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  مقدمه

 یاعضـا انیـم روابـط میتنظـ و نظـم جـادیا یبرا و دارد یبستگ ثبات، و نظم به یا جامعه هر یبقا
 بـه است ممکن که ییها یآشفتگ وها  اختالل از نیهمچن و ردیگ انجام یاتیح یکارها دیبا جامعه،
 و مهـم کار دو نیا انجام. شود یریشگیپ د،یآ پدید اجتماعی زندگی در یدرون یها کشمکش سبب
  .ردیپذ یم صورت »یاجتماع کنترل« سمیمکان قیطر از ،یاساس

 و مقـررات وهـا  ارزش بـا جامعـه اعضـای همنـوایی روابـط، تنظـیم معنی به اجتماعی کنترل
 در مختلفـی یها مکانیسـم و راهکارها و بوده انسانی مجامع اصلی هدف ناهنجاری، از پیشگیری

 اند.  هگذاشت وجود عرصه به پا و معرفی تاریخ طول
 ،یاقتصـاد ،یاجتماع مختلف یها حوزه در یرفتار قواعد و هنجارها انیب متکفل ،یاسالم فقه
 را آنها ییاجرا ضمانت هنجارها نیا شدن ییاجرا یبرا است الزم نیبنابرا. است یاسیس و یفرهنگ
 التـزام مانند یرونیب و یدرون یها کنترل قالب در یاسالم فقه ییاجرا یها ضمانت نیا. سازد فراهم

 ،ی... در صـورت هنجارشـکنو خمـس زکـات، پرداخـت روزه، نماز، مثل یعباد فیتکال انجام به
 میترسـ... و زنـدان و یبـدن هیـتنب ،یاقتصاد مجازات مانند مختلف یها مجازات مجرمان به شکل

  .است شده
 توجـه مـورد کمتـر اجتماعی و سیاسی متعدد علل به بنا فقهی، یها آموزهبراساس  کنترلی نظام
 وجـود معنـوی و مـادی ابعـاد تمـام بـه توجه فقه وحیانی مبنای اما است، گرفته قرار علمی مجامع
 نظـام« آنبراسـاس  کـه اسـت امتیازی ،...و اجتماعی و فردی نیازهای جزئیات موشکافی انسان و
  . است رسیده ظهور منصه به و طراحی »فقه کنترلی
  
    اتیکل

انـد.  هکرد تعریـف »دیگـران اعمـال بازداشـتن یـا هـدایت قدرت، اعمال توان« را :اجتماعی کنترل
 و مـادی منـابع از یا همجموعـ از یریگ بهره با که است اجتماعی فرایندی اجتماعی کنترل رو، ازاین

 خـویش اعضای رفتار همنوایی تحقق دنبال به دارد، اجرا ضمانت که معین اصول و قواعد و نمادین
  ).۴۴٩ص ،١٣٩٣ داوری، و سلیمی( است کجروی با مقابله و

 متـداول، یها سنت و مقبول هنجارهای بر مبتنی اجتماعی کنترل نوعی انسانی، جوامع همه در
 کند، یم تشویق را همنوایان گاهی اگرچه و دارد نظارت تحت را مردم اجتماعی رفتارهای چارچوب

 مردم خصوصی و عمومی منابع و منافع از متجاوزان دست کردن کوتاه و متخلفان تنبیه بر عمدتاً  اما
کید   ). ٢١۵ص ،١٣٩٠ سروستانی، صدیق( ورزد یم تأ
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 گونـاگون هـای قالب در کـه شـود یم گفتـه اجرایی یها ضمانت از یا همجموع به ها: مکانیسم
 آنـان واداشـتن و مـوازین وها  ارزش از افراد پیروی برای را الزم انگیزه و یابد می نمود تنبیه و پاداش
 انجـام اجبـار و اقنـاع شـکل دو بـه اجتمـاعی کنترل. نماید یم ایجاد مطلوب رفتارهای ایجاد برای
 ).١۴ص ،١٣٧٨ ابرندآبادی، نجفی ؛۶٩٨ص ،١٣٧٧ ساروخانی،( شود یم

 پیشـگیری، طریـق از که است اجتماعی کنترل راهکارهای از عبارت :اجتماعی کنترل سیاست
 یها دیـدگاه وها  یافتـه عملـی نمود ،ها سیاست این. گردد یم اعمال بخشی، توان و درمان مجازات،

 مختلـف یهـا نظام اندرکاران دسـت بـا پیچیده تعاملی خالل در که است یشناس جرم پژوهشگران
 ،١٣٨٢ دادسـتان،(اسـت  یافتـه راه جـرم پدیـده با مقابله گذاری سیاست عرصه به اجتماعی کنترل
  ).۴٩۶ص ،١٣٨۶ االسالمی، شیخ ؛٢٨٢ص

  
  اجتماعی کنترل سیستم

 انحرافـات از جلـوگیری و دادن نشـان واکـنش برای یزیر برنامه و طراحی درگیر که است سیستمی
 ،هـا دادگاه پلیس، شامل خود، رؤیت قابل سطح باالترین در سیستمی، چنین. است یبین پیش قابل
 سیسـتم ترین رسـمی ،قضـایی سیستم. شود ی) مدیگر یها ممانعت تا گرفته زندان ازها ( تنبیه انواع

  ).   ٣٨٩ص ،١٣٨۴ عضدانلو،(است  اجتماعی انحرافات از جلوگیری برای جوامع
  
  فقه اجتماعی نظم )الف
 اندازه به جهان در حقوقی نظام هیچ که کرد ادعا توان یم جهان، در رایج حقوقی یها نظام مطالعه با
 ایـن شـاهد و نپرداختهها  انسان تکالیف و حقوق جزئیات در موشکافی و کیفی و کمی حیث از فقه
  .باشد یم علمی مراکز در فقهی منابع زیاد بسیار حجم ادعا

 مقـررات و قـوانین و راه نقشـه وی، مـرگ از پس حتی و مرگ زمان تا انسان تولد بدو از فقه، دانش
 کـرده بیـان مختلفی فروضات حتی و بینی یشپ و طراحی اجماع، و عقل سنت، قرآن، از برگرفته فقهی
 مشخص را جامعه افراد تکلیف خود، نوبه به یک هر که باشد نداشته ظاهری نمود وقت هیچ شاید که
 وادار را آنهـا و دارد قـرار جامعه افراد دیدگان روی پیش در اجرا، قابل دینی باور و ارزش یکعنوان  به و
  :است زیر قرار به فقهی ابواب تبیین با »فقه کنترلی نظام«. نماید یم همنوایی و تبعیت به
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  )خانوادگی روابط تنظیم مقررات( خانواده . فقه١

 احـوال بـه مربـوط احکـام اسـتنباط و بررسـی تحلیـل، به فقهی یها کتاب و منابع از مهمی بخش
 تشکیل پایه و اساسعنوان  به خانواده که است بدیهیاند.  هپرداخت خانوادگی روابط تنظیم و شخصیه
 بـرعکس یـا و جامعـه بـا همنـوایی و هنجارهـا ساختن درکننده  تعیین و مهم نقش بشری، اجتماع
  : نویسد یم همسن رو این از. دارد کجروی و ناهنجاری ایجاد و گریزی جامعه
 دارد؛ زیـاد اهمیـت بالغ، افراد برای خانوادگی زندگیاند.  هخواند جامعه اصلی پایه را خانواده«
 »اسـت کودکـان اجتمـاع اولین خانواده، که زیرا است؛ بیشتر مراتب به کودکان برای آن اهمیت اّما

  ).۴۵، ص١٣٧١همسن، (
 دارای فقهـی منـابع در خـانواده، گیری شـکل پایـه و اصلی رکنعنوان  به ،)شوهر و زن( زوجین

 تبیـین بـه موشـکافانه و دقیـق بسـیار و بـوده فقهـا اهتمام مورد آن بیان که هستند تکالیفی و حقوق
 کتاب الفرائض، کتاب: جمله ازاند  هپرداخت بحث به مختلف یها کتاب در واند  هپرداخت آن مقررات
 کتـاب الطـالق، کتاب الخلع، کتاب النشوز، و القسم کتاب الصداق، کتاب النکاح، کتاب وصایا،
  .النفقات کتاب الرضا، کتاب ،)زنان یها عده( الِعدد کتاب الظهار، کتاب اإلیالء،

  
  جامعه در مالی روابط . تنظیم٢

 فـروش، و خرید احکام شرایط، و جامعه افراد مالی روابط بیان به البیع کتاب قالب در فقهی، منابع
 تولیـت، شـده، منـع شـریعت در کـه معـامالتی و) آن فسـخ و معاملـه زدن هم بر اختیار( خیارات
 رهن، خرید، پیش فروشنده، و خریدار بین آن قواعد و اختالف حل نحوه نیز و... و مرابحه شراکت،
 کتـاب ،الشـرکه ؛ ماننـد کتـاباند هپرداخت... و ضمان حواله، صلح، ورشکستگی، و حجر تفلیس،
 کتـاب ،المـوات احیاء کتاب ،االجاره کتاب ،القراض کتاب ،الغصب کتاب ،العاریه کتاب ،االقرار
 و الفیـئ قسـم ، کتـابالودیعـه کتـاب ،الجعاله کتاب ،اللقیط و اللقطه کتاب ،الهبه کتاب ،الوقف
  .الصدقات کتاب ،الغنیمه

  
  حیوانات با انسان روابط . تنظیم٣

        االطعمه. االضحیه، کتاب کتاب الذبائح، و الصید کتاب
  
  سالم تفریحات مقررات . تنظیم۴

  المناضله. و المسابقه کتاب
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  غیرمسلمانان با روابط . تنظیم۵

  الهدنه. الجزیه، کتاب کتاب الجهاد، و السیر کتاب
  
  )قضایی سیستم(اختالفات  حل نحوه . تنظیم۶

 ؛انـد هنبود داری مملکـت سیستم و حکومت دارای امامیه تاریخی، مقاطع اغلب در اینکه رغم علی
 خـود، مـذهبی جامعه در عدالت اجرای و مردم بین اختالف حل برای راهکاری ارائه منظور به ولی

 یهـا کتاب در و کـرده طراحـی را فقهی مستندات از برگرفته قضایی سیستم و اندیشیده را سازکاری
 از فقهـی منـابع در سیسـتم همـین یبینـ انـد. پیش هپرداخت آن بررسـی و بحـث به شهادت و قضاء
 رایـج هنجارهـای بـا همنـوایی و یریپـذ جامعه به را مذهب پیروان و کاسته جامعه در انضباطی بی

  .سازد یم رهنمون
 در شرعی تکلیفعنوان  به »رسمی کنترل« یها شاخصه و انواع از یکیعنوان  به مردم بین قضاوت

 و ائمـه سیره نبوی، سیره قرآنی، آیات به شرعی وظیفه این اثبات برای و است شده گنجانده فقهی متون
  .البینات و الدعوی کتاب ،الشهادات کتاب ،القضاء کتاب ؛اند هکرد استناد عقلی دالیل همچنین

  
  فقه اجتماعی کنترل

 ابــداعات از واژه، ایــن و نبــوده مطــرح »اجتمــاعی کنتــرل« عنــوان تحــت بحثــی فقهــی، منــابع در
 گفتمـان در واژه ایـن نبردن کار به البته. است یافته راه نیز دیگر یها دانش به که باشد یم انشناس جامعه
 کنتـرل ضرورت و نظم حفظ اجتماعی، یها واقعیت از فقیهان غفلت یا و نکردن توجه معنای به فقهی
 تبیـین در آنـان جـدیت و اهتمـامبـرعکس  بلکـه باشد، نمیها  کجروی وها  ناهنجاری برابر در جامعه

 ،»کجـروی از پرهیـز و هنجارهـا سـازی درونی« یژهو بـه مختلف اشکال به اجتماع کنترل راهکارهای
  . است توجه درخور بسیار ،»عبادات« مباحث قالب در و »محسوس نا و فعاالنه نرم، کنترل«
  
 فقهی های مکانیسم )ب
  )فقه در رّب  و عبد کنترلی نظام(. عبادات ١

لَقْتُ اجلْ « ونِ ـِوَ ما خَ بُدُ نْسَ إِالّ لِيَعْ ِ مْ « )؛۵۶(ذاریات، » نَّ وَ اإلْ وا اهللاَ ما لَكُ بُدُ هُ اعْ ُ ريْ نْ إِلهٍ غَ (اعـراف، » مِ
ونِ « )؛۵٩ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ ا رَ ةً وَ أَنَ دَ ةً واحِ مْ أُمَّ تُكُ هِ أُمَّ مُ الَّذی « )؛٩٢(انبیاء، » إِنَّ هذِ بَّكُ وا رَ بُدُ َا النّاسُ اعْ يا أَهيُّ

تَّقُونَ  مْ تَ لَّكُ مْ لَعَ بْلِكُ نْ قَ مْ وَ الَّذينَ مِ كُ قَ لَ    ).٢١(بقره، » خَ
 سیاسیات، معامالت، مانند دیگر یها تقسیم حتی و گردیده آغاز »عبادات کتاب« با فقه، دانش
 آفریـدگار برابر درها  انسان بندگی و عبودیت) رنگ(صبغه  نهایت، در ...و ایقاعات و عقود احکام،
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 و عبودیـت قرآنـی، آیـات تصریح مطابق آفرینش اصلی دلیل و فلسفه آنکه جهت به دارد؛ را هستی
إّال  یخلقوااهتمامًا بشأنها؛ إلّن العباد لم  یرهاغ یالعبادات عل یملذا اعتاد الفقهاء تقد«است  بندگی
 در فقهـی مختلـف یها باب در بحث مورد یها عبادت). ٢٣٢ص ق،١۴١٨الّزحیلی،  وهبة» (لها

 و داشــته اجتمــاعی شــمار بی آثــار کــه »فــردی یهــا عبادت« بــه تــوان یم کلــی بندی تقســیم یــک
 موسوی(کرد  تقسیم دارند، بدیل بی نقش و مستقیم اثر جامعه، نظم در که »اجتماعی یها عبادت«

  ).۵١ص ،١ج ،١٣۶٢ نجفی، ؛٣٣ص ،١ج ق،١۴١٩ثانی،  شهید ؛٩ص ،١ج ق،١۴١١عاملی، 
  
  . جماعت٢

 آمـدن گرد و تشکیل بدون یعنی است؛ مشروعیت شرط جمعه، نماز مثل عبادات از برخی در جماعت،
 عبـادت کمـال و فضـیلت شـرط جماعـت، گاهی و رود یم بین از آن اقامه مشروعیت اصل جماعت،
 لـوازم از یکـی جماعـت، هـم گـاهی و جماعت صورت به روزانه واجب نمازهای برگزاری مثل است،
 هر در خاصی زمانی و مکانی محدوده در را آن اسالم شارع یعنی حج مثل است؛ آن مشروعیت کیفیت
   ).٧٣١ص ،١٣٩٢ فر، ضیائی( آیند یم هم گرد مکان و زمان یک در مردم که است داده قرار سال

  
  قربت قصد. ٣

 صـورت در که است شده عنوان اعمال از یبرخ یقبول ای صحت شرط ،یفقه متون در قربت، قصد
. داشـت نخواهـد را شـرع انتظـار مورد جینتا و آثار و نبوده حیصح یعباد عمل رکن، نیا به اخالل
 سـبحان، خداوند یبرا کردارها کردن خالص یبرا تالش و یعباد اعمال یها زهیانگ به دقت و توجه

 در یخـودکنترل ایـ یدرونـ کنترل تیتقو یها اهرم از و دارد افکار و شهیاند نیزتریر به توجه به ازین
 را خـود شـهیاند یحتـ ،یهسـت خالق محضر در حضور تصور با مؤمن فرد. شود یم محسوب افراد
 شـخص وجـود در زین جرم و گناه برابر در کنترل ،یکردیرو نیچن با است یهیبد و دینما یم کنترل
  . شود یم نهینهاد

  
  انسان کنترل یربنایز طهارت. ۴

 مطلـب نیـا انگریـب کـه شـود یمـ شـروع ،»الطهارة باب« ای »الّطهارة کتاب« با یفقه منابع اغلب
 یآلودگ هرگونه از یپاک و طهارت بر یبشر یزندگ اساس و هیپا ،یفقه نگرشبراساس  که؛ باشد یم

 ،یپـاک. دیـنما پاک ،یروح و یجسم یها یآلودگ تمام از را خود دیبا ،یمسلمان هر و است استوار
  . بود نخواهد پذیرفته ،ها عبادت طهارت، بدون و است مکلفان جامعه به ورود مقدمه

 مثل ادیان از یک هیچ و داشته یا هویژ اهتمام فقها، که است موضوعاتی ترین مهم از یکی طهارت،
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االطفـال،  یهاالّطوال، و مرنوا عل یهابالطهارة و وضعوا ف یراً اهتم المسلمون کث«اند.  هنپرداخت آن به اسالم
غـالی لسـت و العبادة، لصحة یاً معابدهم و معاهدهم، و اعتبرها ائمة الفقه شرطًا اساس یو درسوها ف

ُ
 أ

  ).۴٠ص ،١ج ق،١۴٢۴ مغنیه،» (االسالم بها اهتم کما الطهارة،ب االدیان من دین یهتم لم: قلت إذا
  

  . نماز۵

 جـزء را، نمـاز اقامـه به التزام و آن وجوب و کرده بررسی مختلف، یها جنبه از را نماز فقهی، منابع
 نمازهـای گانـه پنج اوقات نماز، وجوب اصل دراند.  هبرشمرد مسلمانی اصل اولین یا و اولیه اصول
 اخـتالف فقهـا، بـین در... و دعاهـا اذکار، نماز، برگزاری هیئت آن، واجب ارکان و شرایط واجب،
 یها مجموعـه در آن بررسـی کـه بـوده اختالفـی ترتیبـات، از بخشـی تنهـا و نـدارد وجود اساسی

  ). ۵۴٢ص ،١ج ش،١٣٧۶ی، طوس خیش( باشد یم کاووش قابل منابع اصول و تطبیقی مطالعات
  :از عبارتند اجتماعی یها آسیب کنترل و پیشگیری بر نماز اثرگذاری سازوکارهای از برخی
  زندگی؛ به دادن معنا و ساختن هدفمند) الف
  روانی؛ حمایت) ب
  معنوی؛ نیازهای ارضای) ج
  اجتماعی؛ همبستگی تقویت و ایجاد) د

  اخالقی؛ نظم از محافظتھ) 
 ،١٣٩٣فر و دیگـران،  سـاالری ؛١٠٢ و ٧٩ص ،١٣٩۵سلیمی،  و داوری( منکر از بازداشتن) و
  ).١١۵ص

  
  )فقه کنترلی سازوکار و جرم و فقر( خمس و زکات .۶

اسـت  شـده تلقـی سـرمایه غیرعادالنـه توزیـع نتیجه در نداری و فقر جرم، ارتکاب عوامل از یکی
  ). ۵۴٢ص ،١٣٩٣بخارائی،  ؛١۴١ص ،١٣٩٣ ی،ا هاژ(

 فقـر و مـالی عـدالتی بی و تبعیض عامل اهمیت مبین نزدیک از بزهکاری پدیده میدانی مطالعه
 آنها سکونت شرایط و بزهکار افراد اقتصادی وضعیت در توان یم را اثرات این است؛ جامعه یک در
  ).٢٣٨ص ،١٣٩۴ توانا، نجفی(نمود  مشاهده خوبی به

 عنـوان تحـت کـه است زکات پرداخت ،»اقتصادی کنترل راهکارهای« از یکی فقهی، منابع در
 و احکـام بیـان بـه شـود، یم اضـافه نیز »خمس« امامیه منابع در و »زکات باب« یا »زکات کتاب«

 یری،؛ ُضـم٧٢، ص١۵ج یشـین،پ ی،؛ نجف١٩۵، ص٣ج ق،١۴٠٨ حّلی،( اند هپرداخت آن مقررات
  ). ٢٨۴، ص١ق، ج١۴٠٨
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 خـود خاص منظر از اقتصاد، و فقه حدیث، تفسیر، چون علمی مختلف یها حوزه اندیشمندان
 انـد هپرداخت آن جایگـاه و نقـش بیـان بـه و نگریسـته عبـادی، مهـم ارکـان از یکیعنوان  به زکات به
  ). ٢١ص ،١ج ،١٣٩٢ قرضاوی،(

 قابل ی،شناس جامعه علم مختلف زوایای از جرم، از پیشگیری و اجتماعی کنترل در زکات نقش
  :است مقاله این موضوع با انطباق و بررسی
 هـر در طبقـاتی فاصـله بـروز نتیجـه در و حصـر و حد بی ثروت و غنا همچنین و نیاز و . فقر١
 ثـروت تعـدیل بـرای زکـات نهـاد و باشـند جـرم تشـدید و کجـروی عوامل از تواند یم ی،ا جامعه

 است؛ شده گذاری قانون نیازمندان، فقر رفع و ثروتمندان
... و زکـات موضوع اموال و گیرنده زکات دهنده، زکات برای ضوابط و شرایط محدوده، . تعیین٢

 امنیـت مخـل و مورد بی سازی قهرمان و فقرا تحقیر و اغنیا گذاری منت همچنین و تفریط و افراط از
 −است یافته نمود خیریه نهادهای عنوان تحت امروزی بشری جوامع در که همچنان− جامعه روانی

  کند؛ یم یشگیریپ
 اجتمـاعی نظمـی بی از جامعـه، داران زمام توسط زکات اخذ نحوه حکومتی سیستم . طراحی٣

  کند؛ یم پیشگیری
 عبـادی وظیفه و شرعی تکلیفعنوان  به آن تلقی و زکات پرداخت در نّیت وجوب طراحی . با۴

 خداونـد بندگی و عبودیت مسیر در مذاهب پیروان مالی جریان اصلی، عبادات جزء آن شمارش و
  نماید؛ یم عمل »طبیعی ماوراء کنترل« بازدارنده و قوی اهرمیعنوان  به و کرده هدایت سبحان
 بـه »عـاطفی کنترل« نوعی آنان وضع در دقت و بدهکاران نیازمندان، فقرا، به توجه . یادآوری۵
 ناهنجاری از کنترل و پیشگیری موجب و آورد یم وجود به مذاهب پیروان در را پنداری همزاد شکل

  نماید؛ یم فراهم را
 را آن زکات،کننده  پرداخت و کند یم پاک را اموال احتمالی یها ناخالصی سو، یک از . زکات۶

 اسـتفاده مشـکوک مـال از عنـوان، هیچ به تا است تالش در و دانسته تکلیف، و وظیفه یکعنوان  به
 خودخـواهی، بخـل، طمـع، نفسـانی خـواهش بـا و ندانـد خود مال را اش دارایی از بخشی و نکند
 دیگـر، سـوی از و کنـد مبـارزه ثـروت توزیـع در عـدالتی بی و مساوات عدم مذموم، اندوزی ثروت

 بـه و نگـردد ناهنجـاری ارتکـاب به مجبور نداری، علت به کسی تا نماید، یاری را فقرا و نیازمندان
 شـده یبینـ پیش قـاطع، و خشـن بسیار سرقت، مثل مالی جرایم یها مجازات که است دلیل همین
   .شود یم بسته جرم و خالف ارتکاب یها زمینه ابتدا، از اسالمی، جامعه در چون است؛
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  )  کنترلی مکانیزم و همنوایی( روزه .٧

 و متابعـت همنـوایی، طریـق سـه ازها  انسـان افکار و رفتار تغییر ان،شناس جامعه یها یافتهبراساس 
 که است یا جامعه غیرمستقیم فشار اثر بر افکار یا رفتار تغییر همنوایی، است؛ یرپذ امکان اطاعت،

 کردن پیروی اطاعت،. دیگران مستقیم درخواست خاطر به تغییر متابعت،. کند یم زندگی آن در فرد
 از بسـیاری در). ٣۶۴ص ،١٣٨۴ همکـاران، و آذربایجـانی،(است  اجتماعی قدرت مراجع از فرد

گاهانهها  انسان اجتماعی، یها موقعیت گاه، یا آ  بـا خـود افکـار و رفتار هماهنگی به مجبور ناخودآ
  . گردند یم اکثریت یها نگرش و هنجارها

 و صـبر بنـدگی، تمرین روزه، مبطالت سایر و آشامیدن و خوردن از پرهیز گرفتن، روزه مکانیزم
 و اجتمـاعی کنتـرل یها مکانیسم مؤثرترین از یکی طبیعی، یها خواسته و نیازها برابر در استقامت
 و قضـایی نهادهـای سـوی از منتشـره ارقـام و آمـار شـهادت به. است جامعه در جرم از پیشگیری
 علـوم پژوهشـگران تحقیقـات و بیگانگـان مطالعـات حتـی و اسـالمی کشورهای تمام در انتظامی

 کـاهش و تغییـر اسالمی، کشورهای در رمضان ماه در جرایم آمار که؛ است این گویای اجتماعی،
 داران غیرروزه دیگر طرف از و کند یم کنترل را داران روزه طرف یک از رمضان ماه که دارد؛ محسوس

 در. نمایند یم پرهیز جرایم علنی ارتکاب از مسلمانان جامعه معنوی فضای در گرفتن قرار جهت به
 بـه مفصـل طور بـه و شده گنجانده ،»الّصوم باب« یا »الّصوم کتاب« عنوان تحت بابی فقهی منابع
   اند. هپرداخت آن احکام بیان

 وجـود دلیـل بـه و ویـژه زمـان اختصـاص جهـت بـه امـا است، فردی عبادت یک روزه گرچه
 در مـذهبی هنجارهـای تقویـت و ایجـاد در دارد، خـود همراه به که اجتماعی و ظاهری یها پدیده
 همنـوایی به افراد گرایش جامعه، عمومی فضای بر تأثیرگذاری با. نماید یم ایفا اساسی نقش جامعه

 و آداب بـا رمضـان، مـاه روزه. دارد پـی در را مذهبی رفتارهای با شدن هماهنگ و دینی، فرهنگ با
 و جسـمی بسـیار فوایـد افـزون بـر شود، یم بحث تفصیل به فقهی منابع در که خود خاص شرایط
 از محرومیـت و گرسـنگی از واقعـی تجربـه یـک معرض در ماه یک مدت به را مسلمانان روحی،
 سـازی درونی و نهادینـه آنـان در را نیازمنـدان بـا همـدردی و همدلی حس و دهد یم قرارها  نعمت

 ،١٣٧۴ جعفـری، ؛١۶١٧ص ،٣ج الزحیلی، پیشین، وهبة ؛۶٣ص ،١٣٨۴ ی،شعاع خیش(کند  یم
  ).٣ح ،٢٩٨ص ،٧ج ق،١۴١۴ عاملی، ؛ حر١١١ص ،٢ج

  
  )کامل اجتماعی کنترل نظام( . حج٨

 در را اجتمـاعی یها سـنت وهـا  آیین نقش تا کرد یم تالش دورکیم ی،شناس جامعه یها پژوهش در
 نمـادین بـازگویی در گروهـی اجرای َاشکال این که بود معتقد او. دهد توضیح اجتماعی نظم حفظ
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 این که شوند یم یادآوری افراد به مشترک یها محدودیت وسیله بدین و هستند مهم گروهی یها ارزش
 محصـول گذشـته از نمـادین ساخت که شود یم مرتبط ،»هالبواچس جمعی حافظۀ« مفهوم به دیدگاه
 کـه دهـد نشـان تا بوددرصدد  او. شود یم نظم تقویت باعث خود نوبه به که است اجتماعی نظم یک

 گیرد یم شکل جامعه، هر رایج یها مراسم در شرکت طریق از فعاالنه اشتراکی، جمعی حافظۀ چگونه
 یکسـان یها گذشـته و عالیـق سـالیق، کـه گروه یک افراد میان در حسی بازتولید و حفظ آن نتیجه که

  ).۵۴ص ،١٣٩۶ اینز،( یابد یم گسترش حال زمان در جمعی هویت و شود یم دارند،
 موقعیت و حج مناسک و اعمال کعبه، خانه و مکه مکانی موقعیت در دقت و مطالعه بررسی، با
 گذاشتن کنار و احرام به ورود چگونگی و نژاد و رنگ هر با مسلمانان آمدن گردهم نحوه و آن زمانی
 دسـته زنـدگی همچنـین و مبـاح اعمال از بسیاری از خودداری زیورآالت، و فاخر یها لباس تمام

 بین سعی کعبه، دور طواف و منا و مشعر در امکانات کمترین با حج مناسک انجام مدت در جمعی
 و رسـمی یهـا کنترل متعـدد انـواع کـه اسـت اجتمـاعی کنترل یافته تکامل نظام یک مروه، و صفا

  .گیرد یم دربر را... و خشن عاطفی، ماوراء طبیعی، بیرونی، و درونی غیررسمی،
  

   منکر از نهی و معروف به . امر٩

 بیشـترین بـا شخصـی آن در کـه اسـت، کنتـرل شکل ترین متداول پایین، به باال از اجتماعی کنترل
 قـرار کنتـرل تحـت هسـتند، کمتری قدرت دارای که را ییها گروه و اشخاص رفتار اقتدار، و قدرت

 بـا افـرادی آن در کـه باشـد »باال به پایین از« شکل به تواند یم اجتماعی، کنترل همچنین. دهد یم
  ).٣۵اینز، پیشین، ص(دهند  یم شکل را قدرتمند یها گروه و اشخاص رفتار کمتر، قدرت

 کـه اسـت »منکـر از نهـی و معـروف به امر« فقه، در اجتماعی کنترل مهم ساختارهای از یکی
 روزه، نمـاز، ماننـد شـرعی تکلیـف ایـن. باشـد یم »بـاال به پایین از کنترل سیستم« آن مهم بخش
 زیـرا باشـد؛ یم برخـوردار مـؤثری و باال کارایی از و است واجب مسلمانی هر بر... و حج زکات،
ها  شـکنی قانون و اجتمـاعی یها آسـیب بـا رویـارویی بـه شـرعی تکلیـف احساسبراساس  مردم
 مـانع و کـرده عمـل خـود شـرعی وظیفه به اسالمی، جامعه دینی هنجارهای حفظ در و پردازند یم

  . شوند یم اجتماعی یها کجروی گسترش
 مشـترک عقایـد بـر کـههـا  ارزش. باشـد یم »ارزش« معـادل یشناس جامعه متون در معروف،
 و تبیین در عامل ترین بنیادی باشند، یم استوار است مطلوب و درست خوب، آنچه درباره اجتماعی
  .گردند یم تلقی اجتماعی هنجارهای شناخت

 روشـی حقیقـت در خـود، همنوعان کردار و رفتار به نسبت مردم در »مسئولیت حّس  تقویت«
 به نسبت تفاوت بی و مسئولیت بی انساِن . اوست خلقت کمال و هدایت مسیر در انسان تربیت برای
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 و معروف به امر تکلیف نهادِن  شده؛ دور خود انسانی خلقت و فطرت از دیگر، یها انسان رفتار نوع
 گواهی بدانها او دل و عقل که است حقایقی به او کردن متوجه حقیقت در او، عهده بر منکر از نهی
  .است انسانی و الهی فطرت مستقیم صراط در او حفظ و دهد یم

 ،»منکرات گسترش از جلوگیری وها  نیکی رواج جهت در فعالیت به مردم کردن وادار« که چنان
 و جامعـه افـراد تربیـت و رشـد زمینـه کـردن فـراهم منکر، از نهی و معروف به امر تشریع طریق از

  ).١٣۵، ص١٣٩۵ ؛ ستوده،١۵٩، ص١٣٩۵ورعی، (آنهاست  تعالی و رشد موانع برداشتن
  
  جرم علیه جامعه واکنش )ج

 و کیفـر همـان شـود، یم متبادر ذهن به »جرم مقابل در جامعه واکنش« از که مفهومی ترین قدیمی
 اصـطالح زمـان گذشـت بـا بعـدها. اسـت بـوده عمـومی منـافع و نظـم ضامن که است مجازات

 مفهـوم جـزا، حقـوق تحققی مکتب طرفدار صاحبنظران نظر از و شده تحول دستخوش ،»واکنش«
 خطرناک حالت وجود علت به و مکتب این طرفداران فکری مبانی. براساس است کرده پیدا دیگری

. کـرد مجـازات قبلی مفهوم جایگزین را تربیتی و تأمینی اقدامات بایستی مجرمان، از برخی نزد در
 و گردیـد تجدید جزا، حقوق اجتماعی دفاع مکتب طرفدار دانشمندان توسط متعاقباً  نیز، مفهوم این
 جـرم علیـه واکـنش نـوین، اجتماعی دفاع مکتب گزاران بنیان زعم به است؛ شده ارائه تری تازه تعبیر
باشـد  مجـرم شخصـیت بـا متناسـب تربیتـی و تـأمینی اقـدامات و مجازات اختالط متضمن باید

  ).٣۴١، ص١٣٨٨ولیدی، (
  

   فقه در آن تنوع و مجازات

 در جامعـه »واکـنش« قالـب در جـرم وقوع از پس یعنی ،»پسینی« حلی راه یکعنوان  به مجازات،
 اعمـال و مجرمانـه عنـوان تعیـین. شـود یم اجـرا حکومـت طرف از و گرفته شکل ناهنجاری برابر

 است بوده کجروی و جرم با جوامع مقابله حوزه در عمده و تاریخی یها سیاست از یکی مجازات،
 عنوان بـه مجـازات از حقـوقی، منـابع در. اسـت کرده حفظ خود قلمرو در را جایگاه این همواره که
  ).۵١٧، ص١٣٩٣داوری، پیشین،  و سلیمی( شود یم تعبیر »قانونی یها بازدارنده ِاعمال«

 جامعـه یـا فـرد تباهی به که رفتاری هر اصوالً  و مذهبی و دینی شریعت نواهی و اوامر با مخالفت
 مسـتلزم و اسـت شـده منـع اخـروی، و دنیـوی کیفـری عقوبـت اجرای ضمانت با بینجامد، اسالمی
  ).١۴٨صق، ١۴٠۵ عوده، ؛١٧ص ،١٣٩۵ گلدوزیان،( باشد یم تربیتی و تأمینی اقدامات یا مجازات
 تعزیرات دیات، قصاص، حدود، به فقهی منابع در اسالمی یها مجازات بندی تقسیم به توجه با

 مجـازات، کیفیـت مجـازات، انـواع درباره مفصلی مباحث کفارات، ویژه سزادهی نظام همچنین و
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 حـدود، مسـتقل یهـا باب در... و مجـازات مسـقطات مجازات، اسباب و عوامل مجازات، میزان
 زکات، صالت، جمله از فقهی یها باب سایر مباحث ذیل در هم گاهی و تعزیرات دیات، قصاص،

 اعمـال از هـدف کـه، آیـد یم دسـت بـه نتیجـه ایـن خـوبی به ،...و بیع هبه، وکالت، جهاد، حج،
 دم اولیـای یـا علیـه مجنـی خـاطر تشـفی یا مجرم سزادهی برای تنها فقها، نظر مورد یها مجازات
 تأدیـب جامعه، مصالح حفظ مردم، نیاز وها  ارزش از پاسداری کیفرها، این از هدف بلکه، نیست،

 انـواع از یـک هـر مبنـای بنـابراین. اسـت سـالم جامعـه آوردن وجود به و مجرم اخالقی اصالح و
 گـذاری قانون نظـر مـورد هـدف چنـد یـا یـک بـه بخشیدن تحقق دار عهده اسالمی، یها مجازات
 عـن زجر ردع، تأدیب، منع، تنبیه، مانند؛ واژگانی از مجازات اجرای هدف تبیین در است؛ اسالمی

  . است شده استفاده... و ذنب از طهارت خلل، جبران المحرمات،
  ). ٢۵۴ص ،۴١ی، پیشین، ج(نجف

 
  . حدود١

 و کمـی حیـث از مشخصـی یهـا مجازات آنهـا، برای شرع در که جرایمی یعنی؛ حد جمع حدود
 −شود یم نیز تعزیر شامل که− کیفر مطلق یعنی اعّم  معنای در گاهی البته. است شده تعیین کیفی
 به بستگی آن کیف و کّم  تعزیر، در که است آن تعزیر، با خاص معنای به حد تفاوت. رود یم کار به

 از و نـدارد دخـالتی حـاکم نظر حد، در ولی است، نشده مشخص شارع سوی از و دارد حاکم نظر
  .است شده مشخص آن مجازات میزان و نوع تعیین تعریف، مقدس شارع سوی
 گـاه و اسـت جـرم وصـف گاهی واژه این که شود یم استفاده چنین حد، واژه استعمال موارد از
 گفتـه حـّد  گـاه و دارد حّدی مجازات که است جرمی مراد و شود یم گفته حّد  گاه. مجازات وصف

 معنـای در واژه ایـن اسـتعمال گرچـه دارد، شـرعی معـّین مجازات که است جرمی مراد و شود یم
 هـم حـّد  تعریـف بـه حـّد، معنای در دوگانگی این. است جرم معنای در کاربرد از بیشتر مجازات
 تعریـف »شـود یممکلـف  آمـدن درد بـه باعـث که عقوبتی« به را حّد  برخی. است نموده سرایت
  .»دارد مشخص مجازات که جرمی هر« به دیگر برخی واند  هکرد

 و زنـا سـرقت، حـد: از عبارتنـد کهاند  هکرد شمارش مورد هفت تا را حد اسباب امامیه، فقهای
حلـی،  ؛٢۴۵، ص۶پیشـین، ج مغنیـه،(بغـی  قـذف، الطریق، قطاع خمر، شرب ارتداد، آن، توابع

 ی،ده آبـاد ی؛ حاج٩ص ،۵ج ،١۴٢۶یری، ؛ الجز١٨، ص١٣٩٢ی، رستم ؛٩٣٢، ص۴پیشین، ج
  ).٢٨ص، ١٣٨٩
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  . قصاص٢

 توجـه آن به مکاتب و ادیان تمام که است مسائلی ترین اساسی و ترین مهم ازها  انسان جان و حیات
 وقـوع از پیشگیری برای سنگین یها مجازات افتد، خطر به اساسی مسئله این هرگاه واند  هنمود ویژه
. نشـوند جـرم مرتکـب دیگـران و وی خـود تـا شـود یم مجـازات مجرم شود؛ یموضع  قتل و جرم

  .است شده مقرر مصلحت تأمین برایها  مجازات از بسیاری
 سـلب موجـب واقع در و شود یم محسوب شرع و عرف در گناهان ترین بزرگ از یکی عمد قتل
 شـده تقبـیح اسـت، اجتمـاعی نـاامنی ایجاد ساز زمینه که اجتماعی نظر از هم و است فرد صیانت
يْـهِ وَ « :فرماید یمکریم  قرآن. است لَ ـبَ اهللاُ عَ ضِ ا فيها وَ غَ نَّمُ خالِدً هَ هُ جَ زاؤُ ا فَجَ دً مِّ تَعَ نًا مُ مِ ؤْ تُلْ مُ قْ نْ يَ وَ مَ

ظيامً  ا عَ ذابً دَّ لَهُ عَ نَهُ وَ أَعَ ضِ «)؛ ٩٣نساء، ( »لَعَ َرْ سٍ أَوْ فَسادٍ فِی األْ ِ نَفْ ريْ ا بِغَ سً تَلَ نَفْ نْ قَ تَلَ النّاسَ مَ أَنَّام قَ كَ فَ
ا يعً يَا النّاسَ مجَ أَنَّام أَحْ كَ ياها فَ نْ أَحْ ا وَ مَ يعً   ).٣٢، (مائده »مجَ

 همـه کشـتن بـا انسـان یـک کشـتن بـودن برابر: دارد یمبیان  آیه این تفسیر در طباطبایی عالمه
 مشـترک آن در همـه کـه واحدنـد حقیقـت یـک دارای همهها  انسان که است این از کنایه ،ها انسان
ها  انسـان همـه و انسـان یـک بـین تفاوتی هیچ حقیقت این در. است انسانّیت حقیقت آن و هستند
 قصد واقع در باشد داشته انسان یک در را حقیقت این بردن بین از قصد کسی اگر بنابراین؛ و نیست

  ). ٣١۶، ص۵ج ش،١٣٧٢طباطبایی، (است  کرده راها  انسان همه در موجود انسانّیت
 نوعی را آن مفسرین واند  هکرد تعبیر جامعه پیکر بر مهلک ضربۀ معنای به را آیه این دانان حقوق

  اند.  هدانست قتل اهمیت بیان در مجازی تشبیه
 دیـده، بزه حقـوق اسـت، آن از عفـو به حق، صاحب تشویق و ترجیح با همراه که قصاص حق
 شـود یم رعایـت حـداکثری شـکل بـه و هم با حقوق این و کند یم تأمین هم با را جامعه و بزهکار

  ).۶٣و  ۴٧ص ،١٣٩۴ مزروعی، ؛٧ص ،۴٢ج پیشین، نجفی، ؛٢٠٧ص ،١٣٨٠ (خسروشاهی،
  

  . دیات٣

 در دو هـر و است شده ذکر بار دو کریم قرآن در که است اسالمی جزای حقوق اصطالحات از دیه،
 از قسـمتی خسارت یا و آدمی خونبهای معنای به که جامد است اسمی و) ٩٢نساء، (آمده  آیه یک

  .کند یم جبران را انسان بدن بر وارده جنایت
 جنبـه یـا باشـد داشـته صـرف کیفری جنبه مسئولیت، این آیا اینکه و دیه حقوقی ماهیت درباره

  : از عبارتند آنها عمده که دارد وجود نظر اختالف فقها بین در دو، آن از ترکیبی یا و صرف مدنی
 یـا شـرعی تحدیـد جملـه از دیـه در کیفـری مسئولیت یها ویژگی برخی وجود به عنایت با .١
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 یـک صـرفاً  دیـات نظام ویژه، یها مکان و زمان در تشدید و تغلیظ قابلیت آن، مبلغ و میزان قانونی
  شود؛ یم محسوب کیفری مسئولیت
 یـا متضـرر شخص به آن پرداخت جمله از دیه در مدنی مسئولیت آثار و خواص برخی. براساس ٢
  است؛ شده تلقی قهری ضمان و خسارت جبران مصادیق از دولت، خزانه به آن پرداخت عدم و او وّراث
 در مـدنی همچنین و کیفری مسئولیت آثار وها  ویژگی از برخی وجود دلیل به دیگر سوی از .٣
باشـد  یم مسـئولیت دو هـر از یا هآمیختـ دیـات، حقـوقی ماهیـت کـهاند  هعقید این بر برخی دیه،

  ).۴٧٢ص ،١٣٨٠ بجنوردی، موسوی(
 یـا و اسـت مـالک آنها قیمت یا و خیر یا دارند موضوعیت دیه گانه شش عناوین آیا اینکه درباره

 یها بحث... و شود یم سنجیده آن اعتبار به بقیه و اصل یکی یا بوده اصل عناوین این همه آیا اینکه
 دیـات گانه شش انواع که دارند نظر اتفاق امامیه فقهای. است گردیده مطرح فقهی منابع در مفصلی
 بـه و کرده انتخاب را گانه شش انواع از یکی تواند یمآن  ادای مقام در جانی و است تخییری وجوب
  ). ۴، ص۴٣ج نجفی، پیشین، ؛٢٢٨ص ،۴ج حلی، پیشین،(نماید  پرداخت علیه مجنی
  

 . تعزیرات۴

 و نبـوده دیه یا قصاص، حدود، عناوین مشمول که شود یم گفته ییها مجازات به تعزیرات، یا تعزیر
 و تعیـین اسالمی، حاکم صالحدید با حکومتی مقررات نقض یا شرعی محّرمات ارتکاب مورد در

 سـایر و سـقوط تعلیق، تخفیف، به مربوط مقررات و اجرا کیفیت مقدار، حال این با. گردد یم اجرا
 ،۵ج جزیـری، پیشـین، ؛٢۴ص ،١٣٨١الطـائی، ( بـود خواهـد قـانون موجـب بـه تعزیری احکام
 ).١۴۵ص ،١عوده، همان، ج ؛٢۴۵ص ،۶ج مغنیه، پیشین، ؛٢٢٣ص

 و امانـت در خیانـت ماننـد گیـرد یم صـورت شارع نواهی با مخالفت شکل به تعزیری جرایم
 و حقـوق بـه گـاهی و جامعـه حقـوق بـه تعـّدی گاهی و شود یم انجام واجبی ترک شکل به گاهی
 برخـی است؛ زیاد بسیار آنها تنوع و تعداد و دهند یمقرار  تعّدی مورد را اشخاص به مربوط مصالح

 خصوصـی جنبـه برخـی و دهند یمقرار  تعرض مورد را معنوی حقوق برخی و مالی حقوق آنها، از
 و مرتکـب تأدیـب بـرای گاهی نیز تعزیری مجازات. هستند عمومی جنبه واجد دیگر برخی و دارند
 منـابع در ).٢٢ص ،٢ج ،١٣٩٢زراعـت، ( باشـد یم حّقـی ادای بـه مجرم کردن وادار برای گاهی
  تعبیـر  یـا »تعزیـراً  یسـّمی کذلک لیس ما و حّداً  یسّمی مقّدرةٌ  عقوبةٌ  له ما کّل  و«: شده گفته امامیه

 منصـوص تعزیـرات« به کهاند  هشد شمارش دینی متون در تعزیری جرایم برخی. »الحاکم یراه ما«
  ). ٩۶ص ق،١۴٢٢ الخلیفی، ؛٢۵۴ص ،۴١ج نجفی، پیشین،( معروفند »مقّدره یا
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ارات. ۵
ّ
   کف

 حاکم به مراجعه بدون و دارند جزایی عبادی جنبه که است اسالمی کیفرهای از دیگری نوع کفارات
 بـه مجبـور را بزهکـار کـه شـود یم اعمـال شـخص خود توسط رسمی کنترل نظام دخالت بدون و

 صرف نیازمند شهروندان سایر مشکالت رفع و عمومی مصارف در که کند یم ییها هزینه پرداخت
 و حـاکم بـه مراجعه بدون که فقیران برای پوشاک و غذا تأمین و بردگان کردن آزاد: جمله از شود یم

  : باشد یم عمده ویژگی دو دارای
 و کنـد یم مجازات را خود و پردازد یم را جریمه خودش شخص مجازات، از نوع این در الف)

  ندارد؛ را قضایی نظام در حضور و خوردن برچسب مشکالت سبب، همین به
 حمایت نوعی به که گیرد یم شکل خاص یا هعد مشکالت رفع جهت در جریمه پرداخت) ب

   را آن ثـواب دارای شـرعی تکلیـف یـکعنوان  بـه و خـاطر طیـب بـا مرتکب و محسوب اجتماعی
  . دهد یم انجام

 را آنهـا تـوان یم گونه بدین و باشند یم محدود است، شده حکم کفاره وجوب به آنها در که جرایمی
   نـذر؛ و پیمـان سـوگند، شکسـتن. ٣ احـرام؛ محرمات از یکی ارتکاب. ٢ روزه؛ ابطال. ١: کرد خالصه

  .حیض در زن با کردن نزدیکی. ٧ قتل؛ مختلف انواع ارتکاب. ۶ ایالء؛. ۵ همسر؛ کردن ظهار. ۴
   دوی هـر بـه بایـد مجـرم کـه اسـت شـده گـذاری قانون هم با دیگری کیفر با کّفاره کیفر گاهی

 عنـوان تحـت و گردیـده واجـب دیـه و قصاص حکم با همراه که قتل کّفاره مانند. شود محکوم آنها
  ). ۵٢۵ص ،١٣٨٩فیض، ( است شده برده نام آن از فقه در »کّفاره خصال«

 فسـاد بـرای ترمیمی کفاره. است انسان تصرفات در آمده پیش خلل جبران برای کّفارات تشریع
 کـار از کـه اسـت آثـاری بـردن بین از همچنین. است گناه و خطا برای اصالحی و شده داده انجام
 در جامعـه در) غیرعمـد(خطأ  قتل کّفاره مثال طور به. شود یم حاصل انسان توسط شده داده انجام
 گیـرد، یم صـورت بردگـی، از وی نمودن آزاد و دیگر کسی کردن زنده با انسانی، جان گرفتن مقابل
 دچـار و نیازمندی گرسنگی، بند از انسان کردن آزاد سبب دادن، غذا. است مردن شبیه بردگی چون
 بـه تقوا درجه بردن باال و گناهان آلودگی از نفس نمودن پاک سبب کفاره، روزه. است حرام به شدن
    .است منکرات از شدن دور و آن وسیله
  

  مجدد یریپذ جامعه )د
. شـود یم یرپـذ جامعه مجـدداً  فرد آن، طریق از که شود یم اطالق فرایندی به مجدد، یریپذ جامعه
 تـرک جدیـد، شرایط برای نامناسب رفتارهای ،ها ارزش آن در که است فرایندی مصداق مفهوم، این
   ).٢١٨ص ،١٣٨۴عضدانلو، ( شوند یم آنها جایگزین جدید هنجارهای معیارها، ،ها ارزش و شده
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 در و مواجـه جامعـه العمل عکس با شود، کجروی و جرم مرتکب جامعه اعضای از یکی وقتی
 و شده خارج زندگی عادی شرایط از فرد مجازات اعمال با گردد یممجبور  جامعه حاکمیت نهایت
 ترتیب، این به و شود یم اختالل دچار او با جامعه متقابل رابطه همچنین و دیگران با او ارتباط ایجاد
 جامعـه به افراد این مجدد بازگشت جهت. گردد یم منزوی و شده رانده جامعه از شده مجازات فرد
 یریپـذ جامعه« نـام بـه فراینـدی و راهبرد از اجتماع، ضد عناصر به آنان شدن تبدیل از پیشگیری و

  . شود یم بحث ی،شناس جامعه منابع در »مجدد
 ساقط طرفی از و آورده شمار به مجرم درمان و تربیت برای ای وسیله را آن مجازات موضوع فقه،

 هکـ اسـت مـواردی ادعا این بر شاهد هک است دانسته ارجح آن اجرای بر را مجرم از مجازات ردنک
 قابـل ،»مجـدد یریپذ جامعه« عنوان ذیل در که ردک اشاره آن به توان می »مجازات سقوط«عنوان  به

 بیـان مفصـل طور بـه فقهی تبک در هک عفو استتابه، مجرم، توبه درء، قاعده: جمله از است بررسی
  .است شده

  
رء . قاعده١

َ
  د

   اصـلی ریشـه. دارد بیشـتری کـاربرد قصاص و حدود کتاب در که فقهی قواعد مشهورترین از یکی
 فقهـی مختلـف یهـا باب در بیت اهل و خدا رسول از که است فراوانی احادیث قاعده، این
   جملـه؛ از امامیـه روایـی منـابع در. »بالشـبهات الحـدود إدرء« گوید یم اجماالً  و است شده وارد
 جملـه از سنت اهل منابع در و... و الوسائل مستدرک ،المقنع ،الشیعه وسائل ،الفقیه یحضره ال من

 الصحیحین علی مستدرک ،القطنی الدار سنن ،البری الّسنن ،الخفاء کشف ،الصغیر جامع ،النهایه
 تعبیرهـای بـا روایـت ایـن لالصـول الجـامع التـاج ،الزوائد مجمع ،الکبیر مجمع ،الکبیر الّسنن و

  ).۴۵ص ،١٣٨۵ربانی، (است  شده نقل گوناگون
 مجـازات استحقاق و مسئولیت یا و خاص متهم به آن انتساب یا جرم وقوع اصل که مواردی در
 را مجـازات و جـرم بایسـتی قاعـده، این مفاد موجب به گیرد، قرار تردید و شک مورد جهتی به وی

  . دانست منتفی
 بـه تفسیر قاعده« با و شود یمشمارش  تفسیری قواعد از درء قاعده اسالمی، دانان حقوق نظر از
دامـاد،  محقـق(باشد  یم ییها شباهت دارای مختلف، جهات از عرفی جزای حقوق در »متهم نفع

  ).۴٣ص ،١٣٨٩
 در کـه اسـت مطلـب ایـن بیـانگر عامه فقهای اقوال و آرا همچنین و امامیه فقهای آرای بررسی

 اسـت بوده همگان قبول مورد و نیست اختالفی اخص معنای به حدود به نسبت قاعده شمول مورد
 اثبـات برای دلیل اقامه و استداللدرصدد  موافقین تا نکرده نظر اظهار هم مخالفی دیگر، سوی از و
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 مـوارد در قاعده این کاربرد. است عنه مفروٌغ  مسلمات از همه نزد آن شمول بلکه آیند؛ بر خود نظر
 قاعده این شمول دامنه توسعه مورد در گرچه. مدعاست این بر شاهد و دلیل حدود، بهترین مختلف
  ).٢٠٨ص ،١ج عوده، پیشین،( دارد وجود دیدگاه اختالف فقها، بین قصاص و تعزیرات به نسبت
  

  . توبه٢

 گـاهی حتـی و شـده قائـل تخفیـف مجـرمین مجازات برای شرایطی تحت بشری، جوامع همه در
 یـا و سیاسـی مالحظـات دلیـل بـه گذار، گاه قانون بنابرایناند.  هردک ساقط وی از را مجازات اوقات
 طبعـاً . اسـت داشـته مجازات اجرای عدم به نظر اجتماعی، نظم حفظ و مصلحت ی،کشا گذشت
 هکـچرا شـود؛ می او دوباره حیات برای بستری و مجرم درمان در بسزایی نقش مجازات اجرای عدم
 هکـ شـود جرایمـی بکمرت عمالً  است، نکمم اجتماعی های ناهنجاری و موقعیت لحاظ به مجرم
 بـر او توبـه و مجـرم حقیقی پشیمانی حسب رو این از. نماید توبه و پشیمان خود ردهک از آن از پس
 فقهـی تبک در اساس این بر. شود می ساقط او از مجازات زمینه این در وارده، روایات و آیات طبق
 مجـرمین یفـرک در آن تـأثیر و جزایـی منظر و دریچه از را آن )توبه( مسئله این به ردنک اشاره ضمن
  اند.  هداد قرار بررسی مورد

 قرار بحث مورد مفصل طور به اخالقی های کتاب و روایی اعتقادی، منابع در بیشتر توبه، بحث
 اصـول شـرح ،المراد کشف ،التوبة وجوب فی عشر الحادی المسأله التجرید شرح: جمله از گرفته
 علـوم احیـاء کتـاب همچنین و سعادت کیمیای اخالقی کتاب در غزالی. الذخیره ،مجلسی الکافی
اسـت  داده اختصـاص توبـه بحـث بـه و دانسـته توبه را) منجیات( چهارم رکن از اول اصل ،الدین

  ).٣١٧ص ،٢ج ،١٣٩٣غزالی، (
 دیات، حدود، الی البه در ولی است، نشده گنجانده عنوان این تحت بابی فقهی، یها کتاب در

 ذیـل در ییها مناسـبت به زکات صوم، صالت، اموات، احکام شهادات، و قضا کّفارات، تعزیرات،
 شـرط مناسـبت بـه تقلیـد و اجتهـاد بحـث در همچنـین. است شده اشاره نیز توبه حکم به مسائل
 الـوثقی العـروة کتاب در امامیه فقهی منابع از. است شده توجه هم توبه بحث به مفتی، در عدالت

 وجـوب نقلـی و عقلی دالیل بررسی به »االموات احکام فی فصل« عنوان تحت فصلی سیدیزدی،
 فقهی آثار مجازات سقوطو  حاکم توسط عفو شهادت، قبول و عدالت بازگشت. است پرداخته توبه
 ق،١٣٧۶ طباطبـایی، بروجـردی ؛١۵٧ص ،۴حلـی، پیشـین، ج(شود  یم شمارش توبه، حقوقی و
  ).٩٩ص ،١ج تا، بی خوئی، ؛٢٢٨ص ،٣ج
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  . استتابه٣

 کـه بیان این به. دارد بیشتری کاربرد الصالة، تارک و ارتداد جرم درباره فقهی متون در »استتابه« واژه
 او از ابتـدا هسـتند، مکلـف جامعـه متولیـان نمایـد، تـرک را واجـب نمـاز یـا شود مرتد کسی اگر

 او بـر حـد صـورت ایـن غیـر در و شـود یم ساقط او از حد کرد، توبه اگر و نمایند توبه درخواست
  .شود یم جاری

 فتـوا ایـن بـر و دانسته واجب را ملی مرتد استتابه فطری، و ملی به ارتداد تقسیم با امامیه فقهای
 حلی، پیشـین،(شود  یم جاری حکم وگرنه شود یم برداشته ارتداد حکم توبه صورت در که هستند

  ).١٧٠ص ،۴ج
 اسـتتابه بـه قائل حلی، عالمه دارد، الکلی مشروبات حلیت به اعتقاد که کسی درباره همچنین

  ).١۵٧، ص۴ج یشین،پی، (حل هستند
  

  عفو. ۴

 در کـه باشد یم یکردن افراد مجرم در منابع فقه یرپذ جامعه برای فقهی نهادهای از دیگر یکی عفو،
در  یژهو کـرد. بـه ییجـو پی توان ی... مو شهادات دیات، قصاص، حدود، مختلف مباحث الی البه

 و اوقـات عفـو، روابـط عفـو، یها ویژگی عفو، ضرورت درباره مفصلی مباحث اخالقی یها کتاب
 سـرزنش کـردن، عفـو بـه دسـتور عفـو، اهمیـت و شـرف اسـت، شـده سـفارش عفـو که جاهایی
 از اعتبار بازیابی جامعه، به بازگشت و پرداخته پژوهش به عفو نتایج و آثار و عفو از کنندگان اجتناب
 حـر ؛٣١ص ش،١٣٨۵یـانی، (الباسـت  شـده شمارش آن آثاراز  ...و عدالت جمله از رفته دست
  ).١١٩، ص٢٩ج یشین،پی، عامل

  
  نتیجه

ی شناسـ جامعه دانـش ابـداعات از و نرفتـه کـار بـه فقهـی منـابع در »اجتماعی کنترل« واژه گرچه
 مکانیسـم نظام، که دارد یم بیان وضوح به فقهی باب شصت از بیش محتوای بررسی ولی باشد، یم
کیـد با پیروان، اقناعی و اعتقادی یها آموزه از یریگ بهره با فقه، اجتماعی کنترل راهکارهای و  بـر تأ

 مجـدد بازگشـت یها زمینـه بودن، هزینه و کم ماندگاری فراگیری، بر عالوه ناهنجاری از پیشگیری
 آن برجسـته امتیـازات از کـه زنی برچسـب زدودن و عـادی روال طبـق زنـدگی و جامعه به مجرمان

 در پیشـنهادی یها مکانیسـم بـا برتری و رقابت عرضه، قابل که است داده جای خود در را باشد یم
    . دارد امروزین یشناس جامعه دانش زبان با سازی معادل به نیاز و است مدرن عصر
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  منابع

  

 قـم ،اسالمی منابع به نگرش با اجتماعی شناسی روان )،١٣٨۴( همکاران و آذربایجانی، مسعود .١
  .سمت انتشارات و دانشگاه و حوزه و تهران: پژوهشکده

  .اول چاپ سمت، انتشارات: تهران ،ادیان به نگاه با اجتماعی یشناس آسیب)، ١٣٩٣( جواد ی،ا اژه .٢
 تهـران: کتابخانـه صانعی، پرویز دکتر ترجمه ،کیفری شناسی روان )،١٣٧١( دیوید همسن، ایبرا .٣

  .دوم چاپ دانش، گنج
  .اول چاپ میزان، نشر: تهران غالمی، الله نبی ترجمه ،اجتماعی کنترل درک)، ١٣٩۶( مارتین اینز، .۴
ــارائی، .۵ ــد بخ ــ جامعه )،١٣٩٣( احم ــات یشناس ــاعی انحراف ــران در اجتم ــر ،ای ــران: نش  ته

  . سوم چاپ ان،شناس جامعه
 موحـدی محمـد قلـم بـه ،التقریـر نهایـة ق)،١٣٧۶( سیدمحمدحسـین طباطبایی، بروجردی .۶

  .مهکالح تبةکم قم: رانی،کلن
  .اول چاپ رضوی، قدس آستان اسالمی یها پژوهش یاد، مشهد: بنالعفو)، ١٣٨۵جعفر ( یانی،الب .٧
لکتـاب البنـان: دار یـروتب ،المـذاهب االربعـة یالفقـه علـ )،ق١۴٢۶عبـدالرحمن ( یری،جز .٨

  چاپ اول.  ی،العرب
  .اسالمی فرهنگ نشر تهران: دفتر ،البالغهنهج تفسیر و ترجمه )،١٣٧۴( محمدتقی جعفری، .٩
  .دوم چاپ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه: قم ،جزایی فقه قواعد)، ١٣٨٩( احمد آبادی، ده حاجی .١٠
 إلحیـاءالتراث، البیـت آل قم: مؤسسه ،الشیعة وسائل ق)،١۴١۴( حسن محمد بن عاملی، حّر  .١١

  .دوم چاپ
  . اول چاپ کتاب، بوستان: قم ،اسالم دیدگاه از قصاص فلسفه)، ١٣٨٠( الله قدرت خسروشاهی، .١٢
 الفقـه فـی التعزیـر عقوبـة فـی المخّففة و المشّددة الظروف ق)،١۴٢٢( ناصرعلی الخلیفی، .١٣

  .مصر ، قاهرهاالسالمی
  .االداب مطبعة االشرف: نجف ،المنهاج ملهکت مبانی )،تا بی( سیدابوالقاسم خوئی، .١۴
  .سمت تهران: ،جنایی شناسی روان )،١٣٨٢( پریرخ دادستان، .١۵
ــد داوری، .١۶ ــی و محم ــلیمی عل ــاز )،١٣٩۵( س ــازوکارهای و نم ــگیری س ــیب از پیش  یها آس

  . اول چاپ نماز، اقامه ستاد انتشاراتی و فرهنگی مؤسسه ،اجتماعی
  .اول چاپ اسالمی، نشر قم: مؤسسه ،الدرء قاعدة )،١٣٨۵( محمدحسین ربانی، .١٧
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 آیـین انتشـارات قـم: ،اسـالمی جـزای نظـام در تعزیرات و حدود)، ١٣٩٢( علیرضا رستمی، .١٨
  . اول چاپ ،احمد

  .اول جنگل، چاپ جاودانه ، تهران: انتشاراتعمومی جزای حقوق )،١٣٩٢( عباس زراعت، .١٩
 ،)فنـون و هـا بینش( ٢ج ،اجتمـاعی علـوم در تحقیـق یهـا روش )،١٣٧٧( باقر ساروخانی، .٢٠

  .اول چاپ فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم تهران: پژوهشگاه
 اکبـر اصـل؛ موسوی سیدمهدی کامیانی؛ محمد آذربایجانی؛ مسعود محمدرضا؛ فر، ساالری .٢١

 تهـران: ،اسالمی منابع به نگرش با اجتماعی یشناس روان )،١٣٩٣( تبیک محمدتقی و عباسی
  .سمت و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

  .نور آوای انتشارات تهران: ،اجتماعی یشناس آسیب )،١٣٩۵( الله هدایت ستوده، .٢٢
 و حـوزه پژوهشـگاه قـم: ،کجـروی یشناسـ جامعه )،١٣٩٣( داوری محمـد و علـی سلیمی، .٢٣

  .دانشگاه
 شـرایع شـرح فی االفهام کمسال ق)،١۴١٩( العاملی الجبعی علی بن الدین زین ثانی، شهید .٢۴

  .اول چاپ االسالمیة، المعارف مؤسسة قم: ،االسالم
 تقنینـی نظـام تحـوالت در یشناسـ جرم یها یافتـه جایگـاه )،١٣٨۶( عباس االسالمی، شیخ .٢۵

  .سمت انتشارات تهران: ،ایران کیفری
  .اول چاپ سبز، راه قم: انتشارات ،روزه راز )،١٣٨۴( محمدجواد ،یشعاع خیش .٢۶
 و مطالعـه تهـران: سـازمان ،اجتماعی یشناس یبآس )،١٣٩٠الله ( ترحم ی،سروستان یقصد .٢٧

  ).سمت( ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین
 قـم: ،اإلخـتالف خالصـة و الخالف تلخیص ق)،١۴٠٨( رشید بن حسن بن ُمفلح ضمیری، .٢٨

  .نجفی مرعشی الله آیت کتابخانه
  . کتاب بوستان مؤسسه قم: ،اجتهاد در کالمی مبانی جایگاه )،١٣٩٢( سعید فر، ضیائی .٢٩
  . اول چاپ کتاب، قم: بوستان ،االسالمی الفقه فی التعزیر )،١٣٨١( یحیی الطائی، .٣٠
 قــم: موســوی، ســیدمحمدباقر ترجمــه ،المیــزان تفســیر )،١٣٧٢( محمدحســین طباطبــایی، .٣١

  .چهارم چاپ االسالمیه، تبکدارال
  .اول چاپ االسالمیه، تبکدارال :نجف ،االستبصار)، ش١٣٧۶( الحسن بن محمد شیخ یطوس .٣٢
  .  اول چاپ نی، نشر: تهران ،یشناس جامعه اساسی مفاهیم با آشنایی)، ١٣٨۴( حمید عضدانلو، .٣٣
 و الحـالل مسـائل فـی االسـالم شـرایع ق)،١۴٠٨( حسـن بن جعفر الدین نجم حلی، عالمه .٣۴

  .دوم چاپ اسماعیلیان، نشر قم: مؤسسهمحمد علی بقال،  عبدالحسین: مصحح ،الحرام
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 بالقانون مقارنا الخمسة المذاهب فی االسالمی الجنایی التشریع )،ق١۴٠۵( عبدالقادر عوده، .٣۵
  .سوم چاپ العربی، التراث داراحیاء بیروت: ،الوضعی

 یوخـد ین، بـه کوشـش حسـسـعادت یمیـایک )،١٣٩٣( یابوحامد امام محمد طوس ی،غزال .٣۶
  چاپ شانزدهم. ی،و فرهنگ یمحمد، تهران: شرکت انتشارات علم

  چاپ تهران: سازمان ،اسالم عمومی جزای حقوق در تطبیق و مقارنه )،١٣٨٩( علیرضا فیض، .٣٧
  .هشتم چاپ انتشارات، و
  . اول چاپ احسان، تهران: نشر مرتضوی، عبدالصمد ،الزکاة فقه )،١٣٩٢( یوسف قرضاوی، .٣٨
 تهـران: دانشـگاه انتشـارات ، تهران: مؤسسـهعمومی جزایحقوق )، ١٣٩۵( ایرج گلدوزیان، .٣٩

  .چهاردهم چاپ
 علـوم نشـر ، تهـران: مرکـز)جزایـی بخـش( فقـه قواعد )،١٣٨٩( سیدمصطفیداماد،  محقق .۴٠

  .پانزدهم چاپ اسالمی،
 المعـارف دائـرة ، قم: مؤسسهاسالمی مجازات قانون مبسوط شرح )،١٣٩۴( رسول مزروعی، .۴١

  . اول اسالمی، چاپ فقه
  .چهارم چاپ ان،یانصار مؤسسه: قم ،جعفرالصادق اإلمام فقه)، ق١۴٢۴( محمدجواد ه،یمغن .۴٢
 مقالـه( اجتمـاعی و فلسفی ،حقوقی ،فقهی مقاالت )،١٣٨٠( سیدمحمد بجنوردی، موسوی .۴٣

  .اول عروج، چاپ نشر و چاپ تهران: مؤسسه ،)دیات قانون بر جدید نگرشی
 ،االسـالم شـرایع شـرح فـی االحکـام مدارک ق)،١۴١١( علی بن سیدمحمد عاملی، موسوی .۴۴

  .التراث إلحیاء البیت آل مؤسسة لبنان: بیروت
 و محمـدی: تنظـیم و تهیـه ،جنـایی یشناسـ جامعه )،١٣٧٨( حسـین علی ابرندآبادی، نجفی .۴۵

 :دسترس قابل مدرس، تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکده تهران: عباسی، زاده موسی
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 .سنجش و آموزش تهران: ،یشناس جرم )،١٣٩۴( یتوانا، عل ینجف .۴۶
  .یة، تهران: دارالکتب اإلسالمجواهر الکالم )،١٣۶٢محمدحسن ( ی،نجف .۴٧
 و حـوزه قم: پژوهشگاه ،منکر از نهی و معروف به امر فقهی مبانی )،١٣٩۵( سیدجواد ورعی، .۴٨

  .دانشگاه
 جاودانـه تهـران: انتشـارات ،عمومی جزای حقوق یها بایسته )،١٣٨٨( محمدصالح ولیدی، .۴٩

  اول. چاپ جنگل،
 .چهارم المعاصر، چاپ دمشق: دارالفکر ،ادلته و االسالمی الفقه ق)،١۴١٨( الزحیلی وهبه .۵٠


