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 چکیده
و جامعیت، دارای بر نامه مشخص و استراتژی مُدوّن  جاودانگیدین مبین اسالم به دلیل 

ها ودستورات و برنامه های شرعی، تشکیل باشد. مجموع این توصیهجهت مواجه باجرم می

دهنده سیاست جنایی منسجمّ اسالمی می باشد. زکات نیز به عنوان یک عبادت مالی و یکی 

م است که ییات و روایات فراوانی از واجبات فقهی از جمله نهاد های تأمینی دین مبین اسال

در خصوص فلسفه تشریع، موارد مصرف، مستحقین زکات و نقش ین در عدالت اقتصادی 

 جامعه وارد گردیده است.

مقاله حاضر با استناد به مجموع این نصوص دینی برجسته سازی کارکردهای زکات 

ا قش زکات در مواجه بازمنظر سیاست جنایی، در صدر تبیین نحوه تأثیر گذاری وایفای ن

 باشد.پدیده جرم می

  زکات، سیاست جنایی، فلسفه تشریع، مستحقین زکات. کلید واژه:

 یصابر یمحمد مهد

 دکتردانش پژوه 



 مقدمه : 
اسالم به عنوان یخرین دین یسمانی و کامل ترین ادیان، دارای جامع ترین برنامه و 

ی که یدستورات برای تمام نیازهای فردی واجتماعی بشر است. به باور ما یکی از عرصه ها

مورد توجه جدی دستورات الهی است ، عرصه اجتماعی و چگونگی اداره جامعه و حکومت 

است. اداره صحیح و پی ریزی یک جامعه سالم و عاری از هرگونه انحراف و فساد و جرم 

که هدف نهایی یموزه های اجتماعی اسالم است ، نیز بدون توجه به پدیده جرم و افراد مجرم 

ال مجرمانه ، همواره درصدد ضربه زدن به سالمت جامعه هستند، ممکن که با انجام اعم

نخواهد بود. در دانش امروزی ، عالمان علوم اجتماعی و مطالعات حقوقی تمام تمهیدات و 

تصمیمات و توصیه ها پیرامون پدیده مجرمانه را درمجموعه ای از علوم بنام علوم جنایی ، 

علوم جنایی با بهره گیری از دستاوردهای علمی و مورد بحث و مطالعه قرار می دهند. 

تجربیات بشری در تمام شاخه های علوم، کنترل و مقابله با جرم را در جوامع انسانی دنبال 

می نماید. سیاست جنایی یکی از مهمترین شاخه های علوم جنایی است که امروزه با گسترش 

همچون سایر علوم در جریان علوم جنایی ، اهمیت زیادی یافته است. سیاست جنایی 

تحوالت و تطورات علم ، دچار تحوالت شگرفی درتعریف و تبیین اصول و قواعدش گردیده 

است. سیاست جنایی با سپری کردن دوران تعریف محدود و مضیق ، امروزه از تعریفی موسع 

 و گسترده ، جهت شمول اقدامات مواجهه با جرم ، بهره می گیرد. 

ت به عنوان یک نهاد دینی و تکلیف فردی، مورد توصیه و تاکید ویژه از سویی دیگر زکا

اسالم می باشد. این نهاد عبادی از یک جهت هدف عالی قرب الهی را دنبال نموده و واجد 

جنبه عبادی فردی است و از سویی دیگر به دلیل ارتباط  و تاثیرمستقیم یثار و احکام ین در 

می باشد. لحاظ این نگاه ویژه اسالم به نهاد و تکلیف جامعه ، واجد یک حیثیت اجتماعی 

زکات درکنار این باور که تمام احکام دینی دارای مصالح و مفاسد واقعی بوده و ترتب این 

مصالح و مفاسد ، علت وضع و تشریع احکام است ، موجب پیدایش این سوال می گردد که 
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ات و کارکردهای اجتماعی می تواند نهاد زکات به عنوان یک فریضه دینی فردی ، چه تاثیر

داشته باشد ؟ ایجاد جامعه سالم و عاری از هرگونه کج رفتاری که هدف شارع مقدس است 

، ییا در تشریع زکات از سوی شارع لحاظ گردیده است یا خیر؟ ییا رابطه و ارتباطی میان 

باشد؟ این  تکلیف زکات و کنترل نرخ جرم و بزهکاری در جامعه می تواند وجود داشته

سوال که درواقع مطالعه نهاد دینی زکات از زاویه اجتماعی است ، روشن گر نقش زکات در 

 سیاست جنایی اسالم و چگونگی تاثیر ین در مواجهه با جرم خواهد بود.

با توجه به این نکات ، نوشتار حاضر با تعریف زکات و سیاست جنایی اسالم و سپس 

ترسیم جایگاه زکات درمعارف اسالمی و توضیح و تشریح یثار اجتماعی زکات ، ارتباط میان 

این یثار و مواجهه با جرم و کج روی و هدف مندی این ارتباط از سوی شارع مقدس را به 

 اثبات خواهد نشست.  

 ف : مفهوم شناسیال

 زکات 
 است . « طهارت » و « نمو » زکات درلغت : زکات در لغت به معنی 

» دانسته و همچنین داللتش بر « زیادت » و « نماء » مقاییس اللغه ، زکات را دال بر 

 . 1را محتمل دانسته است« طهارت 

« مدح » و « برکت » و « نماء » و « طهارت » النهایه نیز می نویسد : اصل زکات درلغت 

 . 2است

 زکات در اصطالح 
اسم است براى ین سهم معینى از مال که خداوند در اموال اغنیا براى فقرا و سایر ت زکا

امور خیریه قرار داده است حال بنابراین که حقیقت شرعیه را بپذیریم این اطالق، حقیقى 

، احتمال این که زکات در  4ین. البته برخی دیگر از علما و مفسر3خواهد بود وگرنه مجازى



اصطالح شرعی ، معادل معنای مصدری و به معنی تطهیر مال به وسیله انفاق باشد را نیز داده 

اند که در نتیجه ی این مبنی، زکات دراصطالح شرعی به معنی مطلق انفاقات در راه خدا 

 بوده و هم شامل زکات واجب و هم شامل زکات مستحب می گردد.

» و « نمو » زکات اصطالحی که درشرع منظوراست، هم می تواند به معنی بنابر این 

داللت نماید. لذا کسی که « اصالح » و « تطهیر » باشد و هم می تواند بر معنی «  زیادت 

زکات مالش را پرداخت می کند ، با زکات دادن به فقرا، مالش را ازدیاد بخشیده، بوسیله 

است و همین طورمالش را از کثافات  و یلودگیها پاک جلب خیرو برکت که درزکات دادن 

گردانیده است و درهمین معنی ، روایاتی وارد شده است . چنانکه معصوم علیه السالم 

فرمودند : همانا این مال از صدقه چرک دست مردم است . و به همین دلیل هم بربنی هاشم 

  . 5حرام شده تامقام عالیشان مورد احترام قرار گیرد

criیاست جنایی ) س mi nal  pol i cy : ) 
افی یک ترکیب اض« جنایی » و « سیاست » سیاست جنایی که یک واژه مرکب از دو کلمه 

را تشکیل می دهد ، چنانکه در مقدمه گذشت تعاریف زیادی را به خود دیده است . فارغ 

ما نیست  یقاز تعریف لغوی هریک از اجزاء ترکیب سیاست جنایی که مفید فایده ای در تحق

، تعاریف سیاست جنایی را می توان به یک تعریف موسع  و یک تعریف مضیق تقسیم بندی 

 نمود. 

قوق ح» سیاست جنایی که برای اولین بار توسط حقوق دان یلمانی فوئر باخ درکتاب 

به کار گرفته شد در تعریف ابتدایی و مضیق اش به مجموعه شیوه های سرکوب « کیفری 

دولت با توسل به ینها علیه جرم واکنش نشان می دهد ، اطالق می گردیده  گرانه ای که

. تعریف مضیق دارای چند ویژگی است . اقدامات از جنس سرکوب گرانه است و 6است

خشن. متصدی این اقدامات ، دولت و نهاد اجتماعی است. اقدامات علیه جرم صورت می 

 عریف ندارد.گیرد. پیش گیری از جرم هیچ جایگاهی در این ت
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درتعریف موسع سیاست جنایی باید گفت برخالف حقوق جزا که جرم یک تعریف 

خاص داشته و به اعمالی که شامل فعل و ترک فعلی می باشد که در قانون ، پیش بینی 

مجازات برایشان شده ، اطالق می گردد، اما درسیاست جنایی و جرم شناسی منظور از پدیده 

انحراف و ناهنجاری است نه فقط ناهنجاری خاص که در قانون  مجرمانه  و جرم ، مطلق

برایش پیش بینی مجازات شده باشد. این توسعه موضوعی مرهون تالشها و نظریات علمی 

اندیشمندان این علم است. با ظهور مکاتب فلسفی و کیفری بعد از جنگ جهانی دوم ، مارک 

ه بر مواجهه با جرم ، به دنبال مواجهه ینسل سیاست جنایی را علمی معرفی می کند که عالو

با انحراف و کج روی و ناهنجاری  نیز می باشد و دراین مسیر توجه ویژه ای به پیش گیری 

. ینسل دراین تعریف عالوه بر توسعه در مفهوم موضوع یعنی جرم ، متصدی 7از جرم دارد

نایی را یک واکنش این اقدامات را نیز از دولتی بودن خارج نموده و درواقع سیاست ج

اجتماعی درمقابل جرم می داند. همچنین پیش گیری را که امروزه یکی از ارکان تعریف 

 سیاست جنایی را تشکیل می دهد، وارد در تعریف سیاست جنایی می نماید.

یکی از صاحب نظران علم سیاست جنایی ، خانم دلماس مارتی سیاست جنایی  را چنین 

وشهایی که جامعه به وسیله ین پاسخهای خود به پدیده مجرمانه تعریف می کند : مجموعه ر

  8را سازمان دهی می کند

دکتر قیاسی درتعریف سیاست جنایی نوشته است : سیاست جنایی کلیه تدابیری است 

. اقدامات  و روشها  9که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می گردد

یفری و همین طور تصدی گری دولتی نداشته و شامل تمام اقدامات نیز لزوما دارای ماهیت ک

 کیفری و غیر کیفری ، توسط نهادهای دولتی و غیردولتی می گردد. 



preventپیش گیری )  i on  :) 
عمده ی تدابیر غیر کیفری سیاست جنایی شامل اقدامات پیشگیرانه می شود. پیشگیری 

کنترل اجتماعی به شمار می یید که شامل تمام  یکی از سیاستها و تدابیربنیادین درحوزه

 .10اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم بازدارنده از بزه، انحراف و کژروی می باشد

بدلیل وسعت و گستردگی تعریف پیشگیری که می تواند مشتمل بر هر اقدام و کنشی 

ات پیشگیرانه محسوب گردد،  گردد، جرم شناسان برای این که اقدام یا رفتاری از جمله اقدام

اقدامی پیشگیرانه  -1معیارهای چهار گانه ای را تعریف و تعیین کرده اند که عبارتند از : 

محسوب  می گردد که هدف نخستین ین تضمین پیشگیری از بزهکاری یا انحرافات جرم 

گیرانه قبل اقدامات پیش -3تدابیر پیشگیرانه همواره واجد جنبه جمعی هستند  – 2گونه باشد 

جنس وماهیت اقدامات پیش  – 4از تحقق بزه یا کژروی اعمال و اتخاذ شوند نه بعد از ین 

 .11گیرانه غیر سرکوبگر و سزاده باشد

از ینجا که ارائه این معیارهای چهارگانه محدودیتهایی برای شمول عنوان پیش گیرانه بر، 

ب گردیده و از سویی دیگر نیز پیش برخی اقدامات و خروج ینها از داخل این عنوان را موج

گیری از وقوع جرم ، غایت نهایی تقریبا تمام اقدامات کیفری و واکنش های کیفری بعد از 

وقوع جرم می باشند ، امروزه جرم شناسان با الغاء برخی از این معیارهای چهارگانه ، تعریف 

یفری ت غیر کیفری و تدابیرکموسعی از پیشگیری ارائه می دهند که براین اساس ، تمام اقداما

نظامهای عدالت کیفری را شامل می گردد و از این روست که دکتر میر محمد صادقی 

درتعریف پیش گیری می نویسد : پیش بینی ، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی 

 .12برای رفع یا تقلیل ین را پیش گیری گویند

 انواع پیشگیری 
پیشگیری همچون سایر مفاهیم از حیثیات و جهات مختلف قابل تقسیم می باشد. در 

مهم ترین و رایج ترین نوع دسته بندی ها ، معموال پیش گیری را به کیفری و غیر کیفری و 
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همچنین وضعی و اجتماعی تقسیم می کنند که در این قسمت به تعریف هریک بصورت 

 جداگانه پرداخته می شود.

  کیفری پیشگیری
این نوع از پیش گیری ، چنانکه از تسمیه اش قابل فهم است ، مبتنی بر اقدامات خشن 

و سرکوب گرانه با ماهیت کیفر است. پیش گیری کیفری ابتدایی ترین نوع پیش گیری است 

که مورد اشکال و ایراد بسیاری از جرم شناسان و حقوق دانان کیفری قرار گرفته است. برخی 

ری کیفری را که یک پیش گیری عام با تهدید به کیفر است را دست نیافتنی و نیز پیش گی

تصوری بیش ندانسته و به دلیل عدم کارییی اش در پیش گیری از جرم ، اندیشه پیش گیری 

های غیرکیفری و اجتماعی را مطرح نمودند. بحث فلسفه مجازات ها که درحقوق کیفری 

کیفری چون تعلیق مجازات ، تعویق تعقیب ،  مطرح شده و همین طور تاسیس نهادهای

یزادی مشروط ، مجازات های جایگزین ، زندان باز و نیمه باز و... همگی در ادامه بحث 

 عدم تمامیت پیش گیری کیفری بوده است. 

  پیشگیری غیر کیفری
این نوع از پیش گیری که زاییده اندیشه بانیان مکتب تحققی و به خصوص افرادی چون 

و فری است با تکیه براقدامات و تدابیرکنشی ، درصدد مهار بزه کاری یا کاهش امکان انریک

وقوع بزه با توسل به اقدامات غیر قهریمیز و غیر سرکوبگر می باشد. پیش گیری غیر کیفری 

 ، خود بر دو نوع پیش گیری اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد. 

  پیش گیری اجتماعی
با مقابله با علل و زمینه های شکل گیری جرم ، درصدد محدود مجموعه تدابیری است که 

کردن فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه ، حذف یا کاهش علل جرم زا و درنتیجه نوعی 

.  پیشگیری اجتماعی از حیث ماهیت و جنس 13مصونیت و سالم سازی جامعه می باشد

تا با یگاهی بخشی به انسان و  اقدامات ، نوعی پیشگیری غیر کیفری است که سعی دارد



جامعه  ، نسبت به عوامل و زمینه های شکل گیری جرم ، نوعی خود کنترلی را از درون در 

افراد ایجاد نموده و افراد را از ارتکاب جرم و انحراف مصون دارد. در این نوع از پیش گیری 

رمانه بله با پدیده مجبیشتر با استفاده و مدد گرفتن از یموزش و فرهنگ  سازی درصدد مقا

 بر میاید. 

پیش گیری اجتماعی به دلیل مواجهه با ریشه  و عامل جرم در سیاست جنایی اسالم 

جایگاه و موقعیت ممتازی دارد. از ینجا که هدف اصلی تعالیم دینی روشن گری و هدایت 

وع نبخشی است،  می توان ادعا نمود ، بیش ترین نوع پیشگیری های دینی و اسالمی از 

پیش گیری اجتماعی است که دین و یموزه های دینی با معرفت بخشی به افراد و معرفی 

حقیقت انحرافات و گناهان ، سعی در ایجاد مصونیت درونی در افراد نسبت به ارتکاب 

 معاصی و جرم ها دارد.

 : پیش گیری وضعی
دابیر ین تعلی رغم تدابیر پیش بینی شده در پیش گیری اجتماعی ، ممکن است که ا

کارگر نیفتاده  و عده ای از افراد به سمت ارتکاب جرم حرکت نمایند. دراین وضعیت پیش 

گیری وضعی ، برای کسانی که در یستانه ارتکاب جرم قرار دارند ، هزینه های ارتکاب جرم 

را باال برده ، فرصت ارتکاب جرم را محدود می سازد و جاذبه های یماج جرم را کاهش می 

ا به این طریق ، مانع از ارتکاب جرم توسط این فرد گردد. پیش گیری وضعی عبارت دهد ت

است از اقدامات قابل سنجش و ارزیابی که به هدف مقابله با جرم انجام می گیرد و از طریق 

مدیریت یا مداخله در محیط بال واسطه به شیوه ای نظام مند، منجر به کاهش فرصت جرم 

 . 14گردد و افزایش خطرات جرم می

اندیشمندان حقوقی تعریف ها و برداشت های متفاوتی از پیش گیری وضعی داشته اند. 

برخی این نوع پیش گیری را تنها شامل اقدامات محدود کننده فرصت ارتکاب جرم ویا 

. درمقابل این دیدگاه  15مشکل ترکردن فرصت ارتکاب جرم توسط مجرمین بالقوه می دانند
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ین نوع اقدامات محدود کننده فرصت ارتکاب جرم ، هرگونه اقدامی برخی دیگر عالوه برا

که خطر شناسایی  و دستگیری مجرمین بالقوه را افزایش دهد را نیز داخل در این تعریف و 

 از گونه های پیش گیری وضعی می دانند.

 ب : جایگاه زکات در معارف اسالمی
ست و با شرائط خاصّى واجب از عبادات مالى اسالم ا یکیزکات شرط قبولی نماز : 

شود. در اهمیّت زکات همین بس که خداوند متعال در نزدیک به سى ییه قرین، پس از مى

اى عمیق بین نماز و زکات است، به کند، گوئى رابطهدستور به نماز، سفارش به زکات مى

ن امام صادق . همچنین ابی بصیر از زبا 16زکات، نماز مقبولى نخواهد بوداى که نماز بىگونه

ان الزکاة لیس یحمد بها صاحبها و انما هو شی » ) ع ( نقل می کند که حضرت فرمودند : 

برخی روایات 17«ظاهر انما حقن بها دمه و سمی بها مسلما و لو لم یودها لم تقبل له صالة 

نیز ادای تکلیف زکات را شرط قبولی نماز معرفی می کنند. بعد از نزول امر به وجوب زکات 

ها أیفی المسلمین فأمرمنادیه فنادى » در زمان پیامبر گرامی اسالم، روایت می فرماید : 

  18« المسلمون زکوا أموالکم تقبل صالتکم

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ » سوره بقره :  177عالمت تصدیق درادعای ایمان و تقوا :  ییه 

لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ یمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالئِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ  قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ

ابِ وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السَّائِلِینَ وَ فِی الرِّق وَ الْیَتامى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى وَ یتَى الْمالَ عَلى

ةَ وَ یتَى الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ وَ أَقامَ الصَّال

حضرت عیسی ) ع ( درقران می «  حِینَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُون

همچنانکه پیامبر گرامی اسالم نیز در «   دمت حیّا أوصانی بالصّلوة و الزّکوة ما » فرماید : 

  19«من عمل بهذه االیة فقد استکمل االیمان » روایتی شریف می فر ماید : 

رفتن برکت درصورت عدم ادای زکات : عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق ) ع ( نقل 

 که تاس نوشته چنین علیه هٰ  در کتاب امیر المؤمنین صلوات اللّکرده که حضرت فرمودند : 



 شود ظاهر زنا من امت در گاه هر که فرمودند یله و علیه هٰ  حضرت سید المرسلین صلّى اللّ

 بتالم را ایشان تعالى و سبحانه حق کنند دزدى ترازو گاه هر و شود،مى بسیار مفاجات مرگ

 زا دهدنمى را خود برکات زمین ندهند را مال زکات گاه هر و برکتى، بى و قحط به کندمى

 .20ها و معدنهامیوه و زراعتها

عدم قبولی شهادت کسی که زکات نمی پردازد : امام باقر) ع ( درحدیثی مفصل ، شهادت 

کسانی که جایز نیست را برمی شمارند و از ین جمله شهادت کسی است که زکات پرداخت 

 .21نمی کند

 ج : کارکرد های زکات 
حصنوا اموالکم » ) ع ( دراین باره می فرمایند :  حفاظت و صیانت از دیگراموال : علی

اموالتان  را بوسیله پرداخت زکات صیانت نمایید. درتوضیح این روایت و توجیه  22«بالزکات 

چگونگی این کارکرد ، چنین به نظرمی رسد که براساس معارف اسالمی ، زکات یک تکلیف 

و از زبان معصومین گفته شده است و واجب الهی است که بارها و بارها در معارف اسالمی 

که هرگاه حقوق و تکالیف واجب را اداء ننماید و از پرداخت حق استنکاف  ورزد ، به ناچار 

همین مال در ناحق و درمورد نا اهل استفاده و صرف خواهد شد. همچنین شاید به این تبیین 

نرسد ، درحکم  نیز بتوان زکات را موجب صیانت مال دانست که اگر زکات بدست اهلش

اسراف بوده و مکفی و مجزی از تکلیف شرعی نیست و پرداخت کننده زکات ملزم به تادیه 

مجدد زکات می باشد . چنانکه درلزوم مصرف زکات درمورد اهلش خداوند فرموده است : 

ع الزکاة فی غیر قوله وَ ال تُسْرِفُوا نهی عن وض  23« وَ ال تُسْرِفُوا  وَ یتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِه » 

 قال النبی ص أهله و أن من أعطى زکاة ماله الفاسق و الفاجر فقد أسرف و وجب علیه اإلعادة

و اإلسراف مجاوزة حد الحق و هو یکون بالتفریط و اإلفراط و  المعتدی فی الصدقة کمانعها

  24التقصیر و الزیادة
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نَ بْنِ صَفْوَار گرفته است : همین معنا درروایت دیگری نیز به این بیان مورد تاکید قرا

بَعَثَنِی إِنْسَانٌ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زَعَمَ أَنَّهُ یَفْزَعُ فِی » :  یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

بْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَقُلْ إِنَّکَ لَا مَنَامِهِ مِنِ امْرَأَةٍ تَأْتِیهِ قَالَ فَصِحْتُ حَتَّى سَمِعَ الْجِیرَانُ فَقَالَ أَبُو عَ

  25« اى أَهْلِهَتُؤَدِّی الزَّکَاةَ قَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُؤَدِّیهَا فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنْ کُنْتَ تُؤَدِّیهَا لَا تُؤَدِّیهَا إِلَ

 قَالَ( ع )أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْحفاظت و صیانت از جان انسان:  

 اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِیَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِیقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّکَ: قَالَ  :

. عالمه مجلسی در  تُ قَالَ الْمَوْتُإِنْ تَرَکْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْ

ذیل این روایت می فرماید : این روایت داللت می کند براین که همان گونه که زکات مالی 

حضرت فاطمه زهرا )  .26موجب حفظ مال است ، زکات فطره هم موجب حفظ جان است

  27«زکیه للنفس والزکات ت» س ( نیز درخطبه ای اشاره به این مطلب نموده و می فرمایند : 

و ما اتیتم من ربا لیربوا فی » می فرمایند :  39افزایش مال : خداوند درسوره روم ییه 

 «اموال الناس فال یربوا عند اهلل و ما اتیتم من زکاة تریدون وجه اهلل فاولئک هم المضعفون 

 نخواهد یافت، وپردازید تا در اموال مردم فزونى یابد، نزد خدا فزونى ینچه به عنوان ربا مى

طلبید )مایه برکت است و( کسانى پردازید و تنها رضاى خدا را مىینچه را به عنوان زکات مى

 .کنند داراى پاداش مضاعفندکه چنین مى

 ذووا االضعاف من الثواب فی اآلجل» درتفسیر اصفی ، مضعفون را چنین معنی می کند :  

ازند ، ثواب مضاعف در یخرت و مال مضاعف کسانی که زکات می پرد« و المال فی العاجل 

ی الزکات زیادة ف» در دنیا بدست می یورند.  ینگاه درادامه  به روایتی پرداخته که می گوید : 

گرچند که صاحب تفسیر البرهان ، تصریح می کند که منظور از زکات در این ییه  28«الرزق 

هم مطلوب ما حاصل بوده و ضرری ، اما حتی اگر چنین باشد ، باز29شریفه ، قرض دادن است

به اصل مطلب نمی رسد. زیرا درکنار احتمال این معنی ، نمی توان ، ظهور ییه در معنای 

زکات مصطلح را نفی نمود . تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین که یک تفسیر با 



أنّ مَنْ ». 30استرویکرد روایی و ادبی است ، این احتمال را درکنار دیگر محتمالت پذیرفته 

  « کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّة»  «جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 

خداوند پرداخت زکات را موجب تزکیه  105و  104همچنین درسوره برائت ، ییات 

هِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ خُذْ مِنْ أَمْوالِ» معرفی می نمایاند : 

دَقاتِ وَ الصَّ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ

از اموالشان زکات بگیر، تا بدین وسیله پاکشان کنى و )اموالشان «  الرَّحِیمأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ 

را( نمو دهى، و در باره ینان دعاى خیر کن که دعاى تو مایه یرامش ینان است، و خدا شنوا 

. عالمه طباطبایی در تبیین تطهیر و تزکیه مال توسط زکات دادن می نویسد : تطهیر  و داناست

ه ناصافی ها و یلودگی ها از اشیاست تا وجودشان صاف گردد و به این رفع نمودن و ازال

ترتیب یماده نشو و نماء و ظهوریثار و برکات شی ء گردند. و تزکیه رشد دادن و افزایش 

دادن بوسیله لحوق خیرات و ظهور برکات است مانند اینکه درختان بوسیله حرس نمودن و 

 .31فزایش می یابدحذف شاخه های زائده ، میوه هایشان  ا

 و هی تدل علی ... و ان الزکات تطهیر» ذیل همین ییه درتفسیر زبدة البیان نیزیمده است : 

همچنین روایت شده ، مالی که زکاتش داده نشود ، دور از خیر و برکت  32«للمال وتنمیة 

 . 33است

 د : زکات در سیاست جنایی اسالم

 جرم انگاری عدم پرداخت زکات:  -1
ین این مبحث ، دریک مراجعه اجمالی به قرین بعنوان اصلی ترین و اولی ترین برای تبی

منبع قانون گذاری و تشریع احکام الهی و همچنین مراجعه به سخن علما و مفسرین ، به 

سادگی تحریم عدم پرداخت زکات و جرم انگاری ین از سوی خداوند متعال درمجموعه 

که ما به جهت اختصار تنها به دو مورد از ییات قران قوانین اسالمی ، قابل اثبات می باشد 

 اشاره می کنیم.  
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وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ ال یُؤْتُونَ الزَّکاةَ » سوره سجده می فرمایند :  7خداوند متعال در ییه 

یخرت وای بر مشرکین که زکات نمی  پردازند  درحالیکه به « .  وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافِرُون

 نیز کافرند.

خداوند متعال دراین ییه شریفه ، عدم پرداخت زکات را یکی از ویژگیها و خصوصیات 

مشرکین بر می شمارد و با لحاظ این نکته که کالم خداوند از حیث فصاحت و بالغت در 

قله اوج قرار داشته  و هیچ گونه حشو و زیادی در کالم الهی متصور نیست ، باید گفت قید 

هم برای رساندن یک معنای مهم بوده  و به اصطالح اصولی یک قید « یوتون الزکاة ال » 

اضافی و توضیحی نیست بلکه اصل درکالم خداوند ، احترازیت قیود است و این قید نیز به 

قصد اخراج یک معنا گفته شده یعنی ییه چنین معنی می شود که پرداخت کنند گان زکات ، 

رداخت زکات یک وصف مقوم درمعنای شرک است. با این مشرک نیستند و وصف عدم پ

توضیح می توان نتیجه گرفت که عدم پرداخت زکات نه تنها یکی از ویژگیهای مشرکین ، 

بلکه ویژگی اصلی ینان می باشد و حتی مومنینی که به ظاهر ایمان دارند اما از پرداخت 

نکه عالوه براین تبیین و فارغ از یزکات استنکاف می نمایند نیز به نوعی دچار شرک هستند . 

عدم پرداخت زکات ویژگی مشرکین معرفی شده است ، مشاهده می شود که خداوند متعال 

وده است . استفاده نم« ویل » دراین ییه به منظور تقبیح و بیان زشتی انکار زکات ، از تعبیر 

که نی می باشد . یکی اینحداقل دارای دو مع« ویل » به گفته مفسرین در اصطالح قرانی واژه 

می باشد که هنگام رسیدن مصیبت  و عذاب و « وای » از یوای صوت و به معنی « ویل » 

درمورد اظهار درد و درماندگی گفته می شود. دیگراینکه گفته شده نام یکی از وادیهای جهنم 

داند که است . همچنین در توضیح این واژه شیخ طوسی ) ره ( این واژه را از کلماتی می 

درفرهنگ قرانی تنها کفار و فساق به ین مورد خطاب قرار می گیرند و دربردارنده ی استحقاق 

.  چنان که مشاهده می گردد خداوند متعال دراین ییه 34عذاب و عقاب برای اینان می باشد

و برشمردن از اوصاف مشرکین، برای عدم پرداخت زکات « ویل » شریفه با بکار گیری واژه 



عذاب داده  و به اصطالح حقوقی امروزی ، جرم انگاری نموده است و گرنه درمقابل  وعده

 عملی که مجرمانه و ممنوع نباشد ، وعده عذاب و تعیین مجازات غیر قابل توجیه می باشد. 

در وصف علمای یهودی و مسیحی گفته است :  34همچنین خداوند درسوره توبه ، ییه 

ثیرا من االحبار و الرهبان کانوا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون یا ایها الذین امنوا ان ک» 

عن سبیل اهلل و الذین یکنزون الذهب والفضة و ال ینفقونها فی سبیل اهلل فبشرهم بعذاب الیم 

ای کسانی که ایمان یورده اید ، بسیاری از احبار و راهبان ، اموال مردم را به باطل می « 

ممانعت می نمودند و کسانی که طال و نقره را ذخیره می کنند و درراه  خوردند و از راه خدا

 خدا انفاق نمی کنند ، ای پیامبر به ینان عذاب دردناک را وعده کن و بشارت ده. 

قطب الدین راوندی در ذیل این ییه شریفه  درتوجیه علت وعده عذاب یا همان وعید 

ید : اکثر مفسرین و علماء بر این عقیده اند الهی در عمل ذخیره نمودن طال و نقره می فرما

که وعده عذاب دراین ییه ، شامل کسی می گردد که مانع زکات است و از پرداخت زکات 

استنکاف و خود داری می نماید . زیرا بعد از ادای حق الهی ، مانعی در ذخیره نمودن و جمع 

و به اصطالح کنز است و یا به  یوری اموال نبوده و حفظ مال نیز یا به دفن نمودن در زمین

چنانکه مشاهده می شود ، « الذین یکنزون » . با این بیان و تفسیراز  35نگه داری در صندوق

خداوند متعال دراین ییه با صراحت و بصورت کامال واضح برای عدم پرداخت زکات واجب 

 ، وعده عذاب دردناک داده است . 

ناظر به تحریم و جرم انگاری عدم پرداخت زکات ییاتی که در این جا مورد اشاره رفت ، 

بود . اما تحریم انکار زکات به لحاظ اعتقادی و نظری چنان روشن است که نیاز چندانی به 

استدالل و تالش برای احصای دلیل احساس نمی گردد و تنها از باب تاکید ، به ذکر یرایی 

المه حلی درکتاب تبصره المتعلمین چند از فقهاء و حدیثی در این باب ، بسنده می شود.  ع

زکات نیز از جمله عبادات مهم و از ارکان اسالم محسوب شده و جزو ضروریات  فرموده اند: 

دین مبین اسالم است و اگر کسى با علم به اینکه از ضروریات است منکر ین شود جزو 
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امام خمینی  .36کندشود چون انکار ین برگشت به تکذیب رسول خدا مىکافران محسوب مى

) ره ( نیز درتحریر الوسیله مانند مشهور فقها، تصریح می نمایند که وجوب زکات ، فی 

الجمله از ضروریات دین مبین اسالم بوده و منکر زکات در زمره ی کفار محسوب می 

: تارک الزّکاة و قد وجبت له، کمانعها و قد وجبت علیه. امام ) ع ( دق اإمام الص. 37گردد

گیرد(، همچون مانع تارک زکات که گرفتن ین بر او واجب شده است )و نمى «:ع»صادق 

. البته شاید بتوان گفت که علت و ریشه عدم دهدزکات است که زکات واجب خود را نمى

پرداخت زکات نیز به عدم اعتقاد و انکار زکات بر می گردد و عدم پرداخت زکات نیز خود 

 نوعی انکار عملی زکات می باشد.

 زکات و نقش آن در پیش گیری از جرم -2
نقش محیط اقتصادی سالم و تامین نیازهای اقتصادی انسان درجلوگیری از بزه و انحراف 

، غیر قابل انکار است. از این روست که تمام مکاتب و ادیان نیز در پی تامین عدالت اجتماعی 

 کی از مهمترین جلوه هایبوده اند. تامین نیازهای اقتصادی و تحقق رفاه نسبی اجتماعی ی

 عدالت اجتماعی ، همواره مطمح نظر هر نظام فکری می باشد. 

جرم شناسان نیزدرتاثیرعامل اقتصادی برکاهش یا افزایش یمار بزهکاری ، اتفاق نظر دارند.  

اما درشناخت و معرفی مهمترین عامل اقتصادی جرم زا و تحلیل چگونگی تاثیر این عامل، 

. گروهی تضاد طبقاتی و توزیع ناعادالنه ثروت را مهمترین عامل جرم زا اختالف نظردارند

می دانند. گروهی دیگر فقر و تهیدستی فقرا را عامل جرم زا می دانند. برخی دیگر تمایل به 

ثروت اندوزی و تجمل گرایی را از میان تمام عوامل اقتصادی ، مهمترین عامل جرم زا می 

عدم توانایی در پاسخ گویی به نیازهای مادی را مهمترین عامل دانند. برخی نیز بی کاری و 

 .38جرم زا خصوصا در جرایم اقتصادی می دانند

اگر دیدگاه نخست را پذیرفته و مهمترین عامل اقتصادی جرم زا را تضاد طبقاتی و توزیع 

جرات  هناعادالنه ثروت بدانیم ، با نگاهی به فلسفه تشریع  و نحوه توزیع زکات دراسالم ، ب



می توان گفت که یکی از اهداف اصلی اسالم در بعد اجتماعی ، تحقق عدالت اقتصادی و 

مبارزه با تضاد طبقاتی است. مالیتهای اسالمی و حقوق مالی ای نیز که دراسالم واجب شده 

 7است به منظور تحقق این هدف عالی یعنی توزیع عادالنه ثروت می باشد. خداوند درییه 

علت و فلسفه توزیع فی ء میان یتامی و مساکین و ابن السبیل را نفی شکل سوره حشر ، 

ما افاء اهلل علی رسوله من اهل القری فلله  و  للرسول و » گیری تضاد طبقاتی ، بیان می کند : 

ینچه خدا  .«لذی القربی و الیتامی  و المساکین و ابن السبیل کی ال یکون دولة بین االغنیاء منکم 

اهل قرى به رسول خود برگردانید از ین خدا و رسول او و از ین خویشان رسول و  از اموال

  .فقیران و مسکینان و درماندگان در راه است تا اموال بین توانگران دست به دست نچرخد

همین سیاق ییه که درباره نحوه توزیع فیء میان مستحقان ین وارد شده است ، درمورد 

مستحقان زکات تکرار شده است و این به معنای همان فلسفه نحوه توزیع زکات نیز میان 

این نوع توزیع یعنی نفی تضاد طبقاتی و شکل گیری یک طبقه متمکن درمقابل یک طبقه 

انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم  و فی الرقاب . » محروم است

زکات فقط از ین  39«بیل فریضه من اهلل و اهلل علیم حکیم و الغارمین و فی سبیل اهلل و ابن الس

فقرا و تنگدستان و عامالن ینست و ینها که جلب دلهایشان کنند، و براى یزاد کردن بردگان 

داران و صرف در راه خدا و به راه ماندگان است، و این قرارى از جانب خداست و و قرض

 . کار استخدا داناى شایسته

مفسرین و فقهای عظام نیز الم در للفقراء و المساکین و العاملین علیها و سایر به نظر اکثر 

موارد مصرف ، الم ملکیت نیست و بلکه تنها برای بیان مورد مصرف است و استحقاق و 

. این استفاده دقیق نیزهماهنگ با فلسفه 40اختصاص مصرف زکات دراین موارد می باشد

 «کی ال یکون دولة بین االغنیاء » نند فیء است که جعل حکم زکات و دیگرحقوق مالی ما

چنانکه محدود بودن مقدار زکات اعطایی به فقیر و مسکین و سایر موارد مصرف زکات و 

وجوهات شرعیه به عدم اضافه از مئونه سنه نیز درراستای همین فلسفه و هماهنگ با علت 
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فاد ات و همچنین احکام فقهی مستتشریع و توزیع زکات است. بنابراین با استناد به این یی

ازین می توان گفت که زکات، تکلیف واجب و یک نهاد دینی است که برای نفی تضاد 

طبقاتی و به منظور توزیع عادالنه ثروت، وضع گردیده و به این ترتیب با ایجاد عدالت 

ی در سیاست داقتصادی و اجتماعی، نوعی تدبیر و اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با جرایم اقتصا

 جنایی اسالم می باشد. 

 زکات و پیش گیری وضعی از جرم: -3
چنانچه مانند برخی از جرم شناسان، فقر و تهی دستی را عامل اقتصادی جرم زا بدانیم 

نیز بازهم زکات به مبارزه با این عامل بر میخیزد. از نگاه اسالم، انجام فریضه زکات و رساندن 

عث نابودی فقر و رفع گرفتاری افراد و نابودی زمنیه های جرم زکات به مورد مصرف ین با

خیزی در افرادی که دریستانه ارتکاب جرم هستند، می گردد. دقت در نوع موارد مصرف 

زکات نشان می دهد که اکثر اصنافی که مورد مصرف زکات را تشکیل می دهند کسانی 

ن، قرار گرفته اند. فقراء، مساکی هستند که به علت گرفتاری و فقر در یستانه ارتکاب جرم

بردگان، مقروضین و در راه ماندگان کسانی هستند که هرین به منظور استخالص خویش از 

وضعیت موجود، ممکن است دست به ارتکاب جرم بزنند. از این روی و با این تبیین می 

ت جنایی ستوان گفت که ادای زکات می تواند نوعی پیشگیری وضعی برای این افراد در سیا

 اسالم ، تلقی گردد. 

عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ پرداخت بدهی مقتول مدیون از زکات : 

رَادَ جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَالٌ فَأَ

الَ إِنْ لَهُ فَقَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ فَقَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا الدَّیْنَ قُلْتُ فَإِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْأَ

قُتِلَ عَمْداً وَ صَالَحَ  قُتِلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ وَ أَدَّى عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّیْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ

الَ بَلْ مِینَ فَقَأَوْلِیَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَى الدِّیَةِ فَعَلَى مَنِ الدَّیْنُ عَلَى أَوْلِیَائِهِ مِنَ الدِّیَةِ أَوْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِ

  41هُ أَحَقُّ بِدِیَتِهِ مِنْ غَیْرِهِیُؤَدُّونَ دَیْنَهُ مِنْ دِیَتِهِ الَّتِی صَالَحُوا عَلَیْهَا أَوْلِیَاؤُهُ فَإِنَّ



پرداخت بدهی ضامن یا مضمون عنه که هردو یا یکی فقیر است : مرحوم تبریزی در 

ن تعداد زیادى از محبوسی» استفتایی که از ایشان دراین مورد شده است چنین می نویسد : 

، چک بال محل به سبب جرائمى چون قتل غیر عمد و یا بدهیهاى غیر کالهبردارى از قبیل

اند، خواهشمند است ارشاد فرمائید: ییا جایز است از ترک انفاق و مشابه ین محکومیت یافته

 محل زکات براى یزادى نامبردگان اقدام نمود؟

چنانچه بدهى ینها از طریق حرام مانند قتل عمد و یا شبه عمد ناشى از  -بسمه تعالى

و نیز مالى و لو به نام افراد دیگر نداشته باشند که  غیر شرعیه نبوده ةارتکاب حرام و یا معامل

ق استحقا ةتوان بدهى ینها را از زکات پرداخت نمود و باید شرایط عاماداء دین بنمایند، مى

احتیاط متجاهر به فسق و یا تارک الصالة و یا شارب  رزکات را از جمله شیعه بودن و بناب

 .42« الخمر نبودن مراعات شود، و اللّه العالم

فرقى نیست در اقسام از ترجمه عروه الوثقی نیز چنین یمده است :  16همچنین درمساله 

دین ین که قرض کرده باشد یا ثمن مبیع باشد یا ضامن شده باشد و نحو ینها، چنانچه هر 

گاه مال دیگرى را جهلًا یا نسیاناً تلف کرده باشد و نتواند غرامت بکشد جایز است از این 

  .43به خالف ین که عمداً و عدواناً تلف کرده باشد که جایز نیست سهم بگیرد

 (ع) سُئِلَ الصَّادِقُیزاد کردن بنده مکاتب که قدرت پرداخت اقساط باقی مانده را ندارد : 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ  عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ

  44ابِٰ  وَ فِی الرِّق -جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ

ألنّ اللَّه کلّف أهل » امام رضا ) ع ( درحدیثی زیبا و درتشریع علت زکات می فرمایند : 

الصّحّة القیام بشأن أهل الزّمانة من البلوى ... مع ما فیه من الزّیادة و الرأفة و الرّحمة ألهل 

، و العطف على أهل المسکنة، و الحثّ لهم على المساواة، و تقویة الفقراء و المعونة الضّعف

علّت تشریع زکات براى ین است که خدا مردمان تندرست را مکلّف . 45لهم على أمر الدّین

گیر شده یارى کنند ... و هر چه بیشتر نسبت به ناتوانان و  دیدگان زمین کرده است تا به بال
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ع نیازمندیهاى ایشان مدد کارشان باشند، و به برقرار کردن مساوات و قوّت مسکینان و رف

  بخشیدن به فقیران و کمک کردن به ایشان در امر دین برانگیخته شوند.

همچنین علی بن ابراهیم قمی درحدیثی نقل کرده است که : قال ابوالحسن ) ع ( ان اهلل 

. امام هادی ) ع ( فرمودند که همانا  46الکمعزوجل وضع الزکاة قوتا للفقراء و توفیرا المو

 خداوند عزوجل زکات را مایه قوت فقرا و موجب افزایش اموالتان قرار داده است.

 زکات  و پیش گیری اجتماعی از جرم: -4
اسالم از یک سوی با یگاهی بخشی نسبت به حقیقت زکات که ینرا موجب افزایش مال 

و صیانت از جان و مال می داند ، درصدد تحریک و تحریص افراد جامعه ومومنین نسبت 

به پرداخت زکات می باشد . از سوی دیگر نیز با تاکید برپاک و مباح بودن مال متعلق زکات 

با احساس ثروت اندوزی و جمع یوری مال از هر طریق ممکن ، به نحو دیگری برمبارزه 

 تاکید می نماید. 

یا أَیُّهَا الَّذینَ یمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ » می فرمایند:  267دراین مورد خداوند درسوره بقره ، ییه 

آخِذیهِ خَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِطَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَیَمَّمُوا الْ

اید، از خوبیهاى اى کسانى که ایمان یورده «إِالَّ أَنْ تُغْمِضُوا فیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمید 

ایم انفاق کنید، و پست ین را )که اید و ینچه برایتان از زمین بیرون یوردهینچه بدست یورده

نیاز و پوشى( براى انفاق منظور نکنید، و بدانید که خدا بىگیرید مگر با چشمخودتان نمى

  ستوده است

در تفسیر ییه شریفه ، ییت اهلل مکارم شیرازی درباره شان نزول ییه حدیثی از امام صادق 

أن اآلیة نزلت فی قوم لهم أموال من ربا الجاهلیة کانوا » ) ع ( را ذکر کرده که فرمودند : 

این ییه درباره کسانی نازل شده  47« دقون منه فنهى اهلل عنه و أمر بالصدقة من الطیب الحاللیتص

، مالی را جمع کرده و بعدها از این اموال صدقه ) که از اموال ربوی درزمان جاهلیت است



زکات ( پرداخت می نمودند که خداوند ینان را از این کار برحذر داشته و امر نمود که صدقه 

 ت ( باید از مال پاک و حالل باشد.) زکا

همچنین از جهتی دیگربا نمایاندن حقیقت تضییع حق دیگران و از جمله مستحقیق زکات 

و نشان دادن عواقب اخروی این امر، سعی دارد تا ریشه های اقتصادی جرم و انحراف 

درجامعه یعنی حس تجمل گرایی و ثروت اندوزی به هر شکل ممکن را بخشکاند و از 

 ،عامل اصلی تمام انحرافات و جرایمطریق یگاهی بخشی و معرفت دهی نسبت به ریشه و 

نوعی صیانت و پیش گیری اجتماعی در افراد را نسبت به ارتکاب جرم ایجاد نماید. درهمین 

هاى گناهان را در قرین یکى از منشأها و ریشه» جهت یکی از مفسرین چنین می نویسد : 

راف از نظام و روابط عادالنه قانونى و فطرى ین، نشان میدهد از بردن حقوق مالى و انح

هاى مختلف حق مردم را اینجهت فقط ویل را براى افراد و طبقاتى یورده است که بصورت

 ربایند و موجب اختالل در روابط عادالنه میگردنداز میان میبرند و اموال افراد و عموم را مى

روشى و فبرى و کماین ییات حق.  ن الذین ال یوتون الزکاتویل للمطففین ... ویل للمشرکی. 

جمع مال و محروم کردن یتیم و گرسنه داشتن مسکین و منع ماعون و کسب از طریق ساخت 

و ساز بنام دین و ندادن زکات را، مانند شرک و کفر در ردیف اصول گناهان، یورده و اینگونه 

ویا اینگونه گناهان از بس یثار و تبعات و دامنه گناهکاران را مستحق ویل بیان کرده است. گ

، هاى گوناگون یندارد و از هر سو دامنگیر است که بیان و تعبیرى از انواع یثار شوم و عذاب

  48« جز فریاد ویل نیست

 تقویت دین بوسیله زکات و پیش گیری اجتماعی رشد مدار -5
خیز درجامعه عدم مقبولیت و امروزه از نگاه جرم شناسان ، یکی از زمینه های جرم 

باورمندی مخاطبین قانون به قانون حاکم برجامعه است. به هر میزان که قانون حاکم و افراد 

دخیل درحاکمیت از مقبولیت کمتری برخوردارباشند به همان مقدارقانون گریزی و عدم 

لیت و میزان مقبوتمکین افراد به حدود قانونی افزایش می یابد. یعنی میان یمار جرم درجامعه 
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قوانین درمیان افراد ین جامعه ، رابطه و نسبت مستقیم برقرار است. بدین جهت هر نهاد 

قانونی که به نحوی موجب مقبولیت و قدرت قانون درجامعه گردد ، می توان ادعا نمود که 

ه هر بتاثیری در مقابله با جرم داشته است. بنابراین درسیاست جنایی اسالم نیز اگر بتوانیم 

نحوی دخل و نقش زکات در قدرت و مقبولیت قانون اسالم را ثابت نماییم ، درواقع نقش 

زکات در مقابله با جرم و به اصطالح فنی نوعی پیش گیری اجتماعی و رشد مدار را در 

سیاست جنایی اسالم را نشان داده ایم. بدین منظوربا نظر به نهاد زکات و نقش ین درتقویت 

دی به قانون اسالم ، چگونگی از بین رفتن زمینه و ریشه جرم یعنی قانون دین و باورمن

گریزی را به اثبات خواهیم نشست. بدین منظور مطالعه برروی اصناف و موارد مصرف زکات 

 می تواند یاری گر ما دراین مهم باشد.

در نظر به اصناف و افراد مستحقین زکات و همچنین موارد مصرف ین که در قران و  

هلل فی سبیل ا» و هم چنین « مولفه قلوبهم » نظرات فقها و مفسرین وارد شده ، مواردی چون 

دیده می شود که مصرف زکات دراین موارد را تنها و تنها درجهت تقویت دین و قانون و « 

 حکومت دینی  درجامعه میتوان توجیه نمود. 

خلة و اآلخر تقویة و معونة قال بعض العلماء جعل اهلل الزکوات ألمرین أحدهما سد » 

برخی از علماء فرموده 49«لعز اإلسالم و استدل لذلک على أن المؤلفة قلوبهم فی کل زمان 

اند که خداوند زکات را بخاطر دو امر قرارداد. یکی رفع تنگناها و کمبودها  و دیگری تقویت 

مؤلّفة قلوبهم : »  و یاری رساندن به عزت اسالم . صاحب عروه نیز درهمین جهت فرموده اند

و ایشان کفارى هستند که به زکات دادن به ایشان، تألیف قلوب ینها مقصود باشد تا مایل به 

کفّار، همراهى با مسلمین نمایند. و هم چنین  اسالم شوند و یا در جهاد یا دفاع ]مسلمانان با[

.  مراهى جهاد یا دفاعضعفاء العقول از مسلمین براى تقویت اعتقاد ینها و یا رغبت ینها به ه

در ادامه می فرمایند که یزادکردن بندگان که سه گروهند : عبد مکاتبی که از اداء مال الکتابه 



عاجز شده است ، عبدی که در عرف بگویند کار براو سخت شده است ، مطلق یزاد سازی 

 . 50«بنده در صورتی که مستحق دیگری موجود نباشد 

چون سایرفقهاء یکی از موارد مصرف زکات را مصالح مرحوم ییت اهلل بهجت نیز هم

تیل ق ةو اگر دینْ براى مصلحت شخصیّه نباشد، مثل اداى دی» عامه دانسته  و می نویسد : 

که معلوم نباشد قاتل او و خوف فتنه باشد، اگر ادا نمود با استدانه یا از مال خود، ین دیه را 

تواند از زکات دفع شود به او براى اداى خود، مى و نتوانست اداى دینِ مذکور نماید از مال

 ورتص در و. قربتها به عمومِ بر بنا بگیرد تواندمى هم هاین دین؛ چنانکه از سهم سبیل اللّ

ق از سهم مدیونین.و استحقا در است تأمّل ادا، عدم با خودش مال از دین این اداى از تمکّن

ل از مال اداى بد سىنباشد و خوف فتنه باشد اگر کهم چنین ]است[ اتالفى که متلِفْ معلوم 

مساله مصرف زکات درمصالح عامه از چنان مقبولیتی برخوردار  51« خودش کرد براى اصالح

است که حتی برخی از علمای معاصرفلسفه جعل و وجوب زکات را مصرف درمصالح عامه 

 .52دانسته اند

 مه مسلمین وزکات درمصالح عا البته ناگفته روشن است که به همان میزان که مصرف

، موجب تقویت اسالم و حاکمیت و افزایش باور عمومی به قانون همچنین مولفه قلوبهم

 ، باعث تقویتمیزان سایر موارد مصرف زکات نیز اسالم و فریضه زکات می گردد به همان

 قانون و حاکمیت اسالم می گردد. 

 ارتکاب جرم ، بوسیله زکات دستگیری شوندزمانی که افراد نیازمند و گرفتار و دریستانه 

، قطعا میزان باورمندی این افراد  به قانون اسالم و التزام به رعایت قوانین اسالمی ، افزایش 

خواهد یافت و به نوعی درنهایت موجب تقویت روحیه قانون مداری و نفی قانون گریزی 

 درافراد جامعه خواهد شد. 
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