مطالعات فقهي و فلسفي
سال پنجم ،شماره  ،71بهار 7131
صفحات  17ـ 1

بررسي فقهي حقوقي اقدامات تأميني و تربيتي با تأكيد بر قانون
مجازات اسالمي 2931
سمانه بگان ،احمد مرادخاني



(تاریخ دریافت5931/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)5931/81/80 :

چكيده
در حقوق جزاي امروز ،توجّه به اقدامات تأميني و تربيتي ،از اهميّت بسزایي برخوردار استت .در واقت اقتدامات تتأميني و تربيتتي یيتي از
عيس العمل هاي موفّق در برابر جرم مي باشد كه جایگاه خود را در كنار مجازات به عنوان یيي از راه هاي اصتيي ماتارزه بتا جترم بتار
كرده است .در حقوق اسالم نيز مسئيه دفاع اجتماعي و تأمين جامعه از خطر بزهياري و اصالح و تربيتت مجترمين از نظتر دور نمانتده و
این امر سابقه عيمي در صدر اسالم داشته است .هدف اقدامات تأميني و تربيتي كه اصتالح و تربيتت و بتازپروري مجترم و پييتگيري از
تيرار جرم مي باشد همواره مورد تأكيد و مطيوب شرع بوده است .در قتانون مجتازات استالمي  ،5931بتا شناستایي مدتادیق نتویني از
اقدامات تأميني و تربيتي به تحقّق این مهم بيش از بيش توجّه شده است.

كليدواژگان
اصالح مجرم ،اقدامات تأميني ،اقدامات تربيتي ،حقوق اسالم ،دفاع اجتماعي.

 مسئول مکاتبات :دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهSamabakan@yahoo.com :

 نويسنده مسئول :استاديار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهah_moradkhani@yahoo.com :

اين مقاله مستخرج از پاياننامه است.
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مقدمه
يکي از نگراني هاي مهّم جامعه افزايش جرائم و تبهکاري ها و به خطرر افترادن امنيّرت و آسرايش
مردم است .در اين راه عدالت كيفري ايجاب مي نمايد جامعه واكنش مناسبي در قبال مجرم اتّخراد
نمايد .واضح است مجازات ها به تنهايي نمي توانند واكرنش مناسر

در قبرال مجرمران محسروب

شوند؛ بنابراين در كنار مجازات ها اقدامات تأميني و تربيتي شکل گرفته است .اين اقدامات ،تردابير
پيشگيرانه اي هستند كه براي جلوگيري از حدوث جرائم برا اعمرال راه هراي اصرالحي ،درمراني،
تربيتي و يا خنثي كردن خطرهاي احتمرالي اشرخا

و يرا اشريا و مؤسسره هرايي كره وضرعيت

خطرناك (مجرمانه) دارند ،وضع مي شوند .بنابراين هدف اصلي اين اقدامات پيشگيري در ارتکاب
اعمال مجرمانه ،مداوا ،بازپروري و بازپذيري اجتماعي بزهکار است .برا توجّره بره اهمّيرت مسرئله
تأمين جامعه از خطرات بزهکاران و نيز بازپروري و اصالح آنان در فقه و حقوق ،نگارنرده ضرمن
اين مقاله درصدد است تا با بررسي فقهي حقوقي برخي اقدامات تأميني و تربيتي عرالوه برر تبيرين
مصاديق شناسايي شده مرتبط با مصاديق موجود در فقه در قرانون مجرازات اسرالمي  ،2931نشران
دهد كه حقوق اسالم از مسئله تأمين جامعه از خطر مجرمين و اصالح و تربيت آنان غفلت نکررده
و عالوه بر وضع مجازات ،براي اصالح مجرمين داراي روش ها و فرمول هاي مفيدي است .روش
تحقيق در نگارش اين مقاله ،كتابخانه اي و با رويکرد توصريفي ر تحليلري اسرت و در نگرارش آن
كت

و مقاالت مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است.
با ذكر اين مقدمه به بررسي فقهي و حقوقي اقدامات تأميني و تربيتي با تأكيد بر قانون مجازات

اسالمي  2931مي پردازيم:
اقدامات تأميني و تربيتي
پيش از اينکه به بررسي موضوع در ابعاد فقهي و حقوقي بپرردازيم؛ الزم اسرت اقردامات ترأميني و
تربيتي به درستي تبيين شود .بنابراين ابتداً به تعريف اقدامات تأميني و تربيتي در لغت مي پرردازيم
و سپس اقدامات تأميني و تربيتي را از ديدگاه كارشناسان و فقها بررسي مي نمايم تا از ايرن رريرق
تعريف جامعي از اين اقدامات بدست آيد.
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تأمين در لغت

تأمين در فرهنگ فارسي عميد به معناي امنيت دادن و ايمن ساختن آمده اسرت (عميرد )2931 ،در
فرهنگ فارسي معين اينگونه معني شده است:ايمن كردن ،آرام دادن ،حفر كرردن (معرين)2932 ،
درلغت نامه دهخدا بدين نحو بيان شده است :امين كردن (تاج المصادر بيهقي) (دهار).حف كرردن
و امن نمودن ،امين پنداشتن ،اعتماد كردن ،راستي كردن ،آمين گفتن دعاي كسي را (دهخدا)2931 ،
تأمين از باب تفعيل مي باشد و ريشه آن «اُمَنَ»است .در لسان العررب آمرده اسرت :اُمرن :اَألمران و
االمانه بمعني .و األمن :ضدُّ الخوف( .ابن منظرور )2041 ،يعنري در برابرر بره وحشرت انرداختن و
ترساندن .با توجّه به معاني ذكر شده در فرهنگ لغات ،مي توان بيان داشت «تأمين» به معني امنيت،
حف كردن ،ايجاد آرامش و از بين بردن ترس است .اقدامات تأميني اقداماتي هستند كه از جامعره
در مقابل مجرمين و اشيا خطرناك محافظت مي كنند و با خنثي كردن حالرت خطرنراك مجررمين
امنيت افراد جامعه را تأمين مي كنند.
تربيت در لغت

تربيت در فرهنگ فارسي عميداينگونه آمده است :مص{ع}«تربيه» (ت ر ب ي) ،پروردن ،پرورش
دادن ،ادب و اخالق را به يکي ياد دادن (عميد )2931 ،درفرهنگ معين نيز همرين معراني را برراي
تربيت بيان نموده اند (معين )2932 ،در لغت نامه دهخدا تربيت بدين گونه معنا شده اسرت{ :ت}
(ع مص) ،پروردن و پرورانيدن (دهخدا )2931 ،تربيت مصدر باب «تفعيل» مي باشرد و داراي سره
ريشه است-2 :ربأ ،يربؤ (=فعل مهموز) -1ربي ،يربي (= فعل ناقص)-9رب ،يرب (فعل مضاعف)
(خطي  .)2021 ،تربيت از ريشه «ربا ،يربو» به معني رشد كردن ،برآمردن و قرد كشريدن و باليردن
است .تربيت از ريشه «ربي ،يربي» به معناي نشأت يافت ،پرورش يافت آمده است.تربيت از ريشره
«رب ،يرب» بدين شکل معنا شده است :پروردن ،سرپرستي و رهبري كردن ،نيکو كردن ،به تعرالي
و كمال رساندن ،ارزنده ساختن ،از افراط و تفريط در آوردن ،به اعتدال بردن ،استوار و متين كردن.
اكثر زبان شناسان تربيت را با توجه به ريشه «رب ،يرب»تعريف كرده اند .انسانها بر اساس فطررت
خود داراي استعدادهاي بسياري هستند .تربيت تا حد زيادي به معناي قرار دادن اين اسرتعدادها در
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مسير صحيح و برداشتن موانع از سر راه اين استعدادها براي رسيدن به كمرال مطلروب مري باشرد.
بنابراين مي توان گفت اقدامات تربيتي ،اقدامات آموزشي ر اصرالحي هسرتند كره بايرد در جهرت
شکوفايي استعدادها و برداشتن موانع از سر راه رشد و كمال بزهکاران اعمال گردند تا بدين وسيله
بزهکار به عنوان انسان سالم به جامعه بازگردد.
اقدام تأميني

تعاريف گوناگوني از سوي كارشناسان و حقوقدانان در مورد اقدامات تأميني ارائه شده است كه به
بيان برخي از آنها ميپردازيم«.2 .اقدامات تأميني يك سلسرله تردابير پيشرگيرانه ناشري از واكرنش
جامعه براي جلوگيري از تکرار جرم از سوي مجرمان خطرناك كه بنرا بره حکرم قرانون از جانر
دادگاه رسيدگيكننده اتخاذ و درباه آنها اعمال ميگردد( ».پرادل«.1 )2939 ،اقردام ترأميني واكنشري
است مبتني بر حمايت پيشگيرانه كره يکري از دو شرکل واكرنش اجتمراعي عليره جررم محسروب
ميگردد .اين واكنش اجتماعي پيشگيرانه متضمن درمان و اصالح مجرمي است (چره مسرئول چره
غير مسئول) كه در حالت خطرناك ،يعني حالتي كه احتمرال ارتکراب جررائم را توسرط او جردي
مينمايد ،به سر مي برد( ».بولك،2931 ،

« .9 )39اقدام تأميني يك رشته وسايل دفاع اجتمراعي

است كه به حکم قانون و توسط قاضي بر اثر جرم متناس

با وضع مزاجري و اسرتعداد و مرنش و

سوابق فرد خاري و خطرناك بکار برده ميشود تا بهبود يابد و با اجتماع سازگار شود و دسرت بره
تکرار جرم نزند» (كي نيا،2933 ،

 .)2311بنابراين ميتوان اقدامات ترأميني را اينگونره تعريرف

كرد :تدابيري پيشگيرانه هستند كه در جهت امنيّتبخشيدن به جامعه در مرورد مجررمين خطرنراك
براي بازسازگاري و بازپروري اجتماعي اعمال ميشوند همچنين در مورد اشيا خطرناك .لذا ،يکي
از ويژگيهايي كه بايد در تعريف اين اقدامات مورد توجه قرار گيرد ،ويژگي پيشگيرانه آنهاست.
اقدام تربيتي

درباره تربيت تعاريف و ديدگاه هاي گوناگوني ارائه شده است .در اين اينجا به ارائه برخي از ايرن
تعاريف مي پردازيم .تربيت به معناي فراهم كردن زمينه ها براي شکوفا كردن و به فعليت رسراندن
استعدادهاي بالقّوه انسان مي باشد تا بدين وسيله به سوي هدف مطلوب و كمال خود سرير نمايرد.
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بنابراين مي توان تربيت را چنين تعريف كرد :تربيت عبارت است از رفع موانع و ايجاد مقتضريات
براي آنکه استعدادهاي انسان در جهت كمال مطلق شکوفا شود (دلشاد تهراني.)2914 ،
در ديدگاه استاد شهيد مطهّري تربيت ،پرورش دادن استعدادهاي دروني است كه بالقّوه در يرك
شي موجود است .بنابراين تربيت فقط در مورد جانداران يعنري گيراه و حيروان و انسران صرحيح
است زيرا غير جانداران را نمي توان به معناي واقعي پررورش داد.از همرين جرا معلروم مري شرود
تربيت در انسان به معناي پرورش دادن استعدادهاي او است و اين استعدادها در انسان عبارتنرد از:
استعداد عقلي (علمي و حقيقت جويي) ،استعداد اخالقري (وجردان اخالقري) ،بعرد دينري (حرس
تقدس و پرستش) ،بعد هنري و ذوقي يا بعد زيبايي و استعداد و خالقيّت ،ابتکار و ابداع (مطهري،
 .)2919تربيت تا حد زيادي به معناي قرار دادن اين استعدادها در مسير صحيح است بنرابراين مري
توان گفت اقدامات تربيتي ،تدابيري هستند در جهت اصالح و تربيت بزهکرار كره جنبره ارشرادي،
آموزشي و فرهنگي دارند كه از اين رريق راه برگشت بزهکار به جامعه را تسهيل مي كنند.
اقدامات تأميني و تربيتي از ديدگاه فقها
اصطالح اقدامات تأميني و تربيتي ،يك اصطالح نو پيدا در گستره كيفرهاي اسالمي در ساليان اخير
است .چه اينکه چنين اصطالحي ،در هيچ يك از منرابع فقهري اماميره و حنفري ،پيشرينه اي نردارد
(فکوري،2939 ،

 )93لکن با توجّه به منابع فقهي ،ماهيّت و مبناي اقدامات تأميني و تربيتري را

مي توان استنتاج نمود .ماهيّت اقدامات تأميني بدليل نامشخص بودن نروع و ميرزان آن و هماهنرگ
شدن با مقتضيات زمان و مکان و تناس

با شخصريت مجررم ،اوضراع و احروال ارتکراب جررم و

تحوالت اجتماعي ماهيّتي تعزيري است .مبناي اقدامات و تدابير تأميني و تربيتي را نيرز مري تروان
حف مصالح فرد ،جامعه ،برقراري عدالت اجتمراعي و از برين برردن حالرت خطرنراك بزهکرار و
پيشگيري از تکرار ارتکاب بزه دانست .مبناي شريعت ر كه مجازات نيز بخشي از آن است ر اقامر
عدالت در جامعه ،تزكيه ،اصالح و تربيت نفوس ،تأمين منافع و مصالح آحاد جامعه و دفع مفسرده
از ايشان است (جوزيه،2019 ،

 )1اين مبنا ،در اقدامات تأميني وقتي محقق مي گردد كه حالرت

خطرناك فرد از بين رفته و از تکرار ارتکاب جرم ،پيشگيري شده باشد.
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آياتي از قرآن در جهت مشروع بودن مبناي اقدامات تأميني و تربيتي

در قرآن آياتي موجود است كه مي توان از آنها در جهت مشروعيت تدابير ترأميني و تربيتري بهرره
جست.در اينجا به بيان دو مورد بسنده مي شود .مسئله دفع فساد از جمله مسائلي اسرت كره قررآن
كريم به آن اهتمام ورزيده است و در آيات مختلفي به ضرورت دفرع فسراد و پيشرگيري از وقروع
جرائم تأكيد كرده است .براي نمونه چند آيه ذكر مي گردد:
ا
اا ا
ا
ا
اَ
ا
ا
« .2فَولَو ال ک نووم َِ و َوق ُوالِوون ِ و الوق َْ و الولل الَ ي وو ُ َِْْنووع َِواللو ََو ال َِ َاو اق ُوال ََِّوومل اً ُ ال َ ال ا کن َْلووْ نو الق ي الَْنَالْلووم واللوَ الَ َ َُونلَو َ
ن
ذِق ظَلَم ُ وم يَال انفو ُ فْ اوو َ نوم ُ الِو ان َ » يعني :چرا از نسلهاي قبل از شرما جرز عرده كمري از آنهرا كره
ُو َ
نجاتشان داده بوديم ،بقيه از فساد و تبهکاري در اين سرزمين نهي نکردند؟ و كساني كه ستم كردند
پيرو لذت هاي مادي شدند و ايشان تبهکار و مجرم بودند (سوره هود ،آيه )223در اين آيه همگرام
با توبيخ اقوام گذشته كه مانع فساد نشدند ،شيوع فساد و تبعيرت از لرذت هراي مرادي و هروس و
ارتکاب جرم ،علت نابودي آنان دانسته شده است.
 ... « .1وَو ک لفالو ُ نا ُولنوومَ ْوُْووََ ْاولوُ َ ا
َّووم ا ا ِو الوذ َنن فَْووم ُِووَ ُ نا
ا ا
َ ال َ
َ َ ال َ ال َ ال
َ ال
م َْو ما َ ال َ و ُ َ َْْو َ َ ولَ ُ َ َ
َنثريُ َ وََْواللصَن نِ ُ ن َ الق َِواللصنه ا نِ ُ نَ وَ َِو اٌّ َايِوي» يعني :و اگرخدا بعضي از مردم را بوسريله بعضري ديگرر
دفع نمي كرد ،هر آينه صومعه ها و كليساها وكنشتها و مساجدي كه نام خدا در آن فراوان ذكر مري
شود ،ويران مي شد ،خداوند هرآينه كساني را كه او را ياري مي كنند ،ياري مي نمايد كه همانرا او
توانا و قاهر است (سوره حج ،آيه  )04منظور از دفع مردم به وسيله مردم ،دفع فساد و پيشگيري از
)291
جرائم ارتکابي به وسيله مفسدان است (الطبرسي،2311 ،
 َ « .9ک َو الِ اَّا ُ اً ُ ال َ ال ا َْو الُ َا ا ال احَم ذوا الَ َخالْون وَ الوَ ا الِ ناللووم الَ الوِا ل َ » يعني :و در ايرن ديرار بعرد از
اصالح آن فساد نکنيد ،اين دستور اگر ايمان داشته باشيد براي شما بهتر است (سروره اعرراف ،آيره
.)11

 َ « .0ک َو الِ اَّا ُ اً ُ ال َ ال ا َْو الُ َا ا ال احَم َ الُلا ه َخ ال فم َ طَ َمُم ا نِ َ الْحَ َ ُ نا َْنِب ا َوق ُوالم الْ اَّول َ » يعني :و
در زمين پس از اصالح آن در صدد افساد بر نياييد و او رااز روي بيم و اميد بخوانيد ،همانا رحمت
خدا به نيکوكاران نزديك است.در دو آيه فوق با فعل امر «ک ََِّوا ُ» دسرتور داده شرده اسرت كره
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فساد نکنيد .با توجه به مفهوم كلي و مفاد عام آيات فوق مشروع بودن مبناي تدابير تأميني و تربيتي
به دست خواهد آمدو آن دسته از مصاديق اقدامات تأميني و تربيتي كه مخصوصاً مورد نهري شرارع
مقدس قرار نگرفته باشد ،با اين مبنا مورد تأييد شارع خواهد بود؛ چررا كره در اقردامات ترأميني و
تربيتي ،مالك وجود حالت خطرناك است كه تعبير ديگري از عنوان« مفسده» و «فساد» مري باشرد
(رهامي،2933 ،

.)31

از ديگر مسائلي كه قرآن كريم به آن اهتمام ورزيده است فريضه امر به معروف و نهي از منکرر
است .امر به معروف و نهى از منکر برجسته ترين ،بارزترين و گرامى ترين واج

در برين واجبهرا

مى باشد هدف تمام انبيا و اوليا اصالح جامعه بشرى بوده است و مؤثرترين ابزار براى رسيدن به
اين هدف بزرگ امر به معروف و نهى از منکر است .قرآن كريم به كرّات بره اهمّيرت ايرن فريضره
اشاره نموده و آمرين به معروف و نهى كنندگان از منکر را از صالحين ،رسرتگاران و بهتررين امّرت
ک هوَ
مى داند .براي نمونه َ والومَ الق ا والل الَ ي ن وع َِ الواا َِ ا َْل ال
ُرَ الاوري َ َرال ون َِ اعوال َم الُون ا َ َِواللو ََو ال َِ َاو اق ُوالمالل َ و ان َ ي واو َ
ُوالم الِلاْو َِ يعني و بايد از شما گروهي باشند كه (مردم را) به سوي كار خير دعوت نمايند و بره كرار
نيك امر كنند و از كار زشت بازدارند ،و آنهايند كه رستگارند (آل عمران ،آيه  )240فقهاي اسالمي،
باالتفاق ،اين فريضه را به عنوان حق دفاع عمومي و درعين حال تکليف همگاني در مقابله با فسراد
و فحشا و انحراف دانسته اند (عوده،2041 ،

 )013شيخ روسي دراهميّت امر به معروف و نهي

از منکر قائل به وجوب عقلي آن نيز شده است و در «اقتصاد» مينويسد« :به نظر من ،ديردگاه بهترر
آن است كه امر به معروف و نهي از منکر ،عقالً واج اند به دليل قاعده لطف .براي وجوب كرافي
نيست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشيم؛ زيرا اگر بگروييم علرم بره اسرتحقاق ثرواب و
عذاب كفايت ميكند و هر دليلي ،زياده برر آن ،در حکرم مسرتح
ميآيد كه امامت واج
(شيخ روسي2931 ،ق،

اسرت و واجر

نيسرت ،الزم

نباشد ،پس شايستهتر آن است كه امر و نهي به دليل عقرل واجر

باشرد».

.)203

با توجّه به اينکه نهي از منکر قبل از وقوع منکر صرورت مري پرذيرد نره بعرد ازآن ،مري تروان
اقدامات تأميني و تربيتي را از مصاديق بارز نهي از منکر و پيشگيري از وقوع عمل خرالف شررع و
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هماهنگ با عمومات ادلّه امربه معروف و نهي از منکر دانست؛ زيرا تمامي آن هاتدابيري هستند كره
به دفع منکر و رفع آن مي انجامد و قطعاً اين امر ،مطلوب شارع و از مصراديق تکليفري اسرت كره
موردتوجه و تأكيد شريعت اسالمي قرار گرفته است .اجراي امربه معروف و نهري از منکرر هرم از
سوي عموم مسلمانان امکان پذير است هم از سوي مقاماتي كه مسئوليت حکومتي دارند .آنچه كره
در اينجا مدنظر است اقدامات تأميني است كه به عنوان مصداقي از نهي از منکرر توسرط مسرئولين
حکومتي؛ مانند قضات و محاكم ،انجام مي شود .چه اينکه اقدامات تأميني نظير بازداشت كردن ،در
محل مخصو

نگهداري نمودن ،يا محروم كردن از بعضي حقوق اجتمراعي و امثرال آن ،امروري

است كه بايستي به حکم قانون صورت گيرد و اين حکرم جرز در صرالحيت مسرئوالن حکرومتي
نيست.
مصاديق اقدامات تأميني و تربيتي در فقه

در ذيل به تبيين مصاديقي از اقدامات تأميني و تربيتي در آيرات قررآن كرريم و همچنرين در سريره
معصومين مي پردازيم.
مصاديقي از اقدامات تأميني و تربيتي در آيات

خداوند يکتا ،براي هدايت بندگانش راههاي زيادي گشوده و مسيرهاي همروار متعرددي قررار داده
است ،تا بندگانش با تأمل در نشانهها و آيات خداونردي ،راه راسرت و مسرتقيم را برگزيرده و بره
سعادت دنيا و آخرت ره يابند .در واقع كتاب مقدس «قرآن» براي تربيت نفوس بشرري و هردايت
آنان نازل شده است تا از گمراهي و ضاللت به سوي نور هدايت شوند .تمرام آيرات قررآن كرريم
داراي جنبه تربيتي و اصالحي است و مجازاتهاي تصريح شده در قرآن جنبه تأميني دارد لکن در
اين مجال فرصت بررسي تمام آيات قرآن كريم و روايات نيست و فقط برراي نمونره بره توضريح
مواردي پرداخته خواهد شد.
نگهداري در مكان مناسب

از اقدامات تأميني و تربيتي كه به وسيله آن هم اصالح و تربيرت مجررم و هرم پيشرگيري از جررم
محقق مي شود« ،نگهداري در محل مخصو

» است .در قرآن كريم در آيه امسراك در خصرو
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زناني كه مرتک

عمل زنا مي شوند ،دستور داده شده است تا در خانه نگه داشته شوند تا وقتي كه

بميرند يا خداوند راهي براي خالصي آنها از حبس قرار دهد .در اين آيه بيان شرده اسرتُ َ « :وو ني
ا
ا
ا
ا ا ا ا
َرالَ َ ُوالِمح َشعَ الق َّمئ الَ فَ ال
مِمَ الش اَا ُ َالَالْ اَ نق يَالَْو َُع الل الَ فَاإ الِ َش اَا ُ فَأَ ال َّ ه نق اً ُواللوْو َحو ن َِومَو َفنومه نق ُوال َمو ال يَال

َالَي َُ َوَ ُ ن َْو نق َِولْ » (سوره نسا  ،آيه  )21يعني «و از زن هاي شما آنان كه عمل زشرت زنرا مرتکر
مي شوند ،كه مراد محصنانند يعني شوهرداراني كه به زنا اقدام مي كنند ،چهار نفر مررد از خودتران
(از مؤمنان) را بر آنها به گواهي رلبيد ،پس اگر گواهي دادند آنها را در خانه ها نگه داريد تا مررگ
جان آنها را بگيرد يا خداوند براي آنها راهي (ديگر) قرار دهرد ».منظرور از «فاحشره» همران عمرل
ناپسند زناست و منظور از «امساك» در اين آيه نگه داشتن و حبس زنان در خانه هاست .اين امر به
منظور پيشگيري از اين عمل زشت و ناپسند صورت مي پذيرد (عالمه رباربايي،2910 ،

)103

در مورد آيه مورد بحث دو باور وجود دارد :يك اينکه اين آيه درصدد بيران مجرازات زنران زانيره
است كه با نزول آيه دوم از سوه نور2ر كه مربوط به حردّ جَلرد زانيره و زانري اسرت ر نسرخ شرده
است؛بنابراين بعد از نزول آيه جَلد زناكار ،ديگر نمي توان به دستور آيه سوره نسرا عمرل كررد و
زناكاران را در محل مخصو

نگهداري نمود .برخي از روايات نيز برر اثبرات ايرن نسرخ داللرت

دارند .اكثر مفسران مانند عالمه رباربايي ،الطبرسي ،السيوري بر اين باورند .اين براور در برخري از
فقهاي اماميه نيز مشاهده مي شود .براي مثال يکي از مفسران در كتاب خود بيان مي دارد««:والالتي
يأتين الفاحش » فنسخ الحبس بأن تجلد البکر مائ وتغرب عاما ،وقد أباح ا هلل الطالق فهو قادر على
إزال الزوجي والخال

منها( » .روسي،2911 ،

 )909باور دوم بر اين اسرت كره آيره امسراك

نسخ نشده است و تعارضي نيز بين آيه امساك و آيه دوم سوره نور وجود ندارد؛ چررا كره امسراك
زنان زناكار در جايي كه دسترسي به جامعه نداشته باشند ،حد زنا نيست تا با آيه جلد نسرخ شرود.
سيد ابوالقاسم خويي در كتاب تفسير البيان چنين گفته است« :هيچ كدام از آيات مذكور (آيره  21و
ُ .2ونيُ اْووع ُو ونيُي فَم لاووا ُ نو نوَ ا
ُحو َوا ا اللوَمووم ا مئَوعَ َ اللو َواَُ َ ک َِبالخووذالن الَ اامووم َيالفَووع ً لِ و اق ُ نا ا الِ نالل ووم الَ َو الِا ل و َِ اع نا َ ُوالَْ و ال ار الَُ اخ و ان َ والَْ الشو َوَ الا َاووذُْوََمم
ال
َ َ
طمئاَِع ا َوق ُوالم الوِا ل َ به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگربه خدا و روز بازپسين ايمران داريرد ،در (كرار)
دين خدا ،نسبت به آن دو دلسوزى نکنيد وبايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.
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 23سوره نسا ) نسخ نشده است؛ زيرا مراد از لف فاحشه ،كه چيزي بسيار زشت و ناپسرند اسرت،
گاهي به عمل مساحقه بين زنان و گاهي به لواط بين مردان و بعضاً به عمرل زنرا اررالق ميشرود و
اين لف  ،ظهوري در عمل زنا ندارد تا با آيه جلد زناكار نسخ شود( » .خرويي،2014 ،

 )921از

نظر محقق اردبيلي نيز فاحشه زنا و امساك بازداشتن زنان از عمل زنا دانسرته شرده و او نيرز قرول
نسخ را نپذيرفته است (اردبيلي،2911 ،

)311

آنچه را كه از آيه امساك مستفاد مي شود مي توان چنين دسته بندي كرد :يك) آيه حربس ابرد
در صدد بيان حکم مجازات زنان شوهردار كه غالباً نيز در آن روزگار زناكراران حرفهراي برودهانرد
است .دو :اين عمل جرم است و نياز به اثبات دارد.راه اثبات منحصراً از رريق شهادت چهرار مررد
مسلمان است كه مرجع رسمي از ايشان رل

شهادت كرده باشد .سه :مجازات اين زنان حبس ابد

بوده است كه خدا در مجازاتشان تخفيف داده و آن را به تازيانه تبديل كرده اسرت (محقرق دامراد،
،2911

 )10بنابراين به نظر مي رسد ديدگاه اول اقوي باشد زيرا ظاهر آيه حکم مري كنرد كره

خدا قصد دارد تخفيفي در مجازات زنان زناكار بدهد .بنابراين آيه جلد (كه حکرم بره تازيانره داده
است) ناسخ حکم آيه امساك (كه حکم به حبس ابد در خانه داده است)مي باشد .قول مشهور نيرز
در مورد اين آيه اين است كه آيه  21سوره نسا توسط آيه  1سوره نور نسخ شده است و از اواخر
عمر پيامبر (

) به همين حکم سوره نور عمل ميشده است .همچنين ظاهر آيه نشان از اين دارد

كه اين حکم موقتي است .بنابراين ،قسمت «يجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيالً» بر نسخ شدن اين حکم در آينده
داللت دارد (قمي،2933 ،

)299

انتشار حكم

يکي ديگر از اقدامات تأميني و تربيتي كه در قرآن كريم پيش بينري شرده اسرت «انتشرار و اعرالن
حکم» است تا از اين رريق عبرتي براي افرراد جامعره شرود ترا مرتکر

چنرين جرمري نشروند و

همچنين با شناسايي بزهکار مردم از مراوده با چنين فردي پرهيز نمايند تا در دام فرير او گرفترار
 )112خداوند در سوره نور آيه  1مي فرمايردُ« :ونيُ اَْوع َ ُوونيُي فَم ال لاوا ُ ن نوَ
نگردند (صانعي،2911 ،
ا
ُحو َوا ا اللوَمووم ا مئَوعَ َ اللو َوا َُ َ ک َِبالخووذالن الَ اامووم َيالفَووع ً لِ و اق ُ نا ا الِ نالل ووم الَ َو الِا ل و َِ اع نا َ ُوالَْ و ال ار الَُ اخ و ان َ والَْ الشو َوَ الا َاووذَُْوَمم
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طمئاَِوع ا َوق ُوالم الوِا ل َ  .زنان و مردان زنا كار را هر كدام صد تازيانه بزنيد و هرگرز دربراره آنران ،درديرن
خدا ،شما را رحمت و رأفت فرا نگيرد ،اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد ،و بايدعرذاب آن دو
را گروهي از مؤمنان مشاهده كنند » .اين دستور قرآن به حضور جمعي از مؤمنان در هنگام اجرراي
حد ،به دليل بازداشتن مردم از ارتکاب چنين عمل زشتي اسرت .ايرن همران پيشرگيري اسرت كره
قانونگذار از به كارگيري اقدامات تأميني دنبال مي كند.
محروميت از برخي حقوق اجتماعي

ا
خداوند در سوره نور آيه  0مي فرمايدُ « :ونوذِق ِون و َِ ُوالمْ ا
ا
صولم ن َال َرالَو ُ اَْالَْو َُوع ش َوَاُجَ فَم ال لوا ه الَ َ وم َ
ال َ
َ َ َ ال
ک هَ ُوال ا
ِمِوِ َِ» يعني و كسانيکه به زنان پاكدامن نسبت زنرا بدهنرد و
َملُ َ ي وا َ
َ الل َاُ َ ک ََو الِلَول ُ َْ الَ َش َ
چهار شاهد عادل بر ادعاي خود نياورند ،آنان را به هشتاد تازيانه كيفر دهيد و هرگز شرهادت آنهرا

را نپذيريد و ايشان مردمي فاسق و تبهکارند .همانطور كره مالحظره مري شرود قررآن كرريم ،عردم
پذيرش شهادت را به عنوان مصداقي از محروميت از حقوق اجتماعي مورد توجه قرار داده و آن را
به عنوان اقدام تأميني و تربيتي دانسته است .بنابراين ،عالوه بر مجازات بزهکاران ،عردم صرالحيت
شهادت آنان نيز به عنوان يك مجازات تکميلي و تبعي ،مورد توجّه قرار داده شرده اسرت .در ايرن
آيه محروميت از حق ادا شهادت در محاكم هميشگي است مگر در صورت توبه و اصالح (سوره
نور ،آيه  )1كه در اين صورت از چنين محروميتي معاف خواهند شد.
مصاديقي از اقدامات تأميني و تربيتي در سيره معصومين
در آئين اسالم ،سنّت پس از قرآن كريم قرار دارد و به قررآن مررتبط اسرت و هرگرز از آن جردايي
ندارد و از حيث اصل و منبع و حجيت و الزامي بودن احکام و دستورها از قرآن كمتر نيست ،زيررا
سنّت از شخصي صادر شده است كه خداوند او را در فرمودهاش توصيف فرمروده« :از سرر هرواي
نفس سخن نميگويد( ».سوره نجم ،آيه  )9سنّت در اصطالح فقهاي اماميه ،قرول و فعرل و تقريرر
معصوم (سيره معصوم) است (مظفر،2931 ،

 )39در اينجا نمونه هايي از سيره معصرومين را در

ارتباط با مصاديقي از اقدامات تأميني و تربيتي ارائه خواهيم كرد .البته الزم بره ذكرر اسرت در ايرن
مجال تنها نمونه هايي از سيره معصومين بررسي مي گردد.
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اقدامات تأميني و تربيتي محدودكننده آزادي در سيره معصومين
تبعيد و اجبار به اقامت يا منع از اقامت در نقطه معين

تبعيد و اجبار به اقامت در محل معرين ،يرا منرع از اقامرت در محرل معينري كره معمروالً در قالر
مجازاتهاي تکميلي اعمال مي شود ،يکي از مصاديق اقدامات تأميني و تربيتري اسرت .ايرن امرر در
سيره پيامبر و ائمه معصومين مورد توجّه بوده است .در اينجا چند مورد براي نمونه بيان مي شود.
تبعيد حكم بن العاص به طائف توسط پيامبر

نقل شده است كه پيامبر اسالم اين فرد را به دليل اينکه در راه رفتن و برخي حركات خود تشبّه به
ايشان كرده و ايشان را مورد استهزا قرار مي داد تبعيد كرد( .حر العاملي ،2020 ،ج ،20

)113

تبعيد مردان غيرمحصن زناكار توسط اميرالمومنين

امام علي (ع) مردان غير محصن را كه مرتک

عمل زشت زنا مي شدند عالوه بر اجرراي حرد زنرا

به تبعيد به مدّت يك سال محکوم مي كردند( .حر العاملي ،پيشين،

)903

منع اقامت در محل معين در زمان پيامبر

بنا بر نقل نويسندگان اين امر در زمان پيامبر در مورد مرداني كه خود را به صرورت زن هرا در مري
آوردند و موج

فساد مي شدند ،اجرا شده است (موسوي اردبيلي،2029 ،

)112

اقدامات تأميني و تربيتي محروم كننده در سيره معصومين
محروميت از برخي حقوق اجتماعي

بررسي و تأمل در سيره معصومين (ع) ما را به اين نتيجه مي رساند كره بره دليرل حفر مصرلحت
عموم در مورد برخي افراد ،حکم به محروميت هايي داده شده است .من باب نمونره از امرام علري
(ع) نقل شده است كه بر امام مسلمين واج
سازد (حر العاملي ،پيشين،

است علماي فاسق و ربيبان ناشي را از كرار محرروم

.)193

در مورد محارب هم وقتي تبعيد مي شود ،ربق فرمايش امام رضا بره مرردم محرل تبعيرد بايرد
اعالم شود كه از مجالست ،معامله ،ازدواج ،مشاوره و هم خوراك شدن با او خودداري نمايند (حرر
العاملي ،پيشين،

.)193
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همچنين از امام علي نقل شده است كسي كه مرتک
محروم مي شود (امام خميني ،2933 ،ج ،1

قتل مي شود از حرق ارث امروال مقترول

.)933

اقدامات تأميني مالي ضبط و از بين بردن اشياء خطرناك در سيره معصومين

از بررسي و تأمل در سيره اهل بيت (ع) تجويز چنين حکمي مستفاد مي شود .مرن براب نمونره از
پيامبر اسالم نقل شده است كه ايشان دستور دور ريختن مشروبات الکلي و از بين برردن وسرايل و
ظروفي كه جهت اين امر بکار رفته بود صادر كردند .فقهاي اماميه تصريح كرده اند كه بعد از نزول
آيه  34سوره مائده و تحريم خمر ،در مسجد نشستند و دستور دادند مردم ظروفي كره در آن خمرر
نگهداري مي كردند به مسجد بياورند ،سپس شراب هاي داخل آن را به زمين ريختند .از بين برردن
آالت قمار و مانند آن يکي ديگر از انواع اقدام تأميني از بين بردن اشيا خطرناك است كه در كت
فقهي بيان شده است .بنابراين با دقت در روايات مربوط به اين بحث مي توان نتيجه گرفت ضربط
و از بين بردن اشيا خطرناك (موج

فساد) كه اقدامي تأميني و تربيتي است ،مرورد قبرول شرارع

مقدس مي باشد.
اقدامات تأميني و تربيتي مربوط به اطفال و مجانين در سيره معصومين

در سيره معصومين (ع) ،ربق حديث مشهور رفع كه شيعه و سني آن را از رسول خردا صرلّي اللَّره
ا
ا
ا
َ
ا
عليه و آله نقل كردهاند كه فرمرود :فو َ ُو َِلَوَ َا الوق ثَ ثَوعَ :او اق ُولومئ اَ َحممو َِ الَّومَوالِْ ََ َ َاو اق ُوَ ال
منلو ِ َحممو ِِْ َوَ َ
ا اق ا
ُوط ا
َِ َحمم َالَیومَلا ََ؛ قلم تکليف از دوش سه گروه برداشته شده است :از خوابيده تا زماني كه بيردار
َ
شود ،از ديوانه تا هشيار گردد و از كودك تا آنگاه كه بره سرن بلرو برسرد؛ مجرازات از ارفرال و
مجانين برداشته شده است؛ لکن اين افراد به حال خود رها نشده اند و در صورت ارتکاب جرم از
سوي شخص نابالغ يا فاقد قوه تمييز و عقل ،حاكم اسالمي بايد نسبت بره تأدير

و اصرالح آنران

اقدام نمايد .رسول خدا (صلّي اهلل عليه وآله وسلم) در بخشي از توصيه هاي خرود بره اميرمؤمنران
علي (عليه السالم) فرمود :براي تأدي

و تربيت بيش از سه ضربه (به كودك) نزن .حمادبن عثمران

گويد:از امام صادق (عليه السالم) درباره ي تأدي

و زدن كودك پرسيدم ،حضرت فرمرود :پرنج يرا

شش ضربه بيشتر نزن و در همين اندازه نيز نرمش نشان ده( .حر العاملي،2020 ،

.)112
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اقدامات تأميني و تربيتي از ديدگاه حقوق كيفري
اقدامات تأميني و تربيتي مسئوليت يا عدم مسرئوليت را مردّنظر قررار نمري دهرد و هردف از ايرن
اقدامات ،دفاع جامعه در قبال حالت خطرناك اسرت .ازايرن رو ،دفراع از مصرالح جامعره در برابرر
اعمال مخل ايجاب مي كند كه هيئت حاكمه با اتخاذ سياست جنايي مرؤثر و بره كرارگيري تردابير
الزم ،از وقوع و تکرار چنان اعمالي جلوگيري نمايد و حالت خطرناك افرراد را بره كنتررل درآورد.
بنابراين قانونگذار تالش كرده است تا با تصوي

مقرراتي به اين مهّم دست يابد.

مصاديقي از اقدامات تأميني و تربيتي در قانون مجازات اسالمي 7311
تبعيد ،ممنوعيت از اقامت و اجبار به اقامت

ق.م.ا  2931نيز همانند فقه اقدامات تأميني و تربيتي تبعيد ،ممنوعيت از اقامت و اجبار به اقامرت را
مورد توجّه قرار داده است و با توجّه به مصاديق نوين شناسايي شده در زمينره اقردامات ترأميني و
تربيتي عام ،موارد اعمال تدابير تأميني و تربيتي افزايش يافته است .در تعويق مراقبتي بيان شرده در
ماده « »09كه يکي از اين مصاديق نوين اين قانون است دادگاه صادر كننده قرار مي توانرد مرتکر
را به اجراي يك يا چنددستور از موارد ذكر شده در ماده محکوم نمايد .يکي از اين موارد اقامت يا
عدم اقامت در مکان معين است .بنا بر مواد « 34و »32كره بره مبحرث آزادي مشرروط اختصرا
دارند ،دادگاه مي تواند مرتک

را در دوران آزادي مشروط به دسرتورهاي منردرج در قررار تعويرق

صدور حکم ،كه يکي از آنها اقامت يا عدم اقامت در مکان معين است ملزم نمايرد .مجرازاتهراي
جايگزين حبس جنبه تأميني و تربيتي دارند« .دوره مراقبت » يکي از موارد جايگزين حبس اسرت،
كه محکوم ري آن ملزم به انجام دستورهاي مندرج در تعويرق مراقبتري اسرت .دادگراه مري توانرد
محکوم را در ري اين دوران ملزم به اقامت در مکان معين يا منع از اقامت در مکان هاي مشرخص
نمايد (ماده  19ق.م.ا  )2931در ماده « »19اقامت اجباري در محل معين يا منع اقامت در محرل يرا
محل هاي معين به عنوان مجازات تکميلي بيان شده است.
محروميت از حقوق اجتماعي

محروميت از حقوق اجتماعي نوعاً با اين فلسفه كه شرخص مجررم صرالحيت اسرتفاده از حقروق
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اجتماعي را به دليل ارتکاب جرم از دست داده و يا به دليل داشرتن «حالرت خطرنراك» كره جررم
ارتکابي اماره آن ميباشد ،مورد استفاده قرار گرفته است كه در حالت اخير بره عنروان يرك اقردام
تأميني و با هدف رفع حالت خطرناك و دور نگه داشتن مجرم از مسئوليتهاي اجتماعي از رريرق
مرجع قضايي به كار ميرود (رهرامي ،2912 ،رشردجزايي،
قانوني را به محروميت از حقوق اجتماعي اختصا

 )3قانونگرذار در ق.م.ا  2931مرواد

داده است و آن را به عنوان مجازات اصلي در

نظر گرفته است .ماده « »23كه به مجازاتهاي هشت گانه تعزيري اختصا

دارد يکي از اين مواد

است .در مجازاتهاي تعزيري درجه ( )1محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال،
در مجازاتهاي تعزيري درجه ( )3محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پرنج سرال و
در مجازاتهاي تعزيري درجه ( )3محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه تصريح شرده اسرت.
ماده « »30نيز كه مجازاتهاي جايگزين حبس را بيان مينمايد يکي از مجازاتهراي جرايگزين را
محروميت از حقوق اجتماعي قرار داده است .البتّه اين محروميّت با وجود شررايط خرا

اعمرال

ميشود كه اين شرايط عبارتند از :گذشت شاكي ،وجود جهات تخفيرف برا مالحظره نروع جررم و
كيفيت ارتکاب آن ،آثار ناشي از جرم ،سن ،مهارت ،وضعيت ،شخصيّت و سابقه مجررم ،وضرعيت
بزه ديده و ساير اوضاع و احوال .محروميت از حقوق اجتماعي گاهي در قالر

مجرازات تکميلري

اعمال ميشود .ق.م.ا  2931در ماده مجزا موارد مجازاتهاي تکميلي را احصا نموده است .در اين
قانون ،ماده « »19به بيان مجازاتهاي تکميلي پرداخته است و در اين مورد اشعار ميدارد« :دادگراه
ميتواند فردي را كه به حد ،قصا
كرده است متناس

يا مجازاتهاي تعزيري از درجه شش تا درجه يرك محکروم

با جرم ارتکابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات تکميلي زير محکوم

نمايد »...در بند (ث) منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتروري ،در بنرد
(ج) منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي و در بند (ذ) منرع از عضرويت در احرزاب،
گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي بيان شده است .با توجّه به اينکه حقوق اجتماعي نراظر برر
حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصرادي و اجتمراعي اسرت كره بره عنروان مزايراي عضرويت و
مشاركت در حيات جامعه به افراد تعلق ميگيرد (جعفري لنگرودي،2919 ،

 )21ميتوان موارد
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بيان شده در اين بندها را حقوق اجتماعي دانست كه دادگاه مي تواند به عنوان مجرازات تکميلري،
مرتک

را از اين حقوق محروم نمايد .گاهي محروميت از حقوق اجتماعي در قال

مجازات تبعي

اعمال مي شود .قانونگذار در ق.م.ا  2931در ماده « »11مجازاتهاي تبعي را تصريح نموده اسرت.
در اين ماده عبارت «مجازات تبعي» آورده شده است .اين ماده بيران مري دارد« :محکوميرت قطعري
كيفري در جرائم عمدي ،پس از اجرا حکم يا شمول مرور زمان ،در مدت زمان مقرر در ايرن مراده
محکوم را از حقوق اجتماعي به عنروان مجرازات تبعري محرروم مري كنرد :الرف) هفرت سرال در
محکوميت به مجازاتهاي سال

حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصرلي .ب) سره

سال در محکوميت به قطع عضو ،قصا

عضو در صورتي كه ديه جنايت وارده بيش از نصف ديه

مجني عليه باشد ،نفي بلد و حبس تا درجه چهار .پ) دو سرال در محکوميرت بره شرالق حردي،
قصا

عضو در صورتي كه ديه جنايت وارده نصف ديه مجني عليه يا كمتر از آن باشرد و حربس

درجه پنج» ماده « »13حقوق اجتماعي را برشمرده است .اين موارد عبارتند از :الف) داورل

شدن

در انتخابات رياست جمهوري ،مجلرس خبرگران رهبرري ،مجلرس شروراي اسرالمي و شروراهاي
اسالمي شهر و روستا .ب) عضويت در شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظرام يرا هيرأت
دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور .پ) تصدي رياسرت قروه قضرائيه ،دادسرتاني كرل كشرور،
رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري .ت) انتخاب شدن يا عضويت در انجمرن
ها ،شوراها ،احزاب و جمعيّت ها به موج

قانون يا رأي مردم .ث) عضويت در هيرأت منصرفه و

امنا و شوراهاي حل اختالف .ج) اشتغال به عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه هاي گروهي .چ)
استخدام و يا اشتغال در كليره دسرتگاه هراي حکرومتي اعرم از قرواي سره گانره و سرازمان هرا و
شركتهاي وابسته به آنها ،صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي
تحت نظر رهبري ،شهرداري ها و مؤسسات مأمور بره خردمات عمرومي و دسرتگاه هراي مسرتلزم
تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون برآنها .ح) اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصردي دفراتر
ثبت اسناد رسمي و ازدواج و رالق و دفتر ياري .خ) انتخابشدن به سمت قيم ،امين ،متولي ،ناظر
يا متصدي موقوفات عام .د) انتخاب شدن به سرمت داوري يرا كارشناسري در مراجرع رسرمي .ذ)
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استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخراري .ر) تأسريس ،اداره يرا عضرويت در هيرأت مرديره
شركتهاي دولتي ،تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگري
و علمي .محروميت از حقوق اجتماعي چه به عنوان مجازات اصلي و چه به عنوان مجازات تبعري
و تکميلي ،يك اقدام تأميني است كه جهت حف مصالح جامعه بر مرتک

جرم اعمال مي شود.

ضبط اشياء خطرناك

دسته اي از اقدامات تأميني ،اقداماتي هستند كه دفاع جامعه را در برابر بعضري از اشريا كره ممکرن
است سالمت يا امنيت اجتماع را به مخارره اندازد ،تأمين ميكنند اشيايي مانند سکّه تقلبي ،اسلحه،
اسناد مجعول كه دادگاه مکلف است با ضبط يا معدوم كردن ،آنها را از دسرترس افرراد مجررم دور
سازد (اردبيلي،2911 ،

 )214-233جايگاه ضبط اموال و اشيا جررائم مرالي اسرت .در برخري

موارد نص صريح قانوني در مورد ضبط اشيا وجرود دارد و در برخري مروارد قانونگرذار صرراحتاً
ضبط اموال را به ميان نياورده است ولي حکمي را بيان مي دارد كه الزمه اجرراي آن ،ضربط امروال
است ؛ مانند ماده « »2قانون تشديد مجازات مرتکبين اختالس ،ارتشا و كالهبرداري كه عبرارت رد
اصل مال به صاحبش در اين ماده ناظر به اين مدعا است (جعفريان،2934 ،

« )04ضربط اشريا

خطرناك» در ق.م.ا  2931در ماده « »121تصريح شده است .در اين ماده آمده اسرت« :برازپرس يرا
دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقي

بايد تکليف اشيا و اموال كشف شده را كره

دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکراب ،اسرتعمال و يرا برراي
استعمال اختصا

داده شده است تعيين كند تا حس

مورد ،مسترد ضبط يا معدوم شود »...اشيائي

كه براي انجام جرم در تمام مراحل از مرحله مقدماتي تا مرحله نهرايي جررم مرورد اسرتفاده قررار
گرفته اند ،مي توانند مصراديقي از «اشريا خطرنراك» باشرند .در ق.م.ا  2931مرواد «،»314« ،»303
« »312به تهيه و ترويج سکه قل

اختصا

دارد .كليه اموالي كه از رريق ساختن سرکه قلر

يرا

خريد و فروش يا ترويج آن ،تخديش و ترويج مسکوكات رال و نقره ،سراختن مسرکوكات رايرج
غير از رال و نقره و ترويج و خريد و فروش آ ن ها تحصيل مي گردد به عنوان تعزير به نفع دولت
ضبط مي شود (ماده  319ق.م.ا )2931
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اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

با توجّه به اينکه ارفال و نوجوانان از سرمايه هاي يك كشور به شمار مي روند اگر سرمايه گذاري
مادي و معنوي مناسبي در ارتباط با آنان صورت پذيرد ،آينده اي بدون واهمه خواهنرد داشرت؛ در
غير اين صورت ارفال و نوجوانان بزهکار امروزي به جانيان خطرناك آينده تبرديل خواهنرد شرد.
پس سرمايه گذاري در مورد ارفال و نوجوانان بهترين سرمايه گذاري است كه هر دولتي مي تواند
انجام دهد (ملکزاده و هاشمي،2934 ،

 14و  )12بنابراين در ارتبراط برا بزهکراري ايرن گرروه

(ارفال و نوجوانان) تشکيل كانون اصالح و تربيت ،مؤسسه هاي آموزشي و فرهنگي و ...مي تواند
نقش مهم و اساسي در اصالح و تربيت اين افراد داشته باشد .براساس ق.م.ا  2931افراد نابالغ فاقد
مسئوليت كيفري مي باشند و در مورد آنان بر ربق اين قانون ،اقدامات تأميني و تربيتي اعمرال مري
گردد .در ماده « »11اين قانون ،براي ارفال و نوجواناني كه مرتک
پانزده سال تمام شمسي شده اند ،دادگاه مي تواند حس

جرم تعزيري در سنين بين نه تا

مورد يکري از تصرميمات زيرر را اتخراذ

نمايد :الف ر تسليم به والدين يا اوليا يا سرپرست قانوني برا اخرذ تعهرد بره تأدير

و تربيرت و

مواظبت در حسن اخالق رفل يا نوجوان .تسليم به والدين يا اوليا و سرپرسرت قرانوني رفرل يرا
نوجوان منوط به دادن تعهد از سوي آنهاست .عالوه بر اين به نظر مي رسد اخذ تعهرد بره تنهرايي
براي تضمين تعهد كافي نيست و دادگاه بايد بر حسن انجام اين كار نظارت نمايد .ربرق تبصرره 2
ماده مورد بحث ،دادگاه در صورت مصلحت مي تواند از والدين يا اوليا يا سرپرست قانوني تعهرد
به انجام برخي امور و اعالم نتيجه به دادگاه را بخواهد .بند ب ماده مورد بحرث ،تسرليم ارفرال يرا
نوجوانان به اشخا

حقيقي يا حقوقي ديگر را مورد توجّه قرار داده است و شرايطي را براي ايرن

مسئله در نظر گرفته است :نخست آنکه دادگاه اين امر را به مصلحت رفل يا نوجروان بدانرد .دوم
اينکه والدين يا اوليا يا سرپرست قانوني رفل يا نوجوان صالحيت نداشته باشد و يا دادگاه به آنها
دسترسي نداشته باشد با رعايت مقررّات ماده ( )2239ق.م . 2سوم اينکه تسرليم بره ايرن اشرخا
 .2ماده  « :2239هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي پدر يا مرادري كره رفرل تحرت حفاظرت او اسرت ،صرحت

بررسي فقهي حقوقي اقدامات تأميني و تربيتي با تأكيد بر قانون مجازات اسالمي 11  ........................................ 7311

همراه با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) مي باشد (مانند اقدام الزم جهت درمران يرا
ترك اعتياد رفل يا نوجوان ،جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر با اشخا
تسليم رفل به اشخا

و . .).از ررف ديگرر

واجد صالحيت را منوط به قبول آنان كرده است (تبصره بند ب مراده )11

بند پ ر نصيحت به وسيله دادگاه .به نظر مي رسد اين اقدام در مورد جرائم كم اهميّت ترر اعمرال
مي شود .بند ت ر اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم تکرار جرم .ايرن مرورد فقرط دربراره
ارفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است (تبصره  2ماده  )11بنرد ث ر نگهرداري در
كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائم تعزيري درجه يرك ترا پرنج .بنرابراين
ارتکاب جرم شديدتر موج

نگهداري رفل يا نوجوان در كانون اصالح و تربيت مي شرود .ربرق

تبصره  1اين ماده ،كه به جرائم موج
مرتک

حد يا قصا

نابرالغ اشراره كررده اسرت در صرورتي كره

دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به نگهداري در كانون اصالح وتربيت محکروم مري

شود و در غير اين صورت (به نظر مري رسرد منظرور سرني كمترر از دوازده سرال باشرد) يکري از
اقدامات مقرّر در بندهاي (الف) تا (پ) كه اقدامات خفيفت تري هستند در مورد آنهرا اتخراذ مري
شود .بر ربق تبصره  9نيز دادگاه ارفال و نوجوانان با توجّه به تحقيقات بره عمرل آمرده ،گرزارش
مددكاران اجتماعي از وضع رفل يا نوجوان و رفتار او ،هر چند بار كه مصلحت اقتضرا كنرد مري
تواند در تصميم خود تجديدنظر نمايد .اين امر نشان از اقدام نظارتي اسرت كره بره وسريله دادگراه
صورت مي گيرد .در ماده « »13نيز درباره نوجواناني كه مرتک

جرم تعزيري در سنين بين پرانزده

تا هجده سال تمام شمسي مي شوند مجازات نگهداري در كانون اصالح و تربيت مقرّر شده است.
جسماني و يا تربيت اخالقي رفل در معرض خطر باشد ،محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي رفل يا به تقاضاي قريم او
يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضرانت رفرل مقتضري بدانرد اتخراذ كنرد .مروارد ذيرل از
مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي هر يك از والدين است .2 :اعتياد زيان آور به الکل ،مرواد مخردر و قمرار.1 .
اشتهار به فساد اخالق و فحشا .9 .ابتال به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني .0 .سرو اسرتفاده از رفرل يرا
اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقي مانند فساد و فحشا ،تکدي گري و قاچاق .1 .تکرار ضرب و حررج خرارج از
حد متعارف.
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ربق تبصره  1اين ماده دادگاه مي تواند به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري در كانون اصالح
وتربيت كه با توجّه به درجات مجازاتهاي تعزيري اشاره شده در ماده كه مردّت زمران معينري را
براي اين نگهداري در نظر گرفته است به نگهداري در كانون اصالح و تربيت در دو روز آخر هفته
حس

مورد براي مدّت سه ماه تا پنج سال حکم دهد .اين امر برا توجّره بره وضرع مرتهم و جررم

ارتکابي صورت مي پذيرد .ماده « »32با بيان سه شرط (كه وجود يکي از اين شرايط برراي اعمرال
مجازاتهاي فصل دهم كفايت مي كند) افراد بالغ كمتر از هجده سال را كه مرتک
حد يا قصا

جرائم موج

شده اند به مجازاتهاي پيش بيني شده در فصل دهم محکوم مي نمايد كه يکري از

اين مجازاتهاي مصرح در اين فصل ،نگهداري در كانون اصالح و تربيت است كه اقدامي ترأميني
و تربيتي محسوب مي شود .اين سه شرط عبارتند از :ماهيّت جرم انجام شده را درك نکند ،حرمت
آن را درك نکند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد.
اقدامات تأميني و تربيتي مجانين

با اعمال اقدامات تآميني و تربيتي عالوه بر درمان بزهکاران مجنون ،جامعه نيرز از جررائم ارتکرابي
آنان در امان خواهد ماند .اگر شخص عمل مجرمانه اي را انجام دهد ،امّا بره دليرل داشرتن ويژگري
هاي شخصي خاصي توانايي الزم براي تشخيص حسن و قبح رفتار ارتکابي خود را نداشته باشرد،
با وجود ارتکاب ظاهري جرم و كامل بودن عناصر آن ،قابليت انتساب آن به مرتک
لذا مسئوليّتي متوجّه او نخواهد بود (حسيني و اعتمادي،2930 ،

از برين رفتره،

 )031ماده « »214ق.م.ا 2931

به اقدام تأميني در مورد مجرميني كه حين ارتکاب جرم مجنون باشند يا در جرائم تعزيري پرس از
وقوع جرم مبتال به جنون شوند ،اشاره دارد .در اين موارد« ،مجنرون» در محرل مناسر

كره همران

بيمارستان رواني است نگهداري مي شود .اين امر براي درمان و رفع حالت خطرنراك وي صرورت
مي پذيرد .ربق اين ماده ،براي فرستادن مجنون به محل نگهداري مناس
شرط الزم دانسته شده است .نخست اينکه مرتک

(بيمارسرتان روانري) سره

حين ارتکاب جرم مجنون باشرد يرا در جررائم

موج

تعزير پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود .دوم اينکه جنون و حالت خطرناك مجنون برا

جل

نظر متخصص به اثبات برسد و سوم اينکه آزاد بودن مجنرون مخرل نظرم و امنيّرت عمرومي
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باشد .براي صدور دستور نگهداري در محل مناس

وجود هر سه شررط الزامري مري باشرد .ربرق

ق.م.ا  2931به دليل اينکه جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرائم تعزيري پذيرفتره شرده اسرت
امکان نگهداري مجنوني كه مرتک

جرم مستوج

قصا

شده است وجود ندارد .قانونگرذار در

تبصره  1ماده « »214صراحتاً تأسيس مراكز اقدام تأميني براي نگهداري افراد مجنون را پريش بينري
كرده است.
انتشار حكم

انتشار حکم محکوميت از جمله ضمانت اجراهاي شرمساركننده است .در قوانين موجود در حقوق
كيفري ايران ،مصاديقي يافت مي شود كه قانونگذار به رور مستقيم لف انتشار حکم را بکار نبررده
است ،ولي الفاظي را استفاده كرده است كه اعمال آن ها ،به رور غير مستقيم باعث انتشار حکم يرا
برخي مفاد آن مي شود (رسرتمي تبريرزي و زارع،2931 ،
تصوي

 )293در ق.م.ا  2931مرواد قرانوني

شد كه مستقيماً انتشار حکم را مطمح نظر قرار داده اسرت .بره موجر

محکوميت قطعي در جرائم موج

مراده « »93حکرم

حد محاربه و افساد في االرض يرا تعزيرر درجره چهرار و نيرز

كالهبرداري بيش از يك ميليارد ريال در يکي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر مي شرود.
با تصوي

اين ماده در ق.م.ا  2931انتشار حکم محکوميّت قطعي در جرائم موضوع ايرن مراده كره

بيشتر جرائم اقتصادي هستند الزامي شد .انتشار حکم محکوميت بيشتر زمراني كره منرافع عمرومي
ايجاب كند و جرم انجام گرفته توسط بزهکار به منافع عمومي لطمه وارد آورد اعمال مي شرود .در
جرائم تعزيري درجه ( ،)3انتشار حکم قطعي در رسانه ها يکي از مجازاتهايي است كره در ق.م.ا
 2931پيش بيني شده است .در ماده « »14نيز اين اقدام تأميني براي اشخا

حقروقي در بنرد (چ)

پيش بيني شده است .براساس اين ماده در صورت مسئول شناخته شدن شرخص حقروقي يکري از
مجازاتهاي پيش بيني شده ،انتشار حکم محکوميّرت بوسريله رسرانه هرا اسرت .از مجرازاتهراي
تکميلي مصرح در ماده « ،»19انتشار حکم محکوميت قطعي را مي توان نرام بررد كره در بنرد (س)
تصريح شده است .به نظر مي رسد منظور از انتشار حکم قطعي در رسانه ها« ،رسانه هاي جمعري»
باشد .رسانه هاي جمعي ،عبارت است از مجموعه اي از وسايل ارتباري كه عموماً با ارتباراتي بره
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دنبال جمعي از مخاربان هستند .رسانه هاي ديداري و شرنيداري و چراپي مثرل راديرو ،تلويزيرون،
روزنامه ،از جمله مهمّ ترين رسانه هاي جمعي هستند (افتاده،2932 ،

 )33در واقع مرردم يرك

جامعه از رسانه هاي جمعي براي اعالم پيام ها و افکار و انتقال مفراهيم بره يکرديگر اسرتفاده مري
كنند.
نتيجه
از آغاز پيدايش جوامع بشري ،مسئله تأمين امنيّت وآسايش افراد مورد توجّه قررار گرفرت .جوامرع
به منظور تأمين مصالح و منافع خود در برابر بزهکاران واكنش كيفري نشران دادنرد ؛ امرا ازآنجاكره
مجازات به تنهايي قادر به حف جامعه در مقابل خطر مجرمان نبود ،در كنار مجازات ها تدابيري را
با عنوان « اقدامات تأميني و تربيتي » تأسيس كردند .با توجّه به اهميّت تدابير تأميني و تربيتي براي
اصالح مجرم و بازگشت وي به بستر اجتماع ،قانونگذاري صحيح و منطبق با پيشرفت هاي انجرام
گرفته در اين زمينه ضرورت پيدا كرد.در رول تراريخ كيفرري ايرران تردابيرتأميني و تربيتري برراي
اصالح مجرم و پيشگيري از تکرار جرم شرکل گرفرت لکرن قانونگرذار در ق .م .ا  2931مروارد و
فرمول هاي نويني در اين زمينه پيش بيني كرد كه عالوه بر اينکه قلمرو اقدامات تأميني و تربيتي را
توسعه داده است؛ جايگاه ممتازتري نيز به اين اقدامات اعطا كرده است .اسالم ،بره عنروان كامرل
ترين دين و آموزه هاي حقوقي فراگير ،عالوه بر مجازات بزهکار ،از پيش بيني اقردامات ترأميني و
تربيتي نسبت به بزهکاران خا
قبل از پيدايش مکات

و در شرايط و اوضاع واحوال خا

غفلت نکرده و چندين سده

حقوقي ،تبيين چنين سياستي پرداخته است .در آموزه هاي اين دين مقدس،

اقدامات تأميني و تربيتي با عنوان مستقلي مطرح نشده اسرت؛ لکرن نمونره هرايي از مصراديق ايرن
اقدامات كه امروزه در حقوق مطرح شده است ،وجود دارد .در سريره معصرومين و بيانرات فقهراي
اسالمي نيز اقدامات تأميني و تربيتي مورد توجّه قرار گرفته است .از مباحث مطرح شده در تحقيرق
به اين نتيجه مي رسيم كه اقدامات تأميني و تربيتي نه تنها در حقوق بلکه در فقه نيرز مرورد توجّره
قرار گرفته است و از اين حيث احکام خاصي را به خود اختصا

داده است.
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