود چو سيالب شد  تــو اول نبســتي كــه سرچشــمه بــود

  )343: 1363(سعدي، 

و شيرين نظامي نيز وقتي خسرو براي عشرت به مرغزاري سرسبز در    خسرو در منظومة
  رود و در آن جا:  مي» دهي خرم«اطراف

ــه كــرد   سـمندش كشــتزار سـبز را خــورد ــان تب  غالمــش غــورة دهق
ــنگش    شب از درويش بستد جاي تنگش ــيد آواز چ ــامحرم رس ــه ن  ب

  )44- 45: 1389( نظامي،
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دهند. هرمـز    را اطالع مي» بودن راه خسرو    بيداد«و » رسمي  بي«به پدر خسرو، هرمز، اين 
هاي زيادي در نظر   يا مجازات» سياست«، »دردانة خويش«در برابر اين جرم به ظاهر كوچك

  هايي بر رعيت روا ندارد:   گيرد تا شاهزاده، ديگر چنين ستم  مي
ــد     ملــك فرمــود تــا خنجــر كشــيدند ــي بريدن ــركبش را پ ــاور م  تك
ــد   غالمش را به صاحب غوره دادنـد ــوره دادن ــي ش ــه آب ــي را ب  گالب
 بــه صــاحبخانه بخشــيدند تخــتش  در آن خانه كه آن شب بود رختش
 ز روي چــنگش ابريشــم گسســتند  پس آنگه نـاخن چنگـي شكسـتند

  : همان)1389( نظامي، 

د نظـر      برخي حكايت مقالـة حاضـر   هاي محمدهاشمِ آصف در رستم الحكما نيـز، مويـ
است. از جملـه در شـرح ماجراهـاي عليمردانخـان آنگـاه كـه حكومـت اصـفهان داشـته،          

  خوانيم:  مي
گذشت، از پيش رويش غالم مقرّبش كه نديم و   اتفاقاً روزي سواره با دبدبه از راهي مي

ان جاه ديد و عنـ   فروشي ربود، آن عالي  انيسش...بود با سر نيزه يك دانه بِه، از دكان ميوه
كشيد و او را طلبيد و با گريه و آه و ناله به وي فرمود تو را از فرزنـد خـود عزيزتـر و    

هـا و فسـادهاي     خورد و فتنـه   تر دارم؛ اگر تو را نكشم، قانون رياست بر هم مي  دوست
  )254: 1352(آصف،  وكناري روي خواهد داد...  بسيار در هر گوشه 

باال، روايت عبيد زاكاني است در اخالق االشراف از هاي   ديگر نمونة نزديك به حكايت
علت بردار كردن منصور حالج. در اين حكايت، معصيتي كوچك موجـب مـرگ و پايـان    

  شود:  زندگي حالج مي
گذشتم، آواز زني   منصور حالج را چون بر دار كردند، گفت: در كوچكي بر شارعي مي

اكنون از دار به زير نگريستن، كفّارت آن باال  از بام شنيدم، از بهر نظارة او باال نگريستم؛
  .)238: 1999 دانم (عبيد زاكاني،  نگريستن مي

هـايي از چنـين     از آنجا كه آثار عرفاني هم متأثّر از جامعـه هسـتند، در آنهـا نيـز نمونـه     
ها معموال جرم و يـا معصـيت     توان مشاهده كرد. در اكثر اين حكايت  هايي را مي  ريزپردازي

گيرد، اما همـين خطـا يـا      انجام مي» خطايي كوچك«يا » قصور«دهد، بلكه   رگي روي نميبز
شود. اين حساسـيت يـا سـختگيري عرفـا در برابـر چنـين         تلقي مي   قصور، در عرفان كبيره
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هاي نفساني است. از ايـن رو    گاه  خطاهايي، بيشتر به خاطر ترس از افتادن سالكان در لغزش
براي خطا يا قصور سالكان، كيفر و مجازات اجتماعي مد نظر نيست، بلكـه  در آثار عرفاني، 

رود. بـه همـين سـبب      دلي، رانده شدن از درگاه محبوب و... سخن مي  ه  از عواقبي مانند سيا
گردد. با وجود اين   حضرت آدم بخاطر يك سيب يا گندم، از بهشت و مقامِ قُرب اخراج مي

هـا،    هاي باال، آن است كه در هـر دوي آن   ها با حكايت  حكايت ، وجه شباهت اين  ها  تفاوت
اي كه ميان خطا و   گردد، به گونه  خطا يا قصوري ناچيز، موجب مجازات و كيفري بزرگ مي

  برقرار نيست.    مجازات رابطة برابر و عادالنه
تر   اينكه قصور يا خطايي كوچك بتواند سبب لغزيدن انسان در خطاهاي بعدي و بزرگ

، مطلبي است كه در تـذكره االوليـاي عطـار،    »سلسله مراتبي بودن تنزّل«گردد، به تعبير ديگر
تـوان يافـت. بـراي مثـال از       هاي زيادي از اوليا و مشايخ در مورد آن مـي   سخنان يا حكايت
  :ل است كه گفتعبداهللا مبارك نق

ها آسان گيرد، او را   سنتها پديد آيد و هر كه   هر كه راه ادب آسان گيرد، خلل در سنت
از فرايض محروم گردانند و هر كه فرايض آسان گيرد، از معرفتش محـروم گرداننـد و   

  )250- 249: 1388(عطار،  هر كه از معرفت محروم بود، داني كه كه بود

بشر حافي به سبب آنكه مبادا يافتن لذتي جسماني، اگرچه انـدك، منجـر بـه بـرآوردن     
) 167: 1388عطـار،  »( خواست و نخورده بود.  سالها دلش باقال مي« هاي نفساني گردد  لذت

كـرده،    مي» خرماي تر«نبوده و دلش آرزوي » در بصره خرما را خطري«رابعة عدويه با آنكه 
كـرده اسـت، زيـرا اعتقـاد       دوازده سال از برآوردن اين خواهش به ظاهر كوچك پرهيز مـي 

) يا وقتي بايزيد بسطامي، شـبي  126: 1388(عطار، » كار. ام و بنده را با آرزو چه  بنده« داشته
بعـد از جسـتجو،   » بنگريد تا هيچ در خانه معلوم هسـت؟ « گويد:  يابد، مي  ذوق عبادت نمي

وقــت خــويش «دهنـد، تــا بايزيـد     كننـد و آن را بــه كسـي مــي    خوشـة انگــوري پيـدا مــي  
اندك مال حرامي، قلبش را تيره  ) بشر حافي از ترس آنكه مبادا211: 1388عطار، ».(بازيافت

نوشيد و   نمي» آب از جوئي كه سلطانان كنده بودند«و انسش را با خداوند كم گرداند، هرگز
چندين حج پياده بكرد، از چاه زمزم آب برنكشيد، زيرا كه دلو «ابراهيم ادهم نيز حتي با آنكه

  )154: 1388عطار، »(و رسن آن از مال سلطان خريده بودند.
توان سراغ گرفت. براي مثـال در    هايي را مي  ها و متون مذهبي نيز، چنين نمونه  سالهدر ر
خوردن  ←كند  چيزهايي كه روزه را باطل مي«هاي احكام، در بخشِ احكام روزه، ذيل  رساله

دار چيزي را كـه الي دنـدان مانـده      اگر روزه«توان چنين احكامي را يافت:   ، مي»و آشاميدن
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دار عمـداً    اگر روزه«) يا 251: 1380صانعي، »(شود.  اش باطل مي  فرو ببرد، روزهاست، عمداً 
شود...چه{آن چيز}كم باشد يا زيـاد، حتـي اگـر      چيزي بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مي

مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل 
مان سوأل باشد كه يك قطـرة آب بـه كجـا      ) ممكن است براي250: 1380صانعي، »(است.

هـا يـا     تـوان گفـت ايـن سـختگيري      خواهد رسيد؟! يا خداوند چقـد سـختگير اسـت! مـي    
ها نيز برخاسته از همان ترس از انجام خطايي كوچك و لغزيدن در دام خطاهـاي    حساسيت

ا ممكن است به آخـرين و بزرگتـرين   ترين خط  تر است: گاه اولين و كوچك  بعدي و بزرگ
  خطا منتهي شود.  

  توان مشاهده كرد:  هايي را مي  ) نيز چنين ريزپردازي4هاي فارسي(  المثل  در ضرب
  بـن ز نگـردد  نيكو راستصدبه  سخنكژيكزخيزدكهآهوهر

  )453/ 1: ج 1383دهخدا، ، اسدي(
  سسـت  بنياد به گرددزودنگون  نخستسازيبرفبرديوارچو

  )632/ 2: ج 1383دهخدا،  ،(اسدي
 كــج ديــدار ميــرودثريــاتــا  كـجمعمـارنهـدگراولخشت

  )739/ 2: ج1383(دهخدا، 
ــازولـــيكن  بريـدنبـنازتوانآساندرخت  پيونيـــدن نتـــوان بـ

  )785/ 2: ج1383دهخدا،  ،رامين و ( ويس
 اندك علم يابد نفس چون عالي بوداندك  قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شـود

  )1163/ 2: ج1383دهخدا،  ،(ناصر خسرو

هاي ديگـري هـم در تأييـد نظريـه       مثالامكان آن بود كه هاي ذكر شده،   عالوه بر نمونه
هـايي    اما از اين كار خودداري شد، زيرا هدف مقاله، تنها ذكر نمونهپنجرة شكسته نقل كرد، 
ها. مخاطـب بـا خوانـدن      قابل انطباق باشد، نه استخراج همة نمونه بود كه اين نظريه بر آنها

هاي بيشتر در ديگر متون ادبيات فارسي قادر   هاي ذكر شده، بر يافتن نمونه  اين نظريه و مثال
خواهد بود. عالوه بر اين، بررسي تمام آثار ادبيات فارسي براي تأييد اين نظريه ممكن نبود 

اي در تأييـد بيشـتر محتـواي      كردن مقالـه، چنـدان فايـده     ير از حجيمها هم غ  و افزوني مثال
  نداشت.  نظريه
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در پايان بايد گفت كه اين نظريه همانند دانش پزشكي، پيشگيري را به مراتب مؤثرتر از 
در پايان مقالة خود با تشبيه جامعه به كالبد  كلينگو  ويلسونداند. به همين سبب   درمان مي
همان طور كه اكنون پزشكان، اهميت ترويج بهداشت را، نسبت به صرف « گويند:  انسان مي

پاسـداري از   انـد...ديگر افراد{جامعـه}نيز بايـد اهميـت      درمان بيماري به رسميت شـناخته 
(كلينـگ و   »هـاي شكسـته را بـه رسـميت بشناسـد.       نخورده و بدون پنجره  جتماعي دستا

  )204: 1382ويلسون، 
  

  گيري  . نتيجه3
ها، بيش از آنكه به زمان، مكـان يـا قـوم خاصـي       ترس از شروع برخي خطاها و ناهنجاري

ها، در   هاي ذهني و رواني همة انسان  شمول است و به ويژگي  محدود باشد، موضوعي جهان
اند كه اگـر    شود، يعني گذشتگان ما، به مرور زمان دريافته  ها، مربوط مي  ها و مكان  تمام زمان

بار اول خطايي انجام دهد، احتمال تكرار آن خطا، تبديل شـدن آن بـه عـادت و در    فردي، 
اند هر امر ناهنجاري، اولش   نتيجه از بين رفتن قُبح و زشتي آن وجود دارد. آنان اعتقاد داشته

زشت يا سخت است و آن امر بر اثر تكرار، عـادي و نازشـت خواهـد شـد. از ايـن رو بـا       
كـردن انديشـه يـا      آداب و رسوم و تمهيدات گوناگون بـراي جـايگير   ها،  استفاده از حكايت

هــا و   چنــين باورهــا، حكايــت انــد.  رســمي خــاص در ذهــن افــراد جامعــه تــالش كــرده
شـود. بـا اسـتفاده از      هايي، در فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي هم مشـاهده مـي    المثل  ضرب

گيرانـه    هـاي بـه ظـاهر سـخت      ن حكايتتوان خوانشي دوباره از اي  نظرية پنجره شكسته مي
  آنها، به اقناع يا توجيه بيشتري رسيد.     داشت و در مورد سختگيري

  
  ها  نوشت  پي

موجب  1980هاي شهر نيويورك، مخصوصا متروي آن، در دهة   از آنجا كه حوادث و ناهنجاري .1
بهتر اين نظريه مفيد اسـت:  واري از آن حوادث براي درك   ايجاد اين نظريه بوده، آگاهي خالصه

هـاي ايسـتاده     از ماشيندرخواست پول هايي مانند زورگيري،   در شهر نيويورك جرم 1982سال 
هاي بـه ظـاهر     و... و در متروي آن هم ناهنجاري كردن در خيابان  مستي، ادرار پشت چراغ قرمز،

هـاي قطـار     ديوارهكوچكي همچون ريختن اشغال بر كف قطار مترو، خط خطي و نقاشي كردن 
دهد. در چنين اوضاعي روزي مسافري بنام   مترو، زورگيري، نپرداختن پول بليط مترو و... رخ مي

رود تا بنشيند. اين واگن   شود و به سمت واگني مي  ) وارد مترو ميBernhard Goetz(برنهارد گوئتز
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پوست آن را قرق   رور سياهروند، زيرا چهار ش  خالي است و مسافران از ترس جان خود آنجا نمي
دانند. به محض نشستن گوئتز، آن چهار شـرور وي را    كرده و در حكم ملك خصوصي خود مي

زند و چون اصرار شـروران    كنند. وي خود را به نشنيدن مي  محاصره و از وي پنج دالر طلب مي
كنـد: سـه نفـر از آنهـا       يكشد و به هر چهار نفر آنها شليك مـ   اش را بيرون مي  بيند، اسلحه  را مي

اي   هاي آن روز نيويورك به صورت گسترده  شود. اين مسأله در رسانه  شان فلج مي  زخمي و يكي
گردد و سـرانجام گـوئتز از تمـام اتهامـات تبرئـه و        گيرد. ماجرا دادگاهي مي  مورد توجه قرار مي

  گردد.  خته ميشود و تنها به سبب حمل غيرقانوني اسلحه مقصر شنا  بخشيده مي
ها باشند.   اي براي درمان اين ناهنجاري  شود مسئوالن شهر به فكر چاره    اين حوادث سبب مي

كشـيد تـا     گيرند. مـثالً سـه روز طـول مـي      هايي براي مقابله با اين مشكالت در نظر مي  آنها ايده
ين سه روز، كاركنان مترو آن كاران ديوارة قطار مترو را كامالً خط خطي و كثيف كنند، بعد از ا  تبه

كردنـد و صـبح روي خـط      بردند، آن را شبانه تميز و از نو نقاشي مي  قطار را به واگن نقاشي مي
دادنـد! يـا وقتـي      روزة تبهكاران را بر بـاد مـي    دادند و بدين ترتيب يك شبه، زحمت سه  قرار مي

داد، او را   بهـاي بلـيط انجـام مـي    تبهكاري در مترو جرمي همچون زورگيري يا پرداخت نكردن 
كردند.   زدند و از وي انگشت نگاري مي  كردند، در برابر چشم همگان به او دستبند مي  دستگير مي

شان، موجب   ترسيدند دستگيري  هاي كيفري داشتند و مي  از آنجا كه اكثر اين تبهكاران سوء پيشينه
خـود دسـت كشـيدند، زيـرا خطـائي كوچـك       كشف سوابق سياه آنها گردد، از اعمال ناهنجـار  

  توانست براي آنها دردسري بزرگ ايجاد كند.  مي
اند و نويسنده الزاماً   ها صرفاً جهت تأييد نظريه نقل شده  يادآوري اين نكته الزم است كه اين مثال .2

  ست.خان آمده ا  با محتوا يا انديشة تمام آنها موافق نيست؛ همانند آنچه در حكايت عليمردان
تخـم  «رايج است، اما به تبعيت از امثال و حكم دهخـدا،  » تخم مرغ دزد«در زبان محاوره، بيشتر  .3

  نقل شد.» دزد
از آنجا كه برخي از ضرب المثلهاي مورد نظر، از كتاب بوستان و گلستان سعدي بودنـد، بجـاي    .4

  د.ارجاع به كتاب امثال و حكم دهخدا، به بوستان و گلستان ارجاع داده ش
  
  نامه كتاب

  ، به اهتمام محمد مشيري،  چاپ دوم، تهران: اميركبير.رستم التواريخ). 1352آصف، محمد هاشم(
، به تصـحيح حسـن وحيـد دسـتگردي، بـه      خسرو و شيرين). 1389اي(  الياس بن يوسف، نظامي گنجه

  كوشش سعيد حميديان، چاپ يازدهم، تهران: قطره.
، ترجمـة  »هاي شكسته، پليس و امنيـت محلـي    پنجره«). 1382ن(جورج ال، كلينگ و جيمز كي، ويلسو

  .204- 179، صص 43، شماره 1382، تابستان مجلة حقوقي دادگستريمحمد صادري توحيدخانه،  
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  ، چاپ دوازدهم، تهران: اميركبير. 2و  1،  ج امثال و حكم). 1383دهخدا، علي اكبر( 
مـد علـي فروغـي، چـاپ چهـارم،      اهتمـام مح . بـه  كليـات سـعدي  ). 1363سعدي، مصلح بن عبداهللا(

  اميركبير.  تهران:
، چـاپ بيسـت و   رسالة توضيح المسائل). 1380صانعي، يوسف{= آيت اهللا شيخ يوسف صانعي}(بهار 

  قم: انتشارات ميثم تمار.. نهم
، به اهتمام محمد جعفر محجوب، زير نظر احسان يار كليات عبيد زاكاني). 1999(الدين نظامعبيد زاكاني، 

  . Bibliotheca Persica Pressشاطر، نيويورك(اياالت متحدة آمريكا): 
ا. نيكلســون، چــاپ اول،  ، بــه تصــحيح رينولــداتــذكرةاالولي). 1388فريدالــدين( عطــار نيشــابوري،

  هرمس.  تهران:
  اپ نهم، تهران: مركز نشر دانشگاهي.، ترجمة عباس مخبر، چقدرت اسطوره). 1393كمبل، جوزف(
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