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Abstract
Necessity of observation of human dignity in crime prevention strategy requires that
individuals’ liberties are not restricted on the excuse of crime prevention. This
matter appears, on the one hand, in the expansion of free space and reduction of
controlled spaces and, on the other hand, in the formation of a thought-out strategy
by the governments that observes human dignity in the form of social policies in
order to prevent crime. In the meantime, crime prevention regulation, the purpose of
which is to respect individuals’ rights and freedoms and to determine the scope of
implementation of active preventive strategies, has been always emphasized and
focused in Islamic teachings under the titles like advocating the privacy, dignity and
freedom of humans. However, this criterion has faded in most of Western countries
and the consequences of continuation of this challenge have been more crystallized
for the citizens of these countries. Accordingly, the doctrines of Islamic
jurisprudence is full of teachings which focus on active preventive policies along
with respecting human dignity and explain punishments for the violators. This
article aims to explain dignity-oriented crime prevention in the light of teachings of
Islamic jurisprudence and religious sources and to describe its different aspects and
manifestations.
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 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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چكیده
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادیهای افراد به بهانۀ پیشگیری
از جرم است ،این مهم ،از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترلشده و از سوی دیگر ،در شوکلگیوری
راهبرد سنجیدۀ دولتهای ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی ،جهت پیشگیری از جرم نمایان میشوود .در
این میان ضابطهمند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادیهای فردی و تعیوین حودود و ثغوور
اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است ،همواره در آموزههوای اسوالمی تحوت عنواوینی همچوون حمایوت از حوریم
خصوصی ،کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصهای که در بسیاری از کشورهای غربوی
رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور سواخته اسوت .بور
این اساس آموزهها ی فقه اسالمی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کراموت انسوانی تأکیود
ورزیده و عقوبتهایی را برای ناقضان آن بیان کرده است .هدخ از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامتمودار از جورم در
پرتو آموزههای فقه اسالمی و منابع شرعی با تشریح جنبهها و جلوههای آن است.

واژگان کلیدی
پیشگیری ،جرم ،سیاست جنایی ،فقه ،کرامت انسانی.
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 .1مقدمه
سیاست جنایی بهعنوان مجموعه تدابیری که بدنۀ اجتمواع در مقابلوه بوا بزهکواری بوهکوار
میبندد ،در هر مکتب یا کشوری از نظر اولویتبخشی بوه مسوللۀ امنیوت ،برابوری و آزادی
متفاوت است؛ نظامهای سیاسی براساس جهانبینی و رویکرد ارزشی بنا نهوادهشودۀ خوود،
ساختارهای متناسب در قالب سیاست جنایی را بنا مینهند.
یکی از راهبردهای سیاست جنوایی ،پیشوگیری از جورم اسوت کوه در ایون عرصوه بوا
جرمشناسی پیشگیری ارتبا نزدیکی دارد .در این زمینه پیشگیری بوه معنوای جلووگیری از
تبدیل اندیشۀ مجرمانه به عمل یا دشوار کردن ارتکاب آن است ،بوهنحووی کوه شوهروندان
بهتر حمایت شوند و دولت نیز کمتر در امر مجازات سرمایهگذاری کند .بورای اعموال ایون
اقدامات غیر قهرآمیز ،رضایت کینفع الزامی است ،زیرا برخالخ ضمانت اجرای کیفری که
یکسویه العمال میشود و مجرم نمیتواند در وجاهت آن دخالتی کند ،در این نوع پیشگیری
جنبۀ اقناعی منا اعتبار است.
اسالم به عنوان یک مکتب ،در سیاست جنوایی خوود عوالوهبور پورداختن بوه اقودامات
واکنشی و کیفری در راستای مقابله با جرائم ،برای اقدامات کنشوی پیشوگیرانه نیوز اهمیوت
ویژهای قائل است و در واقع راهبرد اصلی و اولیۀ خود را بر سیاسوتهوای غیرکیفوری بنوا
نهاده و تدابیر کیفری را بهعنوان آخرین راهکار مقابلوه بوا مجرموان در نظور گرفتوه اسوت.
همچنین از آنجا که از نگاه آموزههای اسالمی خداوند به همۀ فرزندان حضرت آدم کراموت
کاتی بخشیده است ،آنچنانکه سیاست جنایی اسالم در اتخاک راهکارهای کنشی بر صویانت
از کرامت انسانی و تضمین حقوق و آزادیهای مشوروع افوراد در برابور کنشوگران عرصوۀ
پیشگیری توجه ویژه داشته است .ازاینرو امام صادق(ع) فرمودهاند« :1سوه چیوز اسوت کوه
همۀ انسانها بدان نیازمندند :امنیت ،عدالت و رفاه».

« .1ثَلَاثَۀُ أَشْیَاءَ یَحْتَاجُ النَّاسُ طُرِّات إِلَیْهَا الْأَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخلصْب».
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حفظ امنیت شهروندان و نهادهای حاکمیت ،رسالت عودالت کیفوری اسوت ،ایون مهوم
شامل تضمین حق شهروندان بر امنیت جانی ،مالی و اخالقی در برابر مجرمان از یک سو و
تضمین حق شهروندان (از جمله متهمان و بزهکاران) بر امنیوت حقووقی – قضوایی یعنوی
حقوق و آزادیهای فردی در مقابل نهادهای عدالت کیفری از سووی دیگور اسوت (نجفوی
ابرندآبادی .)12 :1391 ،با این حال عدم پاسداشت کرامت انسانی به بهانۀ توأمین امنیوت و
گسترش جرائم ،بهویژه در برخی کشوورهای غربوی مسوللهای اسوت کوه شوهروندان را بوا
محدودیتهای بسیاری مواجه ساخته است ،معضلی که هودخ قورار دادن پیشوگیری را بوا
استفاده از هر وسیلهای توجیه میکند.
مطالعۀ پیشگیری کرامتمدار از جرم در پرتو آموزههای فقوه اسوالمی موضووع نوشوتار
حاضر را تشکیل میدهد .ازاینرو پرسش اساسوی ایون پوژوهش آن اسوت کوه مهومتورین
شاخصههای پیشوگیری کراموتمودار در پرتوو آمووزههوای فقوه اسوالمی چیسوت؟ بورای
پاسخگویی به این پرسش ،با خوطمشوی روششوناختی توصویفی – تحلیلوی ،بوه بررسوی
موضوع از منظر منابع قرآنی ،روایوی و قوانونی پرداختوه مویشوود .بوه ایون منظوور ،ابتودا
هنجارمندسازی پیشگیری کرامتمدار از جرم در آموزههای دین اسالم بررسی شده ،سوپس
عدم توجیه وسیله با هدخ پیشگیری در دین مبین اسالم و در انتها رویکورد علوتمودار در
پیشگیری اسالمی از جرم تبیین خواهد شد.
 .2هنجارمندسازی پیشگیری کرامتمدار از جرم در آموزههای دین اسالم
اسالم بهعنوان یک مکتب ،در سیاست جنایی خود عالوهبر پرداختن به اقدامات واکنشوی و
کیفری در راستای مقابله با جرائم ،برای اقدامات کنشی پیشگیرانه نیز اهمیت ویژهای قائول
است و در واقع راهبرد اصلی و اولیۀ خود را بر سیاستهای غیرکیفری بنوا نهواده و تودابیر
کیفری را بهعنوان آخرین راهکار مقابله با مجرمان در نظر گرفته است.
چنانکه پیامبر اسالم(ص) فرمودهاند« :ادرءوا الحُدود عَن المُسلمین موا اسوتَطعتم» ،یعنوی
تا آنجا که میتوانید مجازات را از مسلمین دفع کنیود (محمودی ریشوهری 416 :1386 ،و
 .)417امیرالمؤمنین علی(ع) نیز پس از بیعت مردم با ایشان و تقاضوای گروهوی از صوحابه
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برای به کیفر رساندن شورشیان بر ضد عثموان ضومن فراخوانودن آنوان بوه حفوظ آراموش
میفرماید« :وَ سَأُمْسلکُ الْأَمْرَ مَا اسْتَمْسَکَ وَ إِکَا لَمْ أَجِدْ بُدّات فَآخلرُ الدَّوَاءل الْکَیُّ» ،یعنی بهزودی
این مسلله را با مدارا حل میکنم تا وقتیکه مدارا ممکن باشد و هرگاه چارهاى نیابم آخرین
دوا دا نهادن است (نهجالبالغه ،خطبۀ .)229 :168
در سیاست جنایی اسالم سه مرحله برای مبارزه علیه بزهکاری وجوود دارد کوه مکمول
یکدیگرند :مرحلۀ اول قبل از تصمیم قطعی به ارتکاب جرم؛ سیاست جنایی در این مرحلوه
با تدابیر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بهدنبال ایجاد جامعهای سالم است ،بهصوورتی کوه
تصمیم به ارتکاب جرم در کهن افراد شکل نگیرد .مرحلۀ دوم پس از تصمیم قطعی فرد بوه
ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه است؛ چنانچه شیوههای مرحلۀ اول موؤثر واقوع
نشد ،راهحلهایی بهکار گرفته میشود تا شخص مصمم نتواند تصمیم خود را عملوی کنود.
در این مرحله باید شیوهایی بهکار گرفته شود که وقوع عمل مجرمانه را دشوار یوا نواممکن
سازد.
مرحلۀ سوم مربو به پس از اجرای هودخ مجرمانوه و تحقوق بزهکواری اسوت و بوه
سزادهی و بازسازگاری مجرمان میپوردازد .بنوابراین در آمووزههوای اسوالمی راهکارهوای
پیشگیری اجتماعی و مقابله با ریشههای فساد ،از طریق تربیت و فرهنگسازی در اولویوت
قرار دارد (میرخلیلی .)308 :1394 ،ازاینرو تدابیر توانافزای کنشوی بور اقودامات واکنشوی
قهرآمیز هموواره رجحوان دارد و مسولوالن جواموع اسوالمی را بوه پیشوگیری حوداکثری و
مجازات حداقلی رهنمون میسازد.
امیرالمؤمنین علی(ع) در خصوص پیشگیری اولیه و شتاب در تربیوت فرزنود پویش از
سخت شدن دل ،قلب نوجوان را به زمین کاشتهنشدهای تشبیه کردهاند که آمادۀ پذیرش هر
بذری است که در آن پاشیده شود« :إنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثل کالْأَرْضِ الْخَاللیۀِ مَا أُلْقلوی فویهوا ملونْ
شَیءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُک بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یقْسُوَ قَلْبُک» (نهجالبالغه ،ناموۀ  .)31ایموان و تقووا نیوز
بهمثابۀ پلیس درونی ،مؤثرترین راهکار پیشگیری کنشی از ارتکاب گناه و جرم شناخته شده
است .امام علی(ع) در خطبۀ مشهور متقین همام در توصیف مؤمنان آوردهاند« :وَ شُورُورُهُمْ
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مَأْمُونَۀٌ» ،یعنی مردم از آزارشان در امان هستند (نهجالبالغه ،خطبۀ  .)287 :194چراکه انسان
مؤمن با اعتقاد به نظارت خداوند بر اعمال خویش «إِنْ تُبْدُوا شَیْلتا أَوْ تُخْفُوهُ فَوإِنَِّ اللَِّوهَ کَوانَ
بِکُلِِّ شَیْءٍ عَللیمًا» (احزاب )45 :و حکمت امتحانات الهوی و اعتقواد بوه حیوات اخوروی و
پاداش و عذاب وعده دادهشده از جانب پروردگار «فَمَنْ یَعْمَلْ ملثْقَوالَ کَرَِّۀ خَیْورتا یَورَهُ وَمَونْ
یَعْمَلْ ملثْقَالَ کَرَِّۀ شَرتِّا یَرَهُ» (زلزال 7 :و  )8به مرحلهای از خودکنترلی میرسود کوه بویهویچ
اجباری و بدون نیاز به مداخالت موقعیتمدارانه ،از ارتکاب اعمال انحرافی پرهیز میکند.
در کنار توجه به مباحث تربیتی فردمدارانه ،توصیه و تأکید بر امر به معوروخ و نهوی از
منکر بهعنوان راهکار کنشی جامعوی بهمنظور مقابلوه بوا عوامول جورمزای محیطوی بخوش
دیگری از تدابیر پیشگیرانۀ آموزههای اسالمی را تشکیل میدهد .در مکتب فقهوی گواهی از
امر به معروخ و نهی از منکر با عنوان دفاع اجتماعی در مقابل دفاع مشروع یاد شده است.
امام محمدباقر(ع) در خصوص تأثیر پیشگیری جوامعوی و مشوارکت جامعوۀ مودنی در
ایجاد امنیت و آرامش فرمودهاند که اجرای امر به معروخ و نهی از منکر موجب امن شودن
راهها ،رونق تجارتها ،حالل بودن کسبها ،آباد بودن زمین ،گورفتن حوق از دشومنهوا و
قویتر شدن حکومتها میشود (عابدزاده .)188 :1398 ،بهنظور مویرسود اوصوافی ماننود
اختیار و خودانگیختگی ،آگاهی ،وجود نفخۀ الهی و برخورداری از قودرت تعقول و تفکور
حاکی از ظرفیتهایی در نهاد آدمی است که برای توجیه کرامتمندی انسوان کوافی اسوت
(عارفی ،)62 :1392 ،ازاینرو تدوین سیاستهای پیشگیرانه از جرم میبایست با مبنوا قورار
دادن این مهم همراه باشد که حقوق بشری جزء الینفک وجودی انسان بووده و الزم اسوت
ضمن تکریم شخصیت شوهروندان از هرگونوه اقودامی کوه شوامل تودابیر نقوضکننوده یوا
تبعیضآمیز نسبت به این موضوع است ،اجتناب ورزید.
به این اعتبار است که کرامت انسان بزهدیده ،بزهکار ،حقووق و آزادیهوای فوردی ِ اعضوای
جامعه به نوبۀ خود در سیاست جنایی موضوعیت پیدا میکند (نجفی ابرندآبادی .)47 :1398 ،بوه
هر رو ،مکتب اسالم از تدابیر کنشی موقعیتمدار نیز غافل نبوده و آموزههایی در منوابع اسوالمی
موجود است که به آنچه امروزه تحت عنوان پیشگیری وضعی یاد میشود ،بسیار نزدیک اسوت.
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پیشگیری وضعی که بهدنبال تغییر وضعیت پیش جنایی از طریق کواهش جوذابیت آمواجهوا یوا
دشوارسازی ارتکاب جرم ،به منظور منصرخ کوردن بزهکوار بوالقوه از تصومیم خوود اسوت ،بوا
تعابیری نظیر دفع منکر ،سد کرایع و حرمت مقدمۀ حرام ،در منوابع فقهوی قرابوت دارد .بوهطوور
مثال ،از منظر مرحوم خویی معنای دفع منکر ،ناتوان کردن مرتکوب از انجوام عمول مجرمانوه در
خارج است؛ خواه به اختیار خود دست از عمل مجرمانه بکشد یا نتوانود آن را انجوام دهود« :أنِّ
دفع المنکر إنِّما یجب إکاکان المنکر ممّا اهتم الشارع بعد وقوعه کقتل النفوس المحترموه ،وهتوک
األعراض المحترمه ،ونهب األموال المحترمه...فانَ مَعنى دفع المُنکر هُو تَعجیز فاعللوه عَون ا تیوان
به و إیجاده فی الخارج سَواء ارتدع عَنه باختیاره أم لَوم یرتودو النَهوی عون المنکور لویس إال ردع
الفاعل و زجره عنه علی مَراتبه المُقرره فی شَریعه المُقدسه» (خویی )181 :1375 ،و به نظور اموام
خمینی (ره) اگر پیشگیری از جرم متوقف به ورود به منزل یا ملک مجرم و یا تصرخ در اموووالِ
وی؛ مانند محل سکونت و زندگی او باشد ،جایز است ،درصوورتیکوه جورم در حوال وقووع از
امور مهمی باشد که خداوند بههیچوجه راضی به انجام آن نیست ،نظیور قتول نفوس و نیوز بیوان
داشتهاند که نزدیکتر به قواعد فقهی آن است که دفع منکر و بازداشتن از کاری کوه منشوأ فسواد
باشد واجب است (میرخلیلی .)103 :1390،بنابراین دفع منکر صرفات مربو به زمان قبل از وقووع
منکر بوده ،به معنای عاجز کردن و ناتوان ساختن فاعل پیش از ارتکاب منکر است و بوه وظیفوۀ
مسلمانان در جلوگیری از تحقق بزه اشاره میکند.
در این میان ،سد کرایع نیز ممنوع کردن یک امور مجواز اسوت توا وسویلۀ ارتکواب امور
غیرمجاز دیگری قرار نگیرد .در فقه امامیه حرمت مقدمۀ حرام به این معنوا نزدیوک اسوت.
مقدمۀ حرام همان امری است که برای تحقق عمل حرام الزم در ابتدا واقع شوود .ازایونرو
خرید و فروش کاغذ اگرچه بهخودیخود حرام نیست ،چنانچه به قصد تهیوۀ کتوب ضواله
باشد ،حرام خواهد بود.
در روایتی از امام صادق(ع) در خصوص پیشگیری وضعی کوه منجور بوه نواتوان سواختن
فاعل از ارتکاب جرم برخالخ میل و ارادۀ اوست آمده اسوت ،فوردی از تمایول موادرش بوه
رابطۀ نامشروع ،به پیامبر اکرم(ص) اطالع میدهد و ایشان میفرماید که مادرت را حبس کون
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و چون آن مرد میگوید از حبس نتیجهای حاصل نشده پیامبر(ص) میفرماید مادرت را با بند
مقید کن ،زیرا بهترین کاری که در حق مادرت میتوانی انجام دهی منع کردن وی از ارتکواب
محرمات است« .جاء رَجل إلی رسول اهلل(ص) فَقال :إن اُمی التدفع یَد المس فقال :فحبسوها،
قال :قد فعلت ،قال :فامنع من یدخل علیها ،قال :قد فعلت ،قال :قیدها فانوک ال تبرهوا بشوی ء
أفضل من أن تمنعهوا مون محوارم اهلل عزوجول» (حور عواملی 114 :1387 ،و  .)415بنوابراین
سیاست جنایی اسالم عالوهبر توجه به مقابله با ریشوههوای فسواد و پیشوگیری اجتمواعی ،از
برخوردهای کنشی موقعیتمدار نیز غافل نبوده است و در جایی که ظرفیت جنایی بواالیی در
فرد وجود داشته باشد ،بهطوریکه حالت خطرناک خود را آشکار سازد ،تودابیر محدودکننودۀ
آزادی در راستای پیشگیری وضعی پذیرفته شده است.
در خصوص نقش شرایط پیشجنایی در تحقق جرائم ،پیامبر گرامی اسوالم(ص) در روایتوی
در مورد حرمت شرب خمر بهجز شارب آن نه گروه دیگر از اعضای جامعه را هم کوه پویش از
ارتکاب فعل حرام در ایجاد شرایط تحقق گناه یا همان شرایط پیشجنایی نقش داشوتهانود ،لعون
یاهللعلیهوآلهوسلمفیالخمرعشره:غارسهاوحارسهاوعاصيرهاو
کردهاند« :لعنرسولاهللصل 
راربهاوساقیهاوحاملهاوالمحمولهإلیهوبایعهاومشيتریهاوآكيلَمينهيا( »قربوانی الهیجوی،
 .)47 :1384از بین ده نفر یادشده در این حدیث ،شارب خمر مباشر است و بقیوۀ افوراد معواون
جرم هستند که حرمت اعانت بر اثم و تأکید بر عدم تعاون در جرم و گناه و انتفای شرایط پویش
جنایی بهخوبی استنبا میشود .همچنین در خصوص نقش بزه دیوده و سوبک زنودگی وی در
پیشگیری وضعی از بزهدیده واقع شدن خداوند متعال چنین میفرماید« :ای پیغمبور (گراموی) بوا
زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند ،کوه ایون کوار بورای
اینکه آنها (به عفت و حریت) شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس رانان) آزار نکشوند
بسیار نزدیکتر است و خدا (در حق خلق) بسیار آمرزنده و مهربان است» (احزاب.1)59 :
« .1یَاأَیُُّهَاالنَُّبِیُُّقُلْلِأَزْوَاجِكَوَبَنَاتِكَوَنِسَاءِالْمُؤْمِنِینَیُدْنِینَعَلَیْهِنَُّمِنْجَلَابِیبِهِنَُّذَلِكَأَدْنَىأَنْیُعْرَفْنَفَلَيایُؤْذَیْنَوَكَيانَ
اللَُّهُغَفُورًارَحِیمًا».
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اکنون با توجه به اهمیت شأن و کرامت کاتی انسوانی و تهدیودی کوه اقودامات کنشوی
وضعی با پیشروی در فضای آزاد میتواند برای حقوق بنیادین افراد بشر بهوجود بیاورد ،در
ادامه سیاست جنایی اسالم ،در بهکارگیری تدابیر کنشی پیشگیرانه از دو منظر میزان رعایوت
و اهمیت دادن به کرامت انسان و همچنین سهم پیشروی در حریم خصوصی آنان با اسوتناد
به آیات و روایات بررسی میشود.
 .3تأکید بر کرامت انسانی در تدابیر کنشی پیشگیرانه
احترام به کرامت انسانی که از حقوق بنیادین بشر بوده و امروزه حکومتها در راهبردهوای
سیاست جنایی خود ملزم به حفظ و رعایت آن هسوتند ،سوالهوا پویش از آنکوه در قالوب
اعالمیهها و کنوانسیونهای بینالمللی مورد توجه قورار گیورد ،در شوریعت اسوالم هموواره
مورد حمایت قرار گرفته است .نوعی از کرامت ،کاتی و خدادادی است که شورافت انسوان
نسبت به سوایر موجوودات را نشوان میدهد .نوع دیگر کرامت اکتسابی است که انسوان بوا
اعمال خود میتواند آن را کسب کند.
خداوند متعال در آیۀ  70سورۀ اسرا میفرمایند :1ما بنیآدم را گرامی داشتیم و آنها را در
خشکی و دریا سوار کردیم و از چیزهای پاکیزه ،روزی دادیم و بور بسویاری از مخلوقوات
برتری بخشیدیم و در آیوۀ  13سوورۀ حجورات مویفرمایود :2بهتورین شوما نوزد خداونود،
باتقواترین شماست.
برخالخ دیدگاه مکتب اثباتی که گروهی از انسانها را فاقد کرامت کاتوی دانسوته و بوا
تعابیری همچون مجرم مادرزاد و میکروب اجتماع از او یاد کرده است ،از نگاه آمووزههوای
اسالمی خداوند به همۀ فرزندان حضرت آدم کرامت کاتی بخشیده است و روح خودایی در
آنان دمیده شده به همین دلیل مسجود مالئک قرار گرفتهاند( 3حجر .)29 :پیامبر اسالم(ص)
« .1وكَرُّمنابَنیحمَلناهُملَقَدفِیآلبروآدَمالَبحرورَزَقناهُممِنالطُّیباتوَفَضُّلناهُمعلیكَثیرممَنخَلقناوتَفضیال».
« .2انُّاَكرَمکُمعِنَداهللاَتقیکُم».
«.3فَاذاسَوَیتُهُوَنَفَختُفیهِمِنرُوحیفَقعوالَهُمِنَالساجِدینَ».
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نیز هدخ بعثت خود را رساندن افراد بشر از این کرامت کاتوی بوه درجوات بواالی کراموت
اکتسابی بیان داشتهاند 1و هیچگاه کافر و مؤمن در دیدگاه اسالم از شأن و کراموت اکتسوابی
برابر برخوردار نخواهند بود .چنانکه امام صادق(ع) جایگاه و حرمت مؤمن را از کعبه باالتر
دانستهاند .2بنابراین افراد حتی اگر مسلمان نباشند ،دارای کرامت کاتیاند.
در متون اسالمی جلوههای مهمی از این حق به تصویر کشیده شده اسوت کوه در رأس
آنها رحمت است .همانطورکه رحمت الهی بر همۀ موجودات و بوهویوژه انسوانهوا سوایه
گسترده است ،حاکم اسالمی نیز باید مظهر رحمت الهی و حافظ کرامت انسوانی و مقوام و
منزلت افراد جامعه باشد (حاجی دهآبادی)113 :1397 ،؛ آنچنانکه حق بر مجوازات نشودن
در پرتو رفتار کرامتمدار با شهروندان و حاکمیت اصل برائت عینیت مییابد.
ازاینرو امام علی(ع) خطاب به والی مصر میفرماید« :وَ أَشْعلرْ قَلْبَوکَ الرَّحْمَوۀَ لللرَّعلیَّوۀِ وَ
الْمَحَبَّۀَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ ،وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعات ضَارِیات تَغْتَنلمُ أَکْلَهُمْ ،فَإِنَّهُمْ صلونْفَانِ :إِمَّوا أَخٌ
لَکَ فلی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظلیرٌ لَکَ فلی الْخَلْقِ» ،مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با
همه دوست و مهربان باش...زیرا مردم دو دستهاند :دستهای برادران دینی تو و دسوتۀ دیگور
همانند تو در آفرینش میباشند (نهجالبالغه ،نامۀ  .)405 :53بنابراین در فقه اسالمی احتورام
به جان و مال افراد ،تنها شامل جان مسولمانان نمیگردد ،بلکه شامل آن دسته از اهول کموه
نیز میشود که در کشورهای اسالمی زندگی میکنند .براساس موازین فقهی حتی نمیتووان
متعورض اموال غیرمسلمین شد و درصورتیکه کسی خوک یا شراب کافر کموی را معودوم
نماید ،در قبال آن ضوامن خواهود بود( 3محقق کرکی.)39 :1372 ،
عالوهبر مال و جان ،آبروی افراد نیز دارای احترام است؛ کسوی نمویتوانود بوهاسوتثنای
مواردی که شوریعت تعیین کرده است ،متعورض آبوروی خوود یوا دیگوران شوود .اسوالم،
« .1اِنَمابُعِثتُلِاُتَمِمُمَکارِمَاَالَخالق».
« .2اَلمومِنُاَعظَمُحُرمَهمِنَاَلکَعبَه».
« .3الجاریهعلیالخمروالخنزی رونمنعمنغصبهاوإتالفها،ونوجبعلیمسلمردهاوضمانالقیمهعندهم».
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عالوهبر حفظ آبروی مسولمانان ،نسوبت به مسلمانان نیز توصیه فرموده اسوت و بوه کسوی
اجازه نمیدهد که فردی از آنان را موورد دشونام و تمسخر قرار دهد« :ای کسانی که ایموان
آوردهاید نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند ،شاید آنها از اینهوا بهتور
باشند و نه زنانی زنان دیگر را ،شاید آنان بهتر از اینان باشوند و یکودیگر را موورد طعون و
عیبجویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید ،بسیار بد اسوت کوه
بوور کسووی پووس از ایمووان نووام کفرآمیووز بگذاریوود و آنهووا کووه توبووه نکننوود ،ظووالم و
ستمگرند»(1حجرات .)11 :از سوی دیگر براسواس قاعودۀ الضورر و الضورار فوی االسوالم
بهعنوان یک قاعدۀ فقهی عام که بهمنظوور حفوظ حقووق هموۀ انسوانهوا و تنظویم روابوط
اجتماعی و جلوگیری از اخالل در نظم جامعه تشریع شده است ،ضرر رساندن بوه کراموت
انسان نیز ممنوع است.
در مورد معنای ضرر و ضرار نظرهای مختلفی بین فقها مطرح شده است .بهطوور مثوال
از نظر امام خمینی (ره) از حدیث الضرر دو نکته استفاده میشود .1 :تحریم آسیب موالی و
جانی به دیگران؛  .2ممنوعیت ایجاد فشارهای روحی و بهوجود آوردن تنگنا و سختی برای
دیگران .و اینکه در مورد زیانهای مادی وایۀ ضرر و در مورد زیانهای معنوی وایۀ ضورار
استعمال میشود .از نظر شهید صدر ،ضرر در معنای نقص ،یا در نفس است یوا در موال یوا
در آبرو و در مورد آبرو باید با تعبیری عامتر استفاده کنیم و آن کرامت و آبروست .بنابراین
هرگونه کاستی در هر کدام از این موارد (جان ،مال ،آبرو و کرامت) پیش بیاید ،بدون هویچ
اشکالی ضرر محسووب مویشوود (غفووری چرخوابی و قودرتی )289 :1397 ،در مجمووع
میتوان گفت هرچند در مورد نفس و مال کلمۀ ضرر استعمال شوایعتوری دارد و در موورد
فقدان احترام و حفظ آبرو کمتر استفاده میشود ،قاعدۀ مذکور هم جنبۀ مادی و هوم جنبوۀ

« .1یَاأَیُُّهَاالَُّذِینَآمَنُوالَایَسْخَرْقَوْمٌمِنْقَوْمٍعَسَىأَنْیَکُونُواخَیْرًامِنْهُمْوَلَانِسَاءٌمِنْنِسَاءٍعَسَىأَنْیَکُنَُّخَیْرًامِنْهُنَُّوَلَيا
تَلْمِزُواأَنْفُسَکُمْوَلَاتَنَابَزُوابِالْأَلْقَابِبِئْسَالِاسْمُالْفُسُوقُبَعْدَالْإِیمَانِوَمَنْلَمْیَتُبْفَأُولَئِكَهُمُالظَُّالِمُونَ».
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معنوی زیانهای وارده را در برمیگیرد .بنابراین با توجه به اهمیت و تأکید برکرامت انسانی
در آموزههای اسالمی که شامل صیانت از جان ،موال و آبوروی افوراد مویشوود و براسواس
قاعدۀ فقهی الضرر؛ احترام به جان و مال و آبروی افوراد در تودابیر پیشوگیرانه کنشوی الزم
میآید  ،چراکه ضرر در این قاعده هم ضرر مادی و هم ضرر معنووی را شوامل مویشوود و
خدشهدار کردن حیثیت و کرامت انسان در راستای پیشگیری کنشی از جرم با قاعدۀ الضرر
منافات دارد و مورد تأیید شریعت اسالم نخواهد بود.
 .4تأکید بر تعیین حدود و ثغور پیش روی در حریم خصوصی افراد
احترام به حریم خصوصی افراد اعم از حریم خصوصی جسمانی ،حریم خصوصی مکوانی،
حریم خصوصی اطالعات و ارتباطات ،از جمله مصوادیق حقووق بنیوادین بشور محسووب
میشود که انتظار میرود دولتها در تدابیر سیاست جنایی خود بر رعایت آن اهتمام ویوژه
داشته باشند .اگرچه این مهم در اسناد بینالمللی مانند اعالمیۀ جهانی حقوق بشور و میثواق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت واقع شده است ،پرداختن به موضوع حوریم
خصوصی قدمتی بیش از این دارد و پیش از آنکه از سوی جوامع غربی موورد توجوه قورار
بگیرد ،در سیاست جنایی اسالم قویات مورد حمایت قرار گرفته است.
در آموزههای اسالمی که برگرفته از قرآن و سیرۀ رسول اهلل(ص) و اهل بیت(ع) اسوت،
حفظ حریم خصوصی اشوخاص هوم مسولولیت توکتوک افوراد جامعوه و هوم مسولولیت
زمامداران دولت اسالمی است و نقض این حریم عالوهبر جزای اخروی کیفور دنیووی نیوز
بههمراه خواهد داشت .در این خصوص آیات و روایات فروانی موجود است.
تحریم صریح ورود بدون اجازه بوه منوازل و خلوتگواه افوراد در کوالماهلل ،از آشوکارترین
نمونههای حمایت مکتب اسالم از حریم خصوصی افراد اسوت ،هنگوامیکوه خداونود متعوال
میفرماید« :ای اهل ایمان ،هرگز به هیچ خانهای مگر خانههای خودتان تا با صاحبش انوس و
اجازه ندارید وارد نشوید و (چون رخصت یافته و داخل شووید) بوه اهول آن خانوه نخسوت
سالم کنید که این (ورود با اجازه و تحیت ،برای حسون معاشورت و ادب انسوانیت) شوما را
بسی بهتر است ،باشد که متذکر (شلون یکدیگر و حافظ آداب رفاقت) شوید و اگور کسوی را
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نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه یابید ،و چون (به خانهای درآمدید و) گفتند :برگردید ،بهزودی
بازگردید که این برای تنزیه و پاکی شما بهتر است ،و خدا به هر چه میکنید داناسوت»(1نوور:
 .)27-28بنابراین ورود به حریم خصوصی افراد موقوخ بوه معرفوی خوود بوه اهول منوزل و
استیذان و کسب اجازه از صاحبخانه شده است .این موضوع در سورۀ بقره نیز به ایون نحوو
بیان شده است که :کار نیک ،آن نیست که از پشت خانهها وارد شوید (آنچنانکه در جاهلیوت
در حال احرام مرسوم بود)؛ بلکه نیکى این است کوه پرهیزگوار باشوید و از در خانوههوا وارد
شوید و تقوا پیشه کنید ،تا رستگار گردید(2بقره .)189 :همچنانکه سیرۀ پیامبر اسوالم(ص) آن
بود که حتی برای ورود به منزل دختر خود ،حضرت فاطموه (س) ،هویچگواه بودون سوالم و
کسب اجازه اقدام نمیکردند (خواجوه پیوری .)198 :1396 ،لهوذا گورفتن اکن ورود مبوین آن
است که ضابطان نمیتوانند در هر شرایطی و در راستای پیشوگیری از جورم وارد خانوههوای
مسکونی یا اماکن غیرمسکونی شوند تا کشف اسراری کنند.
 .5حفظ شأن انسان در راهبرد پیشگیری کرامتمدار از جرم
ایجاد جامعۀ امن و فعالیتهای پیشگیرانۀ دولتهوا نبایود بوه مخودوش سواختن حقووق و
آزادیهای اساسی افراد جامعه منجر شود .واقعیتی که با امعان نظر بوه نووع نگورش برخوی
کارگزاران سیاست جنایی در کشورهایی مانند انگلسوتان یوا آمریکوا ،تودابیر و راهکارهوای
پیشگیرانه میتواند به نقض حقوق شهروندی ،تحدید یا نفی آزادیهای مشروع منتهی شود
و بهعبارتی در راستای تأمین امنیت ،امنیتل حقوقی افراد جامعه مخدوش شود.
بر این ابتنا ،ممنوعیت تجسس در زندگی دیگران نیز از مهمترین موضوعاتی اسوت کوه
در راستای حمایت از حریم خصوصی افراد در قرآن آمده اسوت ،چنانکوه خداونود متعوال
میفرماید « :ای اهل ایمان ،از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخوی ظونِّ و
« .1یَاأَیُُّهَاالَُّذِینَآمَنُوالَاتَدْخُلُوابُیُوتًاغَیْرَبُیُوتِکُمْحَتَُّىتَسْتَأْنِسُواوَتُسَلُِّمُواعَلَىأَهْلِهَاذَلِکُمْخَیْرٌلَکُمْلَعَلَُّکُمْتَذَكَُّرُونَفَإِنْ
یهاأَحَدًافَلَاتَدْخُلُوهَاحَتَُّىیُؤْذَنَلَکُمْوَإِنْقِیلَلَکُمُارْجِعُوافَارْجِعُواهُوَأَزْكَىلَکُمْوَاللَُّهُبِمَاتَعْمَلُونَعَلِیمٌ».
لَمْتَجِدُواف 
« .2وَلَیْ سَالْبِرُّبِأَنْتَأْتُواالْبُیُوتَمِنْظُهُورِهاوَلکِنَّالْبِرَّمَنِاتَّقىوَأْتُواالْبُیُوتَمِنْأَبْوابِهاوَاتَّقُواأهللَلَعَلَّکُمْتُفْلِحُون».
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پندارها معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هوم) تجسوس نکنیود» (حجورات.1)12 :
ازاین رو خداوند مردم را از هرگونه کنجکاوی در امور پنهانی و زندگی شخصی افوراد منوع
کرده است.
امیرالمؤمنین علی(ع) در نامۀ خود به مالک اشتر که به عهدناموۀ مالوک مشوهور اسوت
میفرماید« :وَلْیکُنْاَبْعَدُرَعِیتِكَمِنْكَ،وَاَرْنَؤُهُمْعِنْدَکَاَطْلَبَهُمْلِمَعائِبِالنُّاسِ؛فَاِنَّفِيیالنُّياسِ
عُیوباًالْوالیاَحَقُّمَنْسَتَرَها» ،از رعیت آنان را که عیب جوترند از خود دور کن ،زیرا موردم
عیوبی دارند که رهبر هر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است (نهجالبالغوه ،ناموۀ
 .)405 :53امام صادق(ع) به نقل از پیامبر گرامی اسالم(ص) میفرماید:
«ال تطلبو عَثَرات المونین ،فَانه مَن تَتبع عثرات اَخیوه ،تتبوع اهلل عثراتوه ،و مَون تتبوع اهلل
عثراته یَفضَحه ولو فی جوخ بِیته» ،دربارۀ لغزشهای مؤمنان تجسس و جستوجو نکنیود،
چون هر کس لغزشهای برادران مؤمن خود را پویجوویی و تجسوس کنود ،خداونود نیوز
لغزشهای وی را پیجویی خواهد کرد و او را بیآبرو و رسوا خواهد ساخت ،هرچنود کوه
درون خانهاش باشد (کلینی .)379 :1388 ،اهمیت مسوللۀ تجسوس بوه آن دلیول اسوت کوه
جستوجو در زندگی خصوصی دیگران و یافتن و برمال کردن عیوب آنها ،موجب بیآبورو
شدن فرد در جامعه و تخریب شخصیت یک انسان است .ازاینرو در آیۀ مذکور ممنوعیوت
تجسس بهطور مطلق ککر شده است .تجسوس در حوریم شخصوی افوراد ،گواه بوهصوورت
استراق سمع یا استراق بصر است .استراق از مصدر سرقت و در اصطالح به معنوای کواری
را پنهانی و دزدانه انجام دادن است.
استراق سمع و بصر به موجب آموزههای اسالمی حورام اسوت و قوبح و زشوتی آن توا
حدی است که پیامبر اکرم(ص) میفرمایدَ« :لىكُلِّنَفَسٍمِنبَنیآدَمَكُتِبَحَظٌّمِنَالزِّنياأدرَکَ
ذلكَالمحالَۀَ،فالعَینُزِناهاالنَّظَرُ،والرِّجلُزِناهاالمَشیُ،واالُذُنُزِناهيااالسيتِماعُ ،»بورای هور
عضوی از آدمی سهمی از زناست؛ زنای چشوم ،نگواه کوردن ،زنوای پوا راه رفوتن و زنوای
« .1یَاأَیُُّهَاالَُّذِینَآمَنُوااجْتَنِبُواكَثِیرًامِنَالظَُّنُِّإِنَُّبَعْضَالظَُّنُِّإَِْمٌوَلَاتَجَسَُّسُوا».
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گوشها شنیدن است (محمدی ریشهری 554 :1387 ،و  .)555بنابراین گوش دادن و نگاه
کردن حرام ،هم میتواند مصداقی از بیعفتی و هم مصداقی از تجسوس باشود کوه هور دو
حالت آن به موجب شریعت اسالم حرام است .همچنین ایشان در خصوص عذاب اخروی
استراق سمع فرمودهانود« :وَمَنِاِسْتَمَعَإِلَىحَدِیثِقَوْمٍوَهُمْلَهُكَارِهُونَیُصَبُّفِیأُذُنَیْهِاَلْآنُيكُ
إِلَى یَوْمِاَلْقِیَامَۀِ قَالَ سُفْیَانُ اَلْآنُكُهُوَاَلرَّصَيا ُ ،»کسوی کوه بوه سوخنان قوومى گووش دهود
درحالیکه آنان راضى نیسوتند ،در قیاموت بوه گووش او سورب گداختوه ریختوه موىشوود
(حویزی .)93 :1373 ،اهمیت عدم استراق سمع و تفحص در حریم خصوصوی شوهروندان
شاخصهای است که بهکرات در دین مبین اسالم ،قوانون اساسوی جمهووری اسوالمی ایوران
مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و ضمانت اجرای نقض آن نیز در قانون مجازات اسالمی

1

پیشبینی شده است.
امام صادق(ع) نیز در مورد تحریم و کیفر استراق سمع فرمودهانودََ« :الَََيۀٌیُعَيذَّبُونَ یَيوْمَ
اَلْقِیَامَۀِ ...وَاَلْمُسْتَمِعُإِلَىحَدِیثِقَوْمٍوَهُمْلَهُكَارِهُونَیُصَبُّفِیأُذُنِهِاَلْآنُكُوَهُوَاَلْأُسْرُبُ» ،سوه
کس در قیامت شکنجه شوند...کسى که گفتگوى مردمى را بشنود درحوالیکوه شونیدن او را
بد دانند ،در گوشش سرب گداخته ریزند و در حودیث دیگورى پیوامبر فرمووده در گووش
چنین کس قلع گداخته ریزند (سوبحانی تبریوزی .)973 :1382 ،پیوامبر اکورم(ص) نیوز در
خصوص حرمت استراق بصر فرمودهاند« :من نظر فی کتاب أخیه بغیر إکنه ،فکأنما ینظر فی
النار» ،هر کس به نوشتۀ برادر دینیاش بدون اکن او نگاه کند ،گویی به آتش نگواه مویکنود
(نوری1408 ،ق.)159 :
خداوند در خصوص استراق بصر خطاب به پیامبر(ص) میفرماید« :عْلَمُ خائلنَۀَ الْأَعْیُنِ وَ
ما تُخْفلی الصُِّدُورُ» ،خداوند از خیانت چشمها و آنچه دلهوا مخفوى موىکننود ،آگواه اسوت
 .1هریک از مستخدمان و مأموران دولتی ،مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون
اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازۀ صاحبان آنها
مطالب آنها را افشا کند ،به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
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(غافر .)19 :مراد از این آیه ،گناهانى است که براى دیگران آشکار نباشد و از آنوان پوشویده
باشد .خیانت چشمها موارد مختلفى دارد :نگاههای مخفیانه و استراق بصر نسبت بوه زنوان،
اشاراتى با چشم بهمنظور تحقیر یا عیبجویی از دیگران ،اشواراتى کوه مقدموۀ توطلوههوا و
نقشههای شیطانى است ،نگاه براى تشویق به فساد و نگواههوای تجسوسگرانوه در زنودگی
مردم .از امام صادق(ع) دربارۀ آیۀ (یعلم خائنۀ االعین) پرسیدند ،حضرت فرموود« :ألوم تور
الرجل ینظر إلى الشىء و کانِّه ال ینظر فذلک خائنۀ االعین» ،یعنی آیوا ندیود های کوه گواهی
شخصی چیزی را طوری نگاه میکند که گویا به آن نظر نمیکند! این است خیانت چشمها
(ابنبابویه .)335 :1377 ،ممنوعیت این مسلله در قانون اساسی نیز به همین دلیل است .هور
نوع تجسس مانند شنود و استراق سمع طبق اصل  25قانون اساسی اکیدات ممنووع اسوت .بوا
این وصف ،در نظام اسالمی حیثیت افراد حتی افراد خطاکار نیز باید در امنیت کامل باشوند،
حتی اگر ضررهایی داشته باشد ،زیرا منافع حفظ این اصل شرعی بسیار بیشتر است.
 .5 .1تأمین امنیت جامعه با حفظ کرامت انسان

ضرورت اتخاک تدابیر پیشگیرانۀ کرامت مدار موجب به حاشیه رانده شدن توجیهات مربو
به مجازات و پیشگیری کیفری شده و نگاه علتمدار ِواضعان سیاسوت جنوایی ،پیشوگیری
اجتماعی و همچنین فردی کردن نظام اصالح و درمان را در اولویت قرار میدهد.
ابعاد خصوصی زندگی انسانها بهشدت مورد حمایت مکتب اسالم بووده و نقوض ایون
حریم با ضمانت اجراهای اخروی و دنیوی همراه است .با وجود این سهمی از پیشروی در
حریم خصوصی افراد بر مبنای عقالنیت و منطق مورد حمایت قورار گرفتوه اسوت ،چراکوه
براساس مبانی اسالمی احکام تابع مصالح و مفاسد بووده و علوت ممنوعیوت نقوض حوریم
خصوصی ،مصلحت رعایت حق خلوت و آزادی ،حفظ آبرو و هویت اجتمواعی و احتورام
به کرامت افراد است.
اما در برخی موارد بهدلیل وجود مصلحتهای مهمتور فوردی یوا اجتمواعی و از بواب
تزاحم ،حکمی که اهمیت بیشتری دارد مقودم مویشوود و بوهعبوارتی ،پیشوروی در حوریم
خصوصی افراد بهمنظور حفظ آن مصالح مجاز دانسته میشود .در همین خصووص روایتوی
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از امام صادق(ع) است که تجسس از آنچه غرض عقالیی بور آن بوار نباشود را از مصوادیق
جهل میداند« :الجَهلُ فی ثالثٍ :فی تَبدُّلِ ا خْووانِ ،والمُنابَوذَۀِ بغَیورِ بَیوان ،والتَّجَسُّوسِ عمّوا
الیَعنی» ،نادانى در سه چیز است .دوست عوض کردن ،مخالفت کردن بدون دلیل و برهوان،
و پرسوجو از چیزهاى بیهوده (محمدی ریشهری 276 :1387 ،و .)277
از منظر فقه اسالمی جاسوسی علیه مخالفان و دشمنان حکومت اسالمی و نیز مراقبت و
زیر نظر داشتن اعمال مأموران و کارگزاران حکومتی بهدلیل وجود غرض عقالیی و منفعت
اجتماعی آن مشروع و مورد تأکید است .البته به موجوب آیوۀ شوریف «مُحَمَُّيدٌرَسُيولُاللَُّيهِ
وَالَُّذِینَمَعَهُأَرِدَُّاءُعَلَیالْکُفَُّارِرُحَمَاءُبَیْنَهُمْ» (فتح )29 :نحوۀ تجسس کردن در موارد مختلف
باید متفاوت باشد ،بهطوریکه تجسس دربارۀ کفوار بوا سوختگیری و تنودی و تجسوس از
مأموران حکومتی با مالطفت و مالیمت همراه باشد .بهطور مثال امیرالموؤمنین علوی(ع) در
نامۀ خود به مالک اشتر نخعی که به فرمانداری مصر برگزیده شده بود در خصوص مراقبت
و کنترل پنهانی اعمال کارگزاران دولتی میفرمایدَ« :مَّتَفَقَّدْأَعْمَالَهُمْ،وَابْعَثِالْعُیُونَمِينْأَهْيلِ
الصِّدْقِوَالْوَ فَاءِعَلَیْهِمْ،فَإِنَّتَعَاهُدَکَفِیالسِّرِّالِمُورِهِمْحَدْوَةٌلَهُمْعَلَىاسْتِعْمَالِاالْمَانَيۀِ،وَالرِّفْيقِ
بِالرَّعِیَّۀِ.وَتَحَفَّظْمِنَاالْعْوَانِ،فَإِنْأَحَدٌمِنْهُمْبَسَطَیَدَهُإِلَىخِیَانَۀاجْتَمَعَتْبِهَاعَلَیْهِعِنْدَکَأَخْبَيارُ
عُیُونِكَ،اكْتَفَیْتَبِذَلِكَرَاهِداً،فَبَسَطْتَعَلَیْهِالْعُقُوبَۀَفِیبَدَنِهِ،وَأَخَذْتَهُبِمَاأَصَابَمِنْعَمَلِيهَُِ،يمَّ
نَصَبْتَهُبِمَقَامِالْمَذَلَّۀِ،وَوَسَمْتَهُبِالْخِیَانَۀِ،وَقَلَّدْتَهُعَارَالتُّهَمَۀِ» ،سوپس رفتوار کوارگزاران را بررسوى
کن ،و جاسوسانى راستگو ،و وفاپیشه بر آنان بگمار ،که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار
آنان ،سبب امانتداری ،و مهربانى با رعیت خواهود بوود .و از همکواران نزدیکوت سوخت
مراقبت کن ،و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد ،و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانوت
را تأیید کرد ،به همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کون و آنچوه از امووال
که در اختیار دارد از او باز پس گیر ،سپس او را خوار دار ،و خیانوتکوار بشومار ،و طووق
بدنامی به گردنش بیفکن (نهجالبالغه ،نامۀ .)53
به گواهی تاریخ پیامبر(ص) در جنگهای خوود افورادی را بورای جاسوسوی از دشومن
مأمور میکردند .برا ی مثال در مورد جنگ احد آورده شده است که چون قریش صوبح روز
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پنجشنبه در دهمین روز خروج از مکه به کیالحُلَیفه رسیدند ،ابوسفیان همراه اسبسوواران
بیرون آمد و آنها را در وِطاء فرود آورد .پیوامبر(ص) هوم شوب پنجشونبه دو جاسووس بوه
نامهای انیس و مونس را که پسران فضاله بودند ،بهسوی قریش روانه کورده بوود .آن دو در
عقیق به قریش برخوردند و همراه ایشان حرکت کردند و هنگامیکه قریش در وطاء فورود
آمدند ،آنها خود را به پیامبر رسانده و ایشان را باخبر کردند (واقدی .)150 :1361 ،با وجود
این جامعۀ اسالمی در شرایط اضطراری مثل جنگ بهرهمندی از تووان هموهجانبوه را بودون
تضییع اصول مدنظر دارد.
در واقعۀ فتح مکه توسط رسولاهلل(ص) نیز ،هنگامیکه زن جاسوسی در مدینه از طرخ
حاطب بن ابی بلتعه مأمور شد تا نامۀ وی را به دست برخی اهالی مکوه برسواند و آنوان را
پیش از رسیدن پیامبر(ص) از ماجرا آگاه سازد ،در میان راه امیرالمؤمنین(ع) مانع وی شد و
نامه را طلب کرد و چون آن زن که نامه را در بافۀ موهای خود مخفی کرده بود ممانعوت و
انکار کرد حضرت فرمود« :اَماوَاهلللَئِنلَمتُخرِجیالکتابألكشِيفَنكَُيمألضيربَنَعُنُقَيكَ،»
سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی سرت را عریان کرده نامه را مویگیورم و گردنوت را
میزنم (مفید .)57 :1346 ،ازاینرو بهدلیل جلوگیری از ضربه به لشکر پیوامبر اسوالم(ص)،
تفتیش و گرفتن حجاب از سر زن جاسوس که نقوض حوریم خصوصوی جسومانی اسوت،
مجاز دانسته شده است.
مواردی که اجازهی نقض حریم خصوصی افراد داده شده است بسیار محدود و بهدلیول
مصلحت های اجتماعی ،نظیر جاسوسی در زمان جنگ آنگونه که اشاره شد ،است .میتوان
گفت هرچند حق حریم خصوصی و خلوت در آموزههای اسالمی مورد توجوه و حمایوت
قرار گرفته است ،ارزشها و حقوق دیگری نیز در شریعت اسالم وجود دارد که در صورت
تزاحم بین آنها و حق آزادی و حریم خصوصی ،با توجه به عنصر مصلحت ،ارزش ارجوح
مشخص میشود.
 .5 .2عدم توجیه وسیله با هدف پیشگیری در دین مبین اسالم

از منظر جرمشناسی پیشگیرانه ،اقدامات کنشی غیرقهرآمیز و بیرون از دامنوۀ نظوام کیفوری،
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بهمثابۀ ابزاری است که دولت را در رسیدن به هدخ واالی مهار بزهکاری بدون توسول بوه
سرکوبگری و سزادهی یواری مویرسواند (دارابوی .)38 :1397 ،بواری آنچوه تحوت لووای
پیشگیری غیرکیفری ،چه در وجه فردمدارانه و چه در وجه موقعیتمدارانۀ آن بهکار گرفتوه
میشود ،خود بینیاز از هنجارمند شدن نیست ،چراکوه در غیور ایون صوورت هودخ واالی
پیشگیریِ عاری از سرکوبگری ،بهکارگیری هر نوع ابزار کنشی را توجیه کرده و آنچه انتظار
میرفت ارمغانآور صالح جوامع باشد ،با زیر پا گذاشتن حقوق بنیادین افراد جامعوه خوود
مفسدهآفرین خواهد شد.
برقراری تعادل بین تضمین حقِ مردم بر امنیت جوانی و موالی ،از یوک سوو و تضومین
حقوق و آزادیهای فردی در برابر قوای دولتی ،از سوی دیگر چندان ساده نیسوت (نجفوی
ابرندآبادی .)12 :1392 ،خطر نقض این مسلمات حقوقی بر هر دو عرصۀ پیشگیری کنشوی
یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی ،همواره سایه گسترده است ،هرچند این سوایۀ
خطر در عرصۀ پیشگیری وضعی بسیار پررنگتر است .بهطور مثال در پیشگیری اجتمواعی
مشروعیت حرفه ای کنشگران اجتماعی مانند مربیان ،مددکاران و میانجیگران محول بحوث
است و در پیشگیری وضعی فناورانه احتمال سوء اسوتفاده از ابزارهوا و انحوراخ از هودخ
اصلی و خطر نادیده گرفتن حریم شخصی و آزادیهای افوراد و زیور پوا گذاشوتن حقووق
بنیادین وجود دارد ،بهویژه آنکه مباحث امنیتی موجب به حاشیه رانده شودن ایون اصوول و
دامن زدن به نقض حقوق بشر میشود.
ظاهر متون دینی و سخنان امام علی(ع) نشان میدهد که قاعدۀ نخسوتین در اقودامهوای
پیشگیرانه این است که باید بنوابر حفوظ حقووق افوراد باشود و چشومپوشوی از حقووق و
آزادیهای مشوروع موردم و بیاعتنایی به آن جز بوا دلیول موجوه جوایز نیسوت (شوکوهی
دوست .)30 :1398 ،ازاینرو سیاست جنایی اسالم در اتخاک راهکارهای پیشوگیرانۀ کنشوی
عالوهبر تأمین امنیت جانی و مالی افراد در برابر جرائم ،بور تضومین حقووق و آزادیهوای
مشروع آنان در جامعه نیز توجه داشته است و همواره این مهم را نصبالعین قرار میدهد.
دغدغۀ هنجارمندسازی تدابیر پیشگیری از همین مهم نشأت مویگیورد .چنانچوه حود و
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مرزهای راهبردهای کنشی به موجب قوانین مدون و با ضمانت اجراهای الزم ،بهطور دقیق
مشخص نشود ،بهجا ی تحقق پیشگیری از فساد در جامعه ،خود به ابزاری مفسودهآفورین و
ناقض حقوق و کرامت افراد بدل خواهد شد.
اگرچه پیشگیری بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای نظام عدالت کیفری ،مطمح نظور
است ،میبایست این مهم نیز در قالب پیشبینیهای قانونی تنظیم و تودوین شوود توا مبوادا
پیشگیری بهعنوان هدخ ،هر وسیلهای را توجیه کند و با سازوکارهای غیرقانونی و تحدیود
یا تهدید آزادیهای مشروع افراد جامعه و تضییق قدرت مانور آنها تخلویط شوود؛ بور ایون
اساس احترام به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینههوای تحقوق آن
توسط دولتها ،اگر به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نشود ،دستکوم دامنوه و
اَشکال بزهکاری را کاهش میدهد و جامعه را از توسعۀ توسل به اقدامهای قهرآمیز بینیواز
میکند.
 .5 .3رویكرد علتمدار در پیشگیری اسالمی از جرم

از آنجا که دیون موبین اسالم به پیشگیری بیش از اصالح اهتموام دارد ،پویش از هور چیووز
بووه عووامل بوهوجودآورنده و زمینههای گناه و جرم توجوه کورده و بورای مقابلوه بوا آنهوا
چارهاندیشی کرده و تمهیدات الزم را در بوعد فوردی و اجوتماعی پیشبینی کرده است.
روشن است در سیاست جنایی عادالنۀ دادگسوتری بوهطوور متووازن از امنیوت عموومی
جامعه ،امنیت حاکمیت ،حقوق و آزادیهای شهروندان دفاع مویکنود (نجفوی ابرنودآبادی،
 )89 :1395با مداقه در آموزههای اسالمی ،توجه بر پیشگیری اجتماعی از بعد جامعهمدارانه
که با ابزارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهدنبال ارتقای سطح زندگی موادی و معنووی
افراد و زدودن عوامل جرمزای بیرونی همچون فقر و بیسوادی و بیکاری از بسوتر جامعوه،
در راستای کم کردن و مهار بزهکاری است ،مشاهده میشود.
توصیه به امر به معروخ و نهی از منکر بهعنوان یک نهاد کنترل اجتماعی «وَلْتَکُنْمِنْکُمْ
أُمَّۀٌیَدْعُونَإِلَیالْخَیْرِوَیَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَیَنْهَوْنَعَينِالْمُنْکَير( »...آلعموران ،)104 :تجوویز
ازدواج جهت پیشگیری از جرام جنسی در قرآن «وَأَنْکِحُواالْأَیَامَىمِنْکُمْ» (نور )32 :و توصیه
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به آسانگیری در این امر در روایات «إذاجاءَكُممَنتَرضَونَخُلُقَهُودِینَيهُفَزَوِّجُيوهُ( »کلینوی،
1407ق ،)347 :توصیه به پرهیز از خلوت با نامحرم در معاشرتهوای اجتمواعی «الیخليو
بامرأهالرجلفمامنرجلخألبامرأهاالكانالشیطانَالثهما» (نوری1408 ،ق )265 :توصویه
و تأکید فراوان بر رفع ایرادات ساختارهای اقتصادی نظیر فقر و بیکاری که خود زمینوهسواز
ارتکاب بسیاری از رفتارهای نابهنجار مویشوود ،نمونوههوایی از توجوه بوه بعود جوامعوی
پیشگیری از جرائم و معاصی در آموزهای اسوالمی اسوت .چنانکوه اموام زیونالعابودین(ع)
میفرماید« :نَعوذُبِكَ...مِنفِقدانِالکَفافِ...ومِنَالفَقرِإلَىاألَكفياءِ،ومِينمَعیشَيۀٍفيیرِيدَّة»
(صحیفۀ سجادیه ،دعای هشتم) ،یعنی خدایا به تو پناه مىجوییم  ...از تووان نداشوتن بوراى
تأمین نیازهاى خود  ...و از فقر نزد همگنان و از زندگانىِ سوخت و امیرالمومنوان علوی(ع)
خطاب به فرزند خود محمد حنفیه میفرماید« :یَابنی،سنُّیأَخَافُعَلَیْكَالْفَقْرَ،فَاسْتَعِذْبِاللَّيهِ
مِنْهُ؛فَإِنَّالْفَقْرَمَنْقَصَۀٌلِلدِّینِ،مَدْهَشَۀٌلِلْعَقْلِ،دَاعِیَۀٌلِلْمَقْتِ» (نهج البالغوه :حکموت  ،)319یعنوی
اى فرزند بیم دارم که تو فقیر شوى ،پس به خدا پناه ببر از فقر زیورا فقور سوبب نقوص در
دین و سرگردانى عقل و ایجادکننده دشمنى است .همچنان که فرمودهاند« :الفقرمعحسين
التدبیر» (آمدی1410 ،ق ،)794 :یعنی با تدبیر درسوت فقوری نخواهود بوود .ازایونرو عودم
رعایت رهنمودهای اقتصادی قرآنی نظیر اهتمام به دادن صدقه ،زکات و انفاق از یک سو و
بیتدبیری حکومتها در عرصۀ اقتصادی از دیگر سو میتواند به افزایش فقر که خود مولد
جرائم بسیار اسوت ،در جامعوه دامون بزنود .ایون در حوالی اسوت کوه اموروزه بسویاری از
دولتهای داعیهدار حمایت از حقوق بنیادین بشر ،بوهجوای توالش جهوت بهبوود شورایط
اقتصادی جامعه و رفع معضالتی ماننود فقور و بیکواری ،بوا بوهکوارگیری سیاسوت جنوایی
امنیتمدار به پیشروی در قلمرو حقوق و آزادیهای شهروندانی مویپردازنود کوه خوود در
زمینۀ گرایش به ارتکاب جرم ،قربانی شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسوتگذاریهوای غلوط
دولتمردان شدهاند.
پیشگیری اجتماعی از بعد رشدمدارنه بر ایون اندیشوه مبتنوی اسوت کوه رفتوار و آداب
اکتسابی دوران رشد ،یعنی از تولد تا بزرگسالی زمینهساز ارتکاب اعمال مجرمانوه مویشوود
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(ابراهیمی .)73 :1396 ،ازاینرو ،با مداخلۀ بهنگام در سیر تکوین رشد اطفال و بهکوارگیری
سازوکارهای حمایتی از کودکان در معرض خطر میتوان از ورود ایشان به دنیای بزهکاری
در آینده پیشگیری کرد .بدیه ی است ایون مهوم مسوتلزم شناسوایی عوامول موجود جورم و
برخورد علِّی متولیان سیاست جنایی با ریشههای جرم است.
توجه به این مهم در آموزههای اسالمی با تأکید بر نقش خانواده بهعنوان کوچکترین و
نخس تین واحد اجتماعی در تکوین شخصیت افراد و نجات از آتش دوزخ در پناه این نهواد
«یَاأَیُُّهَاالَُّذِینَآمَنُواقُواأَنْفُسَکُمْوَأَهْلِیکُمْنَيارًاوَقُودُهَياالنَُّياسُوَالْحِجَيارَةُ( »تحوریم )6 :و نیوز
جامعهپذیری و درونی کردن ارزشها از دوران کوودکی و تربیوت صوحیح فرزنود مشواهده
میشود ،چنانکه حضرت علی(ع) خطاب به فرزند خود امام حسون(ع) فرموود« :فبادرتيك
بوصیتیلخصالمنها(:أنتعجل)بیأجلی-إلیأنقال-:وأنیسبقنیإلیكبعضغلبهالهيوی
یهامنریء
وفتنالدنیاوتکونكالصعبالنفور،وإنماقلبالحدثكاألرضالخالیهماالقیف 
قبلته،فبادرتكبألدبقبلأنیسقوقلبكویشتغللبك» (حر عواملی ،)478 :1374 ،یعنوی
پیش از آنکه خواهشهای نفسانی و برنامههای فریبندۀ دنیوا نسوبت بوه توو از مون سوبقت
بگیرند و تو را سرسخت و گریزان نمایند من به تربیت تو مبادرت ورزیدم ،پویش از آنکوه
قلبت سخت شود و برخی افکار عقل تو را اشغال نمایند ،زیرا قلب جوان مانند زمین خالی
است که هرچه به آن ارائه شود ،میپذیرد.
در آموزههای اسالمی رویکرد علتمدارانه در راهکارهای کنشی و مقابله با ریشوههوای
فساد ،از طریق تربیت و فرهنگسازی همواره در اولویت قرار گرفته است.
 .6نتیجه
فق ه اسالمی سرشار از احکامی است که بر کرامت انسانی تأکید دارد؛ کرامتی که صویانت از
آن موجب رشد و تعالی بشر است و تأمین امنیت ،رفاه و آسایش شهروندان را زمینهسوازی
حفظ این مهم میداند .ازاینرو سیاسوت جنوایی اسوالم در برخوردهوای کنشوی مقابلوه بوا
بزهکاری همواره بر رعایت شأن و حرمت انسانها تأکیود کورده اسوت .حمایوت از حوریم
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خصوصی ،در سیاست جنایی اسالم از قدمت بسویار برخووردار اسوت و پویش از آنکوه در
کنوانسیونهای دولتهای غربی مورد تأکید قرار گیرد ،در منابع اسالمی همواره مورد توجه
و تأکید بوده است .از سوی دیگر ،استثناهایی که در منابع اسالمی بر ممنوعیت مداخلوه در
امور دیگران وارد شده ،بسیار محدود بوده و تنها بهدلیل منوافع و ضورورتهوای اجتمواعی
اجازه داده شده است .ایون در حوالی اسوت کوه اگرچوه حقووق بشور در گفتموان متولیوان
دولتهای مردمساالر غربی مورد حمایت بوده ،در عمل و بوهویوژه در سوالهوای اخیور بوا
گسترش جامعۀ امنیتی و اتخاک راهبردهای پیشرونوده در حقووق و آزادیهوای افوراد ،بوه
محاق رفته است.
مؤلفهای که امروزه با استناد به ارتقای امنیت در جامعه و عقب رانودن مووج بزهکواری
توسط دولتمردان در کشورهای غربی با قرائوتهوای مختلوف احوزاب حواکم در کشوورها
مالزمت پیدا کرده است و اگرچه دولتمردان این کشورها ،گفتمان خود را در طراحی تدابیر
پیشگیرانۀ کنشی با رعایت شاخصههای حقوق بشری قرار میدهند ،اما در عمول گسوترش
رویکردهای امنیتی ،تمایل به پیشگیری موقعیتمدار و افزایش اختیوارات پلویس و دسوتگاه
قضایی را در دستور کار خویش قرار دادهاند.
این در حالی است که آموزههای اسالمی رویکرد علتمدارانه در راهکارهوای کنشوی و
مقابله با ریشههای فساد و جرم ،از طریق تربیت و فرهنگسازی هموواره در اولویوت قورار
گرفته است .همچنین قاعدۀ نخستین در اقدامهای پیشگیرانه این است که بایود بنوابر حفوظ
حقوق افراد باشد و چشمپوشی از حقوق و آزادیهای مشوروع موردم و بیاعتنوایی بوه آن
جز در موارد ضروری که مصلحت جامعه اقتضا میکند ،جایز نیست.
در جوامع اسالمی دولتهای مردمساالر دینی خوود را مکلوف بوه ارتقوای مؤلفوههوای
رفاهی شهروندان دانسته و ایشان را مُحق ِبر داشتن حقوق و آزادیهای مشوروع مویداننود.
روشن است این امر موجب پایبندی متولیان به آموزههای انسانی و حقوق بشوری اسوت و
علیاالصول راهبرد غالب در بیشتر این جوامع تمسک به تدابیر ایجابی ،اقنواعی و رویکورد
پیشگیرانۀ کرامتمدار و جامعهمدار است ،که اگرچه متضمن تخصویص اعتبوارات بیشوتر و
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زمان طوالنیتری است ،نگرانیهای موجود در خصوص تحدید حقوق اساسی شوهروندان،
حذخ یا طرد ایشان را مرتفع میسازد و از نتایج ثمربخش و پایدار طوالنیمدتی برخووردار
خواهد بود؛ ازاینرو با تقویت روحیۀ مسلولیتپذیری افراد جامعه و احسواس تعلوقخواطر
آنها ،مشوارکت فعوال شوهروندان و همبسوتگی یکایوک اعضوا جامعوه در جهوت موفقیوت
طرحهای پیشگیرانه نیز رقم خواهد خورد.
در آموزههای دین مبین اسالم ایجاد تغییر در مرتکبان جرم و بزهکارانِ بالقوه از طریوق
خودکنترلی ،تقوا ،رفع محرومیتها ،اصالح شخصیت و آموزش شهروندان مطمح نظر قرار
گرفته است .ضمن اینکه رفتارهای ممنوعه نیز در قالب جرم و از گذر تعیین ضمانت اجورا
که معرخ میزان ارزشگذاری جامعه برای آن است ،با تبعیت از اصل قانونی بوودن جورم و
مجازات ،تصریح شده و هرگونه واکنشی مانند پاسوخهوای کیفوری ،اداری ،انضوباطی و ...
بهمنزلۀ یکی از ابزارهای ضروری پیشگیری بهمنظور جلوگیری از هرگونه تجاوز به امنیوت
و آرامش کشور و شهروندان مدنظر است.

  1156پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

کتابنامه
و قرآن کریم
و نهجالبالغه ،ترجمۀ محمد دشتی ( .)1383چ اول ،قم :سبط النبی.
يصحیفۀسجادیه ( .)1393ترجمۀ ابوالحسن شوعرانی ،چ ششوم ،تهوران :سوازمان تبلیغوات
اسالمی شرکت چاپ و نشر بینالملل.
 .1آمدی ،عبدالواحد بن محمد (1410ق) .غررالحکمودررالکلم ،تصحیح مهدی رجایی ،چ
دوم ،قم :دارالکتاب االسالمی.
 .2ابراهیمی ،شهرام ( .)1396جرمرناسیپیشگیری ،چ چهارم ،تهران :میزان.
 .3ابنبابویه ،محمدبن علی ( .)1377متنوترجمهمعانیاألخبار ،ترجمۀ عبدالعلی محمدی
شاهرودی ،مصحح علیاکبر غفاری ،چ دوم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .4سبحانی تبریزی ،جعفر ( .)1382المواهبفیتحریيرأحکيامالمکاسيب ،مقورر سویفاهلل
یعقوبی ،قم :مؤسسۀ ا مام الصادق(ع).
 .5شکوهی دوست ،محمد (« .)1398عوامل مؤثر در پیشوگیری از وقووع جورم از دیودگاه
حقوق اسالم» ،ماهنامۀآفاقعلومانسانی ،ش  ،30ص .25-35
 .6خواجه پیری ،عباس (« .)1396قلمرو حریم خصوصی در اسالم» ،دوفصلنامۀرهرقانون،
ش  ،20ص .193-219
 .7خویی ،ابوالقاسم (1417ق) .مصباحالفقاههفیالمعامالت ،مقرر محمد علی توحیودی ،چ
اول ،قم :انصاریان.
 .8حاجی دهآبادی ،محمدعلی ( .)1397جرمرناسیكاربردی ،چ دوم ،قم :مرکز بوینالمللوی
ترجمه و نشر المصطفی(ع).
 .9حر عاملی ،محمد بن حسون (1397ق) .وسيائلالشيیعهإليیتحصيیلمسيائلالشيریعه،
مصحح محمد الرازی و ابی الحسن الشعرانی ،چ سوم ،تهران :مکتب االسالمیه طهران.
 .10وووووووووووووووووووووووو ( .)1374تفصیلوسائلالشیعهإلیتحصیلمسيائلالشيریعه،

پیشگیری کرامتمدار از جرم در پرتو آموزههای فقه اسالمی 1157 

محقق محمدرضا حسینی جاللی ،ج  ،21قم :مؤسسۀ آلالبیت حیاء التراث.
 .11حویزی ،عبد علی ابن جمعه (1415ق) .تفسیرنورالثقلین ،تصحیح هاشوم رسوولی ،چ
چهارم ،قم :اسماعیلیان.
 .12دارابی ،شهرداد ( .)1397پیشگیریازجرمدرمدلمردمساالرسیاسيتجنيایی ،چ دوم،
تهران :میزان
 .13عارفی ،مرتضی ( .)1392پیشگیریكرامتميدارازجيرم ،پایوانناموۀ کارشناسوی ارشود
حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه مفید.
 .14غفوری چرخابی ،حسین؛ قدرتی ،محمد (« .)1397بررسی قاعودۀ الضورر بوا رویکورد
تطبیق بر حق کرامت انسانی» ،مطالعاتحقوق ،ش  ،19ص .273-302
 .15قربانی الهیجی ،زینالعابدین ( .)1384تفسیرجامعآیاتاالحکام ،چ سوم ،تهران :سایه.
 .16عابدزاده ،اصغر (« .)1398ضرورت امر به معروخ و نهی از منکر در عصور حاضور بوا
رویکرد قرآنی و روایی» ،پژوهشهایاعتقادی كالمی ،ش  ،34ص .177-198
 .17کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1367الفروعمنالکافی ،تصحیح علیاکبر غفاری ،ج  ،5چ
سوم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .18کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1388ترجمۀاصولكافی ،ترجمۀ لطیف راشودی و سوعید
راشدی ،چ اول ،قم :اجود.
 .19مفید ،محمد بن محمد ( .)1372االررادفیمعرفهحجيجاهللعليیالعبياد ،چ دوم ،قوم:
مؤسسۀ آلالبیت(ع) ألحیا التراث.
 .20محمدی ریشهری ،محمد ( .)1387منتخبمیزانالحکمهباترجميۀفارسيی ،تلخویص
سید حمید حسینی ،ترجمۀ حمیدرضا شیخی ،چ هشتم ،قوم :مؤسسوۀ علموی فرهنگوی
دارالحدیث ،سازمان چاپ و نشر.

 .21ووووووووووووووووووووووووووو ( .)1386حکمتنامۀپیامبراعظمصيلیاهللعلیيهوآليهو
سلم(فارسی) ،ترجموۀ گوروه مترجموان ،ج  ،12چ اول ،قوم :مؤسسوۀ علموی فرهنگوی

  1158پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

دارالحدیث ،سازمان چاپ و نشر.
 .22میرخلیلی ،سید محمود (« .)1390سد کرائع و پیشوگیری از بزهکواری در آمووزههوای
اسالمی» ،حقوقاسالمی ،ش  ،31ص .95-126

 .23میرخلیلی ،سید محمد (« .)1394مبانی و راهبردهای سیاست جنایی اسوالم» ،كمیسيیون
تخصصیفقهوحقوقاسالمی ،ش  ،2ص .307-340

 .24نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ( .)1394پیشوگیری عادالنوه از جورم در :عليومجنيایی،
مجموعهمقاالتدرتجلیلازاستاددكترمحمدآروری ،چ سوم ،تهران :سمت.
 .25وووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1393درآمدی بر اساسیسازی حقوق کیفوری ،در:
گرجی ،علیاکبر ،درتکاپویحقوقعمومی ،چ اول ،تهران :جنگل.
 .26وووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1392درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفوری:
فرصتها و چالشها در :بایستههایپيژوهشدرنظيامعيدالتكیفيری ،چ اول ،تهوران:
میزان.
 .27وووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1394به سوی تعریف یک سیاست ملی پیشوگیری
از بزهکاری ،دیباچه در :دانشنامۀ پیشگیری از جرم آکسفورد ،چ اول ،تهران :میزان.

 .28وووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1391دربارةامنیترناسی(ازحقبرامنیتتاحيق
برتأمین)،دیباچه در :سودابه رضوانی ،مدیریت انسانمدار ریسک جرم ،چ اول ،تهوران:
میزان.
 .29وووووووووووووووووووووووووووووو (« .)1395آیین دادرسی کیفری :جدال قدرت – امنیت
و حقوق – آزادیهای فردی در :آیین دادرسی کیفری؛ بنیانها ،چالشهوا و راهکارهوا»،
مجموعهمقاالتهمایشآیيیندادرسيیكیفيری ،تهوران :انتشوارات معاونوت فرهنگوی،
اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.
 .30وووووووووووووووووووووووووووووو ( .)1398جنبشهای سیاست جنایی ،دیباچه در :میری
دلماس – مارتی ،نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،چ چهارم ،تهران :میزان.

1159  پیشگیری کرامتمدار از جرم در پرتو آموزههای فقه اسالمی

 چ،14  ج،المسائلمستنبطوالوسائل مستدرک.)ق1408(  حسین بن محمودتقی، نوری.31
. مؤسسۀ آلالبیت(ع) حیاء التراث: بیروت،اول
ترجمۀ محموود،) (پیامبرجنگهایتاریخ: المغازی.)1361(  محمد بن عمر، واقدی.32
. مرکز نشر دانشگاهی: تهران، چ اول،مهدوی دامغانی
Refrences
- The Holy Quran
1. Abedzadeh, Asghar (2019). “The necessity of enjoining the good and forbidding
the evil in the present age with a Quranic and narrative approach”, Theological–
Doctorinal Research, No. 34, pp. 177-198. (in Persian)
2. Al-Sahifa al-Sajjadiyya. Translated by Sha'rani, Abolhassan (2014). 6 edition,
Tehran International Publishing Company of Islamic Development
Organization. (in Persian)
3. Amedi, Abdolwahed Ibn Muhammad (1990). Ghurar al-Hikam wa Durar alKalim (M. Rajaei, Ed.). Qom: Dar al-Kitab al-Islami. (in Persian)
4. Arefi, Morteza (2013). Dignity-Oriented Crime Prevention, Master Thesis in
Criminal Law and Criminology, Mofid University. (in Persian)
5. Darabi, Shahrdad (2018). Crime Prevention, 2 edition, Tehran: Mizan
Publishing. (in Persian).
6. Ebrahimi, Shahram (2017). Preventive criminology, 4 edition, Tehran: Mizan
Publishing. (in Persian).
7. Ghafouri Charkhabi, Hossein and Ghodrati, Muhammad (2018). “Examining the
harmless rule with the approach of applying the right to human dignity”, Law
Studies, No. 19, pp. 273-302. (in Persian)
8. Ghorbani Lahiji, Zain Al-Abedin (2005). Comprehensive interpretation of the
verses of the rulings, 3 edition, Tehran: Sayeh. (in Persian)
9. Haji Dehabadi, Muhammad Ali (2018). Applied Criminology, second edition,
Qom: Al-Mustafa International Translation and Publishing Center. (in Persian)
10. Har'amli, Muhammad Ibn Hassan (1977). Shiite means to study Sharia issues.
Edited by Mohammad Al-Razi and Abi Al-Hassan Al-Sharani; 3 edition,
Tehran: Islamic School of Tehran. (in Persian)
11. ------------------------------------- (1995). Details of Shiite means to study Sharia
issues, Researcher Mohammad Reza Hosseini Jalali; C 21, Qom: AL Al-Bayt
Foundation for Heritage Revival. (in Persian)
12. Havizi, Abed Ali Ibn Jomeh (1995). Interpretation of Noor al-Thaqalin, Edited
by Hashem Rasouli, 4 edition, Qom: Ismailian. (in Persian)
13. Ibn Babawiyyah, Muhammad Ibn Ali (1998). Text and translation of Ma'ani alAkhbar. Translated by Abdul Ali Mohammadi Shahroudi, edited by Ali Akbar
Ghaffari, 2 edition, Tehran: Islamiah Dar alkotob. (in Persian)
14. Khajeh Piri, Abbas (2017). “The realm of privacy in Islam”, City of Law

1400  زمستان،4  شمارۀ،17  دورۀ، پژوهشهای فقهی 1160
Quarterly, No. 20, pp. 193-219. (in Persian)
15. Khoei, Abolghasem (1997). The lamp of jurisprudence in transactions, By the
pen of Mohammad Ali Tawhidi; Qom: Ansarian. (in Persian)
16. Klini, Muhammad Ibn Yaghob (1988). Al-Foroa Al-Kafi. Edited by Ali Akbar
Ghaffari, Vol. 5, 3 edition, Tehran: Islamic Library. (in Persian)
17. Klini, Muhammad Ibn Yaghob (2009). Usul Al-kafi, Translators Latif Rashedi
and Saeed Rashedi, Qom: Ajoud. (in Persian)
18. Mir Khalili, Seyed Mahmood (2011). “Blocking the Means and Preventing
Crimes in the Islamic Teachings”, Islamic Law, No. 31, pp. 95-126. (in Persian)
19. Mir Khalili, Seyed Mahmood (2015). “Principles and strategies of Islamic
criminal policy”, Specialized Commission of Islamic Jurisprudence and Law,
No. 2, pp. 307-340. (in Persian)
20. Mohammadi Rishahri, Muhammad (2007). The Wisdom Letter of the Great
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) (Persian). Translator of the
group of translators, Vol. 12, First edition, Qom: Dar al-Hadith Scientific and
Cultural Institute. (in Persian)
21. ------------------------------------------ (2008). Selected of Mizan Al-Hekmah with
Persian translation, Summary of Seyed Hamid Hosseini, translated by Hamid
Reza Sheikhi, Vol. 1, 2 edition, Qom: Dar al-Hadith Scientific and Cultural
Institute. (in Persian)
22. Mufid, Muhammad Ibn Muhammad (1993). Al-Rashad Fi Ma'rif Hajjullah
Allah Ali Al-Ibad, 2 edition, Qom: AL Al-Bayt Foundation for Heritage Revival.
(in Arabic)
23. Nahj al-Balaghah. translated by Dashti, Muhammad (2004). First edition, Qom:
Sebtonabi Publishing. (in Persian)
24. Najafi abrandabadi, Ali Hossein (2012). on security (from the right to security to
the right to security), Introduction to: Soodabeh Rezvani, Humanitarian Risk
Management, First Edition. Tehran: Mizan Publishing. (in Persian)
25. ---------------------------------------- (2013). An Introduction to Research in the
Criminal Justice System: Opportunities and Challenges in: Requirements for
Research in the Criminal Justice System. First edition, Tehran: Mizan
Publications. (in Persian)
26. ---------------------------------------- (2014). An Introduction to the Establishment
of Criminal Law, in: Georgian, Ali Akbar, In the Struggle for Public Law, First
edition, Tehran: Jangal Publications. (in Persian)
27. ---------------------------------------- (2015). Fair Crime Prevention in: Criminal
Science, a collection of articles in honor of Professor Dr. Mohammad Ashouri, 3
edition, Tehran: Samat Publications. (in Persian)
28. ---------------------------------------- (2015). Towards a Definition of a National
Crime Prevention Policy, Introduction to: Oxford Encyclopedia of Crime
Prevention, First edition, Tehran: Mizan Publishing. (in Persian)
29. ---------------------------------------- (2016). Criminal Procedure: Power Struggle Security and Rights - Individual Freedoms in: Criminal Procedure; Foundations,
Challenges and Solutions, Proceedings of the Criminal Procedure Conference,

1161  پیشگیری کرامتمدار از جرم در پرتو آموزههای فقه اسالمی
Tehran: Shahid Beheshti University Vice Chancellor for Cultural, Social and
Student Affairs. (in Persian)
30. ---------------------------------------- (2019). Criminal Policy Movements,
Introduction to: Miri Delmas-Marty, The Great Systems of Criminal Policy, Vol.
IV, Mizan Publishing. (in Persian)
31. Nouri, Hossein Ibn Muhammad Taghi (1988). Mustadrak al-Wasa'il and
Mustanbat al-Masa'il, Vol. 14, First edition, Beirut: Al AL Al-Bayt Foundation
for Heritage Revival. (in Arabic)
32. Shokohi Doust, Muhammad (2019). "Effective factors in crime prevention from
the perspective of Islamic law", Afagh Humanities Monthly, No. 30, pp. 25-35.
(in Persian)
33. Sobhani Tabrizi, Jafar (2003). Al-Mawaheb in writing the rules of gain. By the
pen of Saifullah Yaqubi, Qom: Imam Al-Sadiq (AS) Institute. (in Persian)
34. Waqidi, Muhammad Ibn Omar (1942). Al-Maghazi: History of the Prophet's
wars. Translated by Mahmoud Mahdavi Damghani, First edition, Tehran:
University Publishing Center. (in Persian)

