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*يآباد ده یحاج یمحمدعل    
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  چکیده
 یشناسـ  مباحـث جـرم   نیتر مهماز ، یگبزهدیداز  يریشگیپ به خصوصو  یشناس هبزهدید

 اتیـ و روا میقـرآن کـر   اتیـ آ. ردیتواند مورد بحث قرار گ می زین ینیاست که از منظر د
اند کـه   پرداخته يریتداب به ارائه، یگبزهدیدبه علل وقوع  توجهبا منقول از ائمه معصوم

از وقـوع   يریشگیپ، خاص یفقط گروه همه افراد جامعه و نه يبرا تواند یمآنها  کاربست
داشـته  بـه دنبـال   را  یتیثیو ح یعاطف، یمال، یجنس، یجسم یِگبزهدیدمختلف  يها گونه
. بررسـی خـواهیم کـرد   عـام   ریعنـوان تـداب   ذیـل  را ریتـداب  نیـ ا، نوشـتار حاضـر  در . باشد

 يافـزون بـر بهسـاز   ، یقرآنـ  ينمودهـا و رههـا   هیو بـه خصـوص توصـ    یاسالم يها آموزه
اموالشـان در   ایـ خود  زيسا منیعملکرد اشخاص در اچگونگی بر  شتریب، فرهنگ اجتماع

. دارنـد  تأکیـد  یگبزهدیـد از  يریشـگ یپ، تیمجرمانه و در نها يها تیجهت کاهش موقع
در  ییوراهکارهـا هـا   هیـ نظر امکان ارائـه ، معتبر اتیاز قرآن و روا يشمار یب اتیآ لیتحل

  .دهد یرا به دست م یگبزهدیداز وقوع  يریشگیجهت پ

، يزیسـت  ظلـم ، یگبزهدیـد از  يریشـگ یپ یاسـالم  منابع، یگبزهدید: واژگان کلیدي
  .یاخالق يها ارزش، هیتق، خشم تیریمد
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 مقدمه

بـه تشـریح مفهـوم    ، گیبزهدیـد که تبیین دقیق و مناسـب مسـئله پیشـگیري از    آنجا  از
 1383از سال  پیشتا . پردازیم به ارائه تعریفی از آن می نخست، باشد میمنوط ه بزهدید

. بـود  قانونگـذار علیه یا شاکی مـورد توجـه    مجنی همچونعناوینی  با، دیده از جرم زیان
را در قانون مبارزه بـا قاچـاق    »هبزهدید« واژه قانونگذار 1383سال  بار در نخستینبراي 

بـه ارائـه    قانونگـذار ، 1392دادرسی کیفري  ینیدر آ ولی *؛انسان مورد استفاده قرار داد
: چنـین تعریـف شـده اسـت    ، ایـن قـانون  ه در بزهدیـد . ه پرداخـت بزهدیـد تعریفی از 

در . »متحمل ضرر و زیان شده است، ه شخصی است که از وقوع جرمبزهدید ـ10 ماده«
ا یـ  كودکـ ، »هبزهدیـد « نیز 1390 حمایت از کودکان و نوجوانان الیحه 2ط) ماده ( بند

هـر  ، یسرپرسـتان قـانون  ، یـا اول، ینوالـد  مجرمانه يرفتارها یجهکه در نتاست  ینوجوان
  .دشو یانمتحمل ضرر و ز ،دیگرانیا مراقبت او را بر عهده دارد  مسئولیتکه  یشخص

اسـالم  . کیفـري اسـت   هبزهدیـد اسالمی فراتـر از مفهـوم    ه در اندیشهبزهدیدمفهوم 
در قرآن  **.نماید از ظلم و ستم را شخص ظالم و گناهکار معرفی می نخستین زیاندیده

یکی از ؛ ه از جرم اشاره دارندبزهدید ی را یافت که بهگانتوان واژ می کریم و کتب فقهی
در بسـیاري از ابـواب فقهـی نیـز     . اسـت  )23: اسـراء : ك. ر( »مظلوم« واژه، ها این واژه

 هبزهدیدواژگانی وجود دارند که مشخصاً ـ قصاص و دیات  ، خصوص باب حدود به ـ
بـه   علیـه  باره واژه مجنـی در. »مقذوف« هژمانند وا؛ دندارمد نظررا  یناشی از جرم خاص

 »ضـعیف  « واژه. باشدگان جرایم علیه اشخاص بزهدیدبیشتر فقها بر  تأکیدرسد  می نظر
. )58ص، 2ج، 1413، صدوق( پذیر بیان شده است از افراد آسیببر حمایت  تأکیدبراي 

تري براي ارتکاب  آماج مناسب عد جسمی یا ذهنی ـاز ب شخص ضعیف ـ، براي بزهکار

                                                   
بـه  ...  در قـانون مجـازات اسـالمی باشـد     قاچاق انسان) از مصادیق مندرج( چنانچه عمل مرتکب« *

، پرداخت وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده
 . )1383مصوب، قانون مبارزه با قاچاق انسان 3ماده ( »شود محکوم می

بدانید هرگونه ظلم و ستمى مرتکب شـوید و هـر    !اى مردم: أَنْفُسکم  یا أَیها النَّاس إِنَّما بغْیکم على« **
 . )23: یونس( »زیانش متوجه خود شماست، انحرافى از حق پیدا کنید
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  .رسد می به نظرآنها الزم  حمایت ازبنابراین ؛ باشد می جرم
ین نکاتی که دقت در تر مهمیکی از ، صرف نظر از تعریف بزهدیده در متون اسالمی

بـر  اشخاص تکلیف  وبر توجه ویژه  تأکید، سازد روشن می را آیات قرآنی و تفاسیر آن
در قرآن کریم . کند میرا فراهم ها  آن گیبزهدیدعدم انجام رفتارهایی است که موجبات 

ت کـ خود را به دست خود به هال ...: ... ۀِکالتهْلُ یم إِلیکدیتُلْقُواْ بِأَالَ ... «: فرماید میباره  این
 يرفتارهـا همـه  از  یدر آن نهـ  یفه مطلق اسـت و نهـ  یه شریآ. )195: بقره( »... دینکفین

 يا مفهـوم گسـترده  در نتیجـه  ؛ )64ص، 2ج، 1417، طباطبـایی ( است یطیو تفر یافراط
 يهـا  ه انسان حق نـدارد از جـاده  کنیاز جمله ا؛ شود یشامل مرا بسیاري ه موارد کدارد 

ـ  ـ  ر آنیا غی يو چه عوامل جو یچه از نظر ناامنـ  كخطرنا ـ یب شیبدون پ الزم  يهـا  ین
دان یـ در م یحتـ و نـد  کتنـاول  ، است آلوده به سم يه به احتمال قوک ییا غذای، بگذرد
جهت جان خود  یانسان ب، ن مواردیا همهدر . بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود، جهاد

  .)35ص، 2ج، 1374، مکارم شیرازي( مسئول است، را به خطر انداخته
ه در بزهدیدتجزیه و تحلیل نقش  در حوزه هم، شناسی هبزهدیدهدف اصلی مباحث 

پیشــگیري از ، گانبزهدیــدحفاظــت و حمایــت از  در حیطــههــم فرآینــد مجرمانــه و 
کمک به پیشـگیري از وقـوع   ، کردن احتمال رخداد آن و در نهایت گی و حداقلبزهدید

یعنـی  ، گی در جهـت تحقـق هـدف اصـلی    بزهدیـد پیشـگیري از  « زیـرا ؛ باشد می جرم
ــود   ــد ب ــل آن خواه ــاري و مکم ــگیري از بزهک ــوجهی( »پیش ــا . )141ص، 1377، ت ب

ه به عنوان بزهدیدمبنی بر عدم نگرش به  شناسی جرم نظرگرفتن دیدگاه تقریباً جدید در
ــور    ــات خردمح ــاس نظری ــه و براس ــداد مجرمان ــل در روی ــري منفع ــر  *عنص ــی ب مبن

بزهدیـده بـه عنـوان    معنا که به وضـعیت و شـرایط ویـژه     بدین؛ گربودن بزهکار محاسبه
پیشـگیري از   توان می، نگرد ترین وسیله براي دستیابی به اهداف خود می بهترین و آسان

 *گاهی کیفـري حتی  غیرکیفري و کارگیري تدابیر به: کردتعریف  گونه گی را اینبزهدید
                                                   

، شـناختی  روان، شناختی محاسبه بزهکار اغلب براساس وضعیت زیست، براساس نظریات خردمحور *
 . گیرد اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادي بزهدیده شکل می

این تـدابیر فقـط بـه تـدابیر     ، معناي مضیق پیشگیري مدنظر باشد، ریمون گسنف البته اگر طبق تعری *
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بـه خصـوص   ، افراد جامعهشدن  جلوگیري یا کاهش احتمال آماج جرم قرار گرفته براي
بـا توجـه بـه نقـش و جایگـاه      ، شوند  میخته گان بالقوه شنابزهدیدافرادي که به عنوان 

 سـبب  کلی شناسایی و مقابله با علل و عواملی کـه  به طورجرایم و ه در تکوین بزهدید
  .شوند گی میبزهدیدوقوع 

گونه که از پیشگیري از بزهدیدگی خاص مانند بزهدیدگی جنسی  روشن است همان
توان  از تدابیر عام پیشگیرنده از هرگونه بزهدیدگی سخن می، توان بحث کرد یا مالی می

ن قـرآ از کـه   یراهکارهاي عام، توجه به علل بزهدیدگی با نوشتاراین  در. سخن گفت
در . شـود  مـی ارائـه  ، ندبزهدیدگی مفیدهاي مختلف  از وقوع گونه پیشگیريبراي کریم 
تقویـت  « بـا عنـاوین   سرفصـل دو  در ضـمن فرهنگـی قـرآن کـریم     تـدابیر ، اول بخش
، ایـن تـدابیر  کنـار   در. شـود  می بیان »ارتقاي سطح آگاهی افراد« و »هاي اخالقی ارزش

تـدابیري را بـا   ، گیبزهدیـد پیشـگیري از   بـراي راهبردهایی  بینش اسالمی گاه در ارائه
موقعیـت و فرصـت   ، این تدابیربه دنبال تغییر وضـعیت . کند رویکرد احتیاطی عنوان می

مباحثی که ؛ اند گیبزهدیدنتیجه کاهش  ه و دربزهدیدتغییر در شرایط  راهگی از بزهدید
در همین ، دوم بخش. اند شناسی قابل قیاس یشگیري وضعی در علم جرمبا راهکارهاي پ

بـه عنـوان   را  »ضـرورت تحقیـق  « و »مشورت« ،»توریه« ،»تقیه« سرفصلچهار ، موضوع
  .کند دیگر تدابیر عام پیشگیرنده از بزهدیدگی تبیین می

  گیبزهدیدپیشگیري از  درجهتتدابیر فرهنگی . 1
بـه همـین دلیـل راه    ؛ ضعف فرهنگـی جوامـع اسـت   ، ترین علل بزهدیدگی یکی از مهم

آمـوزش و  . باشـد  پرورش و رشـد عوامـل مـؤثر در توسـعه فرهنگـی مـی      ، با آن مقابله
ارتقاي سطح اطالعات مردم بـه خصـوص در مـواردي کـه عـدم آگـاهی دربـاره آنهـا         

                                                                                                                        
پیشگیري هـر تـدبیر   : «کند گونه تعریف می پیشگیري را این ریمون گسن. شوند غیرکیفري محدود می

سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمـال جنـایی از راه   
آنکه از تهدید یا کیفر یا اجراي آن  بی، رکردن یا کاهش احتمال وقوع آنهاستدشوا، ساختن غیرممکن

 . )133ص، 1370، گسن: ك. ر( »استفاده شود
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تبلیغ و تـرویج برخـی صـفات و روحیـات     ، بزهدیدگی افراد را به دنبال خواهد داشت
 احسـاس مسـئولیت در  « یا» کظم غیظ« ان فرهنگ اجتماعی مردم در جامعه مانندبه عنو

هـاي   توانند بر کاهش گونـه  می، سازي و مصادیق دیگر فرهنگ» مقابل سرنوشت دیگران
بـه برخـی از    ذیل سه سرفصـل ، که در این مبحث مختلف بزهدیدگی مؤثر واقع شوند

  .این موارد اشاره خواهیم کرد

  هاي اخالقی فرد و جامعه ارزشتقویت . 1ـ1
شـماري یافـت    آیات بی، با مداقّه درآن هاي اخالقی است و قرآن کریم سرشار از آموزه

گونـاگون  هـاي   آسـیب به حفاظت افراد جامعـه از  ، در زندگیست آنها شود که کارب می
در ، بنـدي کـرده   ها را به چند دسته طبقـه  این آموزهترین  مهم. کمک شایانی خواهد کرد

  .هاي ذیل بررسی خواهیم کرد سرفصل

  اصالح صفات و رفتارهاي ناپسند. 1ـ1ـ1
سـفارش بـه   ، شـود  هاي اخالقی که از آیات قرآن برداشت می ترین توصیه از جمله مهم

صـفات   سـازي بـراي جـایگزینی آنهـا بـا      برداشتن صفات نامطلوب و فرهنـگ  از میان 
به میزان زیادي به مقبولیـت فـرد در    ها عمل به این توصیه. باشد مطلوب و پسندیده می

تر از آن همچون سـپر دفـاعی اسـت کـه از آمـاج حفاظـت        کند و مهم جامعه کمک می
بنـدي بـه آنهـا بـه وسـیله اکثریـت افـراد         در صورت عمل و پاي، عالوه بر این. کند می

 گـاه رفتارهـا  . ها در جامعه کاسته خواهد شـد  تبع از میزان احتمال بزهدیدگی به، جامعه
زند که باعث بزهدیدگی خودشان یا دیگـران خواهـد    و صفات مذمومی از افراد سر می

توصـیه  ، به فراخـور موضـوع  ، ی این رفتارها و صفات پرداختهاز قرآن به نه یاتیآ؛ بود
فرصـت  ، احصاي همه صفات رذیلـه . یا دستوري در جهت حذف آنها ارائه کرده است

بـه بررسـی بعضـی از ایـن صـفات و      ، بخـش  ولی در این؛ طلبد و مجال مناسبی را می
  .پردازیم راهکارهاي قرآن براي مقابله با آنها می
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  روي در ظن و گمان به دیگران میانه. 1ـ1ـ1ـ1
تـام سـخن بـه     با مسئولیت مجرمانه هبزهدیداز ، هبزهدیدبندي انواع  در تقسیم مندلسون

دسـته  در توضـیح ایـن   . اسـت  تخیلی را در این دسـته جـاي داده   هبزهدید،  میان آورده
پنـدارد دیگـري بـه او     از شاکی مبتال به پارانوئید که به طور غیرواقعی مـی ، گانبزهدید

و  اسـت یا فردي کـه بـه دیگـران بـدگمان     ، آید و درصدد جبران برمیاست آسیب زده 
لپز  ( آید سخن به میان می، نماید ضد خود تعبیر و تفسیر میرفتارها و گفتارهاي آنان را 

باعث تـرس و تحریـک    گاهی نوع رفتار چنین شخصی. )53ـ52ص، 1379، فیلیزوال و 
آیـد کـه حاصـلی جـز      نتیجـه درصـدد دفـاع از خـود برمـی      در شود و میطرف مقابل 

 یتدچـار اخـتالل شخصـ   هرچنـد   نیـز  يا هعد. ندارد شدن شخص اول به دنبال قربانی
از  و نـد ا ینبـدب  یـز چ دائم بـه همـه  ولی به طور ؛ یستندن مبتال یدبه پارانوئ، بودهبدگمان ن

پرورش . رنددا یمنف یدگاهد یزچ اند و نسبت به همه در خانواده آموختهبدبینی را  یکودک
در پیشگیري از وقوع این اختالل یا هرگونه سـوءظن  ، کودك در محیط سالم و دوستانه

تربیـت  سرپرسـتان کـودك بـراي     یاوالدین اگر . ثر خواهد بودؤمورد در بزرگسالی م بی
ـ منتقـل کن  انرا به فرزندش ياعتماد ید و بونوارد عمل نش یبه درستکودك  او را در ، دن

  .سازند میرو  هروب بسیاريبا مشکالت  یسراسر زندگ
بـه دیگـران گذاشـت و از     حسـن ظـن  بایـد بنـا را بـر    ، هاي اسالم آموزهبر اساس 

  : دکرهاي بد پرهیز  گمان
یا أَیهواْ یا الَّذبتَننُواْ اجامکنَ ءنَیثالظَّـنِّ  الظَّـنِّ إِنَّ   رًا م ـضعمـان  یه اکـ  یسـان ي کا: ... إِثْـم  ب
ي گمـان بـد  [ ها از گمان یبرخ] يرویپ[ رایز؛ دیزیها بپره از گمان ياریاز بس !دیا آورده

  .)12: حجرات( گناه است] ه مخالف واقع باشدک
، 18ج، 1417، طباطبـایی ( رفتن ظـن بـد اسـت   یاز پـذ  ینهـ ، ه مورد بحثیمنظور آ

 بابابی ، کتب حدیثدر  *آیه مشابه نیز پیروي از ظن نکوهش شده است.در . )323ص
/ 302ص، 12ج، ] تـا  بـی [ ،عاملی( آمده است »باب تَحرِیمِ تُهمۀِالْمؤْمنِ و سوءالظَّنِّ بِه« عنوان

                                                   
 گمـان جز از  و بیشتر آنها: اهللاَ علیم بِما یفْعلُون شَیا إِنَّ  الحقّ و ما یتَّبِع أَکثرَهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنىِ منَ« *

 سـازد  نیاز نمى هرگز انسان را از حق بى، گمان] در حالى که[ کنند پیروى نمى] اساس و پندارهاى بى[
 . )36: یونس( »آگاه است، دهند خداوند از آنچه انجام مى، ! به یقین] رساند و به حق نمى[
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، به مردم گمان نیک ببـرد هرکس ، علیطبق فرموده امام  .)362ص، 2ج، 1407، کلینی
، به دیگـران  حسن ظن. )239ص، 1387، تمیمی آمدي( آورد می را به دستآنها  محبت
 اگی فـرد ر بزهدیدکاهش احتمال ، همین امرو  باشد به فرد میحسن ظن آنها ساز   زمینه

ها بـه دلیـل سـوءظنی اسـت کـه بزهکـار بـه         گیبزهدیدبسیاري از  زیرا؛ دارد به دنبال
  .یابد میه بزهدید

روي و اعتـدال در ظـن و گمـان را     میانه، امامان براساس همین اصل مهم قرآنی
کارهـاي بـرادر   «: فرمایـد  مـی  علـی امـام  . انـد  هاي خود قرار داده سرلوحه آموزش

، ات را به بهترین وجه حمل کن و در سخن وي براساس بدگمانی داوري مکن دینی
آنگـاه کـه   . )362ص، 2ج، 1407، کلینـی ( »کنـی  مگر آنکه یقین به خالف آن پیـدا 

اي است که امکان حسـن   به گونه، وضعیت شخص مقابل یا اوضاع و احوال حاکم
در روایتـی بـه   . بسا بزهدیدگی است حسن ظن باعث ضرر و چه، ظن وجود ندارد

  : است  آمده کاظمنقل از امام 
هرگـاه  : ف ذلک منهظُنَّ بِاَحد خیراً حتی یعرِییحلِّ ألحد أن  الحق لم الجور أغلب من إذا کانَ

کس روا نیست به کسـی گمـان    بر هیچ، از حق و راستکاري بیشتر بود، ستم و ناراستی
  .)298ص، 5ج، همان( مگر آنگاه که خوبی او بر وي معلوم شود، خوب برد

ان جـا تکیـه بـر گمـ     حجرات این است کـه در همـه   سوره 12 در آیه »کثیراً« مفهوم
یدگی فـرد یـا   زیاند زمینه، گرفتن گمان بسا موارد مهمی که نادیده زیرا چه؛ ممنوع نیست

ــا628ص، 17ج، 1381، رفســنجانی هاشــمی( جامعــه را فــراهم آورد ــی  خــوش ) ی بین
امـام   طبـق فرمـوده  . گی فرد را به همراه داشـته باشـد  بزهدیدنطقی و اعتماد کامل غیرم

و زیـان ناشـی از آن   اعتماد تمام و کمـال حتـی بـه بـرادر نیـز جـایز نیسـت        ، صادق
  .)147ص، 12ج، 1409، حرّ عاملی( نابخشودنی است

 تـوان  فراوان گردد که از آن جملـه مـی   هاي گیتواند باعث بزهدید ظن ناروا می سوء
قذف و افترا  با عنواندر قانون نیز  بهتان و افترا را نام برد که، رابطه نامشروع، نسبت زنا

  .است انگاري شده جرم
تواند در بدگمانی دیگـران نسـبت بـه وي مـؤثر      البته نوع رفتار و گفتار فرد می
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بـه   1392قـانون مجـازات اسـالمی     251همین دلیل است که تبصره ماده   به؛ باشد
کـردن بـا    همچنـین خلـوت  . دانـد  قذف متظاهر به زنا را قابل مجازات نمی، روشنی

. بسا ایراد تهمت را به همراه داشته باشد تواند بدگمانی دیگران و چه مینامحرم نیز 
  : فرماید می علیامام 

بِه اءنْ أَسنَّ مۀِ فَلَا یلُوممالتُّه عاضوم هنَفْس ضَعنْ وکسی که خـویش را در جایگـاه   : الظَّنّ م
، البالغـه  نهـج ( سرزنش کند، نباید کسانی را که به او بدگمان شدند، دهد تهمت قرار می

  .)665ـ664ص، 1387
همنشـینی بـا   : شرار تُورث سوءالظن باألخیاراأل مجالسه«: فرمایند همچنین در این باره می

  .)37ص، 12ج، 1409، عاملی حرّ ( »داردبه دنبال بدگمانی به نیکان را ، بدان

  مدیریت و کنترل خشم. 1ـ1ـ1ـ2
 که در حالـت خشـم  از آن جهت است، هیجان خشماهمیت کنترل و مدیریت صحیح بر 

توانـایی  ، و فـرد  گیـرد  میقرار  این عاملتحت تأثیر انسانقدرت استدالل و فهم ، شدید
بنابراین ممکن است عملی انجام دهد که وي را در ؛ دهد اندیشیدن را از دست می درست

، عنوان مثـال  به؛ معرض بزهدیدگی قرار دهد و حتی زمینه هالکت او را به وجود آورد
خشم ناگهانی و عدم توانایی مرد و زن ، هاي همسرکشی در ایران ترین علت یکی از عمده

پایه همـین   بر. )29ص، 1381، آشوري و معظمی ( در کنترل خشم خود بیان شده است
 »کنـد  صـاحبش را هـالك مـی   ، خشم: الغَضب یردي صاحبه«: فرماید می علیامام ، مسئله

خداونـد مـردم را بـه     که چـرا شود  جا روشن میایناز . )103ص، 1387، يآمد یمیتم(
. )105ص، 1367، نجاتی( کند شدن و تسلط بر خشم و فروخوردن آن سفارش می حاکم

هاي کنترل و مدیریت خشم صحبت  شناختی نیز از مهارت در مباحث روان، بر این اساس
از رویکـرد  ، يِ درمان خشـم ا هاي مداخله شده بر برنامه بیشتر مطالعات انجام. شده است

هـدف  « اند کـه  ) استفاده کردهCognitive-Behavioral Approaches( رفتاري ـ  شناختی
  .)59ص، همان( »تغییر در شناخت و رفتار افراد است، این رویکرد

شامل دو  نیزدر روایات و متون دینی ، منظور مدیریت خشم شده به راهبردهاي ارائه
فـردي را   گـذار در روابـط میـان   تأثیرهـاي   کـه مؤلفـه   مؤلفه شـناختی و رفتـاري اسـت   
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، از جمله فنون شناختی از دیدگاه اسالم. )96ص، 1389، کرمی و  شریعتی ( گیرد دربرمی
عبارت است ازدرنظرگرفتن آثار زیانبار جسمی و روحی خشم و توجه به نفع دنیوي و 

 عمـران  سـوره آل  134آیه در ، فرونشاندن خشمو کظم غیظ اینکه  اخروي مهار خشم و
ظَ ظمینَ الْغَـی االْکالسرَّاء والضرَّاء و ونَ فیالَّذینَ ینفقُ«: از صفات پرهیزگاران برشمرده شده است

یوافنِالْعتوجه به مذمت و فضل و ثواب کظـم خشـم اسـت   ، درمان خشم .»... النَّاسِ نَ ع 
 نیـز فنون رفتاري ، براي مدیریت خشمدر اسالم . )143ص، 2ج، 1364، اي کمره: ك.ر(

 ***،محـل  تغییر محیط و ترك **،سکوت *،بدنی تغییر وضعیت؛ اند کار گرفته شده به
، خشـم  نبـا بـرانگیخت   یگـاه . شـوند  همگی راهبردهاي رفتاري در اسالم محسوب می

 زمینـه ، محل را ترك کند درصورتی که فرد در این حالت بتواند این؛ دهد نزاعی رخ می
، هاي پیشـگیري وضـعی   یکی از تکنیک. خواهد برد میان زگی خویش را ابزهدیدوقوع 

  .)100ص، 1390، ابراهیمی( دوري از مشاجره عنوان شده است
خـویی   نیـک ، که در قرآن کریم به آن اشاره شده است پیامبرهاي  یکی از خصلت

 ودن احترام ایشان و گرویـدن افـراد بـه اسـالم    باشد که دلیلی موجه براي باالب ایشان می
 حتماً، يدل بود لق و سختو اگر بدخُ: و لَو کنت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ منْ حولک«: است

  .)159: عمران آل( »شدند ینده مکاز دورت پرا
عامل بسـیار مهمـی در افـزایش تعـداد دوسـتان و      ، شود که حسن خلق مشاهده می

در واقـع  . حامیان انسان خواهد بود و همین مسئله زمینه کاهش بروز بزهدیدگی اسـت 
اي و بـا   هریک به گونـه ، خلق زیاد باشد کنندگان انسان خوش وقتی هواداران و حمایت

                                                   
یجلس منْ فَورِه ذَلک فَإِنَّه سیذْهب عنْه رِجزُ فَأَیما رجلٍ غَضب علَى قَومٍ و هو قَائم فَلْ: «محمد باقرامام  *

پس هر مـردى  : رحم فَلْیدنُ منْه فَلْیمسه فَإِنَّ الرَّحم إِذَا مست سکنَت الشَّیطَانِ و أَیما رجلٍ غَضب علَى ذي
چه اینکـه نشسـتن رجـز    ؛ یندپس به سرعت بنش، در حالى که ایستاده است، که بر قومى غضب کند
پس به آن خویشاوند نزدیک شود و ، کند و هرگاه غضب کند بر خویشاوندى شیطان را از او دور مى

 . )302ص، 2 ج، 1407، کلینی ( »نشاند غضب را فرومى، زیرا مس خویشاوند؛ او را لمس کند
 . )423ص، 5ج، 1372، کاشانیفیض  ( »سکوت کن، هرگاه خشمگین شدى: ذا غَضبت فَاسکتإ« **

 اسـت  که اسباب غضـب در آنجـا فـراهم شـده    است رفتن از آن محلى ، هاي کنترل خشم از راه ***
 . )140ص، 1387، ینیخم(
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هـاي مختلـف بزهدیـدگی شـخص      مانع وقوع گونـه ، توجه به توان و تخصص خویش
شـان مـانع    دریـغ  هـاي بـی   حمایـت با ، خواهند شد و حتی در صورت بروز بزهدیدگی

بـه  ، خداوند در آیات دیگري از قـرآن . شوند ها یا تشدید آن می تکرار وقوع بزهدیدگی
، همه افرادي که فـرد در زنـدگی اجتمـاعی احتمـال برخـورد بـا آنهـا را دارد        نیکی به

  .است  سفارش کرده

  احساس مسئولیت در مقابل سرنوشت یکدیگر. 1ـ1ـ2
تواننـد بـه    نمـی ، دیگر حس مسئولیت دارندیکجوامعی که افراد آن نسبت به سرنوشت 

، زنـان  همچـون تر جامعـه   به خصوص افراد ضعیف، بزهکاران اجازه تعرض به دیگران
گان خـاص را  بزهدیـد نسنجیده نسبت به  رفتار، و درمقابل اطفال و سالمندان را بدهند

 زیـرا ؛ گی داردبزهدیـد وجهی در کـاهش میـزان   قابل ت تأثیرهمین امر . ندکن گوشزد می
اجـازه  بـه خـود   ، با توجه به حس مسئولیت جمعی موجود در جامعـه ، بزهکاران بالقوه

بزهدیـدگی بـه کمتـرین    احتمال وقوع ، نتیجه و در دهند نمیدرازي به دیگران را  دست
احسـاس  لـزوم   اسـالم نیـز سفارشـات مؤکـدي دربـاره     . رسد خود در جامعه می میزان
سازي این حـس   و تدابیري به منظور فرهنگ ردیکدیگر دادر مقابل سرنوشت  یتمسئول

 پیـامبر . پـردازیم  مـی برخی از آنها به بیان ، این بخش که در مسئولیت اندیشیده است
 د و همهیگریدیکشما راهنما و رهبر  ههم: کم مسئول عن رعیتهکم راع و کلّکلّ«: فرمایند می

ــده( »دیهســت مســئول] گریدیکــدر راه اصــالح [ ــاب . )457ص، 1382، پاین ــف کت مؤل
  : نویسد توضیح این حدیث می در، حجابیه رسائل

م حـافظ و چوپـان و   کـ ح، گریدیکـ شما افراد امت نسبت به  یتمام !دیآگاه باش یعنی
ـ دار تیولئمسـ ، ردسـتان خـود  یز مقابـل  درشما  همهو  دیپاسبان و نگهبانان همنزل به  دی
  .)1001ص، 2ج، 1428، انیجعفر(

  تشویق به برقراري روابط برادرانه. 1ـ1ـ3
در مواردي که  مهم اینکه دقیقاً نکته. کند مؤمنان را برادر یکدیگر خطاب می، آیات قرآن

و از  کنـد  می خطاب یکدیگرآنان را برادر ، مؤمنان رخ داده است میاناختالف یا نزاعی 
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بایـد توجـه داشـت غالبـاً بـرادران      . را صلح دهنداست میان آنها دیگر برادران خواسته 
توجه و حس مسئولیت باالیی دارند و در صورتی ، یکدیگرنسبت به مشکالت و مسائل 

هماننـد  همه نسبت بـه مشـکالت یکـدیگر    ، که این حالت در جامعه اسالمی نمود یابد
و اجـازه تعـرض بـه وي را    شـتابند   میوبه یاري برادر مظلوم  شوند میبرادران حساس 

واقـع   در. آورنـد  بـه عمـل مـی    وي ممانعـت  بزهدیدگیاز ادامه تعرض و یا ، ددهن نمی
باعـث  ، به همـین دلیـل  رفع نیازهاي انسان و دارابودن کمک اجتماعی و  باعثبرادري 

  : گی استبزهدیدهاي  کاهش زمینه
 یکـدیگر ان بـا  که همـه مؤمنـ  ست ین نیجز ا: إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بینَ أَخَویکم

ـ تـان اصـالح نما   ا دو گروه برادرانیان دو فرد یم] ها اختالف همهدر [ پس؛ برادرند  دیی
  .)10: حجرات(

د یـ گرند و بایدیکن برادر امؤمن«: نویسد میآیه این درباره  البیان مجمعصاحب تفسیر 
ـ ، ردهکوتاه کظالم را از سر مظلوم  شرّو  نندک ياریگر را یدیک ـ ه ب  »نـد مظلـوم رو  ياری
  .)200ص، 9ج، 1372، طبرسی (

  امر به معروف و نهی از منکر. 1ـ1ـ4
بودن مسلمانان در مقابل سرنوشت دیگران این اسـت کـه نسـبت بـه      الزمه مسئول 
تفاوت نباشند و اگر متوجه شدند کسی قصد ارتکـاب منکـري علیـه     اعمال آنها بی

ن وسـیله از وقـوع عمـل حـرام یـا      باید او را نهی کنند و بدی، خود یا دیگري دارد
ـ   *پذیرد مکروه یا نابهنجار ـ بسته به نوع تعریفی که از معروف و منکر صورت می 

                                                   
بـه   تبیـین جایگـاه امـر   ، از این نظر. کارکرد این شیوه به حدود تعریف معروف و منکر بستگی دارد *

، سب اینکه چه معنایی از معروف و منکر ارائـه شـود  معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی برح
مقصود از معروف فقط واجبات و مقصود ، اند گونه که برخی فقها گفته زیرا اگر همان؛ متفاوت است

کارکرد این آموزه در سیاست جنایی اسالم فقط به این بخـش رفتـاري   ، از منکر فقط محرمات باشد
بـه غیـر از ایـن دو    ، منطق رفتاري سیاست جنایی اسـالم در حالی است که در این ، شود محدود می

نهایت با توجـه بـه اینکـه     در. شود مکروهات و حتی مباحات را نیز دربرگرفته می، مستحبات، مورد
طرفـی الگـوي رایـج در     هنجارهـا و نابهنجارهاسـت و از  ، محوریت بحث در سیاست جنایی رایـج 

تـوان گفـت نـوعی     مـی ، باشـد  مـی  هـا ا و نابهنجارسیاست جنایی اسالم نیز محور قراردادن هنجاره
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  .جلوگیري نمایند
امر بـه  ، از این رو. گره خورده است یکدیگربه ها  سرنوشت انسان، از دیدگاه اسالم

نظـر از مقـام و   معروف و نهی از منکر متوجه عموم شهروندان جامعه اسالمی با قطـع  
. هاي اسالم اسـت  این امر نمودي از سیاست جنایی مشارکتی در آموزه. منصب آنهاست

حقیقت نتیجه اجراي صحیح ایـن تکلیـف همگـانی کـه نـوعی نظـارت و مراقبـت         در
جامعـه از خطـرات و مضـرات    همـه  مانـدن   محفـوظ ، آیـد  عمومی متقابل به شمار مـی 

أُمـۀٍ أُخْرِجـت للنَّـاسِ     رَکنتُم خَی«: نعمرا سوره آل 110در تفسیر آیه . باشد هنجارشکنی می
امـر  ، چنین گفته شده است که از منظر قرآن کـریم  »... الْمنکرِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و تَنْهونَ عنِ

تلقـی   هـا  از امتیار امتیه انجام آن معکمهم است  اي اندازهر به کاز من یبه معروف و نه
  .)129ص، 2ج، 1383، قرائتی( گردد می

بـه اهمیـت بـاالي     توجـه بـا  ، غالـب اسـت  ی آنها الناس حق جرایمی که جنبه درباره
شونده الزم  فقها شرایط عامه تکلیف را براي شخص امر یا نهی، گیبزهدیدپیشگیري از 

  : کنند گونه استدالل می و این اند ندانسته
زیرا هرگاه دانسته شود ؛ مکلف باشدشرط نیست ، شود می در کسی که به او امر و نهی

ـ  يوریسـ ( بایـد از کـار او جلـوگیري کـرد    ، زند می به غیر خود ضررغیرمکلف  ، یحلّ
  .)408ص، 1ج، 1425
اي که اگر به واسـطه   به گونه؛ توجه به آمر یا ناهی نیز مهم است، در مقابل
حـرّ  ( به انجام آن ملـزم نیسـتند  ، احتمال ضرر جانی یا مالی دادند، این فرایض

شود که آمر و ناهی نیز باید به ایـن   مالحظه می. )415ص، 14ج، 1409، عاملی
نتیجـه انجـام ایـن دو     امر که چه میزان احتمال وقوع بزهدیدگی خـود آنهـا در  

  *.دقت کنند، فریضه وجود دارد
                                                                                                                        

بـه   براي اطالع بیشتر از مفهوم و شرایط امـر ( شود همپوشی میان این دو و معروف و منکر دیده می
 . )80ـ79ص، 1386، آبادي ده حاجی: ك.ر، معروف و نهی از منکر

وان به صرف احتمال ضرر ت دارد که نمی اي چنان اهمیت حیاتی و ویژه، نهی البته گاهی موضوع امر و *
باید به امر و نهی ، همراه باشدو... مالی ، چنین مواردي اگرچه با ضرر جانی بلکه در، آن را ترك کرد

به معروف و  به امر، کرد با فرض خطرات و ضررهایی که احساس می حسینکه امام  چنان؛ پرداخت
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خداوند را براي اصالح کار همگـان  به وسیله امر به معروف  وضع فریضهعلیامام 
ین کارکردهـاي  تـر  مهمدر واقع از . اند خردان دانسته را براي بازداشتن بی و نهی از منکر

ممانعـت از تجـاوز بـه قشـر     ، اصالح عامـه ، حقوق همگان تأمین، اجتماعی این فریضه
گی مـأمور  بزهدیـد پیشـگیري از وقـوع   ، پذیر جامعه و حتـی در مـوارد بسـیاري    آسیب
مانـدن   مصون، به پوشش مناسب به بانوانپیامد امر ، به عنوان نمونه؛ باشد عنه می ومنهی

شناسان اظهـار   که جرم گونه هماناینکه  نمونه دیگر. باشد می از آزار بیماردالن آنان خود
آمدن هوشیاري فرد را به آماجی مناسـب بـراي    پایین، استفاده از مواد سکرآور، اند داشته

سـکرات بـه شـکل    نوشـیدن م  در صـورت مشـاهده  که  *کند می بزهکاران بالقوه تبدیل
گی وي بزهدیـد توانـد در عـدم وقـوع     گونه مواد می مصرف این نهی فرد از **،آشکارا

هـاي   پذیر از قراردادن خـود در موقعیـت   گان آسیببزهدیدنهی  همچنین. گشا باشدراه
، علـی یـا بـه تعبیـر امـام     ـ خطرناکی که فرصت ارتکاب جرم را به بزهکاران بـالقوه   

  .باشد از همین دسته می، داد خواهدـ خردان  بی
گیـري محـیط    در شـکل ، ترك فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در هر حال

زیستن در محـیط خطرنـاك و   ، زندگی ازآنجاکه طبق نظریه شیوه. ناسالم مؤثر است
بـا کـاربرد صـحیح فریضـه مطـابق بـا شـرایط        ، در بزهدیدگی مؤثر اسـت ، ناسالم
به ارتبـاط ایـن فـرایض بـا     ، نتیجه اجراي آنها رشده به وسیله فقها و دقت د عنوان

  .کاهش موارد بزهدیدگی پی خواهیم برد

                                                                                                                        
 . )317ص، 1388، میرخلیلی( ورزید نهی از منکر مبادرت می

اي اسـت کـه قـدرت مقاومـت و توانـایی       شرایط عمومی برخی اشخاص به گونـه : مندلسونبه باور  *
پـذیر اسـت و مسـتعد     آسـیب ، فـرد مسـت   مـثالً ؛ گیـرد  مقابـل تهاجمـات مـی    پایداري را از آنها در

 . )2637ص، 1386، نجفی ابرندآبادي( شدن خواهد بود بزهدیده
هاست و فقط در این حـوزه کـاربرد    حقوق اجتماعی انسانناظر به ، امر به معروف و نهی از منکر **

سـازي آن   کشاندن آن به حریم خصوصی مـردم جـز مسـخ ایـن فریضـه و مشـکل      ، از این رو. دارد
جویی و تجسس  کسی حق پی، اساساً تا ترك معروف یا ارتکاب منکري آشکار نباشد. اي ندارد نتیجه

 . )319ص، 1388، میرخلیلی( براي احراز آن ندارد
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  ارتقاي سطح آگاهی و اطالعات افراد. 1ـ2
. براي بقا و زندگی امري بدیهی است، هاي گوناگون نیاز انسان به آموزش در زمینه

ـ واهللاُ أَخْرَجکم من بطُونِ أُ«: فرماید خداوند در قرآن کریم می ـ مهاتکم لَ : ... ئاًیاتَعلَمونَ شَ
» ... دانستید که چیزي نمی در حالی، وخداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد

  .)78: نحل(
مقصود ایـن  : اند گونه قلم زده این »... اًئلَاتَعلَمونَ شَی ... « برخی مفسران در تفسیر

ـ     هـیچ است که  دفـع مکـاره از خـود     همچنـین خـود و   رايچیـز از جلـب منـافع ب
لـزوم  ، همین حقیقـت . )251ص، 7ج، 1363، عبدالعظیمی شاه حسینی( دانستید نمی

  .دهد آموزش و یادگیري را نشان می
رخداد این معضل از جهل و ، گی باید اذعان داشت در موارد بسیاريباره بزهدیددر

مانـدن از   محفـوظ آگاهی و دانـش بـر   ، دیگر به عبارت. گیرد سرچشمه میعدم آگاهی 
. گـذار اسـت  تأثیرمقابـل بزهکـاري    در، گی و حفظ و سالمت قربانیـان جـرایم  بزهدید

آن در امـر   تـأثیر بـه  ، سیاست جنایی اسالم ضمن توصیه به آگاهی و گسترش دانش در
فضـیلت علـم و آگـاهی     بارهآیات و روایات بسیاري در. شده است تأکید نیزپیشگیري 
گی اشـاره  بزهدیدآگاهی در حفاظت و حراست از  تأثیربه  آنها که برخی از آمده است

جهل و نادانی ریشـه همـه مشـکالت و معضـالت     ، زیرا در سیاست جنایی اسالم؛ دارد
بخش اعظم مشکالت مرتفـع خواهـد   ، بردن آن میانکه با از است اجتماعی دانسته شده 

در کالمی  **.باشد مبتنی گاهیآرفتار و گفتار آدمی باید بر علم و ، عقاید بنابراین *؛شد
  : آمده استعلیاز امام 

تو را ، علم؛ علم از مال بهتر است: الْمالَ و أَنْت تَحرُس، الْعلْم یحرُسک؛ الْمالِ الْعلْم خَیرٌ منَ
ـ ک يد مـال را نگهـدار  یتو با یول؛ دینما یم يحفظ و نگهدار ، 1387، البالغـه  نهـج ( ین

                                                   
پیامبر اسالم نیز به جهت ارزش واالي علم و اجتنـاب از  : یعلَمونالَهلْ یستَوِى الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ « *

خبري را مادر فسـادها و   جهل و بی، ها معرفی کرده علم و آگاهی را براي کسب خیر و خوبی، جهل
 . )14ص، 1371، بابازاده( »داند ها می انحراف

 . )36: اسراء( »الْسمع والْبصرَ کلُّ أُولئک کانَ عنْه مسؤُوالً لَک بِه علْم إِنَّ سیوالَتَقْف ما لَ« **
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  .)355ـ354ص
زمینه تضییع حقوق آنان ، حقوق و تکالیفی که هریک از افراد جامعه دارندبا آموزش 

سـازي   آگـاه  ربـاره موضـوع مهمـی کـه د   . راه رفتار مجرمانه کـاهش خواهـد یافـت   از 
 کـه برخـی از   هاي خطرناك اسـت  رسانی درباره جرم اطالع، شود می گان مطرحبزهدید

  .)335ص، 1ج، 1377، خویی موسوي( اند به این مهم تصریح کردهفقها نیز 

  یريناپذ و ستم یزيست فرهنگ ظلم یجادا. 1ـ3
 ه را به قربانی مناسبی براي بزهکـار تبـدیل  بزهدیدترین عواملی که  ین و اصلیتر از مهم

کنـد   مـی  تأکیـد قـرآن کـریم نیـز    . ه اسـت بزهدیـد پذیري و عدم مقاومـت   ظلم، کند می
نه ستم کنید : لَاتَظْلمونَ و لَاتُظْلَمون ... «: مورد قبول نیست یک هیچپذیري  ي و ستمستمگر

  .)279: بقره( »و نه مورد ستم واقع شوید
بالقوه  هبزهدید، بسیاري از مجرمان به دلیل اینکه زمینه ارتکاب جرم را مساعد دیده

به  شود و می انگیزه ارتکاب جرم در آنان تقویت، بینند قدرت دفاعی می را فاقد هرگونه
ـ ید يهـا  در آمـوزه  بنابراین؛ زنند میدست ارتکاب جرم  ه از ظلـم و  کـ گونـه   همـان ، ین

ـ ن گیبزهدیـد قبـول  و به ظلم  نداد از تن، به شدت اعالم انزجار شده ستمگري  یز نهـ ی
  : کند گونه عنوان می اینکریم این موضوع را  خداوند متعال در قرآن. شده است
ماننـد  [ ارکبلنـد و آشـ   ییخداوند بـدگو : ... الْقَولِ إِلَّا من ظُلم  الْجهرَ بِالسوء منَاهللاُ یحبال
ه بر او ستم ک یسک يجز برا، را دوست ندارد] نیت و نفریسعا، وهشکن، بهتان، بتیغ

  .)148: نساء( رفته باشد
و  هـاي اوسـت   کـردن علیـه ظـالم و ذکـر سـتم      صـحبت ، مقصود از جهـر بالسـوء  

، 1377، طبرسی ( رفتار نامناسب ستمکار نیز عنوان شده استگویی به گفتار و  پاسخ نیز
  .)298ص، 1ج

بـه  ، گیبزهدیـد افراد در معـرض  رساندن به  ياریگان و مظلومان و دید ستمدفاع از 
، تـالش سیاسـت جنـایی اسـالم    . قلمـداد شـده اسـت    یف شـرع یـ لکفه و تیعنوان وظ

 قـرآن از عالم در چنـد آیـه   پروردگار . اسالمی است کردن این فرهنگ در جامعه نهادینه
از تسـلیم بـر ظلـم و    ، کردهسلمانان را بر انتصار و دادخواهی ترغیب و تشویق م، کریم
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ـ  ذکـر  در  ءدر سـوره شـعرا   و توبیخ و برحـذر داشـته اسـت   ، ستمگري ن اصـفات مؤمن
به دفاع ، شوند یه مورد ستم واقع مک یهنگام *:... وانتَصرُواْ من بعد ما ظُلموا ... «: فرماید می

ن ادر توصـیف مؤمنـ  همچنـین  . )227: شعراء( »دزنیخ یبرم] مؤمنان دیگرو[ شتنیاز خو
آنهـا   بـه  یه هرگـاه سـتم  یکسانکو: هم ینتَصرُون یوالَّذینَ إِذَا أَصابهم الْبغْ«: فرماید راستین می

از  یـد تنهـا با  مسـلمان نـه  . )39: شوري( »طلبند یم ياری] شوند و یم ظلم نمیتسل[ ،رسد
  : مظلومان را از دست ستمکاران نجات دهدموزد که ابی یدبلکه با، یدخود دفع ظلم نما

بـه خـاطر   ] مؤمنـان مهـاجر  [ اگر گروهی: ... الدینِ فَعلَیکم النَّصر و إِنِ استَنْصرُوکم فی ... 
 آنان بشـتابید بر شما الزم است به یاري ، شان از شما یاري طلب کنند ینیحفظ دین و آ

  .)72: انفال(
وت و کس، گانستمدید ياریو  کمکه نسبت به کرا  یسانک، دیگري هیآ خداوند در

مورد سؤال قـرار  کند و  میسرزنش و مالمت ، نندک اند و قیام نمی ردهکار یاخت یتفاوت یب
  : دیگو یدهد و م یم

چرا در راه خـدا  : الرِّجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ والْمستَضْعفینَ منَ اهللاِ و ما لَکم التُقاتلُونَ فی سبِیلِ
پیکـار  ، انـد  ف شـده یتضـع ] به دست سـتمگران [ هک یانکودکو در راه مردان و زنان و 

  .)75: نساء( ؟دینک نمی
  : آیه نوشته شده است این در تفسیر

گرفتـار   یدنـد مسـلمان  یاگـر د ه بر مسلمانان واجب است کشود  یه استفاده مین آیاز ا
، طیـب ( ندیآن را بنما نند و رفع شرّکد اقدام یبه قدر قوه و قدرت خود با، شده یظالم

  .)137ص، 4ج، 1378
در برابـر ظـالم    یسـتادگ یبـه مقاومـت و ا  از یک سو  هستمدیدقت مظلوم و یدر حق

اد و یـ ه فرکـ مؤمنـان  ، گـر ید ياسـت و از سـو  موظف  ینیخواستن از برادران د کمکو
مثبـت   پاسخ آنان يند به نداا مسئول، شنوند ستمدیده خود را میو  ینیاستغاثه برادران د

                                                   
بـا ابـزار   ، گیرنـد  هنگامى که مورد ستم قـرار مـى   گفتنی است آیه در وصف شاعران مؤمنی است که *

یعنی بـراي پیشـگیري از   ؛ خیزند ه پا میخویش ـ یعنی شعر ـ براي دفاع از خویش و دیگر مؤمنان ب  
تک مؤمنان باید با تخصص یا هنر خود در جهـت   تک، رساندن به مظلومان شدن و یاري مظلوم واقع

 . تر ظلم و بزهدیدگی گام بردارند و زیر بار ظلم نروند پیشگیري از نتایج وخیم
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از  يریو جلـوگ  سـتمگري را مقاومت در برابـر ظلـم و   یز؛ آنان بشتابند ياریو به  هندد
، آن را داشته باشـد  ییه قدرت و تواناک یسکبر هر ، اجتماع يها هیدر ال رخنه و نفوذ آن

مـذکور  ه یـ ل آیـ در ذنیـز   تفسیرانوار درخشانمؤلف . شرع واجب است و م عقلکبه ح
  : دیگو یم

مظلوم و ستمدیده است که ظلـم سـتمگر را از   به  کمک، از جمله واجبات فطري
، حسینی همـدانی ( دفع نمایند و دست ستمگر را از ستمدیده کوتاه نمایند، مظلوم
  .)119ص، 4ج، 1404

ـ ، ن عـدالت یبهتـر : المظلـوم  العدلِ نصرة اَحسنِ«: فرمایند میدر این باره  علیامام   ياری
  .)217ص، 1387، آمدي تمیمی( »مظلوم است

مـال و عـرض نیـز در جهـت حمایـت از      ، بینی حق دفاع مشروع از نفـس  پیش
لزوم دفاع در مقابل مهاجم براي  عبدالقادر عودهاستاد . باشد بزهدیدگان احتمالی می

،  عـوده ( داند یا دیگري را دستور خداوند متعال میمال و عرض خود ، دفاع از جان
  : )476ص، 1ج، 1402

ه تجاوز کس کپس آن : ... هللاعلَیکم واتَّقُوا  يعلَیکم فَاعتَدوا علَیه بِمثْلِ ما اعتَد  يفَمنِ اعتَد
 از خدا پروا نمایید و رده استکد بر او برابر آنچه بر شما تجاوز ینکتجاوز ، ند بر شماک
  .)194: بقره( .که از مرز مقابله به مثل تجاوز نکنید)(

دارد و بـه   یعیمفهوم وسـ ، هیآمذکور در این  اند تدبیر پیشگیرانه کرده تأکیدمفسران 
امـور  دفـاع در قبـال   ه کبل، ستینمنحصر گر یات دیا جنایقصاص در مقابل قتل  مسئله

 شـود  یشـامل مـ   گیبزهدیدبه منظور دفع تهاجم و پیشگیري از حقوق را  دیگرو  یمال
  .)33ص، 2ج، 1374، مکارم شیرازي(

  گیبزهدیدراهبردهاي احتیاطی درجهت پیشگیري از . 2
آورنـد   مـی  گان شرایطی را فراهمبزهدیدخود ، با پذیرش این نکته که در بسیاري موارد

بـه  ، شـوند  اي ارتکاب بزه تبدیل میاي بر هزینه به آماج مناسب و کم، که از نظر بزهکار
از خـود در مقابـل   آنهـا   پرداخت که فرد با به کاربسـتن توان  میارائه تدابیري احتیاطی 
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گی را بزهدیـد معرض  شناسان احتیاط شخص در اساساً جرم. گی حفاظت نمایدبزهدید
هـاي ارتکـاب    موقعیـت  ساختنو هدف آن را محدود اند قلب اقدامات پیشگیرانه دانسته

  .)111ص، 1370، گسن( اند جنایت بیان کرده
ـ ، که قرآن از جمله منـابع مهـم آن اسـت   در سیاست جنایی اسالم   دابیر احتیـاطی ت

 و باشـد  میاعراض و نفوس مؤمنان ، آنها حفظ اموال تشریع شده است که هدف اصلی
  .شود آنها اشاره می ازبرخی در این مبحث به 

  تقیه. 2ـ1
یکی  که )51ص، 3ج، 1404، حسینی همدانی( از خطر است يریگ نارهک يمعناه ب »هیتق«

گی مورد بزهدیددر پیشگیري از ، به عنوان راهکاري معقول و باشد از احکام اسالمی می
تقیـه سـپر دفـاعی اسـت کـه عقـل در مقـام        ، دیگـر  به عبارت. توجه قرار گرفته است

ده کـر آن را امضـا  ، تشرع نیز که عقل کل اس، خطرهاي مهلک آن را سد راه قرار داده
  .)187ص، 1381، یبطحای( است

التحفظ عن ضررالغیر بموافقته فی قـول أو  «: تعریف شده است گونه اینتقیه در اصطالح 
؛ وسیله موافقت قولی و عملی بـا او  کردن از ضرر و زیان غیر به دوري: فعل مخالف للحق

علماي شیعه به پیروي  .)71ص، 1414، انصاري( »هرچند این موافقت برخالف حق باشد
مواقعی که مـؤمن در معـرض انـواع     همهتقیه را به اقتضاي عقل در ، از ائمه معصوم

؛ )191ص، همـان ( دانند جایز می، گیرد می مالی و حیثیتی قرار، گی اعم از جانیبزهدید
مواردي است که مسلمان  همهتقیه در : کلِّ ضَرُورةٍ التَّقیۀُ فی«: فرماید میباقرکه امام  چنان
  .)219ص، 2ج، 1407، کلینی( »شود می ناچار

گی بزهدیـد به منظـور حفـظ افـراد از    ، تقیه به گواهی قرآن کریم و روایات مربوطه
  : فرماید است که می آیات قرآن کریم، ترین مستند تقیه اصلی. تجویز و تشریع شده است

ـ مؤمنان نبا: ... إِلَّا أَن تَتَّقُواْ منْهم تُقَئۀً ... نَیالْمؤْمن اء من دونِیأَولنَ یافرِکتَّخذ الْمؤْمنُونَ الْیلَّا د ی
د از آنان یه بخواهکمگر آن ... رندیاور و سرپرست بگیمؤمنان دوست و  يفار را به جاک

  .)28: عمران آل( دییه نمایتق يبه نحو
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با اظهار مخالفـت و قطـع رابطـه از     است اگرمسلمانان اجازه داده به آشکارا اسالم 
از  بـا مـدارا  ، شـود  آنـان  متوجهناموسی یا حیثیتی ، مالی، جانی يگانگان خطریبجانب 

 ندک یم تأمینن اسالم سعادت بشر را در دو جهان یرا دیز؛ ندینما يریتوجه خطر جلوگ
، نیحسینی همدا( ستیندن افراد مسلمان نکخطرافه ب، اسالمیک از احکام  هیچو غرض 

در نیـز  قـرآن  گونه کـه   همان؛ )501ص، 2ج، 1374، شیرازي مکارم/ 50ص، 3ج، 1404
  *.استخاطرنشان ساخته را این امر مهم  مذکوره یآ

که همگی  است  درباره تقیه نقل شده احادیث و روایات بیشماري از ائمه معصوم
مـال و نـاموس و حیثیـت انسـان و پیشـگیري از      ، از توجه ویژه اسالم به حفـظ نفـس  

ـ التَّق«: فرمایـد  این باره مـی  درصادقمام ا. دارندحکایت گی وي بزهدید الْمـؤْمنِ   ۀُ تُـرْس ی
التَّقنِیوؤْمالْم رْز221ص، 2ج، 1407، ینیلک( »تقیه سپر مؤمن و حافظ اوست: ۀُ ح(.  

یـا   تـر  مهـم ضرر و زیان  سببحد نهایی تقیه تا آنجاست که ، باید یادآور شد اکنون
  : فرماید می باقرامام. گناهی نشود ریختن خون انسان بی

قـرار داده شـده    یـه همانا تق: إِنَّما جعلَت التَّقیۀُ لیحقَنَ بِها الدم فَإِذَا بلَغَت التَّقیۀُ الدم فَلَا تَقیۀَ
، یدرسـ  یزيپس هرگـاه کـار بـه قتـل و خـونر     ؛ مصون بماند] نفوس[ ها است تا خون

  .)172ص، 6ج، 1407، یطوس( یستن] مشروع[ یزجا یهتقیگرد

  توریه. 2ـ2
  : کند می تعریف گونه اینرا  »توریه« ،مرتضی انصاريشیخ 

معنـاي صـحیح و مطـابق واقـع آن     ، توریه عبارت است از اینکه منظور گوینده عبارت
چـه  ( آن است که مخاطب، اما هدف او از بیان چنین عبارتی؛ ] گوید نمی دروغ[ است

معنایی خالف معناي واقعی را که نـزد او ظهـور   ، )همه مخاطبان و چه مخاطبی خاص
  .)17ص، 2ج، 1415، انصاري( از آن برداشت کنند، دارد

                                                   
و درسـت از   مطرح ساخته اسـت بحث تجویز تقیه را ، سوره نحل 106قرآن با تعبیر دیگري در آیه  *

؛ گراست مؤمن در حقیقت و باطن حق، در تقیه. بریم همین آیه است که به تفاوت تقیه و نفاق پی می
 در، سازد مال یا ناموس خود به ناچار عقیده قلبی خویش را پنهان می، ظاهر براي حفظ جان ولی در

 . ایمان در ظاهرونی و تظاهر به ردانیم نفاق یعنی کفر د صورتی که می
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  : گونه تعریف کرد توان این می، عبارت دیگر به
ـ ا. شود و نه راسـت  یدروغ گفته مه در آن نه کزدن است  حرف ینوع، هیتور ، ن روشی
، بهجـت ( شـود  مـی  ار گرفتهکاز دروغ به ی ه به منظور خالصکاست  يارک پنهان ینوع

  .)476ص، 1375
، تفاسیر و منابع حدیثیبعضی در ولی ؛ است توریه در قرآن کریم نیامدهه هرچند واژ

ـ «: از جمله؛ ندا مصادیق توریه شمرده شده، قرآناز  یآیات ـ  ؛ النُّجـومِ  یفَنَظَرَ نَظْرَةً ف  یفَقَـالَ إِن
بـا   ابـراهیم یکی از احتماالت مفسران این است که حضـرت  . )89ـ88: صافات( »سقیم

کـردن نقشـه    آمدن بهترین فرصت براي عملی شدن شهر و پیش توجه به آگاهی از خالی
در ، بـود  خود به منظور رسیدن به هدف واالي خویش که همانا هدایت قوم گمـراهش 

: ك. ر، براي اطالع از تفاسیر مربوطـه و چگـونگی توریـه   ( این سخن توریه کرده است
/ 134ص، 11ج، 1363، عبـدالعظیمی  شـاه  /حسـینی 90ص، 19ج، 1374، مکارم شـیرازي 

، 1404، / مجلسـی 702ص، 8ج، 1377، / طبرسـی 355ص، 16ج، 1398، خمینـی  نجفـی 
بـراي جـواز    در بسـیاري از احادیـث  ، مجلسیعالمهبه تصریح همچنین . )29ص، 12ج

  .)50ص، 12ج، 1404، مجلسی( به این آیات استناد شده است، توریه
به پـنج   آن را، خویش از قَسمهاي  بندي در یکی از انواع تقسیم بهاءالدین عاملیشیخ 

بـراي  چون سوگندخوردن هم؛ استواجب آن اول  دسته است کهده کربندي  طبقه دسته
ـ ا دفع ظلـم از او و اگـر در ا  یا عرض او از دست ظالم یا مال او یمسلمان  یخالص ن ی

  .)193ص، ] تا بی[ ،عاملی( بهتر است، ه از دروغ خالص شودکند که یتور، صورت

  مهم هاي تصمیم مشورت در. 2ـ3
بدون  و امور خود به تنهایی همهتواند براي  موجودي اجتماعی است و نمی، نسانا

هـاي زنـدگی    در همـه عرصـه  بنـابراین  ؛ بندي کنـد  اولویتریزي و  برنامه، مشورت
دوستی و آشنایی ـ براي کسـب موفقیـت و پیشـگیري از     ، وکار کسب، خانوادگی  ـ

نیازمنــد مشــورت بــا افــرادي اســت کــه معلومــات و تجربــه الزم در ، بزهدیــدگی
ترین مسائل ارتباطـات   مشورت از مهم، بر این اساس. نظر را دارند هاي مورد زمینه



    و...از منظر قرآن  یدگیاز بزهد يریشگیعام پ ریتداب  
179

  

در ایـن  . باشـد  مـی هـا نـاقص    گیري تصمیم، رود که بدون آن اجتماعی به شمار می
ترین عوامـل   از مهم، عدم مشورت حقوقی پیش از قرارداد و اقدامات حقوقی، باره

  .شود بزهدیدگی محسوب می
تنهـا در   نـه ؛ اسـت  مستمر براي مؤمنان برشمرده اي قرآن کریم نیز مشورت را برنامه

ـ آنهـا در م  يارهاکد همه یگو یمبلکه ، موقتار زودگذر و ک یک شـان بـه صـورت     انی
شان بـه صـورت مشـورت در    یارهاک] مؤمنان[ :... مبینه  يو أَمرُهم شُور ... «: است يشور

  .)38: شوري( »هاست ان آنیم
ه بـدون  کـ است  يشور اصل، از منظر قرآن کریم یاجتماع ئلن مساتری مهمیکی از 

، هـا  مطرح گردد و عقل يه مسائل در شورک یهنگامولی ؛ باشد میناقص  ارهاکهمه ، آن
ب یـ ع مکپخته و  امالًکمسائل ، بشتابند یکدیگر کمکه بگوناگون  يها دگاهیو د تجارب

  .)462ص، 20ج، 1374، مکارم شیرازي( و از لغزش دورتر است گردد یو نقص م
دستور  پیامبردرجه اهمیت این مسئله تا جایی است که خداوند به ، افزون بر این

یسـتغنی   مـا «: فرمایـد  مـی نیز  پیامبر *.دهد در کارها با امت خویش مشورت نماید می
رج175ص، 3ج، 1418، هشام ابن( »نیاز نیست از مشورت بی کس هیچ: شورةل عن م(.  

زمینـه  ، همـه جوانـب آن   گاهی افراد بـا تصـمیمی نسـجیده و بـدون درنظرگـرفتن     
اي کـه بـا توجـه بـه      بسـا بزهکـاران بـالقوه    چـه . آورند بزهدیدگی خویش را فراهم می

 مناسب به خصـوص  یافراد آنها را به عنوان آماج، نداشتن معلومات الزم ای یتجربگ کم
دهند و اینجاست که افراد با  هاي مالی یا جنسی مورد شناسایی قرار می براي بزهدیدگی

                                                   
م ولى مسلّ؛ شود مفهوم وسیعى دارد و همه کارها را شامل مى، مرگرچه کلمه األ؛ »مراالُ و شَاوِرهم فىِ« *

؛ تابع وحـى بـود   فقطبلکه در آنها ، کرد هرگز در احکام الهى با مردم مشورت نمى پیامبراست که 
کردن احکـام الهـى بـود و بـه      نگی اجراییچگواجراى دستورات و  فقط نوع، بنابراین مورد مشورت

نظـر  ، اجراى قـانون  نوعدر  فقطکرد و  مشورت نمى گاه هیچ، در قانونگذارى پیامبر، عبارت دیگر
مسـلمانان  ، کـرد  پیشـنهادى را طـرح مـى    پیامبرگاهى که ، بر این اساس. شد جویا میمسلمانان را 

آیا این یک حکم الهى است؟ و یک قانون است که قابل اظهارنظر نباشد یـا بـه    پرسیدند مینخست 
، اول بود نوعکردند و اگر از  اظهارنظر مى، دوم بود نوعاگر از  مربوط است؟چگونگى تطبیق قوانین 

 ). 143ص، 3جشیرازي،   کارمم( شدند تسلیم مى
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هاي آنان  گرفتن از مشاوري شایسته درباره چگونگی برخورد بزهکاران و خواسته مشورت
العملـی مناسـب    با عکس، ریزي پیش برود هایی که بزهکار باید با برنامه به ویژه در جرم

: فرمایـد  درایـن بـاره مـی    امیـر مؤمنـان  . توانند از بزهدیدگی خود پیشگیري نمایند می
»ام عطب نم شارستَا مرْ ینْدتَشیس نْ لَمشود و  هالك و نابود نمی، کسی که مشورت کند: و م

  .)342ـ341ص، 8ج، 1408، محدث نوري( »شود پشیمان نمی، هرکس مشورت کند

  غیرموثق ضرورت تحقیق در خبر. 2ـ4
سفارش اکید ، از جمله تدابیر احتیاطی قرآن کریم در جهت پیشگیري از بزهدیدگی

اسـاس  . شـود  نسبت به اخباري است که از منابع غیرموثق شـنیده مـی  بر هوشیاري 
زندگی اجتماعی برپایه اعتماد به اخبار و ترتیب اثردادن به آنهاست و بناي عقال و 

خبرمتـواتر  ( آور مدار عملکرد آنان نیز بر قبول خبري است که اگر براي انسان یقین
یا به حسب یعنی ؛ مینانی بیاوردکم وثوق و اط دست، نیست یا توأم با قراین قطعی)

یا به ، دهد که متخصص یک فن به ما می مانند خبري؛ آور باشد نوعش خبري وثوق
کـه  ، مورد وثوق ما باشد، شخص آورنده خبر مثالً؛ آور باشد حسب شخصش وثوق

. )311ص، 18ج، 1417، طباطبـایی ( عقال بنا دارند بر این خبر نیز ترتیب اثر دهنـد 
. دانند غیرقابل اعتماد می مبناست که عقال خبري غیر از اینها را غیرموثق وهمین   بر

  : فرماید قرآن کریم در این باره می
ـ   ینُواْ أَن تُصیبِنَبإٍ فَتَب م فَاسقٌکنَ ءامنُواْ إِن جاءیها الَّذیأَا ی مـا    یبواْ قَوما بجِهالَـۀٍ فَتُصـبِحواْ عل

منَاد لْتُمآورد ینـزد شـما خبـر مهمـ     یاگـر فاسـق   !دیا مان آوردهیه اک یسانک يا: نیفَع ،
تـا  ، دیقت آن واقف شـو یتا به حق، دینکرامون آن بحث و فحص یق و پیخبرش را تحق

ـ ا ردهکـ ه با آنان ک ياز رفتار و بعداً دیبتاز یبر سر قوم یمبادا بدون جهت و به نادان ، دی
  .)6: حجرات( دیمان شویپش

 خبرند به معناي افرادي است که از حقیقت بی، حال بوده »بجِهالَۀٍ« ،مذکوردر آیه 
آیه شریفه دستور بـه تحقیـق و بررسـی خبـر     زیرا ؛ )152ص، 4ج، 1377، طبرسی(

، و این احتیاط رفع جهالت و حصول علم نسبت به خبر اوست فاسق را داده است و
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تکیه و عمـل بـر    زیرا؛ باشد میجامعه  راهکاري براي پیشگیري از بزهدیدگی افراد
توانـد   بسیار خطرناك است و می، اخبار غیرموثق بدون آگاهی از صحت و سقم آن

، 22ج، 1374، مکـارم شـیرازي  ( حیثیت و حقـوق اشـخاص را بـه خطـر بیانـدازد     
  .همراه داشته باشد  و بزهدیدگی آنانرا به)156ص

 بـودن خبـر   به کذب سازد که اگر می این نکته را روشن، در انتهاي آیه »نادمین« ذکر
  .گی وي را ایجاد نخواهند کردزمینه بزهدید، یابندعلیه دیگري علم و آگاهی 

  نتیجه
مندي از  ما را به بهره، گیبزهدیدپیشگیري از  سیاست جنایی اسالم به مسئلهتوجه ویژه 

رهنمـون   بارههاي تعالیم اسالمی و به ویژه آیات قرآن کریم در این  ها و قابلیت ظرفیت
انـد و بـر    تدابیر عامی که زیربناي جامعـه را نشـانه گرفتـه   ، در اندیشه اسالمی. سازد می

رساندن  در کنار تدابیري که بر به حداقل، اصالح محیط فرهنگی و اقتصادي تأکید دارند
هاي دینی در  براساس آموزه. شود به وفور دیده می، هاي بزهدیدگی تالش دارند موقعیت

  : پرداخت هاییتوان به ارائه پیشنهاد با وقوع بزهدیدگی میجهت مبارزه 
 يهـا  ارزش يارتقا ی وبخش یآگاه و یآموزش همگانراه از  یاجتماع يبسترساز. 1
  .ندا گیبزهدیدمختلف  يها از گونه یشگیريپجهت  عام قرآن در يراهبردها، یاخالق
منظـور فراگیـري   گی را بـه  بزهدیـد قرآن کریم آموزش ویژه به افراد در معـرض  . 2

هـا بـه    امروزه این آموزش. داند ضروري می، سازي در برابر جرایم هاي خودایمن مهارت
هـاي   آمـوزش ، عـالوه  بـه . نـد ا ها و مدارس قابل اعمال رسانه راهاز ، هاي گوناگون شکل

هـا یـا    رایگان حقوقی و اجتماعی بـه زبـان سـاده بـه کودکـان یـا سـالمندان در پـارك        
 یعدم آگـاه از آنجا که ، به عنوان مثال؛ رسد ها نیز مفید به نظر می هسراهاي محل فرهنگ

زنـدگی ایـن    در را ییهـا  چالشتواند  میفوت همسر پس از مقررات ارث  سالمندان از
  .باره به آنها ضروري است هاي الزم در این آموزش، آوردوجوده عزیزان ب

رسانی از اصول اولیه براي پیشـگیري   آموزش و اطالع، از آنجا که از منظر اسالم. 3
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هـاي تخصصـی و تربیـت نیـروي کارآمـد در جهـت        ایجاد رشـته ، از بزهدیدگی است
آموزش مسائل محوري به افرادي همچون کودکان و سالمندان یا اشخاصی که حفاظت 

  .شرط اولیه است پیش، از آنان را برعهده دارند
یفه و به عنوان وظ، گیبزهدیدافراد در معرض به  یانرس ياریدفاع از مظلومان و . 4

بنابراین اعـزام مرتـب بـازرس بـه مراکـز نگهـداري       ؛ است قلمداد شده تکلیف شرعی
یـا تعیـین شـماره تلفـن و     ، نظارت بر رفتار مراقبـان ، سرپرست سالمندان یا کودکان بی

ـ     پیامک براي گزارش موارد خشونت ه وسـیله  هاي خانگی و بررسـی و پیگیـري آنهـا ب
  .باشد از الزامات می، مددکاران زبده

دولت نیز باید بودجـه بیشـتري   ، هاي مردمی عالوه بر کمک، در همین جهت. 5
پشتیبانی مادي و معنـوي دولـت از نهادهـایی کـه بـه      . بینی کند براي این مهم پیش

گونـه   بـراي ادامـه حیـات ایـن    ، شـوند  پذیر بنیان می منظور حمایت از اقشار آسیب
  .رسد ناپذیر به نظر می نهادها امري اجتناب

هـاي اخالقـی حـاکم بـر      سازي فرهنگی در جهت ارتقـاي ارزش  تمرکز بر زمینه. 6
ضامن امنیت و سـالمت جسـمی و   ، حفظ اسرار دیگران یا کنترل خشم همچون جامعه

د خالی از فایده نخواهـ ، بنابراین راهکارهایی مانند موارد ذیل؛ استروحی افراد جامعه 
برخوردترین و صبورترین کارمند یا کسبه از دید مراجعـان   انتخاب و تشویق خوش: بود

  .در ادارات یا خریداران و حتی انتخاب و تنبیه کارمند یا کسبه بدخُلق
. شـود  به مجازات محدود نمـی  فقطه بزهدیدسیاست جنایی اسالم در حمایت از . 7

معنـا کـه عـالوه بـر مجـازات       بـدین ؛ استدفع بدي به بهترین شکل آن ، دیدگاه اسالم
از ، از جمله عفو و بخشش و حتی با کمـک بـه بزهکـار    يبا راهکارهاي دیگر، بزهکار
  .هاي مکرر جلوگیري به عمل خواهد آمد گیبزهدید

ینـد  رآگیـري ف  عملکرد و کردارشان در تسهیل شـکل نوع توانند با  گان میبزهدید. 8
خود اشـخاص   به وسیلهبنابراین رعایت احتیاط ؛ نقش داشته باشند، مجرمانه علیه خود

بـه عنـوان تـدبیري    ، زا هبزهدیـد هـاي   در مواجهه با افعال مجرمانـه و کـاهش موقعیـت   
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مشورت از مؤکدات دیـن  ، به عنوان مثال؛ استپیشگیرانه مدنظر سیاست جنایی اسالم 
 و» لیمعمـو « ،»مهـم « ،»خیلـی مهـم  « بندي امـور حقـوقی بـه    دسته. باشد مبین اسالم می

» مهم« و» خیلی مهم« کردن مشاوره حقوقی پیش از انجام امور و اجباري» چندان مهم نه«
  .هاي کالن کارگشاست نیز در پیشگیري از بزهدیدگی

سـفارش  ، در جهت پیشگیري از بزهدیـدگی  از جمله تدابیر احتیاطی قرآن کریم. 9
 ثمـره . شـود  مـی  شـنیده اکید بر هوشیاري نسبت به اخباري است که از منابع غیرموثـق  

هـاي اینترنتـی    ایجاد سـایت ، به عنوان مثال؛ کاهش بزهدیدگی است، تسهیل امر تحقیق
رسانی حقیقی و اعالم شفاف مراکز مجاز و قانونی براي  رسمی و موثق به منظور اطالع

اعتمـاد بـه   ، صـالح  تجاري و هر عملی که به تشخیص مراجع ذي، انجام اعمال حقوقی
   . ساز بزهدیدگی اشخاص خواهد بود زمینه، یقآنها بدون تحق
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