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 چکیده
 یشناسث مباحث  رثر    نیترمهماز ، یگبزهدیداز  یریشگیپ به خصوصو  یشناسهبزهدید

 اتیث و روا میقثرآ  کثر   اتیث آ. ردیث تواند مورد بح  قرار گمی زین ینیاست که از منظر د
انثد کثه   پرداختثه  یریتثداب  به ارائثه ، یگبزهدیدبه علل وقوع  تورهبا منقول از ائمه معصو 

از وقثوع   یریشثگ یپ، خاص یفقط گروههمه افراد رامعه و نه یبرا تواندیمآنها  کاربست
داشثته  بثه دنبثال   را  یتث یثیو ح یعاطف، یمال، یرنس، یرسم یِگبزهدیدمختلف  یهاگونه
. بررسثثی خثثواهیم کثثردعثثا   ریعنثثوا  تثثداب ذیثثل را ریتثثداب نیثثا، نوشثثتار حا ثثردر . باشثثد
 یافثزو  بثر بهسثاز   ، یقرآنث  ینمودهثا و رههثا  هیو بثه خصثوص تو ث    یاسثمم  یهاآموزه

اموالشثا  در   ایث خثود   زیسامنیعملکرد اشخاص در اچگونگی بر  شتریب، فرهنگ ارتماع
. دارنثد  تأکیثد  یگبزهدیثد از  یریشثگ یپ، تیث مجرمانه و در نها یهاتیرهت کاهش موقع

در  ییوراهکارهثا هثا  هیث نظر امکثا  ارائثه  ، معتبر اتیاز قرآ  و روا یشماریب اتیآ لیتحل
 .دهدیرا به دست م یگبزهدیداز وقوع  یریشگیرهت پ

، یزیسثت ظلثم ، یگبزهدیثد از  یریشثگ یپ یاسثمم  منثاب  ، یگبزهدید: واژگان کلیدی
 .یاخمق یهاارزش، هیتق، خشم تیریمد
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 مقدمه

ببه تشبریم مومبوم    ، گیبزهدیبد که تبیین دقیق و مناسب  مئبهله شیشبگیرز از    آنجا  از

 3131از سبا    شیشتا . شردازیمبه ارائه تعریوی از آن می نخئت، باشدمیمنوط ه بزهدید

. ببود  قانونگباار علیه یا شاکی مبورد توجبه   مجنی همچونعناوینی  با، دیده از جرمزیان

را در قانون مببارزه ببا قاقباق     «هبزهدید» واژه قانونگاار 3131سا   بار درنخئتینبراز 

ببه ارائبه    قانونگباار ، 3131دادرسی کیورز  ینیدر آ ولی *؛انئان مورد استواده قرار داد

: قنببین تعریببه شببده اسببت، ایببن قبانون ه در بزهدیببد. ه شرداخببتبزهدیببدتعریوبی از  

در . «متحمل ضرر و زیان شده است، ه شخصی است که از وقوع جرمبزهدید ب31 مادّه»

ا یب  کودکب ، «هبزهدیبد » نیبز  3131 حمایت از کودکان و نوجوانان الیحه 1ط( مادّه ) بند

هبر  ، یسرشرسبتان قبانون  ، یبا اول، ینوالبد  مجرمانبه  زرفتارها یجهکه در نتاست  ینوجوان

 .دشو یانمتحمل ضرر و ز ،دیگرانیا مراقبت او را بر عمده دارد  مئهولیتکه  یشخص

اسبالم  . کیوبرز اسبت   هبزهدیبد اسبالمی فراتبر از مومبوم    ه در اندیشهبزهدیدموموم 

در قرآن  **.نمایداز ظلم و ستم را شخص ظالم و گناهکار معرفی می نخئتین زیاندیده

یکی از ؛ ه از جرم اشاره دارندبزهدید ی را یافت که بهگانتوان واژمی کریم و کت  فقمی

در بئبیارز از اببواف فقمبی نیبز     . اسبت  (11: اسبرا  : ک. ر) «مظلبوم » واژه، هااین واژه

 هبزهدیدواژگانی وجود دارند که مشخصاً ب قصاص و دیات  ، خصوص باف حدود به ب

ببه   علیبه بباره واژه مجنبی  در. «مقاوف» هژمانند وا؛ دندارمد نظررا  یناشی از جرم خاص

 «ضبعیه » واژه. باشبد گان جرایم علیه اشخاص بزهدیدبیشتر فقما بر  تأکیدرسد می نظر

. (83ص، 1ج، 3131، صدوق) شایر بیان شده استاز افراد آسی بر حمایت  تأکیدبراز 

ترز براز ارتکاف آماج مناس  عد جئمی یا ذهنی ب از بُ شخص ضعیه ب ، براز بزهکار

                                                      

ببه  ...  در قبانون مجبازات اسبالمی باشبد     قاقاق انئان( از مصادیق منبدرج ) قنانچه عمل مرتک » *
، شرداخت وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده شرداخت آن به مرتک  داده شده

 . (3131مصوف، قانون مبارزه با قاقاق انئان 1مادّه ) «شودمحکوم می

بدانید هرگونه ظلم و ستمى مرتکب  شبوید و هبر     !اى مردم: أَنْفُسِکم یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْیکمْ عَلى» **
 . (11: یونس) «زیانش متوجه خود شماست، انحرافى از حق شیدا کنید
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 .رسدمی به نظرآنما الزم  حمایت ازبنابراین ؛ باشدمی جرم

ین نکاتی که دقت در ترمممیکی از ، صرف نظر از تعریه بزهدیده در متون اسالمی

ببر  اشبخاص  تکلیه  وبر توجه ویژه  تأکید، سازدروشن می را آیات قرآنی و تواسیر آن

در قرآن کریم . کندمیرا فراهم ها آن گیبزهدیدعدم انجام رفتارهایی است که موجبات 

ت کب خود را به دست خود به هال ...: ... ةِکالته ْلُ یمْ إِلیکدِیتُلْقُواْ بِأَالَ ... »: فرمایدمیباره این

 زرفتارهبا همبه  از  یدر آن نمب  یوه مطلق اسبت و نمب  یه شریآ. (338: بقره) «... دینکوین

 زامومبوم گئبترده  در نتیجبه  ؛ (41ص، 1ج، 3131، طباطببایی ) است یطیو تور یافراط

 زهبا ه انئان حبق نبدارد از جباده   کنیاز جمله ا؛ شودیشامل مرا بئیارز ه موارد کدارد 

الزم  زهبا ینب یبشیبدون شب  ب  ر آنیا غی زو قه عوامل جو یقه از نظر ناامنب  کخطرنا

دان یب در م یحتب و نبد  کتنباو   ، اسبت  آلوده به سم زه به احتما  قوک ییا غاای، بگارد

جمت جان خود یانئان ب، ن مواردیا همهدر . بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود، جماد

 .(18ص، 1ج، 3111، مکارم شیرازز) مئهو  است، را به خطر انداخته

ه در بزهدیدتجزیه و تحلیل نقش  در حوزه هم، شناسیهبزهدیدهدف اصلی مباحث 

شیشببگیرز از ، گانبزهدیببدحواظببت و حمایببت از  در حیطببههببم فرآینببد مجرمانببه و 

کمک ببه شیشبگیرز از وقبوع    ، کردن احتما  رخداد آن و در نمایتگی و حداقلبزهدید

یعنبی  ، گی در جمبت تحقبق هبدف اصبلی    بزهدیبد شیشبگیرز از  » زیبرا ؛ باشدمی جرم

بببا . (313ص، 3111، تببوجمی) «شیشببگیرز از بزهکببارز و مکمببل آن خواهببد بببود  

ه به عنبوان  بزهدیدمبنی بر عدم نگرش به  شناسیجرم نظرگرفتن دیدگاه تقریباً جدید در

مبنببی بببر   *عنصببرز منوعببل در رویببداد مجرمانببه و براسبباِ نظریببات خ ردمحببور   

بزهدیبده ببه عنبوان    معنا که به وضبعیت و شبرایو ویبژه    بدین؛ گربودن بزهکارمحاسبه

شیشبگیرز از   تبوان می، نگردترین وسیله براز دستیابی به اهداف خود میبمترین و آسان

 *گاهی کیوبرز حتی  غیرکیورز و کارگیرز تدابیربه: کردتعریه  گونهگی را اینبزهدید

                                                      

، شبناختی روان، شبناختی محاسبه بزهکار اغل  براساِ وضعیت زیئت، براساِ نظریات خ ردمحور *
 . گیرداجتماعی ب فرهنگی و اقتصادز بزهدیده شکل می

ایبن تبدابیر فقبو ببه تبدابیر      ، معناز مضیق شیشگیرز مدنظر باشد، ریمون گئنه البته اگر طبق تعری *
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ببه خصبوص   ، افراد جامعهشدن جلوگیرز یا کاهش احتما  آماج جرم قرار گرفته براز

ببا توجبه ببه نقبش و جایگباه      ، شبوند میخته گان بالقوه شنابزهدیدافرادز که به عنوان 

 سبب   کلی شناسایی و مقابله با علل و عواملی کبه  به طورجرایم و ه در تکوین بزهدید

 .شوندگی میبزهدیدوقوع 

گونه که از شیشگیرز از بزهدیدگی خاص مانند بزهدیدگی جنئی روشن است همان

توان از تدابیر عام شیشگیرنده از هرگونه بزهدیدگی سخن می، توان بحث کردیا مالی می

ن قبرآ از کبه   یراهکارهاز عبام ، توجه به علل بزهدیدگی با نوشتاراین  در. سخن گوت

در . شبود مبی ارائبه  ، نبد بزهدیدگی مویدهاز مختله از وقوع گونه شیشگیرزبراز کریم 

تقویبت  » ببا عنباوین   سرفصبل دو  در ضبمن فرهنگبی قبرآن کبریم     تبدابیر ، او  بخش

، ایبن تبدابیر  کنبار   در. شبود مبی  بیان «ارتقاز سطم آگاهی افراد» و «هاز اخالقیارزش

تبدابیرز را ببا   ، گیبزهدیبد شیشبگیرز از   ببراز راهبردهبایی   بینش اسالمی گاه در ارائه

موقعیبت و فرصبت   ، این تدابیربه دنبا  تغییبر وضبعیت  . کندرویکرد احتیاطی عنوان می

مباحثی کبه  ؛ اندگیبزهدیدنتیجه کاهش  ه و دربزهدیدتغییر در شرایو  راهگی از بزهدید

در همین ، دوم بخش. اندشناسی قابل قیاِیشگیرز وضعی در علم جرمبا راهکارهاز ش

ببه عنبوان   را  «ضبرورت تحقیبق  » و «مشورت» ،«توریه» ،«تقیه» سرفصلقمار ، موضوع

 .کنددیگر تدابیر عام شیشگیرنده از بزهدیدگی تبیین می

 گیبزهدیدپیشگیری از  درجهتتدابیر فرهنگی . 9

ببه همبین دلیبل راه    ؛ ضعه فرهنگی جوامع اسبت ، ترین علل بزهدیدگییکی از ممم

آمبوزش و  . باشبد شرورش و رشد عوامل مبثثر در توسبعه فرهنگبی مبی    ، با آن مقابله

ارتقاز سطم اطالعات مردم به خصبوص در مبواردز کبه عبدم آگباهی دربباره آنمبا        

                                                                                                                             

شیشبگیرز هبر تبدبیر    : »کندگونه تعریه میشیشگیرز را این ریمون گئن. شوندغیرکیورز محدود می
سیاست جنایی است که هدف نمایی آن تحدید حدود امکان شیشامد مجموعبه اعمبا  جنبایی از راه    

آنکه از تمدید یا کیور یا اجراز آن بی، رکردن یا کاهش احتما  وقوع آنماستدشوا، ساختنغیرممکن
 . (311ص، 3111، گئن: ک. ر) «استواده شود
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تبلیغ و ترویج برخبی صبوات و روحیبات    ، بزهدیدگی افراد را به دنبا  خواهد داشت

 احئاِ مئهولیت در» یا« کظم غیظ» ان فرهنگ اجتماعی مردم در جامعه مانندبه عنو

هاز توانند بر کاهش گونهمی، ساززو مصادیق دیگر فرهنگ« مقابل سرنوشت دیگران

ببه برخبی از    ذیل سه سرفصل، که در این مبحث مختله بزهدیدگی مثثر واقع شوند

 .این موارد اشاره خواهیم کرد

 های اخالقی فرد و جامعهارزشتقویت . 9ـ9

شبمارز یافبت   آیات ببی ، با مداقّه درآن هاز اخالقی است وقرآن کریم سرشار از آموزه

گونباگون  هباز  آسبی  به حواظت افبراد جامعبه از   ، در زندگیئت آنما شود که کاربمی

در ، بنبدز کبرده  ها را به قند دسبته طبقبه  این آموزهترین ممم. کمک شایانی خواهد کرد

 .هاز ذیل بررسی خواهیم کردسرفصل

 اصالح صفات و رفتارهای ناپسند. 9ـ9ـ9

سبوارش ببه   ، شودهاز اخالقی که از آیات قرآن برداشت میترین توصیهاز جمله ممم

صبوات   سبازز ببراز جبایگزینی آنمبا ببا     برداشتن صوات نامطلوف و فرهنگاز میان 

به میزان زیادز به مقبولیت فبرد در   هاعمل به این توصیه. باشدمطلوف و شئندیده می

تر از آن همچون سپر دفاعی اسبت کبه از آمباج حواظبت     کند و مممجامعه کمک می

بندز به آنمبا ببه وسبیله اکثریبت افبراد      در صورت عمل و شاز، عالوه بر این. کندمی

 گاه رفتارهبا . ها در جامعه کاسته خواهد شدتبع از میزان احتما  بزهدیدگیبه، جامعه

زند که باعث بزهدیدگی خودشان یا دیگران خواهد و صوات مامومی از افراد سر می

توصبیه  ، به فراخور موضبوع ، ی این رفتارها و صوات شرداختهاز قرآن به نم یاتیآ؛ بود

فرصبت  ، احصاز همه صوات رذیله. یا دستورز در جمت حاف آنما ارائه کرده است

ببه بررسبی بعضبی از ایبن صبوات و      ، بخش ولی در این؛ طلبدو مجا  مناسبی را می

 .شردازیمراهکارهاز قرآن براز مقابله با آنما می
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 روی در ظن و گمان به دیگرانمیانه. 9ـ9ـ9ـ9

تبام سبخن ببه     با مئهولیت مجرمانبه  هبزهدیداز ، هبزهدیدبندز انواع در تقئیم مندلئون
دسبته  در توضبیم ایبن   . اسبت  تخیلی را در این دسبته جباز داده   هبزهدید، میان آورده

شنبدارد دیگبرز ببه او    از شاکی مبتال به شارانوئید که به طور غیرواقعبی مبی  ، گانبزهدید
و  اسبت یا فردز کبه ببه دیگبران ببدگمان     ، آیدو درصدد جبران برمیاست آسی  زده 

لپبز  ) آیدسخن به میان می، نمایدضد خود تعبیر و توئیر میرفتارها و گوتارهاز آنان را 
باعبث تبرِ و تحریبک     گاهی نوع رفتار قنین شخصی. (81ب81ص، 3113، فیلیزوالو 

آیبد کبه حاصبلی جبز     نتیجبه درصبدد دفباع از خبود برمبی      در شبود و میطرف مقابل 
 یتدقبار اخبتال  شخصب   هرقنبد   نیبز  زاهعبد . ندارد شدن شخص او  به دنبا قربانی

از  و نبد اینببدب  یبز قدائم ببه همبه  ولی به طور ؛ یئتندن مبتال یدبه شارانوئ، بودهبدگمان ن
شرورش . رنددا یمنو یدگاهد یزقاند و نئبت به همهدر خانواده آموختهبدبینی را  یکودک

در شیشگیرز از وقوع این اختال  یا هرگونه سبو ظن  ، کودک در محیو سالم و دوستانه
تربیبت  سرشرسبتان کبودک ببراز     یاوالدین اگر . ثر خواهد بودثمورد در بزرگئالی مبی

او را در ، دنب منتقبل کن  انرا به فرزندشب  زاعتمادید و بونوارد عمل نش یبه درستکودک 
 .سازندمیرو هروب بئیارزبا مشکالت  یسراسر زندگ

ببه دیگبران گااشبت و از     حُئبن ظبن  بایبد بنبا را ببر    ، هاز اسبالم آموزهبر اساِ 

 : دکرهاز بد شرهیز گمان
مبان  یه اکب  یئبان ز کا: ... إِثْضم  بَعْضََ الظَّضنِّ  الظَّنِّ إِنَّ رًا مِّنَیثِکنَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ یا الَّذِیا أَیهُّ
ز گمبان ببد  ] هبا از گمان یبرخ[ زرویش] رایز؛ دیزیها بپرهاز گمان زاریاز بئ !دیاآورده

 .(31: حجرات) گناه است[ ه مخاله واقع باشدک

، 33ج، 3131، طباطببایی ) رفتن ظبن ببد اسبت   یاز شبا  ینمب ، ه مورد بحبث یمنظور آ

 ببا بابی ، کت  حدیثدر  *آیه مشابه نیز شیروز از ظن نکوهش شده است.در . (111ص

/ 111ص، 31ج، [ تبا ببی ] ،عاملی) آمده است «بَاب تَحْرِیمِ تُهَمَةِالْمُؤْمِنِ وَ سُوءِالظَّنِّ بِه» عنوان

                                                      

 گمبان جز از  و بیشتر آنما: اهللَ عَلِیمُ بِمَا یفْعَلُونشَیا إِنَّ الحْقّوَ مَا یتَّبِعُ أَکثرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنىِ مِنَ» *
 سبازد نیاز نمىهرگز انئان را از حق بى، گمان[ در حالى که] کنندشیروى نمى[ اساِو شندارهاى بى]
 . (14: یونس) «آگاه است، دهندخداوند از آنچه انجام مى، ! به یقین[ رساندو به حق نمى]
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، به مردم گمبان نیبک بببرد   هرکس ، علیطبق فرموده امام  .(141ص، 1ج، 3111، کلینی

، به دیگبران  حُئن ظن. (113ص، 3131، تمیمی آمدز) آوردمی را به دستآنما  محبت

 اگی فبرد ر بزهدیبد کاهش احتما  ، همین امرو  باشدبه فرد میحُئن ظن آنما ساز زمینه

هبا ببه دلیبل سبو ظنی اسبت کبه بزهکبار ببه         گیبزهدیدبئیارز از  زیرا؛ دارد به دنبا 

 .یابدمیه بزهدید

روز و اعتبدا  در ظبن و گمبان را    میانه، امامان براساِ همین اصل ممم قرآنی

ات کارهاز برادر دینی»: فرمایدمی علیامام . اندهاز خود قرار دادهسرلوحه آموزش

مگبر  ، را به بمترین وجه حمل کن و در سخن وز براساِ ببدگمانی داورز مکبن  

آنگاه که وضبعیت  . (141ص، 1ج، 3111، کلینی) «کنی آنکه یقین به خالف آن شیدا

از است که امکان حُئن ظن وجود به گونه، شخص مقابل یا اوضاع و احوا  حاکم

در روایتی به نقبل از امبام   . بئا بزهدیدگی استحُئن ظن باعث ضرر و قه، ندارد

 : است آمده کاظم
هرگباه  : ف ذلک مِنهُظُنَّ بِاَحَدٍ خیراً حتی یَعرِیَیَحِلِّ ألحَدٍ أن الحق لمالجور أغلب مِنإذا کانَ

کس روا نیئت ببه کئبی گمبان    بر هیچ، از حق و راستکارز بیشتر بود، ستم و ناراستی
 .(133ص، 8ج، همان) مگر آنگاه که خوبی او بر وز معلوم شود، خوف برد

ان جبا تکیبه ببر گمب    حجرات این است کبه در همبه   سوره 31 در آیه «کثیراً» موموم

یدگی فبرد یبا   زیاند زمینه، گرفتن گمانبئا موارد مممی که نادیدهزیرا قه؛ ممنوع نیئت

بینببی خببوش ( یببا413ص، 31ج، 3133، رفئببنجانی هاشببمی) جامعببه را فببراهم آورد

امبام   طببق فرمبوده  . گی فرد را به همبراه داشبته باشبد   بزهدیدنطقی و اعتماد کامل غیرم

و زیبان ناشبی از آن   اعتمباد تمبام و کمبا  حتبی ببه ببرادر نیبز جبایز نیئبت          ، صادق

 .(311ص، 31ج، 3113، حرّ عاملی) نابخشودنی است

 تبوان فراوان گردد که از آن جملبه مبی   هازگیتواند باعث بزهدیدظن ناروا میسو 

قاف و افتبرا   با عنواندر قانون نیز  بمتان و افترا را نام برد که، رابطه نامشروع، نئبت زنا

 .است انگارز شدهجرم

تواند در ببدگمانی دیگبران نئببت ببه وز مبثثر      البته نوع رفتار و گوتار فرد می
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ببه   3131قبانون مجبازات اسبالمی     183همین دلیل است که تبصره مبادّه   به؛ باشد

کبردن ببا   همچنبین خلبوت  . دانبد قاف متظاهر به زنا را قابل مجازات نمی، روشنی

. بئا ایراد تممت را به همراه داشته باشبد تواند بدگمانی دیگران و قهمینامحرم نیز 

 : فرمایدمی علیامام 
کئی کبه خبویش را در جایگباه    : الظَّنّمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلَا یلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ

، البالغبه نمبج ) سرزنش کند، نباید کئانی را که به او بدگمان شدند، دهدتممت قرار می
 .(448ب441ص، 3131

همنشبینی ببا   : شرار تُورث سوءالظن باألخیاراألمُجالسه»: فرمایندهمچنین در این باره می

 .(11ص، 31ج، 3113، عاملیحرّ ) «داردبه دنبا  بدگمانی به نیکان را ، بدان

 مدیریت و کنترل خشم. 9ـ9ـ9ـ1

 که در حالبت خشبم  از آن جمبت اسبت  ، هیجان خشبم اهمیت کنتر  و مدیریت صحیم بر 

توانبایی  ، و فبرد  گیبرد مبی قبرار   این عامبل تحت تأثیر انئانقدرت استدال  و فمم ، شدید

بنابراین ممکن است عملی انجام دهبد کبه وز را در   ؛ دهداندیشیدن را از دست میدرست

، عنبوان مثبا    ببه ؛ معرض بزهدیدگی قرار دهد و حتی زمینه هالکت او را به وجبود آورد 

خشم ناگمانی و عدم توانایی مبرد و زن  ، هاز همئرکشی در ایرانترین علتیکی از عمده

شایبه همبین    ببر . (13ص، 3133، آشورز و معظمبی ) در کنتر  خشم خود بیان شده است

 «کنبد صباحبش را هبالک مبی   ، خشبم : الغَضب یُضری  اضاحبه  »: فرمایدمی علیامام ، مئهله

خداونبد مبردم را ببه     کبه قبرا  شبود  جا روشن مبی ایناز . (311ص، 3131، زآمد یمیتم)

. (318ص، 3141، نجباتی ) کنبد شدن و تئلو بر خشم و فروخوردن آن سوارش میحاکم

هاز کنتر  و مدیریت خشم صبحبت  شناختی نیز از ممارتدر مباحث روان، بر این اساِ

از رویکبرد  ، زِ درمبان خشبم  اهباز مداخلبه  شده بر برنامهبیشتر مطالعات انجام. شده است

هبدف  » انبد کبه  ( استواده کردهCognitive-Behavioral Approaches) رفتارز ب شناختی

 .(83ص، همان) «تغییر در شناخت و رفتار افراد است، این رویکرد

شبامل دو   نیزدر روایات و متون دینی ، منظور مدیریت خشم شده بهراهبردهاز ارائه

فببردز را گباار در رواببو میبان   تأثیرهباز  کبه مثلوبه   مثلوبه شبناختی و رفتبارز اسبت    
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، از جمله فنون شناختی از دیدگاه اسالم. (34ص، 3133، کرمیو  شریعتی) گیرددربرمی

عبارت است ازدرنظرگرفتن آثار زیانبار جئمی و روحی خشم و توجه به نوع دنیبوز و  

 عمبران سبوره آ   311آیه در ، فرونشاندن خشمو کظم غیظ اینکه  اخروز ممار خشم و

ظَ ظِمِینَ الْغَضی االْکالسَّرَّاءِ وَالضرَّاءِ وَونَ فیالَّذِینَ ینفِقُ»: از صوات شرهیزگاران برشمرده شده است

 توجه به مامت و فضل و ثبواف کظبم خشبم اسبت    ، درمان خشم .«... النَّاسِنَ عَنِالْعَافِیوَ

 نیبز فنون رفتبارز  ، براز مدیریت خشمدر اسالم . (311ص، 1ج، 3141، ازکمره: ک.ر)

 ***،محبل  تغییر محیو و ترک **،سکوت *،بدنی تغییر وضعیت؛ اندکار گرفته شده به

، خشبم  نببا ببرانگیخت   یگباه . شبوند همگی راهبردهاز رفتارز در اسالم محئوف مبی 

 زمینبه ، محل را ترک کنبد  درصورتی که فرد در این حالت بتواند این؛ دهدنزاعی رخ می

، هاز شیشبگیرز وضبعی  یکی از تکنیک. خواهد برد میان زگی خویش را ابزهدیدوقوع 

 .(311ص، 3131، ابراهیمی) دورز از مشاجره عنوان شده است

خبویی  نیبک ، که در قرآن کریم به آن اشباره شبده اسبت    شیامبرهاز یکی از خصلت

 ودن احترام ایشان و گرویبدن افبراد ببه اسبالم    باشد که دلیلی موجه براز باالبایشان می

 حتماً، زد  بودلق و سختو اگر بدخُ: وَ لَوْ کنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِک»: است

 .(383: عمرانآ ) «شدندینده مکاز دورت شرا

عامل بئیار مممبی در افبزایش تعبداد دوسبتان و     ، شود که حُئن خلقمشاهده می

در واقبع  . حامیان انئان خواهد بود و همین مئهله زمینه کاهش بروز بزهدیدگی است

از و ببا  هریک به گونه، خلق زیاد باشدکنندگان انئان خوشوقتی هواداران و حمایت

                                                      

یجْلِسْ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِک فَإِنَّهُ سَیذْهَبُ عَنْضهُ رِجْض ُ   فَأَیمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْ: »محمد باقرامام  *
شس هر مبردى  : رَحِمَ فَلْیدْنُ مِنْهُ فَلْیمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَکنَتْالشَّیطَانِ وَ أَیمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِ 

قبه اینکبه نشئبتن رجبز     ؛ یندشس به سرعت بنش، در حالى که ایئتاده است، که بر قومى غض  کند
شس به آن خویشاوند نزدیک شود و ، کند و هرگاه غض  کند بر خویشاوندىشیطان را از او دور مى

 . (111ص، 1ج، 3111، کلینی) «نشاندغض  را فرومى، زیرا مس خویشاوند؛ او را لمس کند

 . (111ص، 8ج، 3111، کاشانیفیض ) «سکوت کن، هرگاه خشمگین شدى: ذا غَضِبْتَ فَاسْکتْإ» **

 اسبت  که اسبباف غضب  در آنجبا فبراهم شبده     است رفتن از آن محلى ، هاز کنتر  خشماز راه ***
 . (311ص، 3131، ینیخم)
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هاز مختلبه بزهدیبدگی شبخص    مانع وقوع گونه، توجه به توان و تخصص خویش

شبان مبانع   دریبغ هباز ببی  حمایتبا ، خواهند شد و حتی در صورت بروز بزهدیدگی

به ، خداوند در آیات دیگرز از قرآن. شوندها یا تشدید آن میتکرار وقوع بزهدیدگی

، همه افرادز که فرد در زنبدگی اجتمباعی احتمبا  برخبورد ببا آنمبا را دارد       نیکی به

 .است سوارش کرده

 احساس مسئولیت در مقابل سرنوشت یکدیگر. 9ـ9ـ1

تواننبد ببه   نمبی ، دیگر حس مئهولیت دارندیکجوامعی که افراد آن نئبت به سرنوشت 

، زنبان  همچبون تبر جامعبه   به خصوص افراد ضعیه، بزهکاران اجازه تعرض به دیگران

گان خباص را  بزهدیبد نئنجیده نئبت ببه   رفتار، و درمقابل اطوا  و سالمندان را بدهند

 زیبرا ؛ گی داردبزهدیبد وجمی در کباهش میبزان   قابل تب  تأثیرهمین امر . ندکنگوشزد می

اجبازه  ببه خبود   ، با توجه به حس مئهولیت جمعی موجود در جامعبه ، بزهکاران بالقوه

بزهدیبدگی ببه کمتبرین    احتما  وقبوع  ، نتیجه و در دهندنمیدرازز به دیگران را دست

احئباِ  لبزوم   اسبالم نیبز سوارشبات مثکبدز دربباره     . رسبد خود در جامعه می میزان

سازز این حبس  و تدابیرز به منظور فرهنگ ردیکدیگر دادر مقابل سرنوشت  یتمئهول

 شیبامبر . شبردازیم مبی برخبی از آنمبا   به بیبان  ، این بخش که در مئهولیت اندیشیده است

 د و همهیگریدیکشما راهنما و رهبر  ههم: کم مسئول عن رعیتهکم راع و کلّکلّ»: فرمایندمی

مثلببه کتبباف . (181ص، 3131، شاینببده) «دیهئببت مئببهو [ گریدیکببدر راه اصببال  ]

 :  نویئدتوضیم این حدیث می در، حجابیه رسائل
م حبافظ و قوشبان و   کب ح، گریدیکب شما افراد امت نئبت ببه   یتمام !دیآگاه باش یعنی
 دیب دار تیولهمئب ، ردسبتان خبود  یز مقاببل  درشبما   همهو  دیشاسبان و نگمبانان همنزل به

 .(3113ص، 1ج، 3113، انیجعور)

 تشویق به برقراری روابط برادرانه. 9ـ9ـ1

در مواردز که  ممم اینکه دقیقاً نکته. کندمثمنان را برادر یکدیگر خطاف می، آیات قرآن

و از  کنبد مبی  خطاف یکدیگرآنان را برادر ، مثمنان رخ داده است میاناختالف یا نزاعی 
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بایبد توجبه داشبت غالبباً ببرادران      . را صلم دهنبد است میان آنما دیگر برادران خواسته 

توجه و حس مئهولیت باالیی دارند و در صورتی ، یکدیگرنئبت به مشکالت و مئائل 

هماننبد  همه نئبت ببه مشبکالت یکبدیگر    ، که این حالت در جامعه اسالمی نمود یابد

و اجبازه تعبرض ببه وز را    شبتابند  مبی وبه یارز برادر مظلوم  شوندمیبرادران حئاِ 

واقبع   در. آورنبد ببه عمبل مبی    وز ممانعبت  بزهدیدگیاز ادامه تعرض و یا ، ددهننمی

باعبث  ، ببه همبین دلیبل   رفع نیازهاز انئان و دارابودن کمک اجتماعی و  باعثبرادرز 

 :  گی استبزهدیدهاز کاهش زمینه
 یکبدیگر ان ببا  کبه همبه مثمنب   ئت ین نیجز ا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَاْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکم

 دییب تبان اصبال  نما  ا دو گروه ببرادران یان دو فرد یم[ هااختالف همهدر ] شس؛ برادرند

 .(31: حجرات)

د یب گرند و بایدیکن برادر امثمن»: نویئدمیآیه این درباره  البیانمجمعصاح  توئیر 

 «نبد مظلبوم رو  زاریب ه بب ، ردهکب وتاه کظالم را از سر مظلوم  شرّو  نندک زاریگر را یدیک

 .(111ص، 3ج، 3111، طبرسی)

 امر به معروف و نهی از منکر. 9ـ9ـ1

بودن مئلمانان در مقابل سرنوشت دیگران ایبن اسبت کبه نئببت ببه      الزمه مئهو  

تواوت نباشند و اگر متوجه شدند کئی قصبد ارتکباف منکبرز علیبه     اعما  آنما بی

ن وسبیله از وقبوع عمبل حبرام یبا      باید او را نمی کنند و ببدی ، خود یا دیگرز دارد

ب   *شایردمکروه یا نابمنجار ب بئته به نوع تعریوی که از معروف و منکر صورت می 

                                                      

ببه   تبیبین جایگباه امبر   ، از این نظبر . کارکرد این شیوه به حدود تعریه معروف و منکر بئتگی دارد *
، ئ  اینکه قه معنایی از معروف و منکبر ارائبه شبود   معروف و نمی از منکر در سیاست جنایی برح

مقصود از معروف فقو واجبات و مقصبود  ، اندگونه که برخی فقما گوتهزیرا اگر همان؛ متواوت است
کارکرد این آموزه در سیاست جنایی اسالم فقو به ایبن بخبش رفتبارز    ، از منکر فقو محرمات باشد

ببه غیبر از ایبن دو    ، منطق رفتارز سیاست جنبایی اسبالم  در حالی است که در این ، شودمحدود می
نمایت با توجبه ببه اینکبه     در. شودمکروهات و حتی مباحات را نیز دربرگرفته می، مئتحبات، مورد

طرفبی الگبوز رایبج در     هنجارهبا و نابمنجارهاسبت و از  ، محوریت بحث در سیاست جنایی رایبج 
تبوان گوبت نبوعی    مبی ، باشبد مبی  هبا ا و نابمنجارسیاست جنایی اسالم نیز محور قراردادن هنجارهب 
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 .جلوگیرز نمایند

امبر ببه   ، از این رو. گره خورده است یکدیگربه ها سرنوشت انئان، از دیدگاه اسالم

نظبر از مقبام و   معروف و نمی از منکر متوجه عموم شمروندان جامعه اسالمی ببا قطبع   

. هاز اسالم اسبت این امر نمودز از سیاست جنایی مشارکتی در آموزه. منص  آنماست

حقیقت نتیجه اجراز صبحیم ایبن تکلیبه همگبانی کبه نبوعی نظبارت و مراقببت          در

جامعبه از خطبرات و مضبرات    همبه  مانبدن  محوبو  ، آیبد عمومی متقابل به شبمار مبی  

أُمَّضةٍ أُخْرِجَضتْ لِلنَّضاسِ     رَکنتُمْ خَی»: نعمراسوره آ  331در توئیر آیه . باشدهنجارشکنی می

امبر  ، قنین گوته شده است که از منظر قرآن کبریم  «... الْمُنکرِتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ

تلقبی   هبا از امبت یار امتیه انجام آن معکممم است  ازاندازهر به کاز من یبه معروف و نم

 .(313ص، 1ج، 3131، قرائتی) گرددمی

ببه اهمیبت بباالز     توجبه ببا  ، غالب  اسبت  ی آنما الناسحق جرایمی که جنبه درباره

شونده الزم فقما شرایو عامه تکلیه را براز شخص امر یا نمی، گیبزهدیدشیشگیرز از 

 :  کنندگونه استدال  میو این اندندانئته
زیرا هرگاه دانئته شبود  ؛ مکله باشدشرط نیئت ، شودمی در کئی که به او امر و نمی

، یحلّب  زوریسب ) بایبد از کبار او جلبوگیرز کبرد    ، زنبد می به غیر خود ضررغیرمکله 
 .(113ص، 3ج، 3118

از کبه اگبر ببه واسبطه     به گونه؛ توجه به آمر یا ناهی نیز ممم است، در مقابل

حبرّ  ) ببه انجبام آن ملبزم نیئبتند    ، احتما  ضرر جانی یا مالی دادنبد ، این فرایض

شود که آمر و ناهی نیبز بایبد ببه ایبن     مالحظه می. (138ص، 31ج، 3113، عاملی

نتیجبه انجبام ایبن دو     امر که قه میزان احتما  وقبوع بزهدیبدگی خبود آنمبا در    

 *.دقت کنند، فریضه وجود دارد

                                                                                                                             

ببه   براز اطالع بیشتر از موموم و شبرایو امبر  ) شودهمپوشی میان این دو و معروف و منکر دیده می
 . (31ب13ص، 3134، آبادزدهحاجی: ک.ر، معروف و نمی از منکر

وان به صرف احتما  ضرر تدارد که نمی ازقنان اهمیت حیاتی و ویژه، نمی البته گاهی موضوع امر و *
باید به امر و نمی ، همراه باشدو... مالی ، قنین مواردز اگرقه با ضرر جانی بلکه در، آن را ترک کرد

به معبروف و   به امر، کردبا فرض خطرات و ضررهایی که احئاِ می حئینکه امام قنان؛ شرداخت
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خداوند را براز اصال  کار همگان و به وسیله امر به معروف  وضع فریضهعلیامام 

ین کارکردهباز  تبر ممبم در واقبع از  . انبد خردان دانئتهرا براز بازداشتن بی نمی از منکر

ممانعبت از تجباوز ببه قشبر     ، اصال  عامبه ، حقوق همگان تأمین، اجتماعی این فریضه

گی مبأمور  بزهدیبد شیشبگیرز از وقبوع   ، شایر جامعه و حتبی در مبوارد بئبیارز   آسی 

مانبدن  مصبون ، به شوشش مناس  به بانوانشیامد امر ، به عنوان نمونه؛ باشدعنه میومنمی

شناسان اظمبار  که جرم گونههماناینکه  نمونه دیگر. باشدمی از آزار بیماردالن آنان خود

آمدن هوشیارز فرد را به آماجی مناسب  ببراز   شایین، استواده از مواد سکرآور، اندداشته

ئبکرات ببه شبکل    نوشبیدن م  در صبورت مشباهده  که  *کندمی بزهکاران بالقوه تبدیل

گی وز بزهدیبد توانبد در عبدم وقبوع    گونه مواد مبی مصرف این نمی فرد از **،آشکارا

هباز  شایر از قراردادن خبود در موقعیبت  گان آسی بزهدیدنمی  همچنین. گشا باشدراه

، علبی یبا ببه تعبیبر امبام     ب خطرناکی که فرصت ارتکاف جرم را به بزهکباران ببالقوه     

 .باشداز همین دسته می، داد خواهدب خردان بی

گیبرز محبیو   در شبکل ، ترک فریضه امر به معروف و نمی از منکر، در هر حا 

زیئتن در محبیو خطرنباک و   ، زندگیازآنجاکه طبق نظریه شیوه. ناسالم مثثر است

ببا کباربرد صبحیم فریضبه مطبابق ببا شبرایو        ، در بزهدیدگی مبثثر اسبت  ، ناسالم

ببه ارتبباط ایبن فبرایض ببا      ، نتیجه اجراز آنما رشده به وسیله فقما و دقت دعنوان

 .کاهش موارد بزهدیدگی شی خواهیم برد

                                                                                                                             

 . (131ص، 3133، میرخلیلی) ورزیدنمی از منکر مبادرت می

از اسبت کبه قبدرت مقاومبت و توانبایی      شرایو عمومی برخی اشخاص ببه گونبه  : مندلئونبه باور  *
شبایر اسبت و مئبتعد    آسبی  ، فبرد مئبت   مبثالً ؛ گیبرد مقاببل تماجمبات مبی    شایدارز را از آنما در

 . (1411ص، 3134، نجوی ابرندآبادز) شدن خواهد بودبزهدیده

هاست و فقو در ایبن حبوزه کباربرد    حقوق اجتماعی انئانناظر به ، امر به معروف و نمی از منکر **
سبازز آن  کشاندن آن به حریم خصوصی مبردم جبز مئبی ایبن فریضبه و مشبکل      ، از این رو. دارد
جویی و تجئس کئی حق شی، اساساً تا ترک معروف یا ارتکاف منکرز آشکار نباشد. از نداردنتیجه

 . (133ص، 3133، میرخلیلی) براز احراز آن ندارد
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 ارتقای سطح آگاهی و اطالعات افراد. 9ـ1

. براز بقا و زندگی امرز بدیمی اسبت ، هاز گوناگوننیاز انئان به آموزش در زمینه

: ... ئاًیاتَعْلَمُونَ شَض مَّهَاتِکمْ لَض وَاهللُ أَخْرَجَکم مِّن بُطُونِ أُ»: فرمایدخداوند در قرآن کریم می

« ... دانئبتید که قیزز نمی در حالی، وخداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد

 .(13: نحل)

عْلَمُونَ شَی ... » برخی موئران در توئیر مقصود این : اندگونه قلم زدهاین «... اًئلَاتَ

دفبع مکباره از خبود     همچنبین خبود و   رازقیبز از جلب  منبافع بب    هیچاست که 

لبزوم  ، همین حقیقت. (183ص، 1ج، 3141، عبدالعظیمیشاه حئینی) دانئتیدنمی

 .دهدآموزش و یادگیرز را نشان می

رخداد این معضل از جمبل و  ، گی باید اذعان داشت در موارد بئیارزباره بزهدیددر

مانبدن از  محوبو  آگباهی و دانبش ببر    ، دیگر به عبارت. گیردسرقشمه میعدم آگاهی 

. گباار اسبت  تأثیرمقاببل بزهکبارز    در، گی و حوظ و سالمت قربانیبان جبرایم  بزهدید

آن در امبر   تبأثیر ببه  ، سیاست جنایی اسالم ضمن توصیه به آگاهی و گئترش دانش در

فضبیلت علبم و آگباهی     بباره آیات و روایات بئیارز در. شده است تأکید نیزشیشگیرز 

گی اشباره  بزهدیبد آگاهی در حواظت و حراست از  تأثیربه  آنما که برخی از آمده است

جمل و نادانی ریشبه همبه مشبکالت و معضبالت     ، زیرا در سیاست جنایی اسالم؛ دارد

بخش اعظم مشکالت مرتوبع خواهبد   ، بردن آنمیانکه با از است اجتماعی دانئته شده 

در کالمی  **.باشد مبتنی گاهیآرفتار و گوتار آدمی باید بر علم و ، عقاید بنابراین *؛شد

 :  آمده استعلیاز امام 
تو را ، علم؛ علم از ما  بمتر است: الْمَالَوَ أَنْتَ تَحْرُسُ، الْعِلْمُ یحْرُسُک؛ الْمَالِالْعِلْمُ خَیرٌ مِنَ

، 3131، البالغبه نمبج ) ینب ک زد مبا  را نگمبدار  یب تو با یول؛ دینمایم زحوظ و نگمدار

                                                      

شیامبر اسالم نیز به جمت ارزش واالز علبم و اجتنباف از   : یعْلَمُونالَهَلْ یسْتَوِى الَّذِینَ یعْلَمُونَ وَالَّذِینَ » *
خبرز را مادر فئبادها و  جمل و بی، ها معرفی کردهعلم و آگاهی را براز کئ  خیر و خوبی، جمل

 . (31ص، 3113، بابازاده) «داندها میانحراف

 . (14: اسرا ) «الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ کلُّ أُوْلئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُوالًلَک بِهِ عِلْمٌ إِنَّ سَیوَالَتَقْفُ مَا لَ» **
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 .(188ب181ص

زمینه تضییع حقوق آنان ، حقوق و تکالیوی که هریک از افراد جامعه دارندبا آموزش 

سبازز  آگباه  ربباره موضبوع مممبی کبه د   . راه رفتار مجرمانبه کباهش خواهبد یافبت    از 

 کبه برخبی از   هاز خطرنباک اسبت  رسانی درباره جرماطالع، شودمی گان مطر بزهدید

 .(118ص، 3ج، 3111، خویی موسوز) اندبه این ممم تصریم کردهفقما نیز 

 یریناپذو ستم یزیستفرهنگ ظلم یجادا. 9ـ1

 ه را به قربانی مناسبی ببراز بزهکبار تببدیل   بزهدیدترین عواملی که ین و اصلیتراز ممم
کنبد  مبی  تأکیبد قبرآن کبریم نیبز    . ه اسبت بزهدیبد شایرز و عدم مقاومبت  ظلم، کندمی

نه ستم کنیبد  : لَاتَظْلِمُونَ وَ لَاتُظْلَمُون ... »: مورد قبو  نیئت یکهیچشایرز ز و ستمستمگر
 .(113: بقره) «و نه مورد ستم واقع شوید

ببالقوه   هبزهدید، بئیارز از مجرمان به دلیل اینکه زمینه ارتکاف جرم را مئاعد دیده
ببه   شود ومی انگیزه ارتکاف جرم در آنان تقویت، بینندقدرت دفاعی می را فاقد هرگونه
ه از ظلبم و  کب گونبه  همبان ، ینب ید زهبا در آمبوزه  بنابراین؛ زنندمیدست ارتکاف جرم 

 یز نمب یب ن گیبزهدیبد قببو   و به ظلم  نداداز تن، به شدت اعالم انزجار شده ستمگرز
 :  کندگونه عنوان میاینکریم این موضوع را  خداوند متعا  در قرآن. شده است
ماننبد  ] ارکبلنبد و آشب   ییخداوند ببدگو : ... الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَاهللُیحِبُّال
ه بر او ستم ک یئک زجز برا، را دوست ندارد[ نیت و نوریسعا، وهشکن، بمتان، بتیغ

 .(313: نئا ) رفته باشد

و  هبباز اوسببتکببردن علیببه ظببالم و ذکببر سببتمصببحبت، مقصببود از جمببر بالئببو 

، 3111، طبرسبی ) رفتار نامناس  ستمکار نیز عنوان شده استگویی به گوتار و شاسی نیز

 .(133ص، 3ج

ببه  ، گیبزهدیبد افبراد در معبرض   رساندن به زاریگان و مظلومان و دیدستمدفاع از 

، تبالش سیاسبت جنبایی اسبالم    . قلمبداد شبده اسبت    یه شبرع یب لکوه و تیعنوان وظ

 قبرآن از عالم در قنبد آیبه   شروردگار . اسالمی است کردن این فرهنگ در جامعهنمادینه

از تئبلیم ببر ظلبم و    ، کبرده ئلمانان را بر انتصار و دادخواهی ترغی  و تشویق م، کریم
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ن اصبوات مثمنب  ذکبر  در   در سبوره شبعرا   و توبیی و برحبار داشبته اسبت   ، ستمگرز

به دفاع ، شوندیه مورد ستم واقع مک یهنگام *:... وَانتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ... »: فرمایدمی

ن ادر توصبیه مثمنب  همچنبین  . (111: شعرا ) «دزنیخیبرم[ مثمنان دیگرو] شتنیاز خو

آنمبا   ببه  یه هرگباه سبتم  یکئانکو: هُمْ ینتَصِرُون یوَالَّذِینَ إِذَا أَاَابهُمُ الْبَغْ»: فرمایدراستین می

از  یبد تنمبا با مئبلمان نبه  . (13: شورز) «طلبندیم زاری[ شوند ویم ظلم نمیتئل] ،رسد

 : مظلومان را از دست ستمکاران نجات دهدموزد که ابی یدبلکه با، یدخود دفع ظلم نما
ببه خباطر   [ مثمنبان ممباجر  ] اگر گروهی: ... الدِّینِ فَعَلَیکمُ النَّصْروَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکمْ فِی ... 

 آنان بشبتابید بر شما الزم است به یارز ، شان از شما یارز طل  کنندینیحوظ دین و آ
 .(11: انوا )

وت و کس، گانستمدید زاریو  کمکه نئبت به کرا  یئانک، دیگرز هیآ خداوند در

مورد سبثا  قبرار   کند و میسرزنش و مالمت ، نندکاند و قیام نمیردهکار یاخت یتواوتیب

 :  دیگویدهد و میم
قرا در راه خدا : الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِوَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ اهللِوَ ما لَکمْ التُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ
شیکبار  ، انبد ه شبده یتضبع [ به دسبت سبتمگران  ] هک یانکودکو در راه مردان و زنان و 

 .(18: نئا ) ؟دینکنمی

 :  آیه نوشته شده است این در توئیر
گرفتبار   یدنبد مئبلمان  یاگبر د ه بر مئلمانان واج  اسبت  کشود یه استواده مین آیاز ا
، طیب  ) نبد یآن را بنما نند و رفع شرّکد اقدام یبه قدر قوه و قدرت خود با، شده یظالم
 .(311ص، 1ج، 3113

در براببر ظبالم    یئبتادگ یببه مقاومبت و ا  از یک سبو   هستمدیدقت مظلوم و یدر حق

اد و یب ه فرکب مثمنبان  ، گبر ید زاسبت و از سبو  موظه  ینیخواستن از برادران دکمکو

مثببت   شاسی آنان زند به نداامئهو ، شنوندستمدیده خود را میو  ینیاستغاثه برادران د

                                                      

ببا اببزار   ، گیرنبد هنگامى که مورد ستم قبرار مبى   گوتنی است آیه در وصه شاعران مثمنی است که *
یعنبی ببراز شیشبگیرز از    ؛ خیزنده شا میخویش ب یعنی شعر ب براز دفاع از خویش و دیگر مثمنان ب  

تک مثمنان باید با تخصص یا هنر خبود در جمبت   تک، رساندن به مظلومانشدن و یارزمظلوم واقع
 . تر ظلم و بزهدیدگی گام بردارند و زیر بار ظلم نروندشیشگیرز از نتایج وخیم
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از  زریو جلبوگ  سبتمگرز را مقاومت در براببر ظلبم و   یز؛ آنان بشتابند زاریو به  هندد

، آن را داشته باشبد  ییه قدرت و تواناکیئکبر هر ، اجتماع زهاهیدر ال رخنه و نووذ آن

مباکور  ه یب ل آیب در ذنیبز   تفسیرانوار درخشانمثله . شرع واج  است و م عقلکبه ح

 :  دیگویم
مظلوم و ستمدیده است کبه ظلبم سبتمگر را از    به  کمک، از جمله واجبات فطرز

، حئبینی همبدانی  ) دفع نمایند و دست ستمگر را از ستمدیده کوتاه نمایند، مظلوم
 .(333ص، 1ج، 3111

 زاریب ، ن عبدالت یبمتبر : المظلضوم العَدلِ نصضرة اَحسَنِ»: فرمایندمیدر این باره  علیامام 

 .(131ص، 3131، آمدز تمیمی) «مظلوم است

مبا  و عبرض نیبز در جمبت حمایبت از      ، بینی حق دفاع مشبروع از نوبس  شیش

لزوم دفاع در مقابل مماجم ببراز   عبدالقادر عودهاستاد . باشدبزهدیدگان احتمالی می

، عبوده ) دانبد یا دیگرز را دستور خداوند متعا  میما  و عرض خود ، دفاع از جان

 : (114ص، 3ج، 3111
ه تجاوز کس کشس آن : ... هللعَلَیکمْ وَاتَّقُوا  عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَد  فَمَنِ اعْتَد

 از خدا شروا نمایید و رده استکد بر او برابر آنچه بر شما تجاوز ینکتجاوز ، ند بر شماک
 .(331: بقره) .که از مرز مقابله به مثل تجاوز نکنید()

دارد و ببه   یعیمومبوم وسب  ، هیآماکور در این  اند تدبیر شیشگیرانهکرده تأکیدموئران 

امبور  دفباع در قببا    ه کب بل، ئتینمنحصر گر یات دیا جنایقصاص در مقابل قتل  مئهله

 شبود یشبامل مب   گیبزهدیبد به منظور دفع تماجم و شیشگیرز از حقوق را  دیگرو  یمال

 .(11ص، 1ج، 3111، مکارم شیرازز)

 گیبزهدیدراهبردهای احتیاطی درجهت پیشگیری از . 1

آورنبد  مبی  گان شرایطی را فراهمبزهدیدخود ، با شایرش این نکته که در بئیارز موارد

ببه  ، شبوند از ارتکاف بزه تبدیل مبی از برهزینهبه آماج مناس  و کم، که از نظر بزهکار

از خبود در مقاببل   آنمبا   شرداخت که فرد با ببه کاربئبتن  توان میارائه تدابیرز احتیاطی 
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گی را بزهدیبد معبرض   شناسان احتیاط شخص دراساساً جرم. گی حواظت نمایدبزهدید

هباز ارتکباف   موقعیبت  ساختنو هدف آن را محدود اندقل  اقدامات شیشگیرانه دانئته

 .(333ص، 3111، گئن) اندجنایت بیان کرده

 دابیر احتیباطی تب ، که قرآن از جملبه منبابع ممبم آن اسبت    در سیاست جنایی اسالم 

 و باشبد مبی اعراض و نووِ مثمنان ، آنما حوظ اموا  تشریع شده است که هدف اصلی

 .شودآنما اشاره می ازبرخی در این مبحث به 

 تقیه. 1ـ9

یکی  که (83ص، 1ج، 3111، حئینی همدانی) از خطر است زریگنارهک زمعناه ب «هیتق»

گی مورد بزهدیددر شیشگیرز از ، به عنوان راهکارز معقو  و باشداز احکام اسالمی می

تقیبه سبپر دفباعی اسبت کبه عقبل در مقبام        ، دیگبر  به عببارت . توجه قرار گرفته است

ده کبر آن را امضبا  ، تشرع نیز که عقل کل اسب ، خطرهاز مملک آن را سد راه قرار داده

 .(331ص، 3133، یبطحای) است

التحفظ عن ضررالغیر بموافقته فی قضول أو  »: تعریه شده است گونهاینتقیه در اصطال  

؛ وسیله موافقت قولی و عملی ببا او  کردن از ضرر و زیان غیر بهدورز: فعل مخالف للحق

علماز شیعه به شیروز  .(14ص، 4141، انصار ) «هرقند این موافقت برخالف حق باشد

مبواقعی کبه مبثمن در معبرض انبواع       همبه تقیه را به اقتضاز عقل در ، از ائمه معصوم

؛ (333ص، همبان ) داننبد جایز می، گیردمی مالی و حیثیتی قرار، گی اعم از جانیبزهدید

مواردز است کبه مئبلمان    همهتقیه در : کلِّ ضَرُورَةٍ التَّقِیةُ فِی»: فرمایدمیباقرکه امام قنان

 .(133ص، 1ج، 3111، کلینی) «شودمی ناقار

گی بزهدیبد ببه منظبور حوبظ افبراد از     ، تقیه به گواهی قرآن کریم و روایات مربوطه

 :  فرمایداست که می آیات قرآن کریم، ترین مئتند تقیهاصلی. تجویز و تشریع شده است
د یمثمنان نبا: ... إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَئةً ... نَیالْمُؤْمِنِاءَ مِن یُونِیأَوْلِنَ یافِرِکتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْیلَّا
د از آنان یه بخواهکمگر آن ... رندیاور و سرشرست بگیمثمنان دوست و  زوار را به جاک

 .(13: عمرانآ ) دییه نمایتق زبه نحو
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با اظمبار مخالوبت و قطبع رابطبه از      است اگرمئلمانان اجازه داده به آشکارا اسالم 

از  ببا مبدارا  ، شبود  آنبان  متوجبه ناموسی یا حیثیتی ، مالی، جانی زگانگان خطریبجان  

 نبد کیم تأمینن اسالم سعادت بشر را در دو جمان یرا دیز؛ ندینما زریتوجه خطر جلوگ

، نیحئینی همدا) ئتیندن افراد مئلمان نکخطرافه ب، اسالمیک از احکام هیچو غرض 

در نیبز  قبرآن  گونه کبه  همان؛ (813ص، 1ج، 3111، شیرازز مکارم/ 81ص، 1ج، 3111

 *.استخاطرنشان ساخته را این امر ممم  ماکوره یآ

که همگی از  است درباره تقیه نقل شده احادیث و روایات بیشمارز از ائمه معصوم

مبا  و نباموِ و حیثیبت انئبان و شیشبگیرز از      ، توجه ویبژه اسبالم ببه حوبظ نوبس     

ةُ یالْمُؤْمِنِ وَالتَّقِةُ تُرْسُیالتَّقِ»: فرمایداین باره می درصادقمام ا. دارندحکایت گی وز بزهدید

 .(113ص، 1ج، 3111، ینیلک) «تقیه سپر مثمن و حافظ اوست: حِرْزُ الْمُؤْمِنِ

یبا   تبر ممبم ضرر و زیان  سب حد نمایی تقیه تا آنجاست که ، باید یادآور شد اکنون

 :  فرمایدمی باقرامام. گناهی نشودریختن خون انئان بی
قبرار داده شبده    یبه همانا تق: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیةُ لِیحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیةُ الدَّمَ فَلَا تَقِیةَ

، یدرسب  یززشبس هرگباه کبار ببه قتبل و خبونر      ؛ مصون بماند[ نووِ] هااست تا خون
 .(311ص، 4ج، 3111، یطوس) یئتن[ مشروع] یزجا یهتقیگرد

 توریه. 1ـ1

 :  کندمی تعریه گونهاینرا  «توریه» ،مرتضی انصارزشیی 
معنباز صبحیم و مطبابق واقبع آن     ، توریه عبارت است از اینکه منظور گوینده عببارت 

قبه  ) آن است که مخاطب  ، اما هدف او از بیان قنین عبارتی؛ [ گویدنمی دروغ] است

معنایی خالف معناز واقعی را کبه نبزد او ظمبور    ، (همه مخاطبان و قه مخاطبی خاص
 .(31ص، 1ج، 3138، انصارز) از آن برداشت کنند، دارد

                                                      

و درسبت از   مطر  سباخته اسبت  بحث تجویز تقیه را ، سوره نحل 314قرآن با تعبیر دیگرز در آیه  *
؛ گراستمثمن در حقیقت و باطن حق، در تقیه. بریمهمین آیه است که به تواوت تقیه و نواق شی می

 در، سبازد ما  یا ناموِ خود به ناقار عقیده قلبی خویش را شنمان می، ظاهر براز حوظ جان ولی در
 . ایمان در ظاهرونی و تظاهر به ردانیم نواق یعنی کور دصورتی که می



911
 آبادی و ریحانه بهارلوییدهمحمدعلی حاجی 

 :  گونه تعریه کردتوان اینمی، عبارت دیگر به
، ن روشیب ا. شود و نه راسبت یدروغ گوته مه در آن نه کزدن است حرف ینوع، هیتور
، بمجبت ) شبود مبی  ار گرفتبه کاز دروغ به ی ه به منظور خالصکاست  زارکشنمان ینوع

 .(114ص، 3118

، تواسیر و منابع حدیثیبعضی در ولی ؛ است توریه در قرآن کریم نیامدهه هرقند واژ

 یفَقَضالَ إِنض  ؛ النُّجُضومِ یفَنَظَرَ نَظْرَةً فض »: از جمله؛ ندامصادیق توریه شمرده شده، قرآناز  یآیات

ببا   اببراهیم یکی از احتماالت موئران این است کبه حضبرت   . (33ب33: صافات) «سَقِیم

کبردن نقشبه   آمدن بمترین فرصت براز عملبی شدن شمر و شیشتوجه به آگاهی از خالی

در ، ببود  خود به منظور رسیدن به هدف واالز خویش که همانا هدایت قبوم گمبراهش  

: ک. ر، براز اطالع از تواسیر مربوطبه و قگبونگی توریبه   ) این سخن توریه کرده است

/ 311ص، 33ج، 3141، عببدالعظیمی شباه /حئبینی 31ص، 33ج، 3111، مکارم شبیرازز 

، 3111، / مجلئببی111ص، 3ج، 3111، / طبرسببی188ص، 34ج، 3133، خمینببینجوببی

ببراز جبواز    در بئبیارز از احادیبث  ، مجلئبی عالمهبه تصریم همچنین . (13ص، 31ج

 .(81ص، 31ج، 3111، مجلئی) به این آیات استناد شده است، توریه

به شبنج   آن را، خویش از قَئَمهاز بندزدر یکی از انواع تقئیم بما الدین عباملی شیی 

ببراز  چون سوگندخوردن هم؛ استواج  آن او   دسته است کهده کربندز طبقه دسته

ن یب ا دفبع ظلبم از او و اگبر در ا   یا عرض او از دست ظالم یا ما  او یمئلمان  یخالص

 .(331ص، [ تابی] ،عاملی) بمتر است، ه از دروغ خالص شودکند که یتور، صورت

 مهم هایتصمیم مشورت در. 1ـ1

بدون  و امور خود به تنمایی همهتواند براز موجودز اجتماعی است و نمی، نئانا

هباز زنبدگی   در همبه عرصبه  بنبابراین  ؛ بندز کنداولویتریزز و برنامه، مشورت

دوستی و آشنایی ب براز کئ  موفقیبت و شیشبگیرز از    ، وکارکئ ، خانوادگی ب

نیازمنبد مشبورت ببا افبرادز اسبت کبه معلومبات و تجرببه الزم در         ، بزهدیدگی

ترین مئائل ارتباطات مشورت از ممم، بر این اساِ. نظر را دارند هاز موردزمینه
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، در این باره. باشدمیها ناقص گیرزتصمیم، رود که بدون آناجتماعی به شمار می

تبرین عوامبل   از ممبم ، عدم مشورت حقوقی شیش از قبرارداد و اقبدامات حقبوقی   

 .شودبزهدیدگی محئوف می

تنمبا در  نبه ؛ اسبت  مئتمر براز مثمنان برشبمرده  ازقرآن کریم نیز مشورت را برنامه

شبان ببه صبورت    انیب آنمبا در م  زارهبا کد همه یگویمبلکه ، موقتار زودگار و ک یک

شبان ببه صبورت مشبورت در     یارهاک[ مثمنان] :... مْبَینهَ  وَ أَمْرُهُمْ شُورَ ... »: است زشور

 .(13: شورز) «هاستان آنیم

ه ببدون  کب اسبت   زشور اصل، از منظر قرآن کریم یاجتماع ئلن مئاتریمممیکی از 

، هبا مطر  گردد و عقل زه مئائل در شورکیهنگامولی ؛ باشدمیناقص  ارهاکهمه ، آن

  یب عمکب شخته و  امالًکمئائل ، بشتابند یکدیگر کمکه بگوناگون  زهادگاهیو د تجارف

 .(141ص، 11ج، 3111، مکارم شیرازز) و از لغزش دورتر است گرددیو نقص م

دسبتور   شیبامبر درجه اهمیت این مئهله تا جایی است که خداوند ببه  ، افزون بر این

ل جُض یسضتغنی رَ  ما»: فرمایدمینیز  شیامبر *.دهد در کارها با امت خویش مشورت نمایدمی

 .(318ص، 1ج، 3133، هشامابن) «نیاز نیئتاز مشورت بی کسهیچ: شورةعن مَ

زمینببه ، همببه جوانبب  آن گبباهی افببراد بببا تصببمیمی نئببجیده و بببدون درنظرگببرفتن

از کبه ببا توجبه ببه     بئبا بزهکباران ببالقوه   قبه . آورنبد بزهدیدگی خویش را فبراهم مبی  

 مناسب  ببه خصبوص    یافراد آنما را به عنوان آمباج ، نداشتن معلومات الزم ای یتجربگکم

دهند و اینجاست کبه افبراد ببا    هاز مالی یا جنئی مورد شناسایی قرار میبراز بزهدیدگی

                                                      

م ولى مئلّ؛ شودموموم وسیعى دارد و همه کارها را شامل مى، مرگرقه کلمه األ؛ «مْراالُوَ شَاوِرْهُمْ فىِ» *
؛ تبابع وحبى ببود    فقبو بلکه در آنمبا  ، کردهرگز در احکام المى با مردم مشورت نمى شیامبراست که 

کردن احکبام المبى ببود و ببه     نگی اجراییقگواجراى دستورات و  فقو نوع، بنابراین مورد مشورت
نظبر  ، اجبراى قبانون   نبوع در  فقبو کرد و مشورت نمى گاههیچ، در قانونگاارى شیامبر، عبارت دیگر
مئلمانان نخئت ، کردشیشنمادى را طر  مى شیامبرگاهى که ، بر این اساِ. شدجویا میمئلمانان را 

آیا این یک حکم المى است؟ و یک قانون است که قابل اظمارنظر نباشد یا به قگبونگى   شرسیدندمی
تئبلیم  ، او  ببود  نبوع کردند و اگبر از  اظمارنظر مى، دوم بود نوعاگر از  مربوط است؟تطبیق قوانین 

 (. 311ص، 1جشیرازز،  کارمم) شدندمى
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هاز آنبان  گرفتن از مشاورز شایئته درباره قگونگی برخورد بزهکاران و خواستهمشورت

العملبی مناسب    ببا عکبس  ، ریزز شیش برودهایی که بزهکار باید با برنامهبه ویژه در جرم

 بَطِض عَ امَ»: فرمایددراین باره می امیر مثمنان. توانند از بزهدیدگی خود شیشگیرز نمایندمی

شبود و هبرکس   هالک و نابود نمبی ، کئی که مشورت کند: و مَنْ لَمْ یسْتَشِرْ ینْدَمْ شارستَاِ نمَ

 .(111ب113ص، 3ج، 3113، محدث نورز) «شودششیمان نمی، مشورت کند

 غیرموثق ضرورت تحقیق در خبر. 1ـ1

سوارش اکید ، از جمله تدابیر احتیاطی قرآن کریم در جمت شیشگیرز از بزهدیدگی

اسباِ  . شبود نئبت به اخبارز است که از منابع غیرموثبق شبنیده مبی   بر هوشیارز 

زندگی اجتماعی برشایه اعتماد به اخبار و ترتی  اثردادن به آنماست و بناز عقبال و  

خبرمتبواتر  ) آورمدار عملکرد آنان نیز بر قبو  خبرز است که اگر براز انئان یقین

یا به حئ  یعنی ؛ مینانی بیاوردکم وثوق و اطدست، نیئت یا توأم با قراین قطعی(

یا ببه  ، دهدکه متخصص یک فن به ما می مانند خبرز؛ آور باشدنوعش خبرز وثوق

کبه  ، مورد وثوق ما باشد، شخص آورنده خبر مثالً؛ آور باشدحئ  شخصش وثوق

. (133ص، 33ج، 3131، طباطببایی ) عقال بنا دارند بر این خبر نیز ترتی  اثبر دهنبد  

. دانندغیرقابل اعتماد می مبناست که عقال خبرز غیر از اینما را غیرموثق وهمین  بر

 : فرمایدقرآن کریم در این باره می
مَضا   یبُواْ قَوْمَا بجِهَالَةٍ فَتُصْضبِحُواْ عَلض  ینُواْ أَن تُصِیبِنَبَإٍ فَتَبَ مْ فَاسِقٌکنَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَیهَّا الَّذِیأَا ی

، آورد ینبزد شبما خببر مممب     یاگبر فاسبق   !دیب امان آوردهیه اک یئانک زا: نیفَعَلْتُمْ نَایِمِ

تبا  ، دیقت آن واقه شبو یتا به حق، دینکرامون آن بحث و فحص یق و شیخبرش را تحق
، دیب اردهکب ه با آنان ک زاز رفتار و بعداً دیبتاز یبر سر قوم یمبادا بدون جمت و به نادان

 .(4: حجرات) دیمان شویشش

 خبرندبه معناز افرادز است که از حقیقت بی، حا  بوده «بجِهَالَةٍ» ،ماکوردر آیه 

آیه شریوه دستور ببه تحقیبق و بررسبی خببر     زیرا ؛ (381ص، 1ج، 3111، طبرسی)

، و این احتیاط رفع جمالت و حصو  علم نئبت به خبر اوست فاسق را داده است و
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تکیبه و عمبل ببر     زیرا؛ باشدمیجامعه  راهکارز براز شیشگیرز از بزهدیدگی افراد

توانبد  بئیار خطرناک است و مبی ، اخبار غیرموثق بدون آگاهی از صحت و سقم آن

، 11ج، 3111، مکببارم شببیرازز) حیثیببت و حقببوق اشببخاص را بببه خطببر بیانببدازد

 .همراه داشته باشد و بزهدیدگی آنانرا به(384ص

 ببودن خببر  به کباف  سازد که اگرمی این نکته را روشن، در انتماز آیه «ناد مین» ذکر

 .گی وز را ایجاد نخواهند کردزمینه بزهدید، یابندعلیه دیگرز علم و آگاهی 

 نتیجه

مندز از ما را به بمره، گیبزهدیدشیشگیرز از  سیاست جنایی اسالم به مئهلهتوجه ویژه 

رهنمبون   بباره هاز تعالیم اسالمی و به ویژه آیات قرآن کریم در این ها و قابلیتظرفیت

انبد و ببر   تدابیر عامی که زیربناز جامعبه را نشبانه گرفتبه   ، در اندیشه اسالمی. سازدمی

رسباندن  در کنار تدابیرز که بر به حداقل، اصال  محیو فرهنگی و اقتصادز تأکید دارند

هاز دینی در براساِ آموزه. شودبه وفور دیده می، هاز بزهدیدگی تالش دارندموقعیت

 :  شرداخت هاییتوان به ارائه شیشنمادبا وقوع بزهدیدگی میجمت مبارزه 

 زهبا ارزش زارتقا ی وبخشیآگاه و یآموزش همگانراه از  یاجتماع زبئترساز. 3

 .نداگیبزهدیدمختله  زهااز گونه یشگیرزشجمت  عام قرآن در زراهبردها، یاخالق

منظبور فراگیبرز   گی را ببه  بزهدیبد قرآن کریم آموزش ویژه به افراد در معبرض  . 1

هبا ببه   امروزه این آموزش. داندضرورز می، سازز در برابر جرایمهاز خودایمنممارت

هباز  آمبوزش ، عبالوه ببه . نبد اها و مدارِ قابل اعمبا  رسانه راهاز ، هاز گوناگونشکل

هبا یبا   رایگان حقوقی و اجتماعی ببه زببان سباده ببه کودکبان یبا سبالمندان در شبارک        

 یعبدم آگباه  از آنجا که ، به عنوان مثا ؛ رسدها نیز موید به نظر میهسراهاز محلفرهنگ

زنبدگی ایبن    در را ییهبا قبالش تواند میفوت همئر شس از مقررات ارث  سالمندان از

 .باره به آنما ضرورز است هاز الزم در اینآموزش، آوردوجوده عزیزان ب

رسانی از اصو  اولیه ببراز شیشبگیرز   آموزش و اطالع، از آنجا که از منظر اسالم. 1
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هباز تخصصبی و تربیبت نیبروز کارآمبد در جمبت       ایجباد رشبته  ، از بزهدیدگی است

آموزش مئائل محورز به افرادز همچون کودکان و سالمندان یا اشخاصی که حواظبت  

 .شرط اولیه استشیش، از آنان را برعمده دارند

یوبه و  به عنوان وظ، گیبزهدیدافراد در معرض به  یانرسزاریدفاع از مظلومان و . 1

بنبابراین اعبزام مرتب  ببازرِ ببه مراکبز نگمبدارز        ؛ است قلمداد شده تکلیه شرعی

یبا تعیبین شبماره تلوبن و     ، نظارت بر رفتبار مراقببان  ، سرشرستسالمندان یا کودکان بی

ه وسبیله  هاز خبانگی و بررسبی و شیگیبرز آنمبا بب     شیامک براز گزارش موارد خشونت

 .باشداز الزامات می، مددکاران زبده

دولت نیز باید بودجه بیشترز ، هاز مردمیعالوه بر کمک، در همین جمت. 8

ششتیبانی مادز و معنوز دولت از نمادهبایی کبه ببه    . بینی کندبراز این ممم شیش

گونبه  ببراز ادامبه حیبات ایبن    ، شوندشایر بنیان میمنظور حمایت از اقشار آسی 

 .رسدناشایر به نظر مینمادها امرز اجتناف

هباز اخالقبی حباکم ببر     سازز فرهنگی در جمبت ارتقباز ارزش  تمرکز بر زمینه. 4

ضامن امنیبت و سبالمت جئبمی و    ، حوظ اسرار دیگران یا کنتر  خشم همچون جامعه

د خالی از فایبده نخواهب  ، بنابراین راهکارهایی مانند موارد ذیل؛ استروحی افراد جامعه 

برخوردترین و صبورترین کارمند یا کئبه از دید مراجعبان  انتخاف و تشویق خوش: بود

 .در ادارات یا خریداران و حتی انتخاف و تنبیه کارمند یا کئبه بدخُلق

. شبود به مجازات محدود نمبی  فقوه بزهدیدسیاست جنایی اسالم در حمایت از . 1

معنبا کبه عبالوه ببر مجبازات      ببدین ؛ اسبت دفع بدز به بمترین شکل آن ، دیدگاه اسالم

از ، از جمله عوو و بخشش و حتی با کمبک ببه بزهکبار    زبا راهکارهاز دیگر، بزهکار

 .هاز مکرر جلوگیرز به عمل خواهد آمدگیبزهدید

ینبد  رآگیبرز ف عملکرد و کردارشان در تئمیل شبکل نوع توانند با گان میبزهدید. 3

خبود اشبخاص    به وسیلهبنابراین رعایت احتیاط ؛ نقش داشته باشند، مجرمانه علیه خود

ببه عنبوان تبدبیرز    ، زاهبزهدیبد هباز  در مواجمه با افعا  مجرمانبه و کباهش موقعیبت   
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مشورت از مثکبدات دیبن   ، به عنوان مثا ؛ استشیشگیرانه مدنظر سیاست جنایی اسالم 

 و« لیمعمبو » ،«ممبم » ،«خیلبی ممبم  » بندز امبور حقبوقی ببه   دسته. باشدمبین اسالم می

« ممبم » و« خیلی ممم» کردن مشاوره حقوقی شیش از انجام امورو اجبارز« قندان مممنه»

 .هاز کالن کارگشاستنیز در شیشگیرز از بزهدیدگی

سبوارش  ، در جمت شیشبگیرز از بزهدیبدگی   از جمله تدابیر احتیاطی قرآن کریم. 3

 ثمبره . شبود مبی  شبنیده اکید بر هوشیارز نئبت به اخبارز است که از منبابع غیرموثبق   

هباز اینترنتبی   ایجباد سبایت  ، به عنوان مثا ؛ کاهش بزهدیدگی است، تئمیل امر تحقیق

رسانی حقیقی و اعالم شواف مراکز مجاز و قانونی ببراز  رسمی و موثق به منظور اطالع

اعتمباد ببه   ، صبال  تجارز و هر عملی که به تشخیص مراجع ذز، انجام اعما  حقوقی

  . ساز بزهدیدگی اشخاص خواهد بودزمینه، یقآنما بدون تحق
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