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 ۱۳۹۶)، پاییز ۱۱۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی هشپژو

 نظریۀ همنشینی افتراقی 
 با نگاه به آیات قرآن و روایات

 ١زاده نایینی نفیسه متولی 
 چکیده

های فعـل  شناسی، به عنوان علمی که بـه مطالعـۀ عوامـل و فراینـد در مباحث جرم
هـا را بـرای  ها، بهتـرین روش سایی این عوامـل و فراینـدپردازد و با شنامجرمانه می

کنـد، نظریــا ت مختلفــی بــا غلبـه و یــا تخفیــف ایــن آفـت اجتمــاعی تعیــین مــی
های متفاوت در خصوص علل جـرم بیـان شـده اسـت. نظریـۀ همنشـینی  رویکرد
مشـهورترین نظریـه از  (Sutherland)ساترلند  (Differential Association)افتراقی 
شناسی است. در ایـن نوشـتار، سـعی  های یادگیری در مباحث جرم نظریه مجموع

شود ایدۀ همنشینی افتراقی با نگاهی به آیات قرآن و روایات مورد بررسی قـرار  می
های موجـود در قـرآن  گیرد. در این مقاله، برآنیم که ببینیم آیا بـا تکیـه بـر دیـدگاه

را دربارۀ آثـاری کـه همنشـینان توان الگوی نظری اجتماعی  کریم و احادیث، می
توانند در سـوق دادن فـرد بـه جـرم داشـته باشـند، ارایـه داد. در واقـع هـدف،  می

هـای  سنجی طرح یک نظریۀ اجتماعی، دربارۀ رفتار مجرمانه براساس آموزه امکان
 باشد. اسالمی می

 همنشینی، یادگیری، نفوذ اجتماعی، قرآن، روایات. واژگان کلیدی:

                                                           
 .۷/۶/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۱۹/۱۲/۱۳۹۵خ دریافت: تاری 
  motavallizade@yahoo.com .حائری میبد لله. استادیار دانشگاه آیت ا١
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 مقدمه 
مله سخنانی که از دانشمندان علوم اجتمـاعی بـه مـا رسـیده و پیوسـته گفتـه و از ج
شود، این است که انسان، طبیعتًا اجتماعی است. معنای این سـخن، آن اسـت  تکرار می

نوعـان خـود پیونـد برقـرار  که انسان بر حسب فطرت و سرشت خود ناگزیر است بـا هم
ها بـه  ای است که خداوند در انسان این غریزه طور اجتماعی با آنها به سر برد. نماید و به

ودیعت نهاده تا زندگی آنان اسـتقامت یابـد و امورشـان سـامان پـذیرد، چـه انسـان قـادر 
نیست، به تنهایی مراحل زندگانی را که از هر سو مشکالت و نامالیمـات بـدان احاطـه 

رانـد و نـاگزیر ها و مقـرون بـه انـواع خطرهاسـت، بگذ ها و دشواری دارد و پر از سختی
است از دیگران یاری و کمک بخواهد. بنابراین، از آنجا که انسان در طـول زنـدگی در 

تواند به تنهایی در برابر آنها ایستادگی کنـد، لـذا  گیرد که نمی معرض مشکالتی قرار می
هر فردی، کسی یا کسانی از همنوعان خویش را به عنوان همنشین خود انتخاب کرده و 

 .)۱۳۸۲، ۳۱خواه،  (جمالکند  ستوار و پیوندی مستحکم با آنان بر قرار میای ا رابطه
ها بـه آن  بنابراین، معاشرت با دیگران حقیقتی است که فطرت و طبیعت همۀ انسـان

ای قوی است که آن را جزء غرایز طبیعـی انسـان  کشش دارد و در وجود انسان به اندازه
ه ایـن دلیـل اسـت کـه خداونـد، انسـان را دانند. این غریزۀ طبیعی و کشش فطری ب می

مدنی و اجتماعی آفریده است و تأمین بخشی از نیازهای مـادی و معنـوی انسـان را بـه 
عهدۀ دیگران قرار داده است و چون انسان اجتماعی است، باید در جامعه زندگی کنـد 

ینانی برای و به منظور رفع نیازها و مشکالت خود، با دیگران ارتباط بر قرار کند و همنش
 خود برگزیند.

با توجه به ضرورت معاشرت و اهمیت آن در سرنوشـت انسـان، سـاترلند بـه عنـوان  
پرداز، ایـن مسـأله را مـّد نظـر قـرار داده و نظریـۀ  شناسان نظریه یکی از مشهورترین جرم

کیـد  همنشینی افتراقی را برای تبیین رفتار مجرمانه به کار برده است. او بـر ایـن نکتـه تأ
شود که هـر رفتـار دیگـری آموختـه  دارد که رفتار انحرافی به همان روشی یاد گرفته می

. در فراینـد یـادگیری، معاشـران فـرد، هنجارهـای )Hopkins Burke, 2005, 86(شود  می
کننـد و فـرد ایـن  حقوقی و اجتماعی را به عنوان امور مناسـب یـا نامناسـب تعریـف می
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۱۴۵ 
گیرد  شخص به این دلیل که در معرض تعاریفی قرار می گیرد. تعاریف را از آنان فرا می

 ,2009 22(شـود  دهنـد، بزهکـار می شـکنی را بـر احتـرام بـه قـانون تـرجیح می که قانون
Akers,( ــال ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــاترلند ب ــرد را س ــن رویک ــتین  ۱۹۳۹. ای و در نخس
ریج و بـا مطـرح سـاخت و بـه تـد» شناسی اصول جرم«های کتاب خود با نام  ویراست

های بعدی کتـاب،  آن را در ویراست  )Ronald. R. Cressy(همکاری رونالد. ر. کرسی 
. پـس از مـرگ او، کرسـی در ادامـۀ ایـن راه )۸۹، ۱۳۸۳(ویلیـامز و مـک شـین، کامل نمـود 

های وی در جهت بهینـه سـاختن ابعـاد ایـن الگـو، آن را بـه یکـی از  کوشید و کوشش
 جرمانه بدل ساخته است.های ماندگار رفتار م تبیین

 باشد:  های نظریۀ ساترلند به شرح زیر می گزاره
 . رفتار مجرمانه مانند هر رفتار دیگری، یاد گرفتنی است.۱
. فراگیری رفتار مجرمانه، از طریق کنش متقابل با دیگران و در خالل فرایند برقـراری ۲

 گیرد. ارتباط اجتماعی صورت می
هـای شخصـی و خودمـانی بـه  مجرمانه، در درون گروه . بخش عمدۀ یادگیری رفتار۳

 پیوندد. وقوع می
یـابی خـاص  . یاد گیری رفتار مجرمانه، شامل آمـوختن فنـون ارتکـاب جـرم و جهت۴

 شود. ها می ها ونگرش ها، استدالل انگیزه
ها و تمایالت محرک، تـابعی اسـت از تفسـیر مسـاعد یـا نامسـاعد  یابی انگیزه . جهت۵

های اجتمـاعی، فـرد، خـود را در بـین اشخاصـی  ی (در برخی از گروهمقررات قانون
شـمارند و  یابد که اطاعت از قـانون و رعایـت مقـررات قـانونی را امـری الزم می می

زنـد و حـال  های آنان دربارۀ قانون، بر محور احترام و لـزوم اجـرای آن دور می تفسیر
یابد کـه تخلـف از  خاصی میهای اجتماعی دیگر، خود را در میان اش آنکه در گروه

 انگارند).  مقررات قانونی را مطلوب می
های نامساعد دربارۀ اعتبار و احترام به قانون بر  شود که تفسیر . فرد هنگامی بزهکار می۶

 تفسیرهای مساعد فائق آید.
های افتراقی از نظـر فراوانـی، مـدت زمـان، اولویـت و قـدرت نفـوذ، متفـاوت  . پیوند۷

نکه یک شخص یاد بگیرد کـه از قـانون اطاعـت کنـد یـا آن را رعایـت باشند. ای می
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نکند، متأثر از کیفیت روابط و تعامالت اجتماعی است. تعامالت بلندمـدت پایـدار 
نســبت بــه تعــامالت کوتــاه مــدت، دارای تــأثیر بیشــتری هســتند. بــه همــین ترتیــب 

 أثیر بیشتری دارند.های متناوب و اتفاقی ت های مستمر و فراوان نسبت به تماس تماس
ساترلند مقصود خود را از اولویت مطرح نکرده، اما کرسی و دیگـران عبـارت را بـه 

شـوند، تفسـیر  مفهوم سن کودکان در زمانی که با نخستین تعاریف مجرمانه مواجـه می
هـایی کـه در  شوند، نسـبت بـه تماس هایی که در آغاز زندگی حاصل می کردند. تماس

ــأثیر بیشــتر و گســترده حاصــل میهای بعــد زنــدگی  ســال تری هســتند.  شــوند، دارای ت
هـا  سرانجام، قدرت نفوذ معموًال به معنای اهمیت و اعتباری است که اشخاص یـا گروه

شـوند. بـه عنـوان  انـد، قایـل می نسبت به کسانی که اعمال و تعاریف را از آنهـا آموخته
تر از تـأثیر اشـخاص  ا اهمیـتمثال، تأثیر یک پدر، مادر یا یک دوست مطمئن، بسیار بـ

 باشد. بیگانه می
. فرایند یادگیری رفتار مجرمانه در همنشینی، شامل تمام سازوکارهایی است که در هر ۸

 نوع یادگیری دیگر وجود دارد.
های اجتمـاعی اسـت، آن را بـا ایـن  . در حالی که رفتار مجرمانه، مبین نیازها و ارزش۹

ین کرد، زیرا رفتار غیرمجرمانه نیز، مبین همین نیازهـا و توان تبی ها نمی نیازها و ارزش
کننـد تـا پـول بـه دسـت آورنـد، امـا  هاست. سارقین بـه طـور کلـی دزدی می ارزش

 .)Walter , 22 ,1990(کنند  برخالف آنها کارگران برای دستیابی به پول کار می
گیرنـد  را فـرا می هایی های خویش با افراد جامعه، تعریف بنابراین افراد در همنشینی 

های  هایی که کنش که گاه موافق و گاه مخالف با رفتارهای مجرمانه است. اگر تعریف
هـای مخـالف بـا رفتـار  تر از تعریف نمایاند، بـا پشـتوانۀ قـوی بزهکارانه را قابل قبول می

مجرمانه به فرد القا شود و فرد در دفعات بیشتری با ایـن دسـته تعـاریف مواجـه گـردد، 
ل اینکه مرتکب جرم شود، بیشـتر اسـت و همچنـین عامـل سـن هـم، از اهمیـت احتما

بسزایی برخوردار است و اقتضای سن کودکان و نوجوانان، پذیرش بیشتر اثـرات محـیط 
است و بدآموزی چنین جوانانی مزید علت است و در نتیجه، رفت و آمد با دوستان بد، 

دهـد. افـزون بـر انتقـال  رم قـرار میکودک و نوجوان را به سرعت در آستانۀ ارتکاب جـ
گــرفتن از ابزارهــا و  کوشــند تــا بــا بهره هــای مجرمانــه، همنشــینان همچنــین می تعریف
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۱۴۷ 
های خاص، فرد را وادارند که به دلخواه آنـان فکـر، احسـاس و رفتـار کنـد. ایـن  ترفند

عنصر را نامند. به نظر ساترلند، این  می» نفوذ اجتماعی«واقعیت را روانشناسان اجتماعی 
(وایـت و هینـز، توان در همنشینی با گروه همساالن و در شکل فشار گروه دیـد  به ویژه می

۱۶۰ ،۱۳۸۶(. 
های گونـاگون  ای که دارای خرده فرهنگ طور خالصه، از نظر ساترلند در جامعه به

هـای غیرقـانونی  هـای اجتمـاعی معمـوًال مشـّوق فعالیت و متعددی است، برخی محیط
های دیگر چنین نیستند. افراد از طریق ارتبـاط بـا دیگـران  رتی که محیطهستند، در صو 
شوند. در عـین حـال،  های تبهکارانه هستند، از مسیر صحیح خارج می که حامل هنجار

هـای همسـاالن  هـای نخسـتین، بـه ویـژه گروه هـای مجرمانـه در درون گروه اکثر رفتار
هـای تـابع  نه و تبهکارانه همانند فعالیتهای مجرما شود، نتیجه آنکه فعالیت فراگرفته می

های مشـابه  طور کلی در جهت نیازها و ارزش های آموختنی و به قانون، به عنوان فعالیت
توان نکتۀ اساسی و شـایان توجـه  . بنابراین، می)۱۴۰، ۱۳۸۷(گیدنز، شوند  در نظر گرفته می

ای اکتسـابی و  وان پدیـدهدر نظریۀ ساترلند و کرسی را، معرفی رفتارهای مجرمانه به عنـ
ــین دو عنصــر فشــار گــروه همســاالن و  ــاد شــده، همچن ــۀ ی آمــوختنی دانســت. نظری

 داند.  های مجرمانه را از اهمیتی کانونی برخوردار می فرهنگ
در این مقالـه، بـا تحلیـل محتـوای قـرآن و منـابع تفسـیری و احادیـث و روایـات در 

شــود کــه  ، در دو قســمت ســعی میخصــوص همنشــین و تــأثیر او در رفتارهــای انســان
محتوای نظریۀ ساترلند در هر یک از منابع فوق الـّذکر بررسـی گـردد. ایـن تحقیـق، در 

تواند راهگشا باشد. از طرف دیگر، نیاز  سازی مطالعات مربوط به جرم می راستای بومی
مـی، های عل های اسالمی و یافته پذیر با آموزه های انطباق نظام قضایی کشور به سیاست

تنها با مطالعات تطبیقی و دقیق در ایـن دو قلمـرو و یـافتن مـوارد همخـوان و کـاربردی 
 شود.  کردن آنها برآورده می

 تأثیر همنشینی در قرآن کریم و روایات
در منابع دینی، در اینکه همنشین خوب چه کسی است و با چه کسانی باید همنشین بود 

 ید پرهیز کرد، مطالب بسیاری مطرح شده است.و از معاشرت و همنشینی با چه کسانی با
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معاشران هر کس، مبنای قضاوت دیگـران نسـبت بـه اخـالق و شخصـیت و افکـار 
انجامد و  ها، به پیوندهای اجتماعی و بیرونی می اوست. ارتباط قلبی و درونی میان انسان

ای از  جـهگذارد. انسان بـه هـر در  روابط اجتماعی هم در روحیات و اخالق افراد اثر می
گیـرد. محـیط  علم و تقوا که برسد، باز هم تحت تأثیر افکـار همنشـینان خـود قـرار می

گذارنـد. از ایـن رو،  اجتماعی و مردمانی که با آنان در ارتبـاط هسـتیم، بـر مـا تـأثیر می
گـاه همنشـینی کنـد، موظـف  عالوه بر اینکه الزم است، هر شخصی با افراد شایسته وآ

راد نادان پرهیز نماید تا از مفاسـد اخالقـی و محـدودیت فکـری است از مصاحبت با اف
آنان، در امان بماند. آئین مقدس اسالم، در این زمینه پیروان خویش را رهبری نمـوده و 
در خصوص همنشینی و تأثیر همنشین و انتخاب آن، آیـات و احادیـث بسـیاری وجـود 

 دارد که به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 اثرگذاری همنشینی در قرآنالف. 
قرآن کریم، اثرگذاری همنشینی را پذیرفته است. در آیات قرآن، ناپسـندی همنشـین 
بد و آثار سوء و عواقب وخیم آن مورد تصریح قرار گرفته است و تعبیرهای قرآن در این 
راستا، هشدار قطعی به مسلمانان است که مراقب ارتباطات خـود باشـند و از آثـار سـوء 

 شینی با بدان و دوستی با منحرفان بپرهیزند.همن
توان اثرپذیری از معاشران و هم صحبتان را انکـار کـرد. حشـر و نشـر بـا  هرگز نمی

بخش اسـت و نشسـت و برخاسـت بـا افـرد شـرور و  صالحان و نیکان، سازنده و تعـالی
اثـر کنـد کـه در  کننـده و ویرانگـر اسـت. قـرآن کـریم از کسـانی یـاد می فرومایه، تباه

اند. آنهـا در  های فاسد و گمراه، از راه سعادت بازمانده و گمراه شده همنشینی با انسان
بــرای ایـن انتخــاب  - هاسـت هــا وحسرت کـه روز پدیــدار شـدن دریغ - روز رسـتاخیز

و روزی که مردم ظالم، پشـت «گویند،  خورند و می نادرست خود به شّدت افسوس می
ای کاش من در دنیا با رسول حق راه دوستی و  ند: دست حسرت به دندان گرفته و گوی

او بـود  - گـرفتم کاش فالنی (شخص گمراه) را دوسـت نمی - گرفتم طاعت پیش می
 ».که پس از هدایت، مرا به گمراهی کشید، آری دوستی شیطان مایۀ گمراهی است

اد به این ترتیب ستمگران در قیامت، نخست از ترک رابطه با پیـامبر و سـپس از ایجـ
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۱۴۹ 
کنند و با صراحت، عامـل اصـلی گمراهـی خـود را  رابطه با افراد فاسد اظهار تأّسف می

شود که  کنند و از تعبیر آخرین آیه استفاده می همین دوستان منحرف و آلوده معّرفی می
 دوستان بد، جزء لشکر شیطان هستند.

ها  انسورۀ مّدثر، به یکـی از علـل دوزخـی شـدن بعضـی از انسـ ۴۵همچنین در آیۀ 
پیوسته با اهل «گویند:  اید، می اشاره شده که در جواب این سؤال که چرا دوزخی شده

سـورۀ شـعراء، کـافران در جهـان  ۹۹و نیز مطابق آیۀ ». باطل، همنشین و همصدا بودیم
گـاه مجالسـت و همنشـینی داشـته اند، پشـیمان  آخرت، از اینکه با مجرمـان و افـراد ناآ

 باشند. می
از اهل  ی با افراد غیر صالح، موجب شد که فرزند حضرت نوحمعاشرت و دوست

کـه نجـات  سورۀ هود در پاسخ به حضرت نـوح ۴۶به حساب نیاید. در آیۀ  نوح
 خواست، آمده است که:  فرزندش را می

گـاهی از مـن « ای نوح، او از خاندان تو نیست، او عملـی اسـت ناصـالح، از سـر ناآ
 ».را که از مردم نادان باشی دارم تو چیزی مخواه. برحذر می

را بـه  و خضـر سورۀ کهف، ماجرای همراهی حضرت موسی ۸۲تا  ۶۰آیات 
گویـد کـه آن دو در  این سـوره، از زمـانی می ۷۴اند. در این تصویر، آیۀ  تصویر کشیده

 او را کشت:  مسیر راه به نوجوانی رسیدند، خضر
گفتگـو بـه قتـل  خوردند، او پسر را بیو باز روان شدند تا از دریا گذشته به پسری بر «

گنـاه  گفـت، آیـا نفـس محترمـی کـه کسـی را نکشـته بـود بی رسانید. باز موسی
 ».کشتی؟ همانا کار بسیار ناپسندی کردی

، پـرده از اسـرار ، هنگام جدایی از موسـیبینیم که خضر می ۸۰سپس در آیۀ 
 وید: گ دارد و در بیان عّلت رفتار خود می کارهای خود بر می

و اّما نوجوان، پدر و مادرش مؤمن بودنـد، پـس ترسـیدم آن دو را بـه طغیـان و کفـر «
 ».بکشد

سـاز گـرایش پـدر و مـادر بـه کفـر و  قرآن کریم با این تعبیر، فرزند ناصالح را زمینه
 طغیان معّرفی کرده است.
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سورۀ فّصلت، در بیـان مجـازات ایـن جهـانی کـافران و فاسـقان  ۲۵همچنین در آیۀ 
 خوانیم که:  می

بــرای آنــان همــدمانی قــرار دادیــم تــا بــر ایشــان مســّلط شــوند و آنچــه را داشــتند و «
 ».خواستند داشته باشند، در نظرشان بیارایند می

در اصل به معنی پوست روی تخم مـرغ » قیض«در این آیه، از مادۀ » قـّیضنا«واژه  
د، مانند تسّلط پوسـت بـر تخـم شون است. مواردی که افرادی کامًال بر انسان مسّلط می

مرغ به کار رفته است و استفاده از این کلمه، اشـاره بـه ایـن موضـوع دارد کـه دوسـتان 
دزدند و چنان بر آنـان  کنند، افکارشان را می تبهکار و فاسد، آنها را از هر سو احاطه می

بـا ها در نظـر آنهـا زی شوند که حّس تشخیص خود را از دست دهنـد و زشـتی چیره می
آسانی در گرداب فساد  گردد و چنین حالتی برای انسان بسیار دردناک است، زیرا به می

در مـورد » قــّیضنا«شـود. گـاهی مـاده  رود و درهای نجات به روی او بسته می فرو می
تبدیل چیزی به چیز دیگری نیز به کار رفته است و در این صـورت، معنـا و تفسـیر آیـه 

گیریم و به جای آنها دوستان فاسد به آنها  لح را از آنها میشود که دوستان صا چنین می
 دهیم. می

 سورۀ زخرف آمده است:  ۳۷و ۳۶همین معنا به صورت گویاتری در آیات 
گمـاریم کـه همـراهش  هرکس که از یاد خدای رحمان روگرداند، شیطانی بـر او می«

ولی پندارنـد کـه هـدایت گردانند،  آنها را از راه خدا باز می - ها و آن شیطان - باشد
 ».یافتگانند

افکنیم، جـای  به راستی هنگامی که به جمع ظالمان و مفسدان و تبهکاران نظر مـی 
کنیم. اطرافیان اغواگر که آنها را  پای این شیاطین را در زندگی آنها به خوبی مشاهده می
نظرشان وارونه شوند و حقایق را در  از هر سو محاصره کرده، بر مغز و فکر آنها چیره می

 .)۲۰/۲۶۱، ۱۳۷۹(مکارم شیرازی و دیگران، دهند  جلوه می
بنابراین در این آیات، قرآن کریم ضمن آنکه از همنشین بد به عنوان نوعی مجـازات 
کافران و تبهکاران در این جهان یاد کرده، یادآور شده است که این همنشینان، کسی را 

آرایند تا  هایش را برای او می کنند و بدی می که از هدایت پروردگارش دور شده، احاطه
 .)۱۲/۲۱۰، ۱۴۹۱(مدرسی، یابد  آنجا که راهی برای هدایت نمی
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۱۵۱ 
دهند که اسالم اهمّیت فراوانی برای همنشینی و همنشینان  آیات بیان شده، نشان می

قائل است و آثار آنها را بر شخصّیت و رفتار فرد، منزلت اجتماعی و حّتی زنـدگی او در 
 داند.  این جهان و سرنوشتش در جهان آخرت، بسیار تعیین کننده و مهم می

 یادگیری. ۱
همانگونه که قبًال بیان شد، ساترلند و همکارش کرسی در نظریۀ خود مدعی بودند 

هـا،  ها و فنـون ارتکـاب ایـن رفتارهـا و همچنـین نگرش افراد، رفتارهای مجرمانه، شـیوه
کننـد، از  هایی را که از آنها پشـتیبانی می ها و توجیه ا، سائقه ها، انگیزه ها، ایده سوگیری

آموزند. این فرایند یکی از نکاتی است که در آیات قرآن کریم، مورد  همنشینان خود می
 های زیر مالحظه نمود: توان آن را در نمونه توّجه قرار گرفته و می

د؛ یکـی از آنهـا شـنون کننـد و جـواب می بعضی رو به بعضی دیگر کرده، سـؤال می«
گفت آیا تـو از آنهـا هسـتی کـه تصـدیق  گوید مرا همنشینی بود (در دنیا)؛ که می می
دهنـد؛ سـپس  کنند؟ آیا آنگاه که مردیم و خاک و استخوان شـدیم، کیفرمـان می می
توانید از او خبر بگیریـد؟ اینجاسـت کـه بـه  گوید (ای دوستان بهشتی) آیا شما می می

بینـد؛ بـه او  کنـد، ناگهـان او را در وسـط جهـنم می اهی میخیزد و نگـ جستجو برمی
گوید، به خدا نزدیک بود، مرا به هالکت افکنی و اگر موهبـت پروردگـارم نبـود،  می

 ).۵۰ - ۵۷(صافات/» من نیز از احضارشدگان در دوزخ بودم

ایمـان اسـت کـه یکـدیگر را در  موضوع این آیات، داستان دو همنشین مـؤمن و بی
کنند. در این مالقات، فرد مـؤمن بـا همنشـین غیرمـؤمنش از  مالقات می جهان آخرت

کند  گوید که در دنیا با یگدیگر داشتند. آنگاه اعتراف می های اعتقادی سخن می بحث
هایی که او به وی القا  های اعتقادی و نگرش که اگر رحمت خداوند نبود، از این بحث

 اد.افت پذیرفت و به هالکت می کرد، اثر می می
 خوانیم:  سوره نساء می ۱۴۰تا  ۱۳۸در آیات 
کسـانی کـه بـه  - منافقان را بشارت ده که عذابی دردآور برایشان آماده شده اسـت«

گزیننــد، آیـا عـّزت و توانـایی را نـزد آنــان  جـای مؤمنـان، کـافران را بـه دوسـتی برمی
در ایـن و از ایـن پـیش،  - جویند، در حالی که عـّزت بـه تمـامی از آن خداسـت می

کننـد وآن  ایم که چون شنیدید کسانی آیات خدا را انکار می کتاب بر شما نازل کرده
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گیرند، با آنان منشینید تا آنگاه که به سخنی دیگر بپردازند وگرنه شما  را به ریشخند می
 ».آورد نیز، همانند آنها خواهید بود وخدا همۀ منافقان و کافران را در جهنم گرد می

 سورۀ انعام نیز آمده است: ۶۹و  ۶۸در آیات  
کنند، از آنها رویگردان شو تا به  و چون ببینی که در آیات ما از روی عناد گفتگو می«

سخنی جز آن پردازند و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند، چون به یادت آمـد بـا آن 
د بود مردم ستمکار منشین و بر کسانی که پرهیزکارند، عقوبت حساب بدکاران نخواه
 ».ولیکن فقط بر آنهاست که بدان را متذّکر سازند شاید از کار خود پرهیز کنند

سورۀمائده، مؤمنان را از دوسـت  ۵۸و  ۵۷سورۀ آل عمران و آیات  ۲۸همچنین آیۀ 
گیرند، پرهیـز داده  گرفتن و همنشینی با کافران و کسانی که دین و نماز را به سخره می

 است. 
گوید که در همنشینی  هایی سخن می این آیات، خداوند از گروهبینیم در  چنانکه می

را تخطئـه، اسـتهزا یـا انکـار » نمـاز«و » اذان«، »آیـات خداونـد«، »دیـن«با مؤمنـان، 
کنند و به اجتناب از معاشرت با چنین افرادی، توّجهی جـّدی شـده اسـت. از نگـاه  می

هایی را بــه  هــا و توجیــه گرشها، ن مفّســران، ایــن مســأله بــدان معناســت کــه آنــان، ایــده
هـای خـود آنـان را  هـا و ارزش دهنـد کـه باورهـا، بینش همنشینان مؤمن خود انتقال می

سـاخت.  هـای جدیـد، آمـاده شـان می کرد و برای پذیرفتن باورهـا و ارزش تضعیف می
 ).۸/۲۳۵، ۱۴۱۹(فضل الله، 

القائـات موافـق و  ها و به اعتقاد ساترلند و کرسی، افراد در معرض هردو نوع تعریف
هـای  گیرند و مجرم شدن فـرد، محصـول غلبـۀ تعریف مخالف با رفتار مجرمانه قرار می

ای کـه  هـای مجرمانـه موافق با آن است. پس نتیجه گرفتند که مثًال ممکن است نگرش
تغییر یابـد.   کند، بر اثر همنشینی با رهروان راست فرد در همنشینی با مجرمان کسب می

دهنـد کـه  سورۀ صاّفات که پیشتر نکاتی در مورد آن بیان شد، نشـان می ۵۷تا  ۵۱آیات 
گیرند  های همنشینان، تحت تأثیر عوامل دیگری هم قرار می افراد، همزمان با اثر گذاری

گویند که همنشین  کنند. این آیات از زمانی می و این عوامل، آثار همنشینان را خنثی می
یی که در این جهان با همنشین غیر مؤمنش داشـته، مؤمن در جهان آخرت از برخوردها

شود که نزدیک بوده القائات او در باورهایش خلل بیفکنـد  گوید و یادآور می سخن می
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کند که نعمت پروردگار به عنوان نوعی  و او را به هالکت بیندازد. سپس سوگند یاد می

بودن آن سـخنان، از  عامل معنوی و ماورای طبیعی، سبب شده است تا با وجود اثرگذار
 آنها اثر نپذیرد.

سورۀ انعام که پیشتر بیان شد، بـه وجـود  ۶۹و  ۶۸عمران و آیات  سورۀ آل ۲۸آیات 
توانند آثار همنشینان را تضعیف یا خنثی کنند. این  کنند که می ای اشاره می عوامل ماّدی

ه آیـات خـدا را آیات، ابتدا مؤمنان را از دوست گرفتن کافران و همنشینی با کسـانی کـ
اند و در ادامـه، در ایـن خصـوص مـواردی را اسـتثنا  کنند، پرهیز داده انکار و استهزا می

اند. اغلب مفّسران  های ممنوع را در شرایط خاّصی مجاز دانسته اند و این همنشینی کرده
پرهیـز دادن و تـذّکر بـه «و » روحّیۀ پرهیز در خود فـرد«برآنند که این آیات، دو عنصر 

ها، حّتـی آنگـاه کـه  شوند این همنشینی دانند که سبب می هایی می را عامل» نشینانهم
کافران مشغول استهزا و تخطئه هستند، ممنوع به حساب نیایند. بـه گفتـۀ آنـان، معنـای 
آیات آن است که اگر افرادی از خدا پروا و از همنوا شدن با کافران پرهیز داشته باشند یا 

دن و پرهیز دادن از گناه با آنها همنشینی کنند، گنـاه منحرفـان را آنکه به قصد تذّکر دا
. یعنی آنان، ایـن دو عامـل روانـی را مـانع )۴/۱۶۶، ۱۳۷۶(طوسی، برایشان نخواهند نوشت 

 دانند. کنندۀ آثار آنها می اثرپذیری افراد از همنشینان کافر و تضعیف
ها وجـود  خـالل همنشـینی بنابر این از نظر قرآن، این امکان هست که عناصـری در

 داشته باشند که آثار همنشینان را تضعیف یا خنثی کنند یا مانع اثرگذاری شوند.

 تأثیر شدت تماس و قدرت نفوذ در میزان یادگیری. ۲
گوید که ممکن بـود پـدر و  سورۀ کهف که پیشتر بیان شد، از نوجوانی می ۸۰آیۀ  

سـورۀ لقمـان بـه  ۱۵سـورۀ عنکبـوت و  ۸مادرش را به طغیان و کفر بکشد و نیز آیـات 
دهند که اگر والدین کوشیدند، آنان چیزی را شـریک خـدا بداننـد  فرزندان هشدار می

 که بدان علم ندارند، از ایشان اطاعت نکنند.
باشد و  این آیات، نشان دهندۀ شدت اثرگذاری همنشینی در محیط خانواده می

نظریـۀ همنشـینی افتراقـی همخـوانی توان گفت که این مضمون با نکتۀ زیـر در  می
 دارد: 
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چنانچه فرد با اعضای کجرو خانواده همنشین باشد، احتمال کجـرو شـدنش بیشـتر «
 .)۱۳۸۶، ۴۰(سلیمی و داوری» است

هـایی  شّدت تماس و ارتباط با دیگران و قدرت نفـوذ آنهـا در فـرد، از جملـه مالک
ه ممکـن اسـت از راه همنشـینی است که ساترلند در ارتباط با سنجش میزان تمـایلی کـ

نسبت به رفتارهای مجرمانه یا بهنجار ایجاد شود، مطرح نموده است. بنابراین، بـه دلیـل 
شّدت تماس فرد با اعضای خانواده و قدرت نفوذ آنها در او، تأثیر اعضای خانواده بیشتر 

 باشد.  از تأثیر اشخاص بیگانه می

 نفوذ اجتماعی. ۳
ها آن است که آنان،  گیرد، یکی از واقعّیت منشینان شکل میای که میان ه در رابطه

هایشان، همانند خودشان یا به دلخـواه آنهـا رفتـار کننـد.  کوشند همنشین یا همنشین می
هـای  های گروه ساترلند و کرسی در نظریـۀ خـود بـه وجـود ایـن واقعّیـت در همنشـینی

هـا بـر  کنند که این گروه یاد می اند. آنان از فشاری همساالن جوان و نوجوان توّجه داده
. )۱۳۸۶، ۱۶۰(وایــت و هینــز، آورنــد تــا او را بــه انجــام عمــل خاّصــی وادارنــد  فــرد وارد می

دانند  اند و آن را کوششی می نامیده» نفوذ اجتماعی«روانشناسان اجتماعی این فرایند را 
گـران بـه کـار که واحدهای اجتماعی مختلف، برای ایجاد تغییـر در عقایـد یـا رفتـار دی

 .)۱۰۴، ۱۳۷۳(کریمی، برند  می
بررسی مطالبی که در آیات قرآن در زمینۀ تحلیل ارتباط میان همنشینان وجـود دارد، 

ها دارد و آن را  نشان دهندۀ توّجهی است که اسالم به ابعاد نفوذ اجتماعی در این رابطـه
 داند. یکی از عوامل مهّم تغییر رفتار در خالل همنشینی می

سورۀ اعراف، نقش همنشینان را در ترغیب به استمرار رفتارهای انحرافی  ۲۰۲آیۀ در 
های  و درگیر ساختن بیشتر فرد در آن بیان کرده است. در این آیه آمده است که شیطان

سازان خود و کسانی را که با آنهـا پیونـد بـرادری و دوسـتی دارنـد، در  انس و جن، هم
های این کار،  ایستند. به گفتۀ مفّسران، شیوه ار، باز نمیبرند و در این ک گمراهی فرو می

ها، فریفتن، تشویق به گمراهی با فراهم ساختن  عبارت است از تقویت و استمرار وسوسه
اسباب آن، همراهی و همکاری، تزئین وضعّیتی که فرد در آن است، نیکـو جلـوه دادن 
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(مکارم شیرازی عمل را در نیابد  گناهان یا مشغول کردن ذهن فرد برای آنکه زشتی و عیب

گویـد کـه بـه  سورۀ جن نیز، در بیانی مشـابه از آدمیـانی می ۶آیۀ ) ۷/۶۷، ۱۳۷۹و دیگران، 
 افزودند:  بردند و آنان بر سرکشی شان می مردانی از جن پناه می

برند و بر غرور و  و همانا مردانی از نوع بشر بودند که به مردانی از گروه جن پناه می«
 ».افزودند ل آنها میجه

توانند بـا بهـره گـرفتن از فشـارهای ارزشـی و عـاطفی و  از نگاه قرآن، همنشینان می
 متقاعد ساختن فرد، باورها و رفتارش را تغییر دهند و سبب همنوایی او با خود شوند.

اند. آیـۀ اّول از  سورۀ انعام، همنوایی را از آثار نفوذ همنشینان شمرده ۱۱۳و ۱۱۲آیات 
گیرند و  گوید که در برابر هر پیامبری قرار می منانی از جنس شیاطین انس و جن میدش

گویند، تا امر را بر مخاطبان مشتبه سازند.  در پنهان، برای یکدیگر نیز سخن به فریب می
 گوید:  ها می آیۀ دّوم در بیان نتایج این پیوند

هایشان  شنوند، دل القائات را میکسانی که رستاخیز را باور ندارند، با نگاه موافق این «
یابنـد و اینـان نیـز در آن عاقبـت بـد کـه  شود، بـه آنهـا رضـایت می به آنها متمایل می

 ).۱۰/۳۲۱، ۱۴۷۱(طباطبایی، » افتند اهریمنان را سزاوار است می

شود که همنشینی با کسانی که  سورۀ نساء نیز که پیشتر خواندیم، یادآور می ۱۴۰آیۀ 
تواند سبب شود که مثل آنـان شـویم. در واقـع  کنند، می نکار و استهزا میآیات خدا را ا

معنای این همانندی، نوعی همگرایی با این سخنان و راضی شدن به آنها یـا مماثلـت در 
 رفتارهاست.

تـوان  با توجه به آیات ذکر شده و نیز عنایت قرآن به مضمون گـزینش همنشـین، می
ارهای مجرمانه را بدان نسـبت داد. بـدین شـکل کـه اثرگذاری دو سویۀ همنشینی و رفت

 انجامد. همنشینی با افراد مجرم، به ایجاد یا تقویت رفتارهای مجرمانه می

 اثرگذاری همنشینی در احادیث و روایاتب. 
ای اسـت کـه حضـرات  موضوع مجالست و همنشـینی و ارتبـاط بـا دیگـران، مسـأله

که  یکی از اصول زندگی معصومین اند. به طور مبسوط بدان پرداخته معصومین
دادنـد، دقـت در انتخـاب همنشـین و  همۀ آنها به طور مشترک، اهمیت بسیار بـه آن می
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دوست بود. آنها در این راستا توجه دقیق و جدی داشتند که دوستان و همنشینان نیـک 
 برای خود برگزینند و از همنشینی با نااهالن بـه طـور قـاطع دوری کننـد و همچنـین بـه

های برجسته توصیه نموده  پیروان خویش نیز از یک طرف، به ارتباط و معاشرت با انسان
 اند. های ظالم، فاسق و بزهکار نهی فرموده و از طرف دیگر، از معاشرت با انسان

هـم در جهـت » مجالسـت و تـأثیر مجالسـت«در متون اسالمی، بابی تحت عنـوان 
ر این خصوص که مجالست صالحان، مثبت و هم در جهت منفی مطرح شده است و د

باشـد.  آثار نیک فـوق العـاده دارد و نیـز مجالسـت َبـدان، دارای آثـار سـوء زیـادی می
وجـود دارد کـه در ایـن قسـمت، سـعی  نصوص پیاپی و پیوسته از اهل بیت اطهـار

شود این روایات و احادیث که مردم را به گرفتن دوستان و معاشران صالح و نیکوکار  می
کند، مورد بررسی  ذر بودن از رفاقت و مصاحبت با تبهکاران و مفسدان تشویق میو برح

قرار گیرد. البته در روایات موجود در باب معاشرت با دیگران، به ایـن تشـویق و تحـذیر 
بسنده نشده، بلکه صفات همنشین شایسته و نیکوکـار کـه سـزاوار رفاقـت اسـت و نیـز 

شده است. الزم به ذکر است که در مورد ایـن  صفات زشت و ناپسند همنشین بد، بیان
فراوان و بسیار است که مطرح  ُبعد مهم زندگی، اخبار و روایات وارده، از معصومین

 نمودن تمام آنها در این گفتار امکان پذیر نیست.
ــد کــه امامــان های متفــاوت و متعــّددی نشــان می حــدیث ــاری را کــه دهن ، آث
های  ای در تحلیل واقعّیت کننده افراد دارند، عامل تعیینها بر رفتار و شخصّیت  همنشینی

دانند. در خصوص تأثیرپذیری انسان از همنشینان خـویش،  رفتاری و اخالقی انسان می
 فرمایند:  می پیامبر اکرم

َمثل همنشین شایسته وخوب، َمثل عطار است، اگر از عطر خودش هم به تو ندهـد، «
د و َمثل همنشـین بـد، همچـون کـوره پـز آهنگـری رس ولی از بوی خوش او به تو می

(شـعیری، ».  رسـد اند، ولـی بـوی کـوره بـه تـو می است که اگر لباس تو را هم نسـوز
۱۳۶۳ ،۱۸۳(  

و نیز در حدیثی، ده چیز را اسباب ایمنی دانسته که یکی از آنها، ترک همنشـینی بـا 
 باشد:  نادانان و سفیهان می

تای این ده چیز، در سکوت و خاموشی اسـت، فکـر ده چیز اسباب ایمنی است، نه «
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، ۱۳۹۴(کراجکـی، » در یاد خدا و دهمین آن، ترک همنشینی با نادانان وسـفیهان اسـت

۷۰(. 

اند که نه دوسـتی بـا او  ای از آتش دانسته همنشین بد را همچون پاره ،پیامبر اکرم
 مفید خواهد بود و نه او به عهد و پیمان خویش وفادار است، 

ای از آتـش اسـت،  ز همنشینی با شخص بد و ناشایست بپرهیز، زیرا او همچون پارها«
(متقـی » رساند و نه به عهد و پیمان خـویش وفـادار اسـت اش به تو سود می نه دوستی

 .)۹/۴۵، ۱۴۱۰هندی، 

کنند، هر چند بتوانند از خود  اشخاصی که با افراد نااهل و بد سیرت رفت و آمد می
های آنان، گرفتار نشوند، اما هرگز نخواهند  مواظب باشند که به آلودگی مراقبت نمایند و

توانست خود را از رسوایی و ننگ و بدنامی اجتماعی محفوظ دارند. بدنامی، یـک اثـر 
قهری است که براثر معاشرت و همنشینی با افراد بزهکار، دامن انسان را خواهد گرفـت 

ــه مــرور  ــدنامی و تخریــب شخصــیت، ب ــزوا و و همــین ب ــدبینی اجتمــاعی و ان ــۀ ب زمین
 گیری و در نتیجه، افتادن در دام بزهکاری و خالف را فراهم خواهد کرد. گوشه

 فرمایند:  در این زمینه می پیامبر گرامی اسالم
سزاوارترین اشخاص به اتهام و تهمت، کسانی هستند کـه همنشـین اشـخاص مـتهم «

 .)۸/۳۳۹، ۱۴۰۸(نوری، » (فاسد وگمراه) باشند

گردد. از این رو، سفارش شده  اثر همنشینی در اخالق و رفتار به سرعت آشکار می
گـاه و بـی  دین همنشـینی نداشـته باشـد. حضـرت علـی است که انسـان بـا افـرد ناآ

 فرماید:  می
 .)۱۲/۳۰۸(همان، » افکند، همنشین مشو با کسی که دینت را به مخاطره می«

 اند: و نیز فرموده
هوا و هوس، دور کنندۀ ایمان و نزدیک کنندۀ شـیطان بـرای انسـان همنشینی با اهل «

 .)۱۳۷۵، ۱۲۰۴(فیض االسالم، » است

هــای  و در مــورد اینکــه همنشــینی بــا بــدان، پیامــدی جــز بــدبینی و تهمــت و زیان
 اند:  ناپذیر نخواهد داشت، فرموده جبران
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 .)۴۳۱، ۱۳۶۶(تمیمی آمدی، » شود همنشینی با بدان، سبب بدبینی می«

 فرمودند:  نقل شده که رسول خدا در اصول کافی از حضرت علی
پردازید، دّقت کنید، زیرا هر کس، مرگش فرا  دربارۀ کسانی که با آنها به گفتگو می«

شوند، اگر آنها نیک باشند، او نیک است و اگـر  رسد، دوستانش در نزد او حاضر می
اینکه در هنگام مـردن، دوسـتانش  میرد مگر بد باشند، او نیز بد است. هیچ کس نمی

 .)۴/۷۹۲، ۱۳۸۶(کلینی، » شوند در برابر او مجّسم می

 و در فراز دیگری فرمودند، 
آید، مانند باد که هر وقت از کنار تعّفنی عبـور  از همراهی با بدان، بدی به دست می«

 .)۱۳۶۶، ۴۳۱(تمیمی آمدی، » کند، تعّفن به همراه خواهد داشت

بخش و ویرانگـر  ایشان همنشینان ناباب را همچون آتـش، زیـاندر حدیث دیگری، 
دانند. زیرا نتیجۀ این نوع ارتباطات، از دست دادن صفات انسانی و سجایای اخالقی  می

است و دوست بد، همنشین خود را به کارهـای ناشایسـت تشـویق کـرده و از کارهـای 
 دارد:  خوب و مفید باز می

هیز که آنان همچـون آتـش هسـتند، همنشـینی بـا آنـان، از همنشینی با بدکرداران بپر «
 .)۴۳۱(همان، » سوزاند انسان را می

، در سه مورد به تـأثیر های خود به امام حسن مجتبی همچنین حضرت در وصیت
 ها اشاره نموده ومی فرمایند،  مثبت ومنفی معاشرت

وی و از بدان جـدایی به نیکوکاران بپیوند و با آنان قرین و همنشین باش تا از آنها ش« 
 ».کن تا از ایشان نباشی

 ».است با پیوستن به خردمند برابرجدایی از نادان «
 .)۱۳۶۶، ۹۳۰(تمیمی آمدی، » وپیش از خانه، از همسایه بپرس همراهپیش از راه، از «

بنابراین، حضرت به طور صریح، بودن با خوبان و نیکوکـاران و گسسـتن از بـدان و 
نیکوکار شدن و مصونیت از تبهکاری معرفی نموده و اهمیت همـراه تبهکاران را، سبب 

 اند. و همسایه را پیش از راه و خانه دانسته
 فرمایند:  و نیز می
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خیر دنیا و آخرت در پوشانیدن و حفظ اسرار و همنشینی با نیکان گرد آمـده و همـۀ «

 .)۲۱۸، ۱۴۱۳(مفید، » شر، در پخش اسرار و دوستی با اشرار جمع شده است

 اند:  نیز نقل شده است که فرموده از امام صادق
 .)۸/۳۳۹، ۱۴۰۸(نوری، » ماند آنکه با همنشین بد، همنشین شود، سالم نمی«

نداشته باشـید... بـه امنّیـت در دنیـا بـا وجـود همنشـینی بـا  امیدبا وجود سه چیز به سه چیز «
 .)۶/۳۴۰، ۱۴۰۸(نوری، » بدکاران

دوســت و همنشــین و تنهــا زنــدگی کــردن، عــالوه بــر هرچنــد برخــوردار نبــودن از 
هایی را در سرای دیگر به دنبال دارد، اما هرگـز  ها و ناگواری مشکالت دنیوی، خسارت

نباید فراموش کرد که دوستی با افراد ناشایست و همنشینی با گناهکاران و افراد نابـاب، 
منشین و دوسـت خـوب به مراتب از نداشتن همنشین زیان بارتر است؛ زیرا کسی که ه

ندارد، از برکات و تجربیات او، هنر و کماالت مادی و معنوی کـه ممکـن بـود بـر اثـر 
شود، به تنهـایی در  گردد و مجبور می معاشرت با افراد شایسته نصیبش شود، محروم می

های پرپیچ و خم زندگی گام بردارد. اما آن کسی که همنشین بد و ناشایسته دارد، نه  راه
های وجودی و فضایل ذاتـی  رسد، بلکه ارزش ه رشد و درجات عالی از کمال نمیتنها ب

دهـد و در  و انسانی خود را نیز، که قانون خلقت در اختیـارش قـرار داده، از دسـت می
 شود. های اخروی گرفتار می ها و مشکالت دنیوی و نیز عذاب نتیجه به محرومیت

 دانند:  افراد فاسد بد می، تنهایی را بهتر از همنشینی با امام علی
 .)۱۳۶۶، ۴۳۱(تمیمی آمدی، » تر باش، تا به دوستان بد به تنهایی مانوس«

نیز در این مورد که تنهایی به مراتب بهتر از همنشینی با افراد ناشایست  امام سجاد
 اند:  است، فرموده
ابیـد، انـس با صاحبان دین و معرفت همنشین شوید، اگر نتوانستید چنین افرادی را بی«

(مجلسـی، » باشـد تر می گرفتن به تنهایی بهتر است و برای سالمتی دین انسان شایسـته
۱۴۰۴ ،۷۱/۱۹۶(. 

توانـد  اند که همنشینی با نیکـان می های متعّدد دیگری از نقشی سخن گفته حدیث 
خوانیم که  می در رشد معنوی انسان داشته باشد. در دو سخن متفاوت از پیامبر اکرم
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دهد و همنشینی  ای خیر بخواهد، برای او یاور صالحی قرار می خداوند برای بنده هرگاه
 سازد:  با کسانی را که از یاد خدا روی گردانند، در نظرش ناپسند می

دهد کـه اگـر او  ای را بخواهد، برای او یاور صالحی قرار می هرگاه خداوند خیر بنده«
(احسائی، » کند ه به یاد اوست، یاریش میآورد و آنگاه ک را فراموش کند، به یادش می

۱۴۰۵ ،۱/۲۸۴(. 

ای را بخواهد... همنشینی با کسانی را کـه از یـادش روی  هرگاه خداوند خیر بنده«
 .)۶۸/۳۳۶، ۱۴۰۴(مجلسی، » دارد گردانند، در نظرش ناپسند می

شـود،  همانگونه کـه دوسـتی و همنشـینی بـا افـراد شـرور، باعـث نـابودی افـراد می
شـود. در ایـن زمینـه امـام  ت با نیکان، مایۀ شرافت و بزرگـی و اخـالق نیکـو میمعاشر 
 اند:  فرموده علی

معاشرت با نادانان، موجب فاسد شدن اخالق است و اخالق نیکـو در معاشـرت بـا «
با اهل فضیلت بیـامیز، تـا «فرمایند،  و نیز می) ۱۹۹، ۱۴۱۰(کراجکی، » خردمندان است

 )۱۳۶۶، ۴۲۹(تمیمی آمدی،  ».شرافت و کرامت یابی

 .)۴۳۰، ۱۳۶۶(تمیمی آمدی، » افزاید همنشینی با خردمندان، به شرافت و بزرگی انسان می«و 
بـه روشـنی، گسـتره و میـزان  شود سـخنان معصـومان همانگونه که مالحظه می

دهـد. مجمـوع ایـن  اهمّیت همنشینی و همنشینان و آثار آنها را از نظر اسـالم نشـان می
دهند که همنشینی، بستر تأثیر پذیرفتن از دیگران است و اینکـه ایـن  هشدار میسخنان، 
 های مجرمانه سوق دهد.  تواند کجروانه باشد و فرد را به سوی رفتار تأثیر می

 یادگیری. ۱
های مجرمانـه و فنـون  شوند، فرد، رفتار های زیر، سخنانی هستند که یاد آور می فراز

 اند:  در این زمینه فرموده آموزد. امام صادق نش میارتکاب آنها را از همنشینا
(شـیخ صـدوق، » آمـوزد کار همراه نشو، زیرا کارهـای زشـت را بـه تـو می با معصیت«

۱۴۰۳ ،۱/۱۶۹(. 

 و نیز از فرمایشات ایشان است که: 
با کسانی رفاقت کن که با رفاقتشان، ایمانت را زیاد کنند و با فاسـق رفاقـت مکـن، «
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آمـوزی و در کـار خـدا بـا کسـانی مشـورت کـن کـه از  سـق و فجـور میزیرا از او ف

 .)۲/۴۳۳(فتال نیشابوری، بی تا، » ترسند پروردگارشان می

 در کتاب اصول کافی، نقل شده است که لقمان به فرزندش گفت، 
های آنان شـوی و یـا یکسـره از آنهـا  به مردم زیاد نزدیک نشو که سبب دوری از دل«

ای  اعتنایی واقع شوی و خوار و بی مقدار گردی. هـر جنبنـده بیدوری کنی که مورد 
همنوع خود را دوست دارد و به راسـتی کـه آدمـی نیـز همنـوع خـود را دوسـت دارد. 

ات را نزد مخالفین آن کارها بـازگو مکـن، زیـرا همـانطور کـه میـان  کارهای پسندیده
ردار هم دوسـتی بـه کردار و بدک شود، میان خوش گرگ و گوسفند دوستی برقرار نمی

چسبد. همچنین هر  آید. هر کسی که به قیر نزدیک شود، مقداری به او می وجود نمی
آموزد و هرکس کـه سـتیز و جـدال  های او را می کس که با بدکار شریک شود، روش

آمیز  هـای تهمـت شود و هرکس کـه در مکان کردن را دوست داشته باشد، مالمت می
هرکس با همنشین بد جفت شود، سالم نماند و هـر کـس گردد و  وارد شود، متهم می

 .)۴/۸۰۰، ۱۳۸۶(کلینی، » گردد زبان خود را نگه ندارد پشیمان می

عالوه بر موضوع اثر گذار بودن همنشینی، مضمون یادگیری  در نصایح لقمان حکیم
نظریـۀ  که یکی از محورهـای اصـلی - رفتارهای ناپسند از افراد بدکار در اثر معاشرت با آنها

 با صراحت مورد توّجه قرار گرفته است. - دهد همنشینی افتراقی را تشکیل می
سورۀ انعام، مضمون مشابهی را بیان کرده اسـت.  ۱۱۲عّالمه مجلسی در توضیح آیۀ 

گویـد کـه شـیطان و از جـنس  ای از دشمنان پیـامبران می چنانکه دیدیم این آیه از دسته
گوینـد. بـه  ، حّتی برای یکدیگر نیز سخنان فریبنده میانسان و جن هستند و اینکه آنان

گویند من همنشین خود  بینند و به هم می گفتۀ او، این کارگزاران ابلیس، یکدیگر را می
گونه گمراه کردم، تو نیز همنشینت را به همین شکل گمراه کن. آنگاه سخنی از  را این

 کند:  ذکر می را به عنوان شاهدی بر درستی برداشت خود امام باقر
هـا،  کننـد. در ایـن مالقات های جـن و انـس یکـدیگر را مالقـات می همانا شـیطان«

گـاه می ها و ابزارهایی که مردم را با آنها اغـوا می یکدیگر را از شیوه سـازند و  کننـد، آ
 .)۶۰/۱۵۰، ۱۴۰۴(مجلسی، » گیرند آنها را از هم فرا می

یث حمران بن اعـین، توّجـه منـابع مواردی مانند حد در میان احادیث معصومان
ها و همنشینان، تحت  دهد که ممکن است آثار همنشینی اسالمی را به این نکته نشان می
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های متفـاوت، تقویـت یـا تضـعیف  تأثیر عوامل دیگری از جمله همنشـینان و همنشـینی
به نـام حمـران بـن اعـین بـه ایشـان  شوند. مطابق این حدیث، یکی از یاران امام باقر

 گوید:  می
هـا و  هایمـان رّقـت و خاطرهایمـان از غم شـویم، دل هرگاه خدمت شما شرفیاب می«

یابند و آنچه را که از کاالی دنیا در دست مردم اسـت،  های دنیایی آسایش می دلتنگی
رویم و بـا مردمـان و تـاجران  بینیم. اّمـا آنگـاه کـه از حضـورتان بیـرون مـی ناچیز مـی

 ». شود ر نظرمان محبوب میشویم، دنیا د همنشین می

کننـد  در پاسخ حمران به پرسش مشابهی اشـاره می پرسد. امام پس از راز آن می
از ایشان پرسیده بودند و اینکه این دگرگونی حاالت، موجب نگرانی  که یاران پیامبر

هـای روحـی را امـری  ، امکـان تغییـر حالتایشان نیز شده بود. سپس از زبان پیـامبر
 .)۱۰۹، ۱، ۱۳۸۰(عیاشی، شوند  که مؤمنان پیوسته با آن آزموده می شمرند می

گوید که حاالت قلبی افراد و حّتی چگونگی تمایل آنان به  بنابراین، این حدیث می
و  یابـد (از یـک سـو رسـول خـدا دنیا در پی تماس با همنشینان مختلـف، تغییـر می

ان آنـان) و هـر همنشـینی، آثـار و در طرف مقابل، مردم، تاجران، زنان و فرزنـد امام
 کند.  های دیگر را تضعیف یا خنثی می همنشینی

 نفوذ اجتماعی. ۲
گوینـد کـه همنشـینان بـرای همسـان  برخی از احادیث از تمایل و تالشی سخن می

دهنـد کـه  ساختن باورها، افکار و رفتار همنشینان با خود دارنـد. ایـن سـخنان نشـان می
نگـرد  ها می ه چشم نوعی واقعّیت در زندگی اجتمـاعی انسـاناسالم، نفوذ اجتماعی را ب

 که آثار روانی، رفتاری و اجتماعی خاّص خود دارد.
در ســخنان خــود، همنشــینی بــا اشــخاص تبهکــار را نهــی نمــوده و  امــام علــی

 اند:  فرموده
شایسته نیست که مرد مسلمان با شخص تبهکـار طـرح بـرادری افکنـد، زیـرا کـه او «

را بیاراید و دوست دارد که آن مسلمان، همچـون او شـود و او را نـه در  کردار خویش
» کار دنیا و نه در کار آخرتش کمک نکنـد و رفـت و آمـدش بـرای او ننـگ اسـت

 .)۴/۷۹۶، ۱۳۸۶(کلینی، 
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 خوانیم:  در حدیثی دیگر از ایشان می

تـو دهـد و دوسـت دارد  خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه می همنشین بی«
 .)۱۰۵، ۱۳۷۵(فیض االسالم، » همانند او باشی

، نکات بسیار شایان توّجهی در این خصوص که همنشینی در احادیث معصومان
 شود.  تواند به هم شکلی و همنوایی با آنان بینجامد، مشاهده می با افراد خاص می

 نقل شده است:  در روایتی از پیغمبر اکرم
ت، بنابراین باید هر یک از شما بنگرد که بـا چـه هرکسی به دین و روش دوستش اس«

 ).۷۱/۱۹۲، ۱۴۰۴(مجلسی، » کند کسی دوستی می

تواند دو معنا داشـته باشـد، نخسـت اینکـه مـردم، افـراد را بـا نگـاه بـه  این تعبیر می
کننـد و دیگـر اینکـه افـراد واقعـًا چنـین تـأثیری بـر  همنشینان و دوستانشان ارزیـابی می

 ند. همنشینان خود دار 
 در این زمینه روایت شده است،  از امام صادق

با بدعت گزاران هم صحبت نشوید و با آنها همنشین نگردید تا در چشم مردم ماننـد «
کیش دوست و رفیق خـود  فرمودند: انسان، هم یکی از آنها باشید. که رسول خدا

 )۲/۱۶۲تا،  (ابن ابی فراس، بی». است

دانـد. ایـن حـدیث از  ها ممکن می ا در همۀ همنشینیحدیث زیر نیز، اثر همنوایی ر 
، از امـام نقل شده است و ایشان، آن را بـه نقـل از پـدران گرامـی خـود امام باقر

 اند. در این روایت آمده است:  روایت فرموده علی
سازد و همنشینی زشتکاران با نیکوکاران،  همنشینی نیکان، بدان را به نیکان ملحق می«

دهد؛ پس هرگاه وضع کسی بر شـما مشـتبه شـد و دیـن او را  ایشان پیوند می آنان را به
نشناختید، به آنان که با او آمیزش دارند، نظر کنید، اگر اهل دین و آیین خـدا باشـند، 
او نیز اهل و پیرو آیین خداست و اگر بر آیین خـدا نباشـد، او نیـز بهـره از آیـین حـق 

 .)۱۶/۲۶۵، ۱۴۰۹(حر عاملی، » ندارد

ــه ــی از نام ــی در یک ــام عل ــدانی های ام ــارث هم ــه ح ــحاب  - ب ــی از اص یک
که محور این نامه بر تعلیم مکـارم اخـالق، یعنـی خوهـای نیکـو و  - المؤمنین امیر

 باشد، آمده است:  های پسندیده می محاسن آداب، یعنی روش
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 و بپرهیز از معاشرت و یار شدن با کسـی کـه دارای رأی و اندیشـۀ سسـت و کـردار«
 .)۱۰۶۷، ۱۳۷۵(فیض االسالم، » ناپسند است، زیرا شخص با یارش همخو شود

 به فرزندش آمده است:  در بخشی از وصایای لقمان
ای فرزندم، هم صحبت دانشمندان بـاش، بـه آنـان خـود را نزدیـک کـن و بـا آنـان «

و از  هایشان زیارت کن که با این کار، مانند آنان شوی همنشینی کن و آنان را در خانه
 .)۲۷۲، ۱۴۰۸(دیلمی، » جمله ایشان گردی

بینیم در این سخن، همراهی، همنشینی و حّتی رفتن به مالقـات افـرادی  چنانکه می
 تواند از جمله عوامل موّثر در تغییر رفتار و نگرش باشد. خاص، می

بنابراین با نگاهی گذرا به سخنان پیشوایان دینی و الگوهای ترتیبی مکتب اسـالم در 
های انسـان بـر  ناپـذیر معاشـرت توان به تأثیر اجتناب اب انتخاب دوست و همنشین، میب

ها بـه تـأثیر  افعال و کردار مثبت و منفی او پی برد. در واقع، تمامی این سخنان و توصـیه
های  همنشینان فرد بر رفتارهای او اشاره دارد که چندین قرن قبل از ارائه نظریۀ معاشرت

یان شده است. به اعتقاد ساترلند نیز، معاشرت با نیکان، سطح جنایت ترجیحی ساترلند ب
آورد و بر عکس، معاشـرت بـا بـدان و افـراد بزهکـار، سـطح جـرایم را بـاال  را پایین می

 برد. می

 گیری نتیجه
های همنشینان در شمار قابـل تـوجهی از آیـات و روایـات،  ها و اثر پذیری اثرگذاری

ــرار گر  ــه ق ــورد توج ــکارا م ــث آش ــریم و احادی ــرآن ک ــه در ق ــخنانی ک ــه اســت. س فت
دهند کـه ایـن منـابع،  دربارۀ همنشینی و همنشینان وجود دارند، نشان می معصومین

دانند. این منـابع،  کننده و مهم می آثار همنشینان را در شخصیت و رفتار فرد بسیار تعیین
نان بـرای همسـان بر یادگیری در خالل همنشینی و نفوذ اجتماعی، یعنی تـالش همنشـی

کید دارند. بنابراین، با توجه به عنایت قرآن  ساختن باورها و رفتار همنشینانشان با خود تأ
توان اثرگـذاری دو سـویۀ همنشـینی و رفتـار  و احادیث به مضمون گزینش همنشین، می

مجرمانه را به آنها نسبت داد. بدین شکل که همنشینی با مجرمان، به ایجـاد یـا تقویـت 
شـود کـه  انجامد. از سوی دیگر، ارتکـاب ایـن رفتارهـا سـبب می های مجرمانه میرفتار 
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های مجرمانه روی آورده  سنخان، به همنشینی مجرمان در نوعی پیوندجویی طبیعی با هم

 یا آنها را تقویت کنند.
ها در رفتار انسـان، بـه عنـوان یکـی از ابعـاد مهـّم زنـدگی در  بنابراین، تأثیر معاشرت

ها حـاکی از آن اسـت  دین اسالم به طور جّدی مورد توّجه قرار گرفته و یافتـه های آموزه
ها، پیوند همنشینی و کجروی (که مورد نظر ساترلند بوده است) مـورد  که در این آموزه

ها، غنای منابع دینی را در ارائه یک الگوی نظری  بررسی قرار گرفته و بدین شکل، یافته
 دهند. کجروی نشان می
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