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 چکيده
وجود آورده است. هرچند تأمین  های مجرمانه، احساس ناامنی را در بسیاری از جوامع بهروزافزون پدیدهگسترش 

های صرفاً دولتی در برابر این هاست، ناکامی اقدامات رسمی و پاسخامنیّت شهروندان از صالحیّت ذاتی دولت

دهند، سیاست جنایی مشارکتی را نشان میویژه  پدیده و افزایش تورّم کیفری ضروت توجّه به سیاست جنایی به

رمانه های مجای را در قبال پدیدهشدههای سازماندهیهای مدنی پاسخسیاستی که بتواند با مشارکت مردم و نهاد

ها و ها باید از مبانی محکمی برخوردار باشند. مبنای توجیهی این مشارکت چیست؟ جلوهارائه نماید. این پاسخ

یابی به مبانی است جنایی مشارکتی از منظر قران کریم کدام است؟ تحقیق حاضر، به منظور دستمصادیق عمدة سی

معتبر برای سیاست جنایی مشارکتی، مفهوم مسئولیّت همگانی، رشدمداری و انتخاب روش احسن را به بحث گرفته 

، تعاون االبین، شورصالح ذاتاست. همچنین، به منظور آگاهی از مصادیق قرآنی این سیاست، از امر به معروف، ا

در نیکی و توبه سخن گفته و بدین نتیجه رسیده است که از منظر قران کریم، سیاست جنایی مشارکتی نه تنها به 

یافته  ودنمها و مصادیق زیادی از آن، در آیات قرآنی مرتبط با مفاهیم فوق لحاظ مبنایی مشکلی ندارد که جلوه

 ترین منبع دینی ماست.یّت و جایگاه این سیاست در مهماست. این امر حاکی از اهمّ
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 مقدّمه

مواجه است. رشد روزافرون  های گوناگونیزندگی جمعی در دنیای کنونی با چالش

روابط و تعامالت انسانی در جامعه، تغییر بنیادین ع ت افراد، تنوّالیّفعّ ةت، گسترش حوزجمعیّ

 ای را به وجودعی را برای افراد خلق کرده و آرزوهای تازههای متنوّ... خواسته سبک زندگی و

الش ت و تالیّفعّ ةهای تازه، ممکن است انگیز. خلق آرزوهای جدید و افزایش نیازمندیاندآورده

بود ها و نها و آرمانتا همواره چنین نیست. فاصله واقعیّ د، امّرا در بسیاری از افراد تشدید نمای

له ئ. این مسکندبرخی افراد تحمیل می برهای برابر برای رسیدن به آرزوها فشار زیادی را فرصت

های مجرمانه را در پی ها و عوامل محیطی، ظهور انواع کجروی اجتماعی و پدیدهو دیگر زمینه

ت و کنترل بزهکاری به یک آرزو تبدیل شده است. مین امنیّأامروزه تداشته است. بدین جهت، 

رم ت جه به سیاست جنایی را آشکار کرده است. هرچند مدیریّت روزافزون توجّ یّ همین امر اهمّ

شود، این مهم بدون همکاری ها محسوب میمجرمانه از وظایف ذاتی دولت ةو پاسخدهی به پدید

کل شناختی شهای جرمیست. برای همین، مطالعات علمی و دادهو مشارکت هیئت اجتماع ممکن ن

ر این مدل، . داندای از سیاست جنایی را تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی پیشنهاد کردهتازه

 ةتمام هیئت اجتماع، در برابر پدید های مدنی و اساساًها، نهاددولت با همکاری مردم، رسانه

های خود را های جامعه، پاسخت و ارزشو به منظور دفاع از امنیّ ت نشان دادهاسیّمجرمانه حسّ

 کند.سازماندهی می

ر است که ضمن ثّؤهای مناسب زمانی مخاذ روشها و اتّ طبیعی است سازماندهی پاسخ

، از لحاظ اصولی و منطقی قابل دفاع بوده و از مبانی ءت اجرانوایی با شرایط اجتماعی و قابلیّهم

حکم های اجتماعی، بدون مبنای مستبرخوردار باشد. سازماندهی پاسخ برای پدیده توجیهی کافی

 دینی و اسالمی، این پرسش را منطقی ةخاذ سیاست جنایی مشارکتی در جامعرهگشا نیست. اتّ

توان پذیر است؟ چه مبنایی را مید که آیا چنین سیاستی از منظر دینی و اسالمی توجیهاننمایمی

ها م برای سیاست جنایی مشارکتی جستجو نمود؟ منبع وحیانی ما به کدام یک از جلوهاز قرآن کری
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دیدگاه دین مبین اسالم در مورد سیاست جنایی  ه نموده است؟ اصوالً و مصادیق این سیاست توجّ

 مشارکتی چیست؟

ع بترین منبع دینی در اسالم قرآن است. تحقیق حاضر در نظر دارد با استفاده از این منمهم

ترین مصادیق همم نیز الصدور، به بررسی مبانی توجیهی سیاست جنایی مشارکتی بپردازد وقطعی

صر ابتدا الزم است به صورت مخت ،این سیاست را در قران کریم به بحث بگیرد. در همین راستا

 ترین مبانی قرآنی سیاست جنایینگاهی به معنا و مفهوم سیاست جنایی انداخته و سپس مهم

حث به ب« بهترین روش ذاخ»و « رویکرد رشدمدار»، «ت همگانیمسئولیّ»شارکتی را با عنوان م

 سیاست جنایی مشارکتی با عناوینی ةهای برجستبگیریم و در نهایت از مصادیق عمده و جلوه

و  «تعاون در خیر و نیکی»، «اشور»، «البیناصالح ذات»، «امر به معروف و نهی از منکر»همچون 

 سخن بگوییم. «توبه»

 شناسی. مفهوم۱

 . سياست جنايی۱-۱
 به معنای تدبیر و« دبّر»معنی با واژگان و هم« ساس»عربی است از ریشه  ةواژیک سیاست 

به معنای اداره کردن امور است )البعلبکی، « ادار»به معنای قضاوت کردن و « حکم»جویی، چاره

: 8271آبادی، )حاجی دهاست  8«پالیسی»التینی  ةم( و معادل کل88: 8671؛ عبدالسالم، 631: 3991

مندی است. به همین جهت از شدگی و غایتنوعی از اندیشگی، هدایت ةاین واژه دربردارند. (6

یا  ی برای ادارهشنیدن این واژه به صورت مطلق و بدون پسوند، هرگونه روش، مشی و طرح کلّ

(. امروزه سیاست 383: 8219شود )آشوری، هم میبهکرد هر امری از امور )شخصی یا اجتماعی( ف

علم یا هنر چگونگی بررسی و »ت شده و مفهوم قدرت و حاکمیّ ةای معطوف به مقولبه گونه

تدبیر و اقدام فردی و »( و 83: 8291)ابوالحمد،  «اعمال آن ةتحلیل اشکال روابط قدرت و نحو

 را یافته است.( 8:81، ج 8274)مدنی،  «امور کشور ةجمعی جهت ادار

                                                           
1. Policy. 
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رج در بر مندسیاست، هرگاه با پسوند خاص مثالً جنایی همراه شود، آن وقت اندیشیدگی و تدّ

های مربوط آن حوزه را خاص انصراف یافته و معنای تدابیر و پاسخ ةت آن، در همان حوزماهیّ

را « ایینسیاست ج»های سیاست و جنایی، مفهوم هرچند ترکیب ناهمگون واژه گیرد.به خود می

ق وم مضیّمفه :ی از سیاست جنایی دست یافتتوان به دو مفهوم کلّنماید، میچیده مییدر ظاهر پ

 ع.و موسّ

از آنجا که واکنش آدمیان در برابر جرم، در آغاز شخصی و مبتنی بر میزان توانایی او بر انتقام 

ها نیز تا گونه واکنش ینت و سازماندهی امدیریّ ،(98: 8، ج8211خصوصی بوده است )اردبیلی، 

آمده های ابتدایی، خصوصی بوده و از قلمرو اختیارات خانواده و قبیله به حساب میظهور دولت

های دولت قرار گرفته است. به همین جهت ا به تدریج از کارویژهامّ .(81: 8218است )پرادل، 

ت بیشتر نیّدریج با لحاظ عقالسیاست جنایی در ابتدا در معنای سیستم کیفری نمود یافته و به ت

 .(32: 8212بکار گرفته شده است )حسینی، 

این  ةیّلکند کاربرد اوّق است. فرقی نمیمفهوم مضیّدارای سیاست جنایی در این رویکرد، 

( یا 93: 8213بدانیم )مارتینژ، منتسب میالدی  89در قرن  8«خوزه دامودر»اصطالح را به استفاده 

های تنبیهی فهلّؤوجود م .(32: 8213)دلماس مارتی،  یالدیم8192در سال  3به آنسلم فوئر باخ

 ؛دهدیت را نشان مبودن، رسمی بودن و واکنشی بودن سیاست جنایی در این رویکرد، این واقعیّ

ه از ای که دولت با استفادگرایانههای سرکوبمجموعه روش»خوانیم: چنانکه در تعریف باخ می

رویکرد باخ، به  ةمای(. درون38: 8213)نجفی ابرندآبادی،  «دهدواکنش نشان می آنها علیه جرم

ها تق سیاست جنایی، در تعاریف گوناگون این رویکرد تا مدّهای اصلی مفهوم مضیّفهلّؤعنوان م

ر از ثّأم و متا پس از جنگ جهانی دوّامّ. (8871: 8271نجفی ابرندآبادی،  نک.)  حفظ شده است

ر به عدالت تهای اقتدارگرا، رویکرد انسانیهای کیفری دولتآن و در اعتراض به سیاستفجایع 

: 8271آنسل، ) ری نسبت به سیاست جنایی مطرح شدتّکیفری رونق گرفت. به تدریج نگاه موسع

                                                           
1. Jossede Damhouder. 

2. Anselm von Feuerbach. 
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های اجتماعی شدن و پیشگیری در مفهوم سیاست جنایی، این مفهوم از فهلّؤ(. با پذیرش م38

سیاست »با تعریف خانم دلماس مارتی به خوبی توسعه یافت:  و ق فاصله گرفترویکرد مضیّ

رمانه را مج دةپدی هها بهایی است که هیئت اجتماع، با استفاده از آنها پاسخجنایی مجموعه روش

 .(34: 8213)دلماس مارتی،  «بخشدسازمان می

ان سیاست یقناعی، عبور متولّت این است که تغییر جهت سیاست جنایی، از تنبیهی به اواقعیّ

درج  و« واکنش»به جای « پاسخ»خاذ جنایی از انحصار دولت به نهادهای مدنی و هیئت اجتماع، اتّ 

رجسته ق آن بع سیاست جنایی را از مفهوم مضیّ نه تنها مفهوم موسّ« جرم»به جای « مجرمانه ةپدید»

یافت ما از . دراندی متمایز گردانیدهت سیاست جنایی را از سیاست کیفرکه ماهیّ بل، اندساخته

 ةهیئت اجتماع در قبال پدید ةشدهای سازماندهیپاسخ ،سیاست جنایی در این نگارش هم

 مجرمانه است.

 . سياست جنايی مشارکتی۱-۲

ضایی، در قالب تقنینی، ق آن را مفهومی سیاست جنایی، امکان صحبت از انواع مختلف ةتوسع

تر یافتهسیاست جنایی مشارکتی شکل تکامل ،م آورده است. در این میاناجرایی و مشارکتی فراه

و و مدنی را در کنار نهادهای رسمی  سیاست جنایی است که حضور و نقش نهادهای مردمی

ارکتی سیاست جنایی مش: »انده برخی در تعریف آن آوردهکچنان ،ت شناخته استدولتی به رسمیّ

ها و نهادهای مدنی که در چارچوب آن اهرم ةبا مشاکت جامع یعنی یک سیاست جنایی همراه

)نجفی  «بخشدمجرمانه را سازمان می ةدیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدید

مشابهی که از سیاست جنایی مشارکتی شده  تعاریفاین تعریف و  (.392: 8213ابرندابادی، 

حضور مردم  آن و ةیافتجز اینکه به بعد تکامل ساز با تعریف خود سیاست جنایی است،است، هم

 مبه عنوان فصل مقوّ. پذیرش مشارکت مردمی شودکید میأهای مردمی در فرایند آن تو نهاد

 هایهای گروهی، شبکه، رسانهسیاست جنایی، از آن رو است که حضور مردم و نهادهای مدنی

است گیری سیشکل ری، کیفرگذاری و اساساً انگاتدوین قوانین، جرم ةاجتماعی و...، در مرحل
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 ،اثر نیستدر سیاست جنایی قضایی و داوری عادالنه بی ،. همچنیناستجنایی تقنینی اثرگذار 

دیده و بازپذیری اجتماعی بزهکار نقش مثبت دارد. این نقش در هاقناع بز ةه در زمینکچنان

 پیشگیری از جرم محسوس است. بدین ةهای مختلف به ویژه در عرصهمکاری با پلیس در زمینه

این  حظةمالترتیب، سیاست جنایی مشارکتی بخش مهم و ثمربخش سیاست جنایی است. با 

 .شوندت، الزم است مبانی توجیهی آن از منظر آیات قرآنی بررسی یّاهمّ

 . بررسی مبانی قرآنی سياست جنايی مشارکتی ۲
کند. که ضرورت وجودی یک پدیده را تبیین می ای استکنندهمنظور از مبانی، دالیل توجیه

در واقع مبانی، پاسخی است به چرایی یک امر. منظور از بررسی مبانی سیاست جنایی مشارکتی 

تنداتی سته شود و چه دالیل و مسیاین است که چرا باید به این مقوله به عنوان یک امر ضروری نگر

د نوانکه می ت ،، به دو مورد از این مبانی قرانیحال. کنندوجود و ضرورت آن را توجیه توانند می

ت همگانی و لیّگردد: مسئو، اشاره میباشندتوجیهی مستند و معتبر برای سیاست جنایی مشارکتی 

  .خاذ بهترین روشاتّ

 . مسؤليّت همگانی۲-۱

 وهای دینی است. خداوند متعال در برابر تمام امکانات پذیری دال مرکزی آموزهتمسئولیّ

وی قرار داده است. انسان  ةعهد رتی نیز بیّ که در اختیار انسان نهاده است، مسئول هایینعمت

ْبتمْم أَنمما أَ َفحَسِ»که بتواند در طول زندگی رها از همه چیز به سر برد.  ،آفریده نشده است هدفبی

این تعبیر قرآنی خیلی . (881: )المؤمنون «خَلَقْناکمْم عََبثًا؛ آیا پنداشتید شما را بیهوده آفریدیم؟

أَ یَحْسَبم اْإلِْنسانم أَنْ یمتْرَکَ سمدًی؛ آیا انسان »دارد: ه در جای دیگر نیز بیان میکچنان ،گویاست

شود که خداوند استفاده می اتاز این آی .(29قیامت: )« ت است؟مسئولیّ که آزاد و بی پنداردمی

ابر خود، ت در برمسئولیّ  ،مطرح کرده است را تیمسئولیّ در نظر گرفته و  را برای انسان، هدفی

 ،طور در برابر نظام هستی و آفریدگار هستی. بدین جهت نوعان و همینکیشان، همخانواده، هم

ت را پرورش دهد و خود را مسئول بداند. از سویی انسان باید همواره در خود احساس مسئولیّ
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ت جمعی بخشی از در گرو اجتماعی بودن اوست. هویّاجتماعی است. زندگی او  یانسان موجود

شتر ت همگانی او را بیدهد. این امر تکلیف اجتماعی و مسئولیّت انسان را تشکیل میشخصیّ

 کید داشته است. أتی است که دین مبین اسالم بر آن تکند. این واقعیّ می

اند جوامعی وجود داشتهها با یکدیگر گره خورده است؛ از دیدگاه اسالم، سرنوشت انسان»

اند ولی چون نسبت به کارهای بد دادهها گرچه خود کارهای نیک انجام میکه در آن انسان

اند، عذاب الهی آنها را نیز در خود فرو برده است و به اصطالح، تر و خشک اعتنا بودهدیگران بی

بعات ها تانی مبنی بر اینکه انسانرا با هم سوزانده است. در متون اسالمی، اخبار و روایات فراو

شوند وجود دارد؛ زیرا آنها با سکوت خود رفتار آنان را تأیید ل میاعمال سوء دیگران را متحمّ

  .(19: 8211ابادی، )حاجی ده« کنندمی

. ستندهکه ناظر به بعد اجتماعی انسان  هستندس اسالم، احکامی مطرح از سویی در شرع مقدّ

 ها بدون مشارکت و همیاری جمعی ممکن نیستتحکام و انجام این مسئولیّعمل به این ا

ی بوده و اسالمی جدّ ةخصوص در جامعه ها، بتاین مسئولیّ. (831: 8262زاده و آورجه، )حاجی

 المذِینَ إِنم » چیزی که قرآن بدان تصریح دارد:هستند، « منین بر همدیگرؤوالیت م» ةمبتنی بر گزار
 بَعْضمهممْ  أموْلَئکَ نَصَرمواْ وم ءَاوَواْ  المذِینَ وَ اللمهِ  سَبِیلِ  فىِ  أَنفمسِهِمْ  وَ  بِأَمْوَالِهِمْ جَاهَدمواْ وَ  هَاجَرمواْ وَ  ءَامَنمواْ 

هاى خود در راه خدا ؛ آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نمودند و با اموال و جان«أَوْلِیَاء بعض

این والیت عام  (.73ادند و یارى نمودند اولیاء یکدیگرند )االنفال: جهاد کردند و آنها که پناه د

ست منان مهاجر و انصار برقرار اؤمند میان مو فراگیر نه تنها به گونه انفرادی، که به صورت نظام

، 8278)مکارم شیرازی،  پیوند صحیح اجتماعی ةاین امر به مثاب .(848: 6ق، ج 8269)طباطبایی، 

شان کسانی استوار است که ایمان به خداوند واحد را به عنوان باور، راه و زندگی( میان 311: 7ج 

 آور است.تطبیعی است وجود چنین پیوندی مسؤلیّ  .(429: 89، ج 8486اهلل، )فضل اندپذیرفته

 »ت بر یک پیوند عمیق دیگر نیز استوار است که خداوند از آن به احساس مسئولیّ ،همچنین

(. عالمه 89)الحجرات: « انّما المؤمنون إخوة فالصلحوا بین اخویکم»ر کرده است: تعبی« تاخوّ

ای بهره است که هم« اعتبار دینی»اسالمی به عنوان  ةطباطبایی در این زمینه معتقد است که اخو



 

 

 

 

01 

  

 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

إِنممَا »اعلم أن قوله: » ب است:از حقیقت دارد و هم آثار و لوازم حقوقی و اجتماعی بر آن مترتّ

 «جعل تشریعی لنسبة اإلخوة بین المؤمنین لها آثار شرعیة و حقوق مجعولة« لْممؤْمِنمونَ إِخْوَة  ا

 که دین اسالم ایت دارد که برادریبیان فوق اشاره به این واقعیّ  .(281: 81، ج 8269)طباطبایی، 

ود از یک لت طبیعی و موتر است، چه اینکه صرف اخوّ یاعتبار کرده از برادری طبیعی نیز جدّ

پدر و مادر بودن گاه از آثار حقوقی برخوردار نیست. عالمه ذیل این آیه حدیث جالبی از امام 

، المؤمن أخو المؤمن»کند: ت اسالمی را بهتر بیان میکه بار معنایی اخوّ کردهنقل  را )ع( صادق

: 81، ج 8269باطبایی، )ط« عینه و دلیله، ال یخونه، و ال یظلمه و ال یغشه، و ال یعده عدة فیخلفه

اذکمروا نِعمَتَ الّلهِ عَلَیکمم اِذ کمنتمم  و»ت اسالمی فرموده است: در مورد اخوّ نیز قرآن کریم (.289

ت، اگر درست مورد این اخوّ .(892)آل عمران:« اَعداءً فَاَلََّف بَینَ قملوبِکمم فَاَصبَحتمم بِنِعمَِتهِ ِاخوانًا

 شوکت آنها خواهد بود. در تفسیر کابلی آمده است:  ةیه مسلمین قرار بگیرد، ماتوجّ 

 -ها میان شما بود برداشت و به یمن نبىّ کریم( کینه و عداوتى را که از قرنلّ جاللهخدا )ج»

شما را با هم برادر گردانید. از این برادرى، دین و دنیاى شما آراسته گردید  -صلّى اللّه علیه و سلّم

شوند. این اّتحاد د آمد که دشمنان شما به دیدن آن مرعوب مىو چنان حشمت و شکوهى پدی

توانستید آن را نمودید، نمىهاى جهان را صرف مىبرادرانه نعمت بزرگ خداست؛ اگر گنج

 .(217: 8، ج8211)دیوبندی، « بدست آرید

برابر  کید کرده است، آنان را درأمنین تؤت و برادری مگرامی اسالم ضمن اینکه بر اخوّ  پیامبر

: 8434)الدیلمی، « االکلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعّیته»سرنوشت همدیگر مسئول می داند: 

ْم لَمَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأمممورِ الْممسْلِمِینَ فََلیْسَ ِمنْهممْ وَ مَنْ َسمِعَ رَجملًا یمنَادِی یَا لَلْممسْلِمِینَ فَ»( و یا: 814

 تی به کارهای مسلمانان ندهد او از آنان نیست ویّ ؛ کسی که صبح کند و اهمّلِمیمجِْبهم فَلَْیسَ بِممسْ

و پاسخش را  دادهخواهی از مسلمانان را سر بشنود که فریاد کمک را کسی که صدای مردی

من اصبح و » به صورت هاه این روایت در برخی نقل(. البت894ّ: 3ندهد مسلمان نیست )کلینی، ج

 کند.آمده که تغییری در معنا ایجاد نمی« لمسلینلم یهتم بامور ا
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وناگونی بلکه ابعاد گ ،شودها محدود نمیبه مسلمان ت صرفاًت این است که احساس مسئولیّ واقعیّ

 ی حیوانات و محیط زندگی وی را دربرنوعان و حتّ او گرفته تا هم ةدارد. از خود انسان و خانواد

ده منان بیان شؤها به خوبی در کالم امیر مت به مسلمانلیّگیرد. محدود نبودن احساس مسؤمی

ضَارِیاً تَْغتَِنمم  وَ أَشْعِرْ قَْلبَکَ الرمحْمَةَ لِلرمِعیمةِ وَ الْمََحبمةَ لَهممْ وَ اللُّطْفَ بِِهمْ وَ لَا تَکمونَنم عَلَْیهِمْ سَبمعاً»است: 

: 8484)دشتی، نهج البالغه، « ِفی الدِّینِ وَ إِمما نَِظیر  لَکَ فِی الْخَْلق کَلَ أَکْلَهممْ َفإِنمهممْ صِْنفَانِ إِمما أَخ 

در  که//  بنی آدم اعضای یکدیگرند» ات فارسی هم جلوه نموده است:این آموزه در ادبیّ .(431

تو //  دگر عضوها را نماند قرار // چو عضوی به درد آورد روزگار//  آفرینش ز یک گوهرند

 .(189: 8221، )سعدی« نشاید که نامت نهند آدمی// دیگران بی غمی کز محنت 

لی که ئتنها محدود به ابعاد اقتصادی نیست. بسیاری از مسا« محنت دیگران» طبیعی است که 

رباید محنت است. بدین ت و آسایش جمعی را میها را درگیر کرده و امنیّنروح و روان انسا

قرار « تمسئولیّ حسّ»ها بیشتر موضوع جرایم و کجرویتوان اظهار داشت که می ،جهت

تواند ل اجتماعی نمیئت در قبال جامعه، بدون ورود به مساد. از سویی احساس مسئولیّنگیرمی

چه اینکه  ،منتهی به نتیجه شود. این احساس برای به ثمر نشستن باید در مواردی سازماندهی گردد

 ه به این آموزه و عمل به احساستوجّ  ،. بدین ترتیبت کارساز نیستاجرای انفرادی مسئولیّ

ت: توان گفمی ،های اجتماعی است. از این روت نیازمند مشارکت جمعی در قبال پدیدهمسؤلیّ

بال ت همگانی در قیکی از مبانی دینی و قرآنی سیاست جنایی مشارکتی، احساس مسئولیّ

 ل مهم اجتماعی است.ئه به مساسرنوشت جمعی و توجّ 

 گرايیمداری و تکامل. رشد۲-۲

ه دین اسالم رشدمداری است که به تعالی حیات فردی های مهم و مورد توجّیکی از آموزه

 هایت انسان، نسبت به سایر موجودات از جنبهو اجتماعی انسان نظر دارد. از نظر اسالم ماهیّ

وایات کند. بر اساس رمیرشد و کمال تعیین  ةمتفاوتی برخوردار است که نسبت او را با مقول

توان اظهار نمود که خداوند فرشتگان را از ترکیب عقل و حیوانات را از ترکیب شهوت دینی می
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ب از عقل و شهوت آفریده است. بر اساس باور دینی ما در درون انسان ا بشر را مرکّآفریده، امّ

اد انسان گرفتار نوعی تضدرون  ،های گوناگونی وجود دارد. در واقعاستعدادهای متفاوت وکشش

. وجود عقل در کنار آوردبرای او فراهم می را های گوناگونسرشتی است که امکان انتخاب

های آورد و جلوهتی است که امکان اختیار و انتخاب انسانی را فراهم میی موقعیّامیال مادّ

مین أای تکه در راست هاارد. این انتخابذگگوناگون نقش انتخاب در زندگی بشر را به نمایش می

د نشوها و تضادهای تاریخی و اجتماعی محسوب میاختالف ةسرچشم هستندهای درونی نیاز

  .(236و  28الف:  8263)مطهری، 

او را از  کند کهایجاد می را ایکشش و جذبه ی و نفسانی انسانبعد مادّ ،بر اساس منطق دینی

ئم نَفْسِی إِنم النمفَْس لَأَممارَة  بِالسُّوءِ إِلما مَا َرحِمَ رَبِّی إِنم رَبِّی مسیر کمال دور خواهد ساخت: وَمَا أمبَرِّ

ا و بسته راه هوو چشم و گوش اندکسانی که به امر نفسانی اسیر شده. (12غَفمور  رمحِیم  )یوسف: 

رد، تا د کنل خواهنهایت امکان ورود به این جزبه را داشته و تنزّد تا بینهوس را در پیش گیر

لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ َکثِیرًا مِنَ اْلجِِنّ  ل بود: وَ ئجایی که جز نام و صورت انسانی نتوان برای وی قا

کَ کَالْأَنْعَامِ ئِا أمولَوَالْإِنْسِ لَهممْ قملموب  لَا یَْفقَهمونَ بِهَا َولَهممْ أَعْیمن  لَا یمْبصِرمونَ بِهَا وَلَهممْ آذَان  لَا یَسْمَعمونَ بِهَ

این سیر نزولی انسان را در مسیر سقوط قرار . (876بَلْ هممْ أَضَلمّ أمولَئِکَ هممم الْغَافِلمونَ )اعراف: 

ت از منظر دینی برای انسان خسران بزرگی این واقعیّ .(1)تین: « ثممم رَدَدْنَاهم أَسْفَلَ سَافِلِینَ »دهد: می

إِنسَانَ لَِفی خمسْرٍ إِلما المذِینَ آمَنموا وَعَمِلموا الصماِلحَاتِ َوتَوَاصَوْا بِاْلحَقِّ وََتوَاصَوْا إِنم الْ»رود: به شمار می

های ا بعد معنوی و فطرت الهی انسان را به مسیر کمال کشانیده و کششامّ. (2ـ3)عصر: « بِالصمبْرِ

 فَأَقِمْ وَْجهَکَ»ب و فطرت پاکی دارد: ر خواهد نمود. انسان، میل کمال طلمعنوی را برای وی میسّ

 وََلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاِس مملِلدِّینِ َحنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَِّتی فَطَرَ النَّاسَ عََلیْهَا لَا تَبْدِیلَ ِلخَلْقِ اللَّهِ ذَِلکَ الدِّینم اْلقَیِّ 

همان[ فطرتی که خدا مردم را بر آن  ]با گرایانه، به سوی این آیین روی آور،لَا یَعْلَممونَ؛ پس حق

 .«دانندسرشته است. تغییری در آفرینش خدا نیست. آیین پایدار همین است ولیکن بیشتر مردم نمی

قملْ إِن کمنتممْ تمِحبُّونَ اللَّه »خواهی در خداباوری و خداپیروی است: داز منظر دینی کمال خو
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چه اینکه مقتضای  ،(28عمران: )آل« رْ لَکمْم ذمنموبَکممْ وَاللّهم َغفمور  رمِحیم  فَاتمبِعمونِی یمْحبِْبکممم الّلهم وَیَغْفِ

 .(19 :)الزاریات« ما خلقت االنس و الجن اال لیعبدون خلقت بشر است: و ةفلسف

ها نیست، بلکه حیات اجتماعی را نیز ضاد، تنها در بعد فردی حیات انسانکشش وجودی متّ

ه به تنیداجتماع نیز نیروی خیر و شر همواره به صورت درهم ةین در عرصشود. برای همشامل می

روند. مرز رستگاری و کجروی ناچیز بوده و بسیاری به دامن انحراف و کجروی گرفتار پیش می

به  هر نمود که تالش برای رهایی و رستگاری فردی بدون توجّ توان تصوّمی رو، شوند. از اینمی

د جمعی و بلکه رش ،فردی ندارد ةاسالم تنها جنب ةقی نیست. نگاه رشدمدارانتکامل اجتماعی منط

ت یّبه همان اندازه که مبارزه با نفس اهمّ ،ت خاص دارد. بدین ترتیبیّتکامل اجتماعی نیز اهمّ

ها و برخورد با کجروی ،. از این رواستدارد، مبارزه با مظاهر شر و فساد در جامعه نیز مهم 

 های دینی است.ن بخشی از دغدغهارمانه و یا اصالح مجرمهای مجپدیده

ست. پوشانی اجتماعی ممکن نیانسان رشدیافته و رشدیافتگی اجتماعی بدون مشارکت و هم

راز اجتماعی بودن بسیاری از احکام اسالمی هم در همین نکته نهفته است. هرچند مبارزه با نفس 

های مجرمانه و کجروی به همان اندازه برخورد با پدیده ،دت داریّ و مقابله با انحرافات فردی اهمّ 

ن، اگرایانه و با نگاه به بازگشت اجتماعی مجرمرسد. برخورد اصالحاجتماعی مهم به نظر می

 نیست. نگاه ممکنخاذ یک سیاست جنایی منسجم مشارکتی بدون مشارکت جمعی و اتّ

 ،ی اگر مجرم باشداسالمی حتّ ةنسان در جامعچه اینکه ا ،ی استهای جدّرشدمدارانه از آموزه

شود. هیچ فرد یا ت اجتماعی نمیاز وی سلب مصونیّ ،ح در قانونجز در موارد معدود مصرّ

ت یّ اند. هم مردم و هم حاکمت و بازگشت به جامعه شناخته نشدهگروهی از مجرمان غیرقابل تربیّ 

ت و لطف در ، سازنده و همراه با محبّف به برخورد انسانیهای اسالمی موظّبر اساس آموزه

 .(819: 8216)میرخلیلی،  هستندپذیری مجرمان ت و جامعهراستای تربیّ
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 . اّتخاذ بهترين روش۲-۳
هایی است که کمترین خاذ روشه در سیاست جنایی اسالم، اتّنکات مورد توجّ  از یکی

ه با د. این امر در مبارزنه باشزندگی فردی و اجتماعی داشت ایعوارض و بیشترین فواید را بر

های مجرمانه نیز صادق است. برای همین همواره در صدد گریز از برخورد کیفری با پدیده

مجرمان است. سیاست جنایی اسالم در حقیقت برخورد کیفری و جزایی را به عنوان آخرین 

خوانیم: می کجروی دفع منکر و برخورد با به ه در قرآن کریم راجعکچنان ،راهکار نگریسته است

ادْفَعْ بِالمتِی ِهیَ أَحَْسنم السمیِّئََة نَْحنم أَعْلَمم بِمَا یَِصفمونَ؛ بدی را به بهترین راه و روش دفع کن، ما به »

توان دیگر می هایاین آیه و آموزه توجه بهبا  .(69)المومنون: « تریمکنند آگاهآنچه توصیف می

گیرانه، تدابیر پیش زدایی، قضازدایی و اساساً پوشی، کیفربزههمچون  یلئاظهار داشت که مسا

نوان سیاست کیفری به ع های کیفری است.کیفری، مهم بوده و مقدم بر پاسخهای غیرواکنش

گیرد )میر خلیلی، آخرین اهرم و به عنوان ضمانت اجرای قواعد حقوقی مورد استفاده قرار می

8216 :812). 
 تدولت است. دولت وظیفه دارد از امنیّ ةاجرای کیفری وظیفطبیعی است تطبیق ضمانت 

ه ق نبوداین مبارزه همواره موفّدر ا های مجرمانه مبارزه کند. امّپدیده باشهروندان دفاع نموده و 

ه در بسیاری از موارد با شکست مواج است. سیاست کیفری رسمی و تطبیق ضمانت اجراها عمالً

ای هها در مبارزه با پدیدهمع مختلف حاکی از ناتوانی دولتم کیفری در جوااست. تورّ شده

مجرمانه است. جرم یک امر اجتماعی است. مبارزه با این پدیده بدون حضور و مشارکت مردم و 

نهادهای مختلف اجتماعی نه ممکن است نه مناسب. بهترین شیوه برای برخود با این پدیده، 

 هااستسیچه اینکه هم به لحاظ ترتیب  ،اجتماعی است مشارکت مردم و همیاری اقشار اثرگذار

 تواند اثرگذار باشد.و هم به لحاظ اجرای تدابیر حضور مردم می
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 ها و مصاديق سياست جنايی مشارکتی. جلوه۳

 . امر به معروف و نهی از منکر۳-۱

عمومی و  نظارت ةدین اسالم در زمین های مهمّ امر به معروف و نهی از منکر یکی از آموزه

 ه و نظارت بر امورت در برابر افراد و جامعه بدون توجّکنترل اجتماعی است. احساس مسؤلیّ

و مبارزه با  فاتای بر پیشگیری از جرایم، کنترل انحراثیر ارزندهأعمومی ممکن نیست. این امر ت

ع ن اجتماداشت نگهداری محیط و پاک نگهسالم ،مظاهر شر و فساد در جامعه دارد. در حقیقت

 ةدر بررسی امر به معروف و نهی از منکر به مثاب بدون اعمال چنین نظارت همگانی ممکن نیست.

، بررسی کمیهای سیاست جنایی مشارکتی منطقی است به سه بحث پرداخته شود: یکی از جلوه

ر در ی از منکم، جایگاه امر به معروف و نهدوّ ؛منکر یان امر به معروف و نهی ازمعنا، قلمرو و متولّ

 م، نقش امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی مشارکتی.و سوّ ؛قرآن کریم

 . معنا، قلمرو و متولّيان امر به معروف و نهی از منکر۳-۱-۱

و  واداشتن و دستور دادن ،«امر»ترین بیان از تعریف امر و نهی تا حدودی روشن است. ساده

ا در اینکه امر و نهی بازداشتن و جلوگیری کردن از انجام عملی. امّ و منع ،«نهی»اقدام است و از 

ه های لغت اغلب این گونه تعریف شدباید گفت: معروف در کتاب گیردمیق به چه چیزی تعلّ

ب )راغ« المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل و الشرع حسنه و المنکر ما ینکر بهما»است: 

 . (242: 8482اصفهانی، 

لغوی در مفهوم اصطالحی امر به معروف و نهی از منکر نیز جریان یافته است.  این معنای

آنچه مورد قبول شریعت قرار گیرد، معروف و آنچه از سوی شریعت »اند: برخی از فقها آورده

  .(291: 38، ج 8293)نجفی، « رد گردد، منکر است

واجب باشد  لی که عقاًل و شرعاًعم هر»امام خمینی نیز آمده است:  ةاین معنا در تحریرالوسیل

حرام باشد، نهی مردم از ارتکاب آن  قبیح و شرعاً چیزی که عقالً امر به آن و اجب است و هر
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چیزی که  انجام آن مطلوب و مستحب باشد، امر به آن نیز مستحب است و  واجب است. و هر

  .(492: 8279امام خمینی، « ) ش مکروه باشد، امر به آن نیز مکروه استدنچیزی که انجام دا هر

 معروف، به معنای ةواژ»شود: اهلل نوری همدانی نیز دیده میشبیه همین برداشت در بیان آیت

منکر آن است که عقل و  ةچیزی است که عقل و فطرت پاک آن را به نیکی بشناسد، و واژ

معروف  ةلمساده، ک فطرت پاک، آن را به نیکی نشناسد. بلکه آن را کار بد بشناسد و به عبارت

 .(13: 8276)نوری همدانی، « منکر یعنی بد مةیعنی خوب و کل

د ا برخی مانناند. امّاکثر فقها معروف و منکر را با مالک درک عقل و شرع در نظر گرفته

. در این میان عالمه طباطبایی، خرد جمعی و انداهلل همدانی درک فطری را نیز اضافه کردهآیت

فالمعروف یتضمن هدایة العقل و حکم الشرع و فضیلته الخلق »را نیز افزوده است:  عرف اجتماعی

 .(393 :3ق، ج 8269)طباطبایی،  «الحسن و سنن االدب

وف تاحدودی دایره و قلمرو معر ،در این تعابیر، به ویژه در بیان امام خمینی و عالمه طباطبایی

 معروف از منظر عقل و شرع بدانیم، طبعاً و منکر هم روشن شده است. اگر مالک خوب و بد را 

مات و مکروهات خواهد شد. اگر عرف اجتماعی شامل واجبات و مستحبات و منکر شامل محرّ

و خرد جمعی را هم لحاظ کنیم، طبیعی است که شامل هنجارهای اجتماعی نیز خواهد شد. این 

امر  ةاست نگاهی به دایر الزم ،ت دارد. با وجود اینچیزی است که در سیاست جنایی موضوعیّ

 به معروف و نهی از منکر از این زاویه بیندازیم.

وهای ها الگت این است که سیاست جنایی در پی حفظ هنجارهای اجتماعی است. هنجارواقعیّ

لوب و مط آلایدهرفتار  ةدهندالگوهایی که نشان ،هستندرفتار آدمی در اجتماع  ةاستانداردشد

ترین ی عمیقهای یک جامعه را تجلّاگر ارزش .(341: 8272توده، س نک.)هستند جامعه 

ی بیرونی هنجارها تجلّ ،(99: 8271)چلبی،  ها در یک جامعه قلمداد کنیماحساسات مشترک انسان

هایی که با جرم یا کجروی ارزش ،(331: 8219داوری،  و )سلیمی هستندهای اجتماعی این ارزش

 د شد.نشکسته خواه
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ع، هم جرم و هم انحراف به عنوان دو رفتار ناسازگار با جنایی با رویکرد موسّدر سیاست 

با این توضیح که در معادله و  ،(21: 8216ه است )وحیدی، هنجارمندی و بهنجاری، مورد توجّ

یک  پذیرند، هرثیر میأاز هم ت 3و نرمالیته 8تهیکشاکش هنجارمندی و بهنجاری هرچند نورماتیو

جارمند انسانی هن ةق یک جامعاختصاصی است. نورماتیوته در پی تحقّ  ةو حوز دارای فضای ویژه

ت و گسس یک جامعه است. بزهْ ةهمنوایی با هنجارهای عادی و پذیرفت آرمانی است و نرمالیتهْ

 ته به حساب آمده و با هنجارمندی آرمانی جامعه در تضاد است ولی انحرافْ یدوری از نرماتیو

ام قلمرو نظ درآید. در حقوق مدرن، مبارزه با بزه جار عادی به حساب میکجروی از میانگین هن

: 8271نجفی ابرندآبادی، نک. کنترل اجتماعی ) ةو مواجهه با کجروی در حوز استکیفری 

8871.) 

نجار ه ات معروف و منکر در تناظر ب، این پرسش مطرح است که در نظام اسالمی موقعیّحال

تماعی است یا چیزی متفاوت از آن؟ منکر آیا نقض هنجار چیست؟ آیا معروف هنجار اج

ادآور له باید یئدر توضیح این مس اجتماعی در قالب جرم و انحراف است یا چیزی فراتر از آن؟

و  «ت و پذیرش اجتماعیمقبولیّ»گیرد: نظر قرار می مهم مدّ ةدر معنای هنجار دو نکت»شد که 

 ةیافتتشده و مقبولیّبه بیان دیگر، هنجارها شکل پذیرفته«. ارمندی بنفسه یا بالتبع یک رفتارزش»

های اجتماع هستند. در مقابل، امر نابهنجار رفتاری است که از نظر همه یا بیشتر افراد ارزش

 .تهای مورد قبول آن اجتماع اسشود و مغایر با ارزشی میاجتماع، به عنوان امری بد و ناپسند تلقّ

معروف و »جار و نابهنجار معرّف خوبی و بدی است و به همین لحاظ است که به هن ،از این رو

ی میان معروف و هنجار و منکر و شود. با وجود این، تفاوت معنایی بسیار مهمّنزدیک می« منکر

نابهنجار وجود دارد و آن اینکه معروف بیانگر خوبی و نیکی و ضرورت انجام یک کار است، 

ت اجتماعی آن ندارد؛ منکر نیز گرچه حکایت از قبح و زشتی یک عمل بر مقبولیّ ا لزوماً داللتیامّ

                                                           
1. Normativité. 

2. Normalité. 
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آبادی، )حاجی ده«. ت اجتماعی آن نیستضرورتاً به معنای عدم مقبولیّ  ،)فعل یا ترک فعل( دارد

8211 :76). 

اجتماع است که  شدةروی، معروف با اندکی تسامح عبارت از هنجارهای پذیرفتهبه هر

آن برخاسته است. منکر نقض این هنجار در قالب جرم و انحراف  از خردپذیر و مشروع هایارزش

 .است

توان اظهار داشت که تمام مردم یآیات و روایات مربوط، م مالحظةیان نیز با در مورد متولّ

دو بعدی اجتماعی است که هم آمر و هم  ةله یک مقولئاین مس ،. در واقعهستندمورد خطاب 

توانند توانند از عموم مردم باشند. این یک نظارت به تمام معنا همگانی است. همگان میمور میأم

 ةونی که به گو باید بر همگان نظارت کنند. این یک قاعده است، مگر در موارد و شرایط خاصّ

 هبری جامعه قرار بگیرد.راختصاصی  ةوظایف دولت و یا کارویژ قلمرویص در مشخّ

 به معروف و نهی از منکر در قرآن کريم. جايگاه امر ۳-۱-۲

کید زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر شده است. روش قرآن کریم در أدر قرآن کریم ت

ها را ا ذهنای که ابتدبه گونه ،تبیین امر به معروف و نهی از منکر متفاوت بوده و تدریجی است

رحذر هی بدان بتوجّ تشویق کرده و از بی برای طرح این امر آماده نموده و سپس مسلمین را بدان

له را از ئه به این مسنه تنها از وجوب این فریضه سخن گفته است که توجّ ،دارد. در نهایتمی

 2خداوند متعال در آیات . (31: 8276نوری همدانی، نک. ) کندصفات الزم مسلمانی قلمداد می

اعراف، به اشکال گوناگون  ةسور 866و  817 اتلقمان، آی ةسور 87 ةعصر، آی ةسور 4و 

در داوند خ کند.ت داده و بدان ترغیب میرا نسبت به امر به معروف و نهی از منکر ذهنیّ نانمسلما

ه ک -اعراف با ذکر داستان ماهیگیران یهودی بندر ایله در دریای سرخ  ةسور 899تا  892آیات 

به پیامدهای  نسبت - رسیدندمنکر به هالکت نهی از  ةهی به فریضتوجّ با نافرمانی از خداوند و بی

کید أآل عمران با ت 894 ةدر آی دهد.نادیده گرفتن امر به معروف و نهی از منکر هشدار می

کید، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را یادآور أمضاعف و با استفاده از فعل امر و ادات ت



 

 

 

 

47 

 
 

 مشارکتی جنایی سیاست قرآنی یهاجلوه و مبانی

آیه و تبعیض مندرج در آن، کفایی بودن  هرچند سیاق .جوب داردوشود. این آیه داللت بر می

کفایی، برای تک  گرچهکاهد. چه اینکه ترک وجوب ت آن نمییّ از اهمّ ،رساندوجوب را می

 883و  78 اتقرآن کریم در آی. (827 :4، ج 8274)طباطبایی،  کندت ایجاد میتک افراد مسؤلیّ

اسالمی  ةم جامعهای برجسته و مسلّصهامر به معروف و نهی از منکر را از شاخ ةتوبه، فریض ةسور

یامبر گرامی ه پنکچنا ،فته استادر کالم بزرگان دین نیز انعکاس یات کیدأاین ت کند.اعالم می

. (314: 84اشرار بر جامعه را از پیامدهای ترک امر به معروف دانسته است )صدوق،  ةاسالم سلط

قوام »ی کرده است: ا غایت و هدف دین تلقّدر بیان مخصر و مفیدی امر به معروف ر )ع(امام علی 

امر به معروف  ة؛ برپایی شریعت به وسیل«الشریعه االمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود

امر به معروف بین علمای . (894: 8م، ج 8617اآلمدی، ) حدود ممکن است ةو نهی از منکر و اقام

به  امر» غزالی تعبیر جالبی دارد: ،ر است. در این میانای برخوردامسلمان نیز از جایگاه ویژه

 ةی که خداوند هماساس عمده و مهمّ ،معروف و نهی از منکر، قطب اعظم و محور دین است

مل چیده شود و در علم و عمل مهیپیامبران را به خاطر آن برانگیخت. اگر طومار این امر عظیم درپ

)به نقل از:  «گرددوده گشته و دین نابود و مضمحل میت تعطیل و بیهنبوّ  انگاشته شود، یقیناً 

 .(37: 8271اصغری، 

 . نقش امر به معروف در سياست جنايی مشارکتی۳-۱-۳

یان امر و قلمرو امر به معروف و نهی از منکر هم از نظر موضوع و هم به لحاظ متولّ  ةتوسع

نی است یک واجب فراگیر دی نهی، نقش این فریضه را برجسته و ممتاز ساخته است. این فریضه

گیرد. تمام شهروندان مسلمان، بدون تفاوت می که بخش زیادی از امور زندگی جمعی را دربر

ان به تو ت اجتماعی وظیفه دارند که در حدّدر مذهب، جنس، رنگ، میزان تحصیالت و یا موقعیّ 

 ةالنه و گستردها جلوگیری نمایند. این یک مشارکت مسئوها دستور دهند و از بدیخوبی

ه ها ارائهای جامع و مناسبی را در قبال انحرافات و کجرویتواند پاسخاجتماعی است که می

 نماید.
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دار باشد عی برخورر واقع شود باید از یک چنین توسّثّؤسو، اگر سیاست جنایی بخواهد میک از 

 و مشارکت جامع و فراگیری را رقم زند. 

ت و فراگیری آن است. به لحاظ ن یک سیاست جنایی، جامعیّر بودالزمة کارآمدی و مؤثّ»

ت در موضوع، ت به سه محور جامعیّیک سیاست جنایی، جامعیّ  ةدهنداجزا و ارکان شکل

کارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به ت در بهها و جامعیّخاذ روشت در اتّ جامعیّ

 .(76: 8211ادی، آب)حاجی ده« شودمجرمانه تقسیم می ةپدید

جنایی  ها نیست. در این میان، سیاستل و ساماندهی پاسخئبندی مساته این امر منافی اولویّالبتّ 

های است. روح این سیاست و کارایی پاسخ آمیختهت ی با این خصوصیّمشارکتی به صورت جدّ

ای نسبت به و ریشهجانواکنش عمیق، همه» ،آن، مبتنی بر میزان مشارکت گسترده است. در واقع

حاجی  ) کارگیری همة مراجعی است که با این پدیده سروکار دارندبه جرم و انحراف مستلزم به

گیری و رواج های شکلها و زمینهزیرا جدا از آنکه برخی از خاستگاه ؛(76: 8211بادی، آده

ردد. به همین دلیل هر گمجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست این مراجع باز می ةپدید

ین مراجع ه و بالفعلی که اباید از امکانات بالقوّاند. از این روی مییک در تکوین و بروز بزه سهیم

دیگر  ،مجرمانه استفاده کرد. از این رو ةری در واکنش به پدیددر اختیار دارند، به صورت مؤثّ

یز ه و نهادهای اجرایی و اداری و نمجریّ ةوّبلکه ق ؛ه مسئول مبارزه با جرایم نیستیّئقضا ةتنها قوّ

در  ی بزهدیدگان نیز بایستیها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع، حتّ سازمان

 .(76: 8211آبادی، )حاجی ده «این فرآیند سهیم باشند

روندان هسیس امر به معروف و نهی از منکر تکیه شده است. این فریضه شأت در تبه این واقعیّ

کند یف می، مداوم و اثرگذار با جرایم و انحرافات مکلّمسلمان را به طور گسترده به مبارزه جدّ

 که امر به معروف و نهی گفتتوان نماید. برای همین میو کنترل و نظارت همگانی را الزام می

رد تواند موکه می ،سیاست جنایی مشارکتی در اسالم است بارز و مصادق مهمّ ةاز منکر، جلو

 الگوگیری عملی قرار بگیرد.
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 ا. شور۳-۲
دین اسالم  های مهمّیکی از آموزه ال اجتماعی از طریق مشورت و در قالب شورئمسا حلّ

های اجتماعی کهن به حساب تاست. رایزنی به عنوان یک اصل خردپذیر و عقالیی از سنّ

ای دیرینه ةجنایی مشارکتی، از پیشینآید. این اصل عرفی، به عنوان یکی از مصادیق سیاست می

رترین های اجتماعی، از مؤثّبرای رسیدگی به پدیده ا. نظام شورایی و تشکیل شوراستبرخوردار 

یید أدر دین اسالم مورد ت اشود. به همین جهت، شورت حیات جمعی محسوب میهای مدیریّشیوه

 هایتوروجود دارد، دس اای به نام شورهکید قرار گرفته است. در قرآن کریم، ضمن اینکه سورأو ت

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لوکنت فظّاً غلیظ »صریح و روشنی در این زمینه صادر شده است: 

القلب النفّضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی 

رم شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف [ ن؛ به رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم«اللّه

شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها، با آنان مشورت تو، پراکنده می

ن را دوست الل کن، زیرا خداوند متوکّکن. هنگامی که تصمیم گرفتی، قاطع باش و بر خدا توکّ

ند، کاسالمی را بیان می ةت و لزوم مشاوره در اندیشیّاین آیه نه تنها اهمّ. (816)آل عمران:  «دارد

شود ادآور میزند و یانسانی رقم می ةتی سالمی را برای جامعاهلل روش تربیّکه به قول عالمه فضلبل

که همفکری و دوری از استبداد رأی برای پیشگیری از خطا، غفلت و خیانت، در تمام امور و 

عظمة التربیة اإلسالمیة التی توحی للقادة، و إن کانوا فی تلک هی »سطوح ضروری است:  ةهم

، مشورت از . همچنین(344 :9، ج8486)فضل اهلل، « مستوى رسول اللّه صلّى الّله علیه و آله و سلم

و الذین استجابوا لربّهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری » مؤمنان دانسته شده است: ةاوصاف برجست

و  دارندمیتند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پای بینهم؛ آنها کسانی هس

 81 ةعالمه طباطبایی این آیه را با آی (.21)شوری: « شودکارهایشان بین آنان با مشورت انجام می

را منهج عملی برای وصول به حقیقت  ااهلل شورا عالمه فضلداند، امّالمعنی میزمر قریب ةسور

 .(868 :39، ج8486)فضل اهلل،  نمایدی میتلقّ
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د، واکنش نگیرروشن است که معضالت اجتماعی از آن حیث که در جامعه صورت می

هتر ب تگونه مسائل، با مشارکت، همفکری و مشوراین د. حلّنکناجتماعی را نیز ایجاب می

احسنه؛ پس  بعونفبشّر عبادالذین یستمعون القول فیت»گیرد. این منطق قرآنی است: صورت می

این . (81)زمر: « کنند، بشارت دهشنوند و نیکوترین را پیروی میبندگان مرا که سخن را می

افته است، ی یعملی در رفتار پیامبرگرامی اسالم تجلّة گونه که به عنوان یک سیر دستور، همان

بِ وَ لَا ممظَاهَرَةَ أَوْثَقم مَِن لَا وَحْدَةَ أَوَْحشم مِنَ الْعمجْ»در گفتار آن حضرت نیز مطرح شده است: 

ال ظهیر » حضرت علی )ع( در این ارتباط فرموده است:. (494: 8ق، ج8481)حویزی، « الْممشَاوَرَةِ

ورت گاهى همچون مشورت نیست و مشکالمشاورة و االستشارة عین الهدایة؛ هیچ پشتیبان و تکیه

 .(431: 1، ج8268عاملی،  حرّ)« عین هدایت است

لف ل مختئیک نظام فراگیر است. قلمرو مشورت گسترده است. هم موضوعات و مسا ارشو

رچه مهم اینکه ه ةا نکتی نیست. امّگیرد و هم محدود به افراد خاصّفردی و اجتماعی را دربر می

ت بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه مشاوره از اسیّت و حسّیّاز اهمّ تموضوع مورد مشور

 های مجرمانه وت باالتری برخوردار خواهد بود. بدین جهت، برخورد با پدیدهیّاهمّ ت واسیّ حسّ

نیازمند مشاوره و  ذاتاً ،اجتماعی ةلئترین مسها، به عنوان مهمپاسخدهی به جرایم و کجروی

جنایی  سیاست گفتتوان ه به آیات فوق، مینظام شورایی و با توجّ مالحظةمشارکت است. با 

هی در قران کریم برخوردار است. این مصادیق گویای ها و مصادیق قابل توجّز جلوهمشارکتی ا

ل از مجاری غیررسمی مورد ئمسا های مجرمانه و حلّکه پاسخدهی به پدیده هستندت این واقعیّ

 . استیید بوده و قابل الگوگیری أت

 البين. اصالح ذات۳-۳
الح اصط باشدسیاست جنایی مشارکتی  همّتواند مصداق مهای دینی که مییکی از آموزه

ها، دستور صریح ها و زدایش نفرتبرای رفع کدورت ماست. اسال« البیناصالح ذات»قرآنی 

ح اساس البین به معنی اصالاصالح ذات البین تشویق نموده است.ها را به اصالح ذاتداشته و انسان
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 ردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق استت و تحکیم پیوندها و از میان بارتباطات و تقویّ

در اصطالح قرآنی، به معنی آشتی دادن مردم و نیز به معنی از میان  .(993: 8277)شریعتمداری، 

: 3، ج8271مشاهی، خرّ و دجوادیبرداشتن تباهی و نادرستی در محیط اجتماعی است )حاج سیّ

ین آشتی دادن ب و زندگی مشترک ةدامآمیز و اتالبین برای بقاء روابط محبّ اصالح ذات .(336

ن مذکور میا ةخصوص اگر رابطه ب ،دو طرفی که خصومت دارند یک ضرورت اجتماعی است

اصالح و دیگر  ةواژ. (286: 8293خانواده یا دو طایفه واقع شود )البهی،  ةزن و شوهر در محدود

، 8211و معارف قرآن، )مرکز فرهنگ  ن کریم بکار رفته استآقر بار در 19ات آن، حدودمشتقّ

 شود، گاه به بندگان. بیشترین کاربرد آن، رفع اختالفاتگاه به خداوند نسبت داده می ؛(411: 3ج

رین ت... است. از مهم ت، اصالح در امور یتیم، آشتی دادن بین مردم وخانوادگی، اصالح در وصیّ

: 3، ج8211هنگ و معارف قرآن، رکز فرم)است های دیگر انسان با انسان ةموارد اصالح در رابط

411). 

منین را بدان دستور ؤ( و م831)نساء:  «والصلح خیر»داند: خداوند متعال صلح را خیر مطلق می

إِنممَا الممؤمِنوَن إِخوَة  َفَأصلِحوا َبیَن أََخوَیکمم وَاتمقموا اللمهَ لَعَلمکمم تمرحَمونَ؛ مؤمنان برادر »دهد: می

برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول یکدیگرند؛ پس دو 

وَإِن طائِفَتانِ مَِن »فرماید: نهم همین سوره می ةیا در آی ( و89)الحجرات:  «رحمت او شوید

ی حَّتى َتفیءَ إِلى غالممؤمِنینَ اقَتتَلوا فَأَصلِحوا بَیَنهمما فَإِن بَغَت إِحداهمما عَلَى األمخرى فَقاتِلموا المتی َتب

روه از هرگاه دو گ أَمرِ اللمهِ فَإِن فاءَت فَأَصلِحوا بَینَهمما بِالعَدلِ وَأَقسِطوا إِنم اللمهَ یمحِبُّ الممقسِطینَ؛

مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز 

صلح فراهم  ةکنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشت )و زمین کند، با گروه متجاوز پیکار

 پیشگانعدالتشد(، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند 

البین متناظر با دستور به انفال هم دستور اصالح ذات ةدر سور. (6دارد )الحجرات: را دوست می

همسویی اصالح با  .(8)االنفال:  «فاتقواهلل و اصلحوا ذات بینکم: »شده است تقوای الهی ذکر

 د.ندارعدالت و تقوا جالب است. انگار آیات الهی از نوعی تالزم نهفته میان این مفاهیم پرده برمی
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ن ترمیم ظاهری امور نیست، بلکه ورود به مت این نکته قابل ذکر است که منظور از اصالح صرفاً

ل است. در واقع، همین مفهوم در کالم پیامبر اسالم ئپاالیش درونی و عمیق مسا قضایا و

أَال امخِبرمکمم بِأَفضَلَ مِن َدرََجةِ الصِّیامِ و َالصمالةِ و َالصمدَقَةِ؟ صَالحم ذاتِ »گذاری شده است: ارج

صدقه  تر از نماز و روزه وبا فضیلتآیا شما را به چیزى  البَینِ، فَإِنم فَسادَ ذاتِ الَبینِ هِىَ الحالَِقةم؛

میان مردم  ة)زکات( آگاه نکنم؟ آن چیز اصالح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابط

 .(349: 8211)میرزایی، « دین است ةکنندکنریشه

ه ها دارد. شاید بقضایا و رفع اختالف ت مشارکت مردم در حلّیّکید نشان از اهمّأاین اندازه ت

ت امام علی)ع( نیز مورد استناد قرار ت همین نقش است که کالم رسول اهلل در وصیّیّ دلیل اهمّ

کمونَا لِلظمالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلمومِ عَوْناً أموصِیکممَا وَ جَمِیَع وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهم ِکتَابِی »گرفته است: 

ذَاتِ بَیِْنکممْ فَإِنِّی سَمِعْتم جَدمکممَا )صلى اهلل علیه وآله( یَقمولم صَلَاحم  بِتَقْوَى اللمهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکممْ وَ صَلَاحِ

ذَاتِ اْلبَْینِ أَفْضَلم مِنْ عَاممةِ الصملَاةِ وَ الصِّیَامِ؛ دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید. شما و همه فرزندان 

ى و نظم در زندگى و اصالح بین مردم رسد به تقواى الهاین وصیتم به او مى را و خاندانم و هر که

ین از البفرمود: اصالح ذاتشما )صلّى اللّه علیه و آله( شنیدم مى کنم، چراکه از جدّسفارش مى

 .(438: 8484)نهج البالغه،  «عموم نماز و روزه بهتر است

 . همکاری در نيکی۳-۴
: 8293)طریحی،  بودن استعون، به معنای معاونت، همکاری و پشتگرمی هم  ةتعاون، از مادّ

کید بر تعاون و همکاری در أبرانگیز قرآن کریم، ت های اعجازیکی از آموزه .عون( ةذیل مادّ

قات قومی، سمتی و زبانی به صورت طبیعی انسان را به همکاری و حمایت هاست. هرچند تعلّنیکی

ی، د )فاراباننمایدی فطری میها از این منظر تا حدونماید و تعاون انساناز همدیگر تشویق می

ه ب کند متفاوت است. اسالم صرفاًکید میأه گذاشته و تآنچه اسالم بر آن صحّ  ،(887: 8613

حمایت از همدیگر در امور درست، سنجیده و خردپذیری که مصداق خیر و نیکی به حساب آید 

ه و غیرعادالنه منع کرده دستور داده و از هرگونه مداخله و همکاری در امور غیرمشروع، ناسنجید
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نسجام دینی است. در اسالم حفظ ا ةدستور به نیکی ناشی از پیوند عمیق اجتماعی در اندیش است. 

 شود. در باور اسالمیی میاجتماعی تلقّ  ةاجتماعی یک اصل اسالمی محسوب شده و یک سرمای

تعبیر  «شعائر اهلل»ه از آن به ای کگونهه ت عبادات اجتماعی باالتر از عبادات فردی است، بیّاهمّ

 شده است. 

گفته در باب تعاون و همکاری با صراحت فرموده است: موارد پیش در رابطه باقرآن کریم 

وَال یَجرِمَنمکمم َشنَآنم قَومٍ أَن صَدّوکمم َعنِ المَسجِدِ الحَرامِ أَن تَعتَدوا وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتمقوى وَال »

عَلَى اإلِثمِ وَالعمدوانِ وَاتمقموا اللمهَ إِنم اللمهَ شَدیدم العِقابِ؛ و خصومت با جمعّیتی که شما را از تَعاوَنوا 

آمدن به مسجد الحرام )در سال حدیبیه( بازداشتند، نباید شما را وادار به تعدّی و تجاوز کند و 

در راه گناه و تعدّی همکاری )همواره( در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و )هرگز( 

 .(3)مائده: « ننمایید و از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است

های مطرح کرده است که اندیشه ایسیس را در دورهأت این است که اسالم این تواقعیّ

دود دوستی ح ایهت قومی و قبیلگرایی در اوج قرار داشته است. در عصبیّ ای و عطش قبیلهعشیره

شناخت. همکاری و انتقام هر دو اساس معیار انسانی و اخالقی هم نمی ؛شدو دشمنی رعایت نمی

که  اصلی ،منصفانه و منطقی نداشت. به همین جهت این اصل دو بعدی در اسالم مطرح گردید

، یستته نمدار بین نفی و ایجاب است. مطابق این دستور، هرگونه همکاری پذیرف همزمان دایر

 .(311: 8278، 4)مکارم شیرازی، ج بلکه همیاری در مسیر حق و در کارهای درست منظور است

« بر»کند. وی ضمن اینکه معنای فقره تشریح می ةسور 877 ةاهلل این آیه را متناظر با آیعالمه فضل

و النّاس، المرتکز هذا هو الشعار اإلسالمی للحیاة »داند، آورده است: دو آیه را یکی می در هر

 .(31: 1ج ، 8486اهلل، )فضل «على البر الذی یمثل الخیر فی العقیدة و العمل

ی لقّها تمسلمان ةهم در ابعاد مختلف وظیف به هر روی، روشن است که همکاری در نیکی آن

اسالمی و رفع  ةمنازعات در جامع شده است. یکی از موارد مهم همکاری در بر و نیکی، حلّ

دینی است. با وجود این، مشارکت و همیاری  ةها از میان افراد در جامعها و اختالفورتکد

 هایوزهآمیید أهای مجرمانه و رسیدگی به موارد و قضایای جنایی مورد تها در قبال پدیدهمسلمان
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 کند، همان چیزیخصوصی را ایجاب میه های بر و پاسخثّؤدینی است. این امر که الگوهای م

تعاون » سیسأتوان تمی ،مشهور است. بدین جهت« سیاست جنایی مشارکتی»است که امروزه به 

 سیاست جنایی مشارکتی به حساب آورد. ةهای زیبا و مصادیق عمدرا یکی از جلوه« فی البر

 . توبه۳-۵
تاریخ جوامع انسانی نشان داده که جرم بخشی از زندگی جمعی است. تجارب بشری ثابت 

های مجرمانه نخواهد بود. این امر ارتباطی معنادار با که حیات جمعی خالی از پدیدهکرده 

دو بعدی است که توانایی کارهای خوب و بد را توأمان  یی انسان دارد. بشر موجودسشناهستی

داراست. محیط زندگی و شرایط زمانه ممکن است بسیاری را در گزینش مسیر خالف و انتخاب 

ر نماید. این امر محدود به افراد خاص نیست. هرکسی در معرض خطا قرار دارد. راه نادرست وادا

د. در نتشکیل ده« کجروان»ت زندگی جمعی را طبیعی است در چنین شرایطی بخشی از واقعیّ

ازگشت، . وجود راه بشودچنین شرایطی منطقی نیست راه برگشت برای این بخش واقعی مسدود 

ه هاست. توبنحرفان روشن نگه خواهد داشت. توبه یکی از همین راهچراغ امید اصالح را در دل م

 ءادر سیاست جنایی مشارکتی ایف ی راهای دینی است که نقش اثرگذاریکی از بهترین گزاره

یید شده است، راه مداخله و مشارکت بزهکار را در أخواهد کرد. این مفهوم که در دین اسالم ت

 شته است.فرایند کیفری به درستی باز گذا

شود و موضوعات افراد را شامل می ةیک دعوت دینی، گسترده است. هم ةبه مثاب ،توبه

ا ایها و توبوا الی اهلل جمیع» :شودگیرد. این بیان از آیات مختف استفاده میمی مختلف را دربر

 «ر شویدامنان! همه به سوی درگاه الهی توبه کنید، باشد که رستگؤالمؤمنون لعلکم تفلحون ؛ ای م

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل ان اهلل یغفر الذنوب »( و یا 1)تحریم: 

از رحمت خداوند ناامید نشوید  ،ایدجمیعا؛ بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده

 (.12)زمر: « آمرزدگناهان را می ةکه خداوند هم
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بهنگام  زنیو  باشدل درونی، خالصانه و صادقانه که توبه باید در قدم اوّ ذکر این نکته مهم است

وبة یا ایهاالذین آمنوا توبوا الی اهلل ت»له اشاره شده است: ئذیل به این مس ةه در دو آینکچنا ،باشد

دا توبه اید، به سوی خنصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم؛ ای کسانی که ایمان آورده

ت در مورد اولویّ .(28)نور: « ای خالص، امید است پروردگار گناهان شما را بپوشاندهکنید، توب

انما التوبة علی اهلل للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب؛  خداوند »توبه هم فرموده است: 

اء: )نس «پذیرد که از روی نادانی عمل زشتی مرتکب شده و فوری توبه کنندکسانی را می ةتوب

87.) 

های قرآنی چنان است که عالوه بر تشویق و یا دستور صریح به توبه، ت توبه در آموزهیّاهمّ

اَلَم یَعلَمموا َأنم اهللَ هموَ َیقبَلم التموَبةَ َعن ِعبادِهِ َو : »شده استتوصیف « ابتوّ»خدواند متعال با عنوان 

ابم الرمِحیمم؛ آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش یَأخمذم الصمدَقاتِ وَ أَنم اهلَل هموَ التموم

خداوند، ضمن  .(894)توبه: « پذیر مهربان استگیرد و خداوند توبهپذیرد و صدقات را میمی

اش را نسبت به تفی کرده است، در جای دیگر محبّاب معرّاینکه خود را با وصف توّ

إنم اهللَ یمحِبُّ التمومابینَ وَ یمحِبُّ الممتَطَهِّرینَ؛ به راستی که خداوند »است: ابراز نموده « کنندگانتوبه»

برای ترغیب بیشتر منحرفان به بازگشت از . (333)بقره:  «داردکنندگان و پاکان را دوست میتوبه

اً فأولئِکَ یمبَدِّلم اهللم إالّ مَن تاَب وَ آمََن وَ عَمَِل عَماَلً صاِلح»تری داده است: مهم ةکجروی، وعد

سَیئِاتِِهم حَسناتٍ وَ کانَ اهللم َغفمورًا رَحیماً؛ مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح 

مهربان  ةکند و خداوند همواره آمرزندانجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل می

 (.79)فرقان:  «بوده است

نابهنجار  شوند که رفتاریوس نمیأگشت کجروان مسدود نگردیده و مرتکبین منه تنها راه باز

آفرین گردد. در این منطق، گناه آگاهیل میو نادرست آنان نیز تحت شرایطی به رفتار نیکو مبدّ

زهکار در ت نقش بیّتوان اهمّ ه به گستردگی قلمرو توبه، میبا توجّ  آور است.بهتر از ثواب عجب

کنند )نوبهار، کید میأت بر آنشناسان ر کرد. این نقش چیزی است که جرمیفری را تصوّفرایند ک

ه به ندامت بزهکار، منطق روشن و خردپذیری است که بسیاری از کشورها توجّ .(134: 8211
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های علمی و عدالت بازپرورانه و ترمیمی نیز آن امروزه، داده .(12: 8269بدان نظر دارند )شیری، 

احی و اجرای هرگونه سیاست جنایی بدون طبیعی است طرّ. (12: 8269شیری، )د نکنیید میأرا ت

 کردن وادار ،اطراف قضایا ناقص و کم ثمر خواهد بود. بدین جهت ةال و سازندمشارکت فعّ 

همکاری و مشارکت وی را فراهم خواهد  ةبزهکار به توبه و پیشیمانی او از رفتار جنایی، زمین

منازعه  او گام مهم و اثرگذای برای رفع کدورت و حلّ ةت و همیاری داوطلبانکرد. مشارک

 های مشارکتبه عنوان یکی از مصادیق و جلوه« توبه» ةتوان به آموزمی ،خواهد بود. از این رو

 در سیاست جنایی نگاه نمود.

 نتيجه

مردم  مشارکت فتگتوان های دینی میآیات مختلف قرآن کریم و بررسی آموزه ةبا مطالع

های مجرمانه به لحاظ مبنایی قابل ها و پدیدههای مختلف از جمله مبارزه با کجرویدر عرصه

. دین اسالم ضمن اینکه مردم را استی در قران کریم برخوردار ت خاصّیّتوجیه بوده و از اهمّ 

ی از ند، بسیاردااس نموده و در قبال سرنوشت جمعی مسئول میل اجتماعی حسّئمسا به نسبت

د. جمعی بودن احکام دینی، ضمن اینکه از یک سو ناجتماعی دار ةهم جنب دستورهایشاحکام و 

از سوی دیگر وظیفه و نقش  ،)یداهلل مع الجماعه(دهد نشان می جایگاه و قدرت جامعه را ت،یّاهمّ

د نی داراجتماع ةجنب. برخی از احکام اسالمی که گویدمیبازمردم در قبال اجتماع انسانی را نیز 

ای ه. مردم باید نسبت به پدیدههستند ءبا مشارکت و همیاری جمعی مردم قابل اجرا صرفاً

گرایانه و رشدمدار با مشارکت هم، ت نموده و با نگاه تکاملی، اصالحاجتماعی احساس مسئولیّ

انسانی  ةاد یک جامعقرآن کریم برای ایج ،یننخاذ نمایند. همچقضایا اتّ بهترین روش را برای حلّ

ها مخالف بوده و مردم های مجرمانه و کجرویمتعالی و رشدیافته و عاری از خشونت، با پدیده

به  ،کرده است. در همین راستا مکّلفی تشویق و حتّ  هارا برای مقابله و پاسخدهی نسبت به آن

ین، البی، اصالح ذاتمصادیق و سازکارهای مشارکتی همچون امر به معروف و نهی از منکر، داور

. ه نموده استهای جنایی توجّها در مبارزه با پدیدههمکاری در امور خیر و پشیمانی از کجروی
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ن کریم مقابله با جرم با همیاری و مشارکت مردمی آد که از منظر قرندهاین موارد نشان می

 است.پذیر امکان
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 منابع

 الف. فارسی

  ( .8219آشوری، داریوش .)دیمروار ،، تهرانشنامة سیاسیدان. 

  ( .8271آنسل، مارک .)حسین نجفی ابرندآبادی، د آشوری و علیمحمّ ة، ترجمدفاع اجتماعی

 .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران

 ( .8291ابوالحمد، عبدالحمید .)انتشارات توس ،تهرانچاپ سوم، ، مبانی علم سیاست. 

 ّنشر میزان ،، تهران8ج ،ومیحقوق جزای عم(. 8211).دعلیاردبیلی، محم. 

 ّدصادق سجادی، دفتر نشر محمّ ة، ترجممفاهیم اخالقی و عقیدتی قرآن(. 8293د. )البهی، محم

 فرهنگ اسالمی.

 ( .8211پرادل، ژان .)نجفی ابرندآبادی، تهران حسینة علی، ترجمهای کیفریتاریخ اندیشه، 

 .سمت

 روف و نهی از منکر با رویکرد حقوق (. امر به مع8211) سرشت، فرزانه.جاویدی حق

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ةنامشهروندی، پایان

 ( .جامعه8271چلبی، مسعود .)نشر نی ،شناسی نظم، تهران. 

 مجلّة ، «امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی»(. 8211دعلی. )آبادی، محمّحاجی ده
 .8 ةشمار ،فقه و حقوق

 کارشناسی  ةنامارتباط اخالق و سیاست جنایی، پایان (.8271. )دعلیی، محمّآبادحاجی ده

 .ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید

 پذیری اجتماعی در قران کریم از تمسئولیّ»(. 8262الدین. )زاده، مهین و آورجه محیحاجی

 .لاوّ ةل، شمار، سال اوّپژوهشدوفصلنامة قرآن در آیینة ، «بایی در المیزانطدیدگاه عالمه طبا

 ّتهرانسیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ایران .(8212د. )دمحمّحسینی، سی ،، 

 .انتشارات دانشگاه تهران
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 حسین نجفی علی مة، ترجهای بزرگ سیاست جنایینظام (.8213. )ریدلماس مارتی، می

 .میزان ،، تهران8ابرندآبادی، ج

 .جلدی، تهران 9، تفسیر کابلى )از دیدگاه اهل سّنت( .(8211) دیوبندى، محمود حسن، 

 .احسان

 آوای نور ،، تهرانشناسی اجتماعیای برآسیبمقدّمه .(8272اهلل. )ستوده، هدایت. 

 ( .8221سعدی، مصلح الدین .)د حسن علمی.، تصحیح محمّ کلّیّات اشعار سعدی 

 ّپژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،. قمسی کجرویشناجامعه(. 8219د. )سلیمی، علی، داوری، محم 

 ّچاپ مسؤلیّت همگانی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر(. 8271د اصغری. )دمحمّسی ،

 العات.اطّ  ةسسّؤم ،ل، تهراناوّ

 ( .8277شریعتمداری، جعفر .)بنیاد  ،، مشهدشرح و تفسیر لغات بر اساس تفسیر نمونه

 ی.های اسالمی آستان قدس رضوپژوهش

 ( .8269شیری، عباس .)میزان ،، تهرانعدالت ترمیمی. 

 ّجهان آرا. ،الهی، تهرانمهدی ایت مة، ترجاصول کافی(. 8219د بن یعقوب. )کلینی، محم 

 ( .8213مارتینژ، رنه .)محمد رضا گودرزی بروجردی،  ة، ترجمتاریخ حقوق کیفری در اروپا

 .مجد ،تهران

 ّفلّؤم ،تهران 8ج  ،نی و کلّّیات علوم سیاسیمبا(. 8274دجالل الدین )مدنی، سی. 

 .صدرا. ،، قمانسان کامل(. 8263) مطهری، مرتضی 

 ّه ة دانشکد، مجلّفصلنامة حقوق، «نمای سیاست جنایی اسالم»(. 8216دمحمود. )میر خلیلی، سی

 .7 ة، شمار49 ةحقوق و علوم سیاسی، دور

 فری تا سیاست جنایی، پیشگفتار درسیاست کی (. از8213حسین. )نجفی ابراندآبادی، علی: 

 ،حسین نجفی ابرندآبادی، تهرانعلی ةالژرژ، کریستین، درآمدی برسیاست جنایی، ترجم

 .میزان
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 مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درس سیاست (. 8271حسین. )نجفی ابرندآبادی ، علی

 ناد.دکتری دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: فاطمه ق ةدورجنایی، 

 ( .نهاد توبه و عدالت ترمیمی: چشم8261نوبهار، رحیم .)عدالت  ةانداز اسالمی، در دانشنام

 ،هرانت ،المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم(های همایش بینترمیمی )مجموعه مقاله

 میزان.

  .قمد اشتهاردی، مترجم: محمّبه معروف و نهی از منکر امر(. 8276)نوری همدانی، حسین ،، 

 .دفتر تبیلغات

 ( .سیاست جنایی افغانستان در قبال بزه8216وحیدی، عبدالملک .)سناد دیدگی اطفال در پرتو ا

 بیت.کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه اهل ةنامبین المللی، پایان

 عربیب. 

 ( .8617ق /  8479اآلمدی، عبدالواحد .) اال علمی  سةمؤسّ ،، بیروتغررالحکم و درر الکمم

 للمطبوعات.

 ّکتابچی.  ،، تهرانامالی شیخ صدوق(. 8279د بن علی. )ابن بابویه، محم 

 داراحیاء التراث العربی. ،، بیروتالبالغهشرح نهجم(. 8616/ ه8496حامد. )الحدید، ابوابیابن 

 ،دار العلم للمالیین ،، بیروتالموردم(. 3991روحی. )  البعلبکی. 

 ّتهراندایرة المعارف تشیع(. 8271احمد بهاءالدین. ) ،مشاهیصدر، خرّ ،ادیدجوحاج سی ،، 

 شهید سعید محلی.

 ّدار  ،، بیروتوسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ق(. 8268دبنحسن. )عاملی، محمّحر

 التراث العربی.

 ( .تفسیر نور الثقلین،  8481حویزى، عبدعلى بن جمعه .)ناسماعیلیا ،جلدی، قم 1ق. 

 ( .تحریر الوسیله، ج8279خمینی، روح اهلل .)سین.مدرّ ةجامع ،، قم8 

 ( .8434الدیلمی، حسن بن ابی الحسن   .)داراالسوه. ،، بیجا8، جارشاد القلوبق 
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 مشارکتی جنایی سیاست قرآنی یهاجلوه و مبانی

 ّدمشق.مفردات الفاظ القرآنق (.  8482د. )راغب اصفهانی، حسین بن محم ، 

 ّسة مؤسّ ،جلدی، بیروت 39، قرآنالمیزان فی تفسیر الق(.  8269دحسین. )طباطبایى، محم

 .األعلمی للمطبوعات

 ّچاپ حسینی. ،، تهرانمجمع البحرین(. 8293د. )طریحی، فخر الدین بن محم 

 ( .8671عبدالسالم احمد .)نسیه التو الشرکة ،، تونسدراسات فی مصطلح السیاسه عندالعربم

 للتوزیع.

 موسسة دار الهجرة ،جلد، قم8، نهج البالغهق(.  8484طالب. )على بن ابى. 

 ّالبیر نصری نادر. ،، بیروتآراء اهل مدینه الفاضله .م(8613د. )د بن محمّفارابی، محم 

 ّدار المالک ،جلدی، بیروت 31، من وحى القرآن .ق(8486د حسین. )فضل اهلل، محم. 

 ّبیروت دار الکتب العربیحیات الصحابهق(.  8487) .د یوسفکاهلوندی، محم ،. 

 ّدار الکتب االسالمیه. ،، تهرانبحار االنوار(. 8293اقر. )دبمجلسی، محم 

 ( .8291مرکز فرهنگ و معارف قرآن .)بستان کتاب. ،، قمدایره المعارف قرآن کریم 

 ( .8211میرزایی، علی اکبر). انتشارات چاف. ،، قمنهج الفصاحه 

 ( .8293نجفی، محمّدحسن .)وم، قم: ، چاپ س38جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، ج
 جامعه مدرسین

 


