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 رسول خوانساري *

در روزگار قدیم پســربچه اي بود که اصاًل نمي دانست دزدي یعني چه و به 
چه کاري مي گویند دزدي. روزی این پســربچه به مادرش گفت: مادر برایم 
نیمرو درست کن. مادر گفت: بعداً درست مي کنم. چون تخم مرغ هایمان تمام 
شــده و باید منتظر بمانیم تا مرغ مان تخم بگذارد. پسربچه که نمی خواست 
برای یک نیمروي ســاده دو روز صبر کند، از خانه بیرون رفت. همسایه آنها 
چند مرغ و خروس داشــت که در مرغداني از آنها نگهداري مي کرد. پسربچه 
به طرف مرغداني رفت و از الي نرده هاي مرغداني دو سه تا تخم مرغ برداشت 
و به خانه برگشــت. تخم مرغ ها را به مادرش داد و گفــت: حاال برایم نیمرو 
درســت مي کني؟ مادر گفت: این تخم مرغ ها را از کجا آورده اي؟ پسر خندید 
و گفت: از داخل مرغداني همســایه. مادر به جاي سرزنش فرزند، فکري کرد 
و گفت: کســي هم تو را دید؟ پســر گفت: نه مادر کســي مرا ندید. مادر با 
مهرباني گفت: باشــد برایت نیمرو درست مي کنم، ولي یادت باشد که تو کار 
خوبي نکرده اي که از مرغداني همســایه تخم مرغ برداشته اي. پسرک فهمید 

همسایه ها نبایستي متوجه کارش مي شدند. 
این جریان چند بار اتفاق افتاد و هر بار مادر تنها از پســرک می پرســید: 
آیا همســایه ها تو را دیدند یا نه؟ و ســپس با مهربانی می گفت: پسرم کاری 
که کرده ای کار خوبی نیست. ولی چند دقیقه بعد نیمرو حاضر بود و مادر و 

پسر مشغول خوردن نیمرو می شدند.
 کم کم پسرک بزرگ شد. گاه و بي گاه چیزي از این و آن مي دزدید. چند 

ســال بعد پسرک دزد که دیگر جوان بالغی شــده بود، به خاطر دزدی یک 
شــتر گرفتار شــد و او را نزد قاضی بردند. قاضي پس از آنکه جرم دزد ثابت 
شــد، گفت طبق قانون باید مجازات شــوي. دزد فریاد زد دست نگه دارید، 
به من کمي فرصت دهید، مي خواهم مادرم را ببینم. به دســتور قاضي مادر 
دزد را آوردند. دزد گفت: اگر قرار است کسي مجازات شود، آن فرد مادر من 
اســت. چون او جلوي دزدي هاي کوچک مرا نگرفت، او از من که فقط چند 
تخم مرغ دزدیده بودم، یک دزد حرفه اي ساخت. قاضي سکوت کرد. مادر به 
گناه خویش اعتراف کرد. دل قاضي به حال دزد بینوا سوخت و او را بخشید. 
اما دســتور داد مادرش را به زندان بیندازند. از آن به بعد هر وقت بخواهند 
بگویند اگر جلوي خطاهاي کوچک کســي گرفته نشود، او مرتکب خطاهاي 
بزرگ تر مي شــود؛ این ضرب المثل را به کار مي برند:»عاقبت تخم مرغ دزد، 

شتر دزد مي شود.«
مراد از طرح داســتان فوق، اشاره به لزوم برخورد با تخلفات کوچک براي 
جلوگیري از بروز خطاهاي بزرگ تر اســت. یکــي از مصادیق مهم این امر، 
بحث نظــارت بانکي و ضرورت برخورد با تخلفات هرچند اندک در شــبکه 
بانکي است. نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرط های اساسی برای حصول 
اطمینان از صحت عملکرد نظام مالي کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، 
حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریســک برای 
سپرده گذاران و سایر ذي نفعان شبکه بانکي است. از این رو نظارت در پی آن 
است تا اطمینان یابد بانک ها و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح 
عمل کرده اند و در مقابله با ریســک های فراروی خود، از ســرمایه و ذخایر 

پنجره شکسته و نظارت بانکی
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کافی و ســاز و کارهاي مناسب براي مدیریت ریســک ها و کاهش تخلفات 
در شــبکه بانکي برخوردارند. جلوگیري از سرایت اثرات زیان بار مشکالت و 
نارسایي هاي بانک ها و موسسات اعتباري به دیگر بخش هاي جامعه، اهمیت 

نظارت در نظام بانکي را افزایش می دهد.
در زمینه نظارت بانکي مباحث گوناگوني قابل طرح اســت ولي آنچه در 
این مقاله بر آن تاکید مي شــود لزوم برخورد جدي و قاطعانه با تخلفات ولو 
اندک در شبکه بانکي به منظور پیشگیري از تخلفات بزرگ تر و حفظ اعتماد 
عمومي به نظام بانکي اســت. زیرا در غیر این صــورت نه تنها به مرور زمان 
کارایــي نظام بانکي کاهش مي یابد بلکه »اعتماد« به عنوان ســرمایه اصلي 
نظام بانکي خدشــه دار مي شود و گاه کار به جایي مي رسد که با بروز برخي 
فسادها، حتي خدمات مثبت نظام بانکي نادیده انگاشته مي شود و به صورت 
غیرمنصفانه کل نظام بانکي و خدمات آن زیر ســوال مي رود. در این زمینه 
با اســتفاده از نظریه »پنجره شکسته1« تالش مي شود نظارت بانکي و لزوم 

برخورد با تخلفات به صورت جدي بررسي و تحلیل شود.
نظریه پنجره شکسته

در ســال 1969، فیلیپ زیمباردو2، استاد دانشــگاه استنفورد، تجربه ای 
در حوزه روانشناســی اجتماعی به آزمایش گذاشــت. او یک خودروي بدون 
پــالک را با کاپوت باز در یک خیابان پــرت در برونکس3 نیویورک رها کرد 
و خــودروی دیگر را درســت با همان وضعیــت در پالوآلتو4 یکی از محالت 
ثروتمنــد کالیفرنیا قرار داد. خودرویي که در برونکس بود، ظرف زمان کمتر 
از 10 دقیقــه مورد حمله قرار گرفت، وضعیت رهاشــده و پرت آن خیابان 
موجب غارت سریع خودرو شــد. اما خودرویي که در پالوآلتو رها شده بود، 
بیش از یک هفته دســت نخورده باقی ماند. در قدم بعدی زیمباردو یکی از 
شیشه های خودرو را در پالوآلتو شکست. تقریباً در زمان کوتاهی و طی چند 
ســاعت، عابران شروع به برداشتن وسایل داخل خودرو کردند به طوری که 

این بار تمام قطعات و وســایل خودرو پیاده شــد. آنچه جالب بود، در هر دو 
مورد درصد باالیی از غارتگران افراد خطرناکی نبودند.

این آزمایش دو اســتاد جرم شناس دانشــگاه هاروارد، جیمز ویلسون5 و 
جورج کلینگ6 را به طرح و توســعه نظریه پنجره شکســته در سال 1982 
رهنمون شــد. این نظریــه به صورت مقاله ای در نشــریه آتالنتیک مانتلی7 
توســط این دو منتشر شد. آنها اعتقاد داشــتند غافل ماندن از جرائم خرد، 
زمینه را بــرای وقوع جرائم بزرگ تر فراهم می کند؛ یک پنجره شکســته و 
مرمت نشــده دال بر این است که کســی به آن اهمیت نمی دهد و بنابراین 
شکســتن پنجره های بیشتر نیز هزینه ای به کسی تحمیل نخواهد کرد:»اگر 
شیشــه یکي از پنجره هاي یک ساختمان شکسته باشد و زود مرمت نشود، 
پــس از مدتي عابرانــي که از مقابل آن ســاختمان مي گذرند به این نتیجه 
مي رســند که براي کسي مهم نیســت این پنجره شکسته است و کسي به 
شکســته شــدن پنجره هاي این ســاختمان اهمیت نمي دهد. به مرور افراد 
مهاجم8 بر تعداد شیشه هاي شکسته ســاختمان مي افزایند. دیری نمی پاید 
که شیشه های بیشتری شکســته می شود و این احساس بي قانوني و هرج و 
مرج از خیابان به خیابان و از محله ای به محله دیگر گســترش می یابد و با 
خود پیام هایي را به همراه خواهد داشــت. بــه عبارتي این پیام را مي دهند 
که؛ مجاز هســتید هر کاری انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود.«

یــک پیاده رو را در نظر بگیرید. اگر مقــداری زباله در کنار خیابان جمع 
شود، به  زودی زباله های بیشتری جمع می شود. سرانجام آن محله با انبوهي 
از زباله ها انباشــته مي شــود و اگر خودرویي در آنجا وجود داشــته باشد و 
شــخصي براي ســرقت به آن منطقه مراجعه کند، با دیدن انبوه زباله ها این 
پیام را برداشــت مي کند که این منطقه بسیار آشــفته و بي صاحب است و 
کســي بر چیزي نظارت ندارد. لذا با خیال راحت تري دســت به ســرقت یا 

ارتکاب جرم هاي دیگر مي زند.
به طور خالصه نظریه پنجره شکســته عنوان می کند بی توجهی به اخالل 
در نظــم عمومی و اعمال تخریبی چون نوشــتن و کشــیدن اشــکال روی 
دیوارها، ریختن زباله، تخریب اموال عمومی، نوشــیدن مشــروبات الکلی در 
انظار عمومــی، گدایی و ولگردی حاکی از عدم توجه به بزهکاری اســت و 

موجب می شود زمینه برای جرائم مهم تر فراهم شود.
نظریه پنجره شکســته در زمینه رفتار جمعی است؛ رفتارهایی که کمک 
می کند انســان ها در آرامش و امنیت کنار هم و در یک محیط سالم زندگی 
کنند. شــکل گیري این نظریه نیز براي خود داســتاني دارد؛ داستاني که با 
همت مســئوالن یک شهر به ســرانجام رســید. طی دهه 80 در نیویورک 
باج گیری در ایســتگاه ها و داخل قطارها امری عــادی بود. فرار از پرداخت 
پول بلیت رایج بود تا آنجا که سیســتم مترو 200 میلیون دالر در ســال از 
این بابت ضرر می کرد. مردم از روی نرده ها به  داخل ایســتگاه می پریدند یا 
خودروها را به عمد خراب می کردند و یکباره ســیل جمعیت بدون پرداخت 
بلیت به داخل مترو، اتوبوس و غیره سرازیر می شد. اما آنچه بیش از همه به 
چشم می خورد گرافیتی9 یا نوشته هاي روي در و دیوار، واگن ها و اتاقک هاي 
اتوبوس هــا بود. گرافیتي نقش ها و عبارات عجیب و غریب و درهمی   اســت 
که روی دیوار نقاشــی یا نوشته مي شــوند. هر شش هزار واگنی که در حال 
کار بودند از سقف تا کف و از داخل و خارج از گرافیتی پوشیده شده بودند. 
آن نقــش و نگارهای نامنظم و بی قاعده چهره ای زشــت، عبوس و غریب در 
شهر بزرگ زیرزمینی نیویورک پدید آورده بودند. این گونه بود وضعیت شهر 
نیویورک در دهه 1980 شــهری که موجودیتش در چنگال جرم، جنایت و 

خشونت فشرده می شد.
با آغاز دهه 1990 به ناگاه وضعیت گویی به یک نقطه عطف برخورد کرد. 
ســیر نزولی آغاز شــد. قتل و جنایت به میزان 70 درصد و جرائم کوچک تر 
ماننــد دزدی 50 درصد کاهش یافت. در ایســتگاه های مترو با پایان یافتن 

دهه 1990، 75 درصد از جرائم از میان رفته بود. 
اتفاقــی که در نیویورک افتاد همه حاالت مختلــف را به خود گرفت، به 
جز یــک تغییر تدریجی. کاهش جرائم و خشــونت، ناگهانی و به ســرعت 
اتفاق افتاد. درســت مثــل یک اپیدمی. بنابراین بایــد عامل دیگری در کار 
می بود. بایــد توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا می شــد. این »توضیح 
دیگــر« چیزی نبود مگــر »نظریه پنجره شکســته«. در میان همه مصائب 
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اجتماعی که گریبان نیویورک را گرفته بود ویلســون و کلینگ دســت روی 
»باج خواهی های کوچک« در ایســتگاه های مترو، »نقاشی های گرافیتی« و 
نیــز »فرار از پرداخت پول بلیت« گذاشــتند. آنها اســتدالل می کردند این 
جرائم کوچک، عالمت و پیامــی را به جامعه می دهند که ارتکاب جرم آزاد 

است هر چند فی نفسه خود این جرائم کوچک هستند. 
این بود نظریه اپیدمی جرم که به ناگاه نظرات را به خود جلب کرد. حال 
وقت آن بود که این نظریه در مرحله عمل به آزمایش گذاشته شود. فردي به 
نام دیوید گان10 به مدیریت سیســتم مترو گمارده شد و پروژه چند میلیارد 
دالری تغییر یافت و بهبود سیســتم متروی نیویورک آغاز شد. برنامه ریزان 
بــه او توصیه کردند که خود را درگیر مســائل جزئی مانند گرافیتی نکند و 
در عوض به تصحیح سیســتمی  بپردازد که به کلی در حال از هم پاشــیدن 
بود. اما پاسخ وي بسیار عجیب بود. دیوید گان گفت:»گرافیتی سمبل از هم 

پاشــیده شدن سیستم است و باید جلوی آن را به هر بهایی گرفت.«
گان در قلب محله خطرناک هارلم یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن 
بر پا کرد. واگن هایی که روی آنها گرافیتی کشــیده می شد، بالفاصله به آنجا 
منتقل می شــدند. به دستور او تعمیرکاران ســه روز صبر می کردند تا افراد 
شرور خوب واگن را کثیف کنند و هر کاری دل شان می خواهد -از نقاشی و 
غیره- انجام دهند، بعد دســتور می داد شبانه واگن را رنگ بزنند و صبح زود 

روی خط قرار دهند. به این ترتیب زحمت ســه روز آنها به هدر رفته بود.
در حالــی که گان در بخش حمل و نقل نیویــورک همه چیز را زیر نظر 
گرفته بود، ویلیام برتون11 به سمت ریاست پلیس متروی نیویورک برگزیده 
شــد. برتون نیز از طرفداران نظریه »پنجره شکســته« بــود و به آن ایمانی 
راســخ داشــت. در این زمان 170 هزار نفر در روز به نحوی از پرداخت پول 
بلیــت می گریختند. از روی ورودي هاي دریافت بلیــت می پریدند یا از بین 
پره های دروازه های خودکار، خود را به زور به داخل می کشــاندند. در حالی 
که جرائم و مشــکالت بزرگ دیگر در داخل و اطراف ایســتگاه های مترو در 
جریان بود، برتون به مقابله با مساله کوچک پرداخت بهاي بلیت و جلوگیری 

از فرار مردم از این موضوع پرداخت.
در بدترین ایســتگاه ها تعداد مامورانش را چندبرابر کرد. به محض اینکه 
تخلفی مشاهده می شد فرد را دستگیر می کردند و به سالن ورودی می آوردند 
و در همان جا در حالی که همه آنها را با زنجیر به هم بسته بودند سرپا و در 
مقابل موج مســافران نگه می داشتند. هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه 
بود که »پلیس در این مبارزه جدی و مصمم است«. او یک گام دیگر به جلو 
برداشــت و اداره پلیس را به ایستگاه های مترو منتقل کرد. خودروهاي سیار 
پلیس در ایستگاه ها گذاشت. همان جا انگشت نگاری انجام می گرفت و سوابق 
شــخص بیرون کشیده می شد. از هر 20 نفر یک نفر اسلحه غیرمجاز با خود 
حمل می کرد که پرونده خود را ســنگین تر می کرد. هر بازداشت ممکن بود 

به کشف چاقو و اسلحه و گاه قاتلی فراری منجر شود.
نتیجه این شد که مجرمان بزرگ به سرعت دریافتند با این جرم کوچک 
ممکن است خود را به دردسر بزرگ تری بیندازند. اسلحه ها در خانه گذاشته 
شــد و افراد شرور نیز از خرابکاري در ایستگاه های مترو دست کشیدند؛ زیرا 

خطایي کوچک ممکن بود دردسر بزرگي برایشان در پي داشته باشد.
پس از چندی نوبت به جرائم کوچک خیابانی رســید؛ درخواســت پول 
ســر چهارراه ها وقتی که خودروها متوقف می شــدند، مســتی، ادرار کردن 
در خیابــان و جرائمــی از این قبیل کــه پیش پا افتاده به نظر مي رســید، 
مي توانست موجب دردســر فرد شود. باور جولیانی و برتون بر اساس نظریه 
»پنجره شکســته« این بود که بی توجهی به جرائم کوچک پیامی  اســت به 
جنایتکاران و مجرمان بزرگ تر که جامعه از هم گســیخته اســت و برعکس 
مقابلــه با این جرائم کوچک بــه این معنی بود که اگــر پلیس تحمل این 
حرکات را نداشته باشد، پس طبیعي است با جرائم بزرگ تر برخورد شدیدتر 

و جدی تری خواهد داشت.
قلب این نظریه اینجاســت که این تغییرات الزم نیست بنیادی و اساسی 
باشــد، بلکه تغییراتــی کوچک چون از بین بردن گرافیتــی یا جلوگیری از 
تقلب در خریــد بلیت قطار می تواند تحولی ســریع و ناگهانی در جامعه به 
وجود آورد و به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به طور باورنکردنی کاهش دهد. این 
تفکر در زمان خود پدیده ای غیرواقعی محســوب می شد. ولي سیر تحوالت، 

درســتی نظریه ویلســون و کلینگ را به اثبات رساند. در واقع ایده ای ساده 
اما قدرتمند پشــت این ماجرا بود: عادات بد به ســرعت منتشر می شوند اما 
رفتارها و عادات خوب، با قدرت و البته به طور پیوســته، می توانند جایگزین 

عادات بد شوند.
یک فروشــنده بداخالق، یک فروشــنده نامرتب، یک پیشــخوان کثیف، 
چیدمان بد محصوالت از جمله شیشــه هاي شکســته یک فروشگاه تجاري 
محسوب مي شــوند. ناگفته پیداســت تمام پنجره هاي شکسته در تجارت، 
فیزیکي و قابل مشاهده نیست؛ به عنوان مثال معطل شدن پشت تلفن براي 
راهنمایي گرفتن و شنیدن چندباره موسیقي انتظار، یک نوع پنجره شکسته 

اســت، جنس فروخته شده را پس نگرفتن، پنجره شکسته است و غیره .
هر پنجره شکســته در تجارت، این پیام را به مشــتري مي دهد که بنگاه 
اقتصادي مربوطه توجهي به کارش ندارد و هر روز این تفکر تقویت مي شود، 
به این ترتیب مشــترِي بســیار خشنود به مشــتري راضي و مشتري راضي 
به مشــتري ناراضي تبدیل مي شود. از دســت دادن مشتری به معني مرگ 

تجارت و سقوط آن است.
طبق دیــدگاه ارائه دهنــدگان این نظریــه، حل مشــکالت وقتی هنوز 
کوچک هســتند، یک راهبرد موفق برای جلوگیری از خرابکاری به شــمار 
می رود:»پنجره های شکسته را در مدت زمان کوتاهی )براي مثال یک روز یا 
یک هفته( تعمیر کنید و تمایل خرابکارها برای شکســتن پنجره   ها یا آسیب 
رســاندن بیشتر، بسیار کمتر خواهد شــد.« »پیاده رو را هر روز تمیز کنید؛ 
تمایلــی برای نریختن زباله به وجود می آید )یا نرخ زباله ریزی بســیار کمتر 
خواهد شد(، مشکالت افزایش نخواهند یافت و بدین ترتیب افراد آبرومند و 

سالم، محله را ترک نخواهند کرد.«
بنابراین نظریه پنجره شکســته دو ادعا دارد: 1( از جرم های جزئی بیشتر 
و رفتار ضداجتماعی ســطح پایین جلوگیری می شود. 2( از جرم های بزرگ 
پیشگیری خواهد شد. البته این نظریه منتقداني نیز دارد. یکی از انتقادهایی 
کــه بر این نظریــه وارد می کنند دخالت بیش از حد، همراه با ســختگیری 
نســبت به شهروندان اســت. همچنین افزایش موارد سوءاستفاده از قدرت، 
نارضایتی شــهروندان و ســرانجام رودررویی آنها با دولــت را در پی خواهد 
داشــت، در حالی که ضرورت همکاری مردم در مبارزه موثر با جرم در یک 

کشور، همواره امری اجتناب ناپذیر است.
نمونه دیگر کاربرد نظریه پنجره شکســته در طراحي و معماري فضاهاي 
شــهري اســت. چه نوع طراحی و برنامه ریزی فضایی برای فضاهای عمومی 
می تواند بر رفتار اجتماعی مردم و امنیت بیشــتر در یک شــهر موثر باشد؟ 
گســترش روزافزون جرائم در فضاهای شهری و تا حدی بی توجهی معماران 
و طراحان شــهری به جرائم محیطی بر اهمیت مساله افزوده است. مطالعات 
و دیدگاه های مختلف نشــان می دهند کاهش و کنترل جرائم شهری نسبت 
معناداری با مشــارکت، نظارت، مالکیت و استفاده دائم کاربران از فضا دارد؛ 
توجه به ریزه کاری های فضایی و روابط اجتماعی به جای سیاست های سخت 

پلیسی.
یکی از نخســتین افرادی که پرســش هایي را درباره فضای عمومی طرح 
کرد، جین جیکوبز12، فعال مشــهور حقوق مدنــی در نیویورک بود. گرچه 
در آغاز توســط تکنوکرات های مدرنیسم شهری مورد استهزا قرار گرفت اما 
امــروز افکارش مورد تایید قرار گرفته اند. جیکوبز در کتاب معروفش »مرگ 
و زندگی در شــهرهای بزرگ امریکایی« )1962(، ماهیت باشکوه شهرهای 
چندعملکردی -جایی  که خیابان، همسایگی و جوامع عناصر حیاتی فرهنگ 
شهری به شمار می آیند- را احیا کرد. از نظر او آرامش فضای شهری از ابتدا 
و ضرورتاً به وســیله پلیس تامین نمی شــود، گرچه با حضور پلیس تضمین 
می شود. امنیت فضای شهری توسط شــبکه ناخودآگاه و پیچیده اجتماعی 
تقویت می شــود. آنچه در مدل او ضرورت دارد چشم هایی است که همواره 
خیابان و پیاده روها را می بینند؛ چشم های کسانی که مالکان طبیعی خیابان 
هستند. به این اعتبار اگر پیاده روهای خیابان به صورت مداوم مورد استفاده 
قرار گیرد، آن گاه بر چشم های ناظر بر خیابان افزوده خواهد شد. در دیدگاه 
جیکوبز یک خیابان امن جایی است که مشخص کردن مرزهاي بین فضاهای 
عمومــی و خصوصی، مردم و حرکت های دائــم آنها در پیاده روها به صورت 
واضح صورت گرفته باشد، به همین نسبت دارای بلوک های کوچک، کنج ها، 
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خرده فضاهــا و تقاطع های متعدد خواهند بود؛ جاهایی  که ســاختمان ها و 
کاربری هــای جذاب در طبقه همکف با چشــم های متعدد اتفاقات بیرون را 

تحت کنترل خود دارند.
اسکار نیومن، معمار و برنامه ریز شهری، نیز در کتاب معروف خود »خلق 
فضای قابل دفاع«، نظریه فضای قابل دفاع را عنوان می کند و این پیشــنهاد 
را مطــرح می کند که جامعه نه توســط پلیس، بلکه توســط افرادی که در 
عرصه هایی خاص ســهیم اند، تعریف شــود. نیومن سه عامل افزایش جرم را 

برای محله های مسکونی چنین دسته بندی می کند:
1- بیگانگی به طوری  که مردم همسایه های خود را نمی شناسند.

2- عــدم وجود نظارت مردم بر مکان های احتمالي وقوع جرم، که امکان 
وقوع جرم را به راحتی و بدون آنکه مجرم دیده شــود میسر می کند.

3- در دســترس بــودن راه فرار که امکان ناپدید شــدن و فرار مجرم از 
صحنه جرم را به سرعت ممکن می سازد.

از این رو نیومن معتقد اســت با استفاده از ساز و کارهای نمادین و شکل 
دادن عرصه های تعریف شــده می توان یک محیــط و فضاهای غیرقابل دفاع 
آن را به اماکن و فضاهایی تبدیل کرد که تحت کنترل ســاکنانش هستند. 
محــدود و عقیم کردن عادات و فعالیت های بد با راهبردهاي پیشــگیرانه و 
معطوف به موقعیت، نه تنها به وســیله نهادهای قدرت، بلکه توســط جامعه 
از طریق مشــارکت فعال و نظارت مردم، موجب حل مشکالت می شود. این 
مساله منوط به پشــتیبانی از نقش دولت در تنظیم و کنترل مناطقی است 
که در آنجا تمایالت عمومی باید همیشه در اولویت باشند. برخالف بسیاری 
از دعاوی که از دیدگاه لیبرال برخاســته، همزیستی دموکراتیک13 در حوزه 
عمومــی، نیازمند محــدود کردن بعضی از آزادی های فردی اســت، به این 
منظور که شرایط اســتفاده از یک فضای عمومی و لذت جمعی برای تعداد 
بیشــتری از کاربران فضا فراهم شــود. بعضی از موفق ترین شهرها که با این 
وضعیت ســر و کار دارند با برنامه ریزی بازدارنده و طراحی با کیفیت بسیار 

باال از چرخه زوال رهایی یافته اند. 
پنجره شکسته و نظارت بانکی

بــا توجه به آنچه دربــاره نظریه پنجره شکســته و کاربردهاي آن گفته 
شــد، می توان نظام بانکی را به مثابه ســاختمانی دانســت که وجود پنجره 
شکسته و عدم رســیدگی به آن موجب تشدید آسیب رسانی به ساختمان و 
شــاید تخریب آن شود. بروز تخلف در نظام بانکی امری اجتناب ناپذیر است 
ولی آنچه اهمیت دارد، وجود نظارت مســتمر و برخورد جدی و مســئوالنه 
برای جلوگیری از فراگیر شــدن آن است. در واقع نظریه پنجره شکسته در 
نظام بانکی را می توان چنیــن تبیین کرد:»تخلف های جزئی در نظام بانکی 
در صورتی که در مدت زمان معقــول و هرچه زودتر با برخورد جدی همراه 
نباشــد، افرادی که تمایل به قانون شکنی و سوءاســتفاده دارند با مشاهده 
بی تفاوتی یا پایین بودن حساســیت مقام ناظر، به کار خود ادامه می دهند و 
جــرات ارتکاب تخلفات بزرگ تر را پیدا مي کنند. این امر در نهایت منجر به 
گسترش تخلف ها و فســادهای شدیدتر در نظام بانکی می شود و تبعات آن 
نه تنها دامنگیر شبکه بانکی می شود، بلکه به سایر بخش های اقتصادی و کل 

جامعه نیز سرایت خواهد کرد.«
بانک مرکزی با برخورد مســئوالنه در قبال تخلفات، نه تنها راه را بر بروز 
تخلفات جزئی می بندد، بلکه از بروز تخلفات بزرگ تر نیز پیشگیری می کند. 
زیرا این پیام را به شــبکه بانکی می دهد که: مقام ناظر که در برابر تخلفات 
اندک کوتاه نمی آید، حتماً در برابــر تخلفات بزرگ جدی خواهد بود. البته 
تاکیــد بر نظارت بانک مرکــزي به دلیل نقش بي بدیــل آن در امر نظارت 
است، وگرنه همان طور که در ادامه ذکر خواهد شد نظارت بانکي در سطوح 
مختلف باید وجود داشــته باشد و با اهتمام کامل از تخلفات در همه سطوح 

جلوگیري شود.
نظارت مســتمر و جدی بر فعالیت های بانکی نه تنها باید در سطح کالن 
توســط بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پــول صورت گیرد، بلکه در 
سطح بانک ها و موسسات مالی نیز مدیریت ارشد باید اهتمام خود را به کار 
گیرد تا با نظارت دقیق و برخورد جدی و مســئوالنه با تخلفات، زمینه بروز 
تخلفات عمده را تا حد ممکن کاهش دهد. نظریه پنجره شکسته در سطوح 
مختلف نظام بانکی قابل کاربرد اســت. همان طور که در شکل 1 نشان داده 

شده نظارت بانکي را می توان در چهار سطح تعریف کرد. 
ســطح اول مربوط به نظارت بانک مرکزی بر بانک هاســت. بانک مرکزی 
در کنــار تصویب قوانین و مقررات نظارتی مناســب باید قوای نظارتی خود 
را در جهــت اجرای هر چه بهتر قوانین و برخورد قاطعانه با متخلفان به کار 
گیرد. در این صورت است که بانک ها و موسسات اعتباری احساس می کنند 
بانک مرکزی با جدیت تمام بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اصرار دارد و با 
متخلفان به طور جدی برخورد می کند. ضمن اینکه چنین نگرشی به سطوح 
پایین تر نظارتی نیز ســرایت می کند. این امر در نهایت اعتماد و اطمینان به 
نظام بانکی را که مهم ترین ســرمایه آن محسوب می شود، افزایش می دهد. 
همچنین مي تواند به اجراي موثرتر سیاســت هاي پولي توسط بانک مرکزي 

کمک کند. 
ولی اگر بانــک مرکزی در نظارت خود جدی نباشــد یعنی تخلفات ولو 
جزئی نادیده انگاشــته شود )پنجره شکســته(، به مرور زمان موجب پدید 
آمدن احســاس عدم نظارت در داخل شبکه بانکی، بروز تخلفات بزرگ تر و 
در نهایت ســلب اعتماد عمومی می شود. این امر اگر به موقع اصالح نشود، 
حتی ممکن اســت تا جایی پیش برود که خدمات چندین ساله نظام بانکی 
نادیده انگاشته شــود و تنها به ضعف ها و کاستی های سیستم اشاره شود و 
در موارد شــدیدتر کل سیستم را به چالش بکشد. حساسیت این امر زمانی 
بیشــتر می شود که در بعد نظارت شــرعي کاستي هاي اساسي وجود داشته 
باشــد، زیرا در این حالت نه تنها ممکن اســت نظام بانکي به چالش کشیده 
شــود، بلکه امکان دارد برخي کاســتي ها و مشکالت به اصل شریعت نسبت 

داده شود و شریعت را مقصر اصلي قلمداد کنند.
سطح دوم نظارت، شامل نظارت مدیریت ارشد بانک ها بر مجموعه تحت 
نظر ایشان اســت. در این سطح نیز جدي بودن و مسئولیت پذیري مدیریت 
ارشــد در نظارت بانکي و برخورد با تخلفات هرچند ناچیز، مي تواند نگرش 
کالن مدیریت ارشــد را در مجموعه تحت نظر تســري دهد و این پیام را به 
مجموعه منتقل کند که ما مراقب همه چیز هستیم و در برخورد با تخلفات 

اهمال نخواهیم ورزید. 
ســطح ســوم نظارت مربوط بــه نظارت مدیــران بانکي بــر واحدهاي 
زیرمجموعه اســت. این ســطح از نظارت هم در ســتاد بانک و هم در صف 
قابل بررسي است. اگر مدیران بخش هاي مختلف در انجام امر نظارت جدي 
باشــند و به  گونه اي برنامه ریزي و عمل کننــد که کارکنان نیز جدي بودن 

 
بانک مرکزي در ست. هانظارت بانک مرکزي بر بانکسطح اول مربوط به 

کنار تصویب قوانین و مقررات نظارتی مناسب باید قواي نظارتی خود را در جهت 
اجراي هر چه بهتر قوانین و برخورد قاطعانه با متخلفان به کار گیرد. در این 

کنند بانک مرکزي با ها و موسسات اعتباري احساس میصورت است که بانک
با متخلفان به طور قررات اصرار دارد و جدیت تمام بر اجراي دقیق قوانین و م

تر نظارتی نیز کند. ضمن اینکه چنین نگرشی به سطوح پایینجدي برخورد می
ترین کند. این امر در نهایت اعتماد و اطمینان به نظام بانکی را که مهمسرایت می

تواند به اجراي موثرتر می همچنین دهد.شود، افزایش میسرمایه آن محسوب می
  هاي پولی توسط بانک مرکزي کمک کند.ستسیا

نادیده یعنی تخلفات ولو جزئی بانک مرکزي در نظارت خود جدي نباشد ولی اگر 
انگاشته شود (پنجره شکسته)، به مرور زمان موجب پدید آمدن احساس عدم 

هایت سلب اعتماد تر و در ننظارت در داخل شبکه بانکی، بروز تخلفات بزرگ
تا جایی امر اگر به موقع اصالح نشود، حتی ممکن است . این شودمیعمومی 

ساله نظام بانکی نادیده انگاشته شود و تنها به پیش برود که خدمات چندین
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شکل 1- سطوح نظارت بانکي و نظریه پنجره شکسته
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نظارت را درک کنند، بر اســاس نظریه پنجره شکســته از بروز بســیاري از 
تخلفات بزرگ که ریشــه در تخلفات جزئي و اندک دارد، پیشگیري خواهد 
شــد. ولي اگر کارکنان احســاس کنند نظارت بر عملکرد آنان تنها در حد 
دســتورالعمل ها و آیین نامه ها باقي مي ماند و در موارد زیادي تخلفات جزئي 
نادیده انگاشته مي شود، به خود اجازه مي دهند پا را فراتر بگذارند، دست به 
ریسک هاي بزرگ تر بزنند و تخلفات بزرگ تري نیز مرتکب شوند به این امید 
که یا کشــف نخواهد شد یا اگر کشف شود، مجازات چنداني در پي نخواهد 
داشت. این فضاي نظارتي باید به گونه اي باشد که کارکنان حتي خود را در 

قبال یکدیگر نیز مسئول بدانند.
ســرانجام آخرین سطح نظارت مربوط به نظارت شبکه بانکي بر مشتریان 
و سایر افرادي است که به نوعي با بانک در تعامل هستند و از خدمات بانکي 
اســتفاده مي کنند. در این ســطح از نظارت نیز بانک باید جدیت خود را در 
اجراي قوانین و مقررات نشــان دهد تا افرادي که ممکن اســت قصد داشته 
باشــند جهت سوءاســتفاده از نظام بانکي وارد تعامل با آن شوند، از اهتمام 
بانک براي برخورد موثر با تخلفات آگاهي یابند و به راحتي حاضر به تخطي 
از قانون نشــوند. البته باید دقت شــود بانک می بایســت این پیام را به طور 
معقول و به عنوان شــخصیتي که حافظ منافع ســپرده گذاران و سهامداران 
خود است، به مشــتریان منتقل کند. در واقع نظریه پنجره شکسته در این 
سطح از نظارت بانکي در قالب پیام بانک به مشتریان بروز مي یابد:»ما حافظ 
منافع ســپرده گذاران، سهامداران و مسئول در قبال کل جامعه هستیم و به 
کسي اجازه نمي دهیم با سوءاســتفاده از منابع بانکي منافع سایر ذي نفعان 

ما را به خطر اندازد.« 
یکــی از نمونه های بــارز کاربرد نظریه پنجره شکســته در زمینه وصول 
مطالبات غیرجاری اســت. اگر بانک هنگام بروز تاخیر از ســوی مشــتری 
در بازپرداخت تســهیالت و حتــی پیش از بروز تاخیر، با دادن هشــدار از 
طریــق گوناگون )مانند پیامک، تلفن و غیره( به وی اعالم کند که ما پیگیر 
بازپرداخت مطالبات خود هستیم و در صورت بروز تخلف در ایفاي تعهدات، 
در برخورد با متخلفان جدی خواهیم بود، مشــتری نیز توجه بیشــتری به 
بازپرداخت به موقع تســهیالت می کند و سعی می کند تا حد ممکن از معوق 

شدن تسهیالت خود جلوگیری به عمل آورد. 
جمع بندي و پیشنهادات

بر اســاس تجربیــات حاصل شــده در زمینــه نظریه پنجره شکســته، 
پیشــنهادهای ذیل برخی از مواردی است که می تواند در بهبود و تقویت امر 

نظارت در شبکه بانکی به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد:
 الزم است نظارت بانکي در ســطوح مختلف فوق الذکر به طور جدي و 
با اهتمام زیاد انجام شــود و کوچک ترین تخلف نیز نادیده انگاشــته نشود و 
متناســب با آن مجازات در نظر گرفته شود. این گونه نظارت به ویژه باید در 
سطح کالن از سوي بانک مرکزي بر بانک ها و موسسات اعتباري اعمال شود. 
 به دلیل حساســیت نظارت شــرعي و دغدغه جامعه مســلمان براي 
انطبــاق فعالیت هاي بانکي با اصول شــریعت، باید توجه ویژه اي به نظارت 
شــرعي صورت گیرد و چه در سطح بانک مرکزي از طریق کمیته فقهي و 
ســاز و کارهاي مربوط به آن و چه در ســطح بانک ها و موسسات اعتباري 
از طریق تدوین و اجراي ســاختارهاي مناسب )مانند شوراهاي فقهي( به 
طور جدي عملیاتي شــود. زیرا همان طور که گفته شــد، وقتي بانک هاي 
کشور در قالب بانکداري بدون ربا یا بانکداري اسالمي فعالیت کنند، امکان 
دارد تخلفات و فســادهاي کالن بانکي به اصل شــریعت نسبت داده شود. 
ضمن اینکه گذشــته از اهمیت باال بودن ســطح کارایي و سالمت عملکرد 
بانک هــا، حالل بودن معیشــت نیز نقش مهمي در تکامل و ســیر معنوي 

جامعه ایفا مي کند.
 عناصــر و اجزای فعالیت های بانکی در ســطح صف و ســتاد باید به 
گونه ای تنظیم شــوند که نوعی نظارت طبیعی بر فعالیت ها وجود داشــته 
باشد. چنین ساختاری بر اساس تدوین اصول و رویه های اجرایی مناسب در 
زمینه مدیریت ریســک و حاکمیت شرکتی قابل دستیابی است. ساختارها، 
روابــط و حتي فضاهــاي کاري باید به گونه اي طراحي و تنظیم شــوند که 
امکان بروز تخلف را به حداقل برســانند. ســاز و کار نظارتي باید به گونه اي 

باشــد که احساس ترس و دیده شدن در متخلفان را به وجود آورد.

 این نکته نیز شایان ذکر است که لزوم مراقبت و نظارت جدی و مستمر 
نباید همراه با دیوان ساالری و مانع تراشی بیهوده برای انجام فعالیت ها و امور 
به صورت روان باشــد. بلکه همواره باید ســطح متعادلی از نظارت جدی و 
برخورد مســئوالنه با انحرافات و تخلفات در عین رواني و ســهولت اجراي 
فعالیت ها برقرار باشــد. در واقع نظارت باید به  گونه اي باشد که عرصه را بر 
افراد متخلف یا کساني که فکر تخلف به ذهن آنها خطور مي کند، تنگ کند، 

نه اینکه افراد سالم نیز در تنگنا قرار گیرند.
 اطالع رساني و تبلیغات در زمینه نظارت بانکي نیز باید به طور مطلوب 
وجود داشــته باشــد. البته این امر باید به صورت واقعي و نه فقط به صورت 
ظاهري و در حد شــعار انجام شــود. زیرا فاصله داشــتن بین شعار و عمل 
خودبه خــود این پیــام را منتقل مي کند که ما در عمل به شــعارهاي خود 
جدي نیســتیم و به  تدریج جرات و جســارت افراد براي تخلف و فســاد را 

افزایش می دهد.
 نظریه پنجره شکسته تنها محدود به بعد نظارت بانکي نمي شود، بلکه 
در ســایر ابعاد فعالیت هــاي بانکي نیز مي توان از دســتاوردهاي این نظریه 
اســتفاده کرد و با اصالح و ترمیم به موقع پنجره هاي شکســته از تخریب و 

آسیب رسیدن بیشتر به شبکه بانکي جلوگیري به عمل آورد.
بانک مرکزي و سایر ارکان شبکه بانکي باید در انجام وظایف نظارتي خود 
عالوه بر صحت عملکرد شبکه بانکي، منافع کل جامعه را نیز در نظر بگیرند 
و با حفظ سالمت نظام بانکي پیش از ابتال به فساد، هزینه هاي کمتري بابت 
مبارزه با تخلفات و فســادهاي کالن بپردازند. زیرا به قول پزشــکان اهمیت 
حفظ سالمتي همیشه از درمان بیماري مهم تر است. باید بدانیم اداره شبکه 
بانکي بدون پنجره هاي شکســته، ضامن بقا و حفظ اعتماد عمومي به نظام 

بانکي خواهد بود.
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