ظاهرهًْ الجريمهًْ والعقاب في الحقوق والقرآن واقتراح
أساليب الوقايهًْ
*

رحمان مجازي

الملخص

الکلماتالدليليهًْ :الجريمهًْ ،العقوبات ،العوامل االجتماعيهًْ ،العوامل االقتصاديهًْ ،القتل
العمدي ،السرقهًْ ،المخدرات.
* .عضو هيئهًْ التدريس بجامعهًْ آزاد الإلسالميهًْ في جيرفت.
تاريخ دریافت 1388/7/12 :ش

تاريخ پذیرش 1388 /10 /11 :ش
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عينه القانون .في
الجريمهًْ هي أي فعل أو ترك فعل مستحق لعقاب أمني أو تربوي قد ّ
هذا البحث تمت دراسهًْ ظاهرهًْ اإلجرام ،والعقاب من الناحيهًْ الحقوقيهًْ ،ثم اقترحنا أساليب
للوقوف أمام وقوع الجريمهًْ .نظرا إلى تصاعد استعمال المخدرات بين الشباب وهبوط عمر
البدء به ،ونظرا إلى أن التدخين واستعمال المخدرات يعتبران من أهم أسباب الموت في
العالم والتي يمكن الوقوف أمامها ،إذن معرفهًْ العوامل الدافعهًْ والمشجعهًْ للتدخين واستعمال
المخدرات والعمل ،باتجاه حذف هذه العوامل ،تعتبر أهم خطوهًْ في هذا السبيل .وبما أن
العائلهًْ هي أول مركز يحتضن األبناء وتمثل القدوهًْ لهم ،ينبغي أن تبدأ المحاوالت التثقيفيهًْ
والخطوات الساعيهًْ لمعالجهًْ الظواهر السلبيهًْ االجتماعيهًْ من مجتمعات صغيرهًْ كالعائلهًْ.

المقدمهًْ

عصرنا هو عصر االضطرابات والتوترات .هناك اضطرابات دائميهًْ ناتجهًْ من سلبيات

أصبحت تؤذينا أكثر من قبل .ابتعاد اإلنسان من األواصر العميقهًْ والمتعاليهًْ اإلنسانيهًْ ،ورطه
في أزمهًْ عواطف وقحط في الفضائل اإلنسانيهًْ .اإلنسان في هذا العصر معرض لخطر الغرق

في هذا الخوف وهذه الخشيهًْ ،والشعاع الوحيد المنير لحياته ،هو أمله بالتخلص مما حاكه
هو في زمانه هذا بخيوط األلم والقبح .من بين أنواع السلبيات التي أحاطت بهذا اإلنسان

المضطرب والخائف ،الزال ارتكاب الجرائم هو العامل الساحق والمخيف في هذا الزمان.
والمجتمع باعتباره واقعا دائميا قد توزعت فيه دور األفراد ،يقتضي أن يعيش حالهًْ الهدوء
واالستقرار .بعبارهًْ أخرى يجب أن يشعر المجتمع بأمان دائم وأن يجري هذا الشعور في
شريانه .لكن هذا الشعور ال يمكن أن يتحقق بشكل دائمي ،وذلك بسبب وجود األشرار ومن
يشكل خطرا على أمان المجتمع .فهؤالء بسبب تعرضهم لهذا الشعور الدائم يشكلون خطرا
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تعريف الجريمهًْ

طبقا للفقرهًْ  2من قانون العقوبات اإلسالمي  ،1370أي فعل أو ترك فعل مستحق للعقاب

بحسب القانون فهو جريمهًْ .الجريمهًْ لغهًْ بمعنى الذنب والجناح والعصيان ،وفي النصوص

األدبيهًْ (الفارسيهًْ) أكثر استخداماتها بمعنى الذنب .وفي الشريعهًْ ،الجريمهًْ هي المحظورات
الشرعيهًْ التي منعها اهلل سبحانه وتعالى عن طريق الحدود والتعزيرات .المحظورات هي

اإلتيان بفعل ممنوع .وأما تقييد المحظورات بالمحظورات الشرعيهًْ ،يشير إلى أنه يجب أن
تكون الجريمهًْ ممنوعهًْ شرعا( .گلدوزيان1384 ،ش)789 :

الجرائم على األفراد

المقصود من الجرائم على األفراد هي الجرائم التي تؤدي إلى أضرار جسميهًْ .طبعا بحسب

شدهًْ األضرار وضعفها وأسلوب ارتكاب الجريمهًْ ،تترتب اآلثار والنتائج والمجازاهًْ عليها .هذه

األضرار تقسم في القانون إلى األضرار الجسميهًْ العمديهًْ واألضرار الجسميهًْ غير العمديهًْ.

(گرجی زاده1375 ،ش)50 :

الف .القتل العمدي

القتل أو سلب حياهًْ انسان حي يعتبر أهم جنايهًْ ترتكب تجاه أفراد الناس .لهذا على رغم

مخالفهًْ بعض الحقوقيين والفالسفهًْ في القانون في الكثير من الدول ،عقاب القتل العمدي هو

اإلعدام .وفي الحقوق المقررهًْ في ايران في الفقرهًْ  205من قانون العقوبات اإلسالمي قد قرر:
القتل العمدي يوجب القصاص ،ومن حق أولياء الدم بإذن ولي األمر أن يجروا القصاص على
القاتل مع مراعاهًْ الشروط ،ومن حق ولي األمر أن يفوض هذا األمر إلى رئيس القوهًْ القضائيهًْ

أو أي أحد آخر( .المصدر نفسه)45 :

وفي بلدنا ،طبقا للفقرهًْ  221والفقرهًْ  225من قانون العقوبات اإلسالمي قد رفعت المسؤوليهًْ

من القاتل في الموارد التاليهًْ :على أساس الفقرهًْ  221من قانون العقوبات اإلسالمي ،إن قتل
العاقل الدية للورثهًْ.

نصوص قرآنيهًْ في قانون قتل النفس

احترام اإلنسان وتحريم قتل اإلنسان من األمور التي اهتم بها القرآن الكريم وأشار إليها

في عدهًْ أماكن.

ْس الَّتِي َح َّر َم ُهّ
الح ِّق َو َمن ُقت َِل َم ْظ ُلو ًما َف َق ْد َج َعلْ َنا
الل إِ َّال ب ِ َ
نحو قوله تعالىَ  :و َال تَ ْق ُت ُلواْ ال َّنف َ

ل ِ َول ِِّي ِه ُسلْ َطانًا َف َ
ان َم ْن ُصو ًرا( بني اسرائيل)33 :
ال ُي ْس ِرف ِّفي الْ َق ْت ِل إِنَّ ُه َك َ

وقوله تعالى :م ِْن أَ ْج ِل َذل َِك َك َت ْب َنا َعلَى بَنِي إِ ْس َرائ َ
ْس أَ ْو َف َسا ٍد
ِيل أَنَّ ُه َمن َق َت َل نَف ًْسا ب ِ َغ ْي ِر نَف ٍ
فِي َ
َّاس َجمِي ًعا( المائدة)32 :
األ ْر ِ
َّاس َجمِي ًعا َو َم ْن أَ ْح َيا َها َف َك َأن ََّما أَ ْح َيا الن َ
ض َف َك َأن ََّما َق َت َل الن َ

ِيما أَخْ َط ْأتُم ب ِ ِه َولَكِن َّما
وقوله تعالىَ  :فإِخْ َوان ُُك ْم فِي ال ِّد ِ
س َعلَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
اح ف َ
ين َو َم َوال ُِيك ْم َولَ ْي َ
ان هَّ ُ
الل َغفُو ًرا َّرحِي ًما( األحزاب)5 :
تَ َع َّم َد ْت ُق ُلوبُ ُك ْم َو َك َ

ًْ
الجريمه والعقاب في الحقوق والقرآن
ظاهره ًْ

مجنون أو غير بالغ أحدا عمدا ،فيعد قتله خطأ وال يقتل قصاصا ،بل يجب أن يدفع وليهما
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وقوله تعالىَ  :و َمن َي ْق ُت ْل ُم ْؤ ِم ًنا ُّم َت َع ِّم ًدا َف َج َزآ ُؤ ُه َج َهن َُّم خَ ال ِ ًدا فِي َها َو َغضِ َب ُهّ
الل َعلَ ْي ِه َولَ َع َن ُه
َوأَ َع َّد ل َ ُه َع َذابًا َعظِ ي ًما( النساء)93:
ان ل ُِم ْؤم ٍِن أَن َي ْق ُت َل ُم ْؤ ِم ًنا إِ َّال خَ َط ًئا َو َمن َق َت َل ُم ْؤ ِم ًنا خَ َط ًئا َف َت ْح ِر ُير َر َق َبهًٍْ
وقوله تعالىَ  :و َما َك َ
ُّم ْؤ ِم َنهًٍْ َو ِد َيهًٌْ ُّم َسلَّ َمهًٌْ إِلَى أَ ْهلِهِ( النساء)92 :

ب .قطع العضو والضرب والجرح

تعريض اإلنسان لصدمات جسميهًْ لم تصل إلى القتل ،يمكن أن يقع على ثالثهًْ أشكال:

األول :أن يقطع عضو من أعضاء اإلنسان؛ الثاني :أن يجرح اإلنسان أو يصاب برأسه أو

بعظمه؛ الثالث :أن يضرب عمدا.

طبقا للفقرهًْ  56من قانون الحدود ،والقصاص ،والفقرهًْ  270من ملحق قانون العقوبات

اإلسالمي ،قطع العضو أو جرحه على ثالثهًْ أشكال :عمدي ،شبه العمدي وخطأ .إذا أدى
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الديهًْ بحسب موارده .ومن حق المجنى عليه أن يبادر لقبول الديهًْ في إجراء فقرات  480إلى

 486من قانون العقوبات اإلسالمي( .کرمی جم1374 ،ش)143 :

ج .الجرائم الناتجهًْ عن مخالفهًْ قوانين المرور

في الجرائم الناتجهًْ عن مخالفهًْ المرور ،المراجع القضائيهًْ وبطلب المدعي الخاص ،تحكم

بجبران الضرر المادي الموجب للضمان الالحق بالمتضرر .وبمقتضى الفقرهًْ  714من قانون

العقوبات اإلسالمي إذا كان القتل غير العمدي بسبب عدم االحتياط أو عدم مهارهًْ السائق
سواء في وسائل النقل البريهًْ أو المائيهًْ أو الهوائيهًْ أو بسبب سائق دراجهًْ بخاريهًْ ،يحبس

المرتكب لمدهًْ ثالثهًْ أشهر إلى ثالث سنوات وإذا طالب ولي الدم بالديهًْ يحكم عليه بدفع

الديهًْ( .نوربها1377 ،ش)48 :

د .االنتحار

إذا كان المقتول نفس القاتل ،فهذا انتحار .وطبعا في القوانين الجزائيهًْ في ايران ،االنتحار

والبدء به والتعاون عليه لم يعد جريمهًْ وليس عليه عقاب ،وذلك ألن تحميل أي عقاب
على المنتحر لن يشكل مانعا أمام االنتحار ،وأي رد فعل قانوني سوف يعرض عائلهًْ المنتحر

وأقربائه إلى صدمات ماديهًْ وروحيهًْ .يقول اهلل سبحانه وتعالى في هذا الخصوصَ  :و َال تَ ْق ُت ُلواْ

أَنف َُس ُك ْم إِ َّن َهّ
ان ب ِ ُك ْم َرحِي ًما( النساء)29 :
الل َك َ

الجرائم تجاه األموال ومالكيهًْ األفراد
الف .السرقهًْ

تعريف السرقهًْ :السرقهًْ هي سلب أموال الغير خفيهًْ .فقد جاء في كتاب وسيلهًْ النجاهًْ في

تعريف السارق أنه« :السارق من أخذ مال الغير منحرز مثله مستخفيا».

وجريمهًْ السرقهًْ تتم عن طريق أفعال ،كسلب ونهب وأخذ مال الغير بدون رضى المالك

أو المتصرف بالمال ومصلحتهما .لهذا طبقا للفقرهًْ  109من قانون العقوبات اإلسالمي ،التعزير
المترتب عليه  74جلدهًْ .وطبقا للفقرهًْ  213من قانون العقوبات اإلسالمي إذا ألقي القبض على

نصوص قرآنيهًْ في جرم السرقهًْ

أشار القرآن الكريم إلى جرم السرقهًْ وجزائها من خالل آيتين:
السا ِر َقهًُْ َفا ْق َط ُعواْ أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ب ِ َما َك َس َبا نَ َكا ًال ِّم َن ِهّ
الل
السا ِر ُق َو َّ
األولى هي قوله تعالىَ :و َّ

َو ُهّ
ِيم( النساء)38 :
الل َع ِزي ٌز َحك ٌ

وب َعلَ ْي ِه إِ َّن َهّ
اب مِن بَ ْع ِد ُظلْ ِم ِه َوأَ ْصلَ َح َفإِ َّن َهّ
الل َغفُو ٌر
الل َي ُت ُ
والثانية هي قوله تعالىَ  :ف َمن تَ َ
ِيم( المائدة)39 :
َّرح ٌ
ب .تحرير الصك بال رصيد

المقصود من تحرير الصك بال رصيد هو أن يكون تحرير الصك بحيث يمتنع المصرف

من دفع المبلغ بسبب إحدى العلل القانونيهًْ .الفقرهًْ  11من قانون تحرير الصك المقرر بتاريخ

ًْ
الجريمه والعقاب في الحقوق والقرآن
ظاهره ًْ

السارق قبل ما يخرج المال من حرزه ،فال يجرى عليه الحد.
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 1355المعدل بتاريخ  1372قد علقت المالحقهًْ والتحقيق في الجرائم الناتجهًْ عن تحرير
الصك بال رصيد على شكوى صاحب الصك .طبعا إذا لم يقدم صاحب الصك الستالم مبلغ
الصك لمدهًْ ستهًْ أشهر أو لم يقدم على الشكوى بعد صدور شهادهًْ عدم تسديد الصك بستهًْ

أشهر ،فبعد ذلك ال حق له أن يقدم شكوى جزائيهًْ( .گرجیزاده1375 ،ش)43 :

عقاب ارتكاب جريمهًْ تحرير الصك بال رصيد

الفقرهًْ  7من قانون تحرير الصك :عقوبهًْ جريمهًْ تحرير الصك غير القابل للتسديد ،هو

الحبس التعزيري لمدهًْ ستهًْ أشهر إلى سنتين باإلضافهًْ إلى جزاء نقدي معادل لربع مبلغ

الصك أو ربع المبلغ الباقي في وقت تسليم الصك للمصرف .طبعا كما هو واضح مبلغ الصك
أو المبلغ الباقي ،قد أقر به كأساس لتعيين جزاء الحبس ،ولكن في تعيين الجزاء النقدي فهو

مؤثر ليس إال على هذا الترتيب يعتبر الجزاء النقدي المقرر ،جزاء نسبيا ال ثابتا.
142

فصلنامة فدك

ج .االحتيال

كل من غر الناس بالحيل والمكر بوجود الشركات أو مراكز التجارهًْ أو المعامل أو

المؤسسات الموهومهًْ ،أو غرهم بوجود اختيارات واهيهًْ ،أو أملهم بأمور ال حقيقهًْ لها أو خوفهم

من حوادث و وقائع ال واقع لها ،أو اختار لنفسه اسما أو عنوانا أو منصبا مجعوال و قام بأخذ

أموال الناس أو أسنادهم أو كمبياالتهم أو وثائقهم بهذه الطرق أو الطرق الخداعيهًْ األخرى

وسلب أموال الغير ،فيعد هذا محتاال ويحكم عليه بحبس سنهًْ إلى سبع سنين ودفع ما يعادل
المال الذي أخذه.

د .الخيانهًْ في األمانهًْ

في هذه الجريمهًْ يتم إعطاء المال من قبل المالك أو المتصرف إلى شخص آخر ،ثم يبادر

األمين بتصاحبه أو إتالفه أو استعماله من غير إذن .جريمهًْ الخيانهًْ في األمانهًْ من الجرائم

التي هي تجاه مالكيهًْ األفراد وتبتني على تصاحب مال باحتيال تم تسليمه إلى الشخص

اآلخر باختيار وعن طريق عقد أو حكم قانوني .والخيانهًْ في األمانهًْ هي موضوع الفقرهًْ 674

من قانون العقوبات اإلسالمي في قسم التعزيرات وقد قرر فيه أنه :إذا سلمت أموال منقولهًْ

أو غير منقولهًْ أو بعض األوراق ،كالكمبيالهًْ والصك والوصل وأمثالها ألحد بعنوان اإلجارهًْ أو
األمانهًْ أو الرهن أو للوكالهًْ أو أي شأن آخر ،سواء بأجرهًْ أو بدونها وكان القرار على أن يسترد

هذا المال أو يصرف لشيء معين ،ثم استعملها األمين بوجه يضر المالك أو المتصرف أو
تصاحبها أو أفقدها ،يحكم عليه بالحبس لمدهًْ ستهًْ أشهر إلى ثالث سنوات حسب مواردها.

نصوص قرآنيهًْ في موضوع الخيانهًْ في األمانهًْ

إن القرآن قد أكد على حفظ األمانهًْ ،واالمتناع عن الخيانهًْ في اآليات التاليهًْ:
الل َي ْأ ُم ُر ُك ْم أَن تُؤدُّواْ َ
إِ َّن َهّ
ات إِلَى أَ ْهلِ َها( النساء)58 :
األ َمانَ ِ

هتك األخالق والعفهًْ العامهًْ:
يطلق على كل من هذه األعمال من قبيل الزنا ،اللواط ،المساحقهًْ ،التفخيذ ،المضاجعهًْ،

التقسيل والقيادهًْ ،األعمال المنافيهًْ للعفهًْ .إذا ابتعد المجتمع من الزواج الصحيح الشرعي بسبب
بعض الخرافات والتجمالت والبدع واألعراف غير المحمودهًْ ،عند ذلك تظهر العالقات غير

المشروعهًْ( .شلويری1380 ،ش)69 :

الزنا والفحشاء من أقبح الذنوب وأشنعها ،ومن أهم عوامل الفساد األخالقي وضياع

المجتمع وتمزق البيت والعائلهًْ .ولهذا في جميع األديان وفي أكثر األقوام والملل يعد هذا

العمل حراما ومستلزما للعقوبهًْ والجزاء.

نموذج من نص قرآني في موضوع العالقات غير المشروعهًْ
ِين هَّ
اللِ إِن
اجلِ ُدوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئهًَْ َجلْ َدهًٍْ َولاَ تَ ْأخُ ْذ ُكم ب ِ ِه َما َرأْ َفهًٌْ فِي د ِ
الزَّان َِيهًُْ َوالزَّان ِي َف ْ
ون ب ِ هَّ
ِين( النور)2 :
اللِ َوالْ َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َولْ َيشْ َه ْد َع َذابَ ُه َما َطائ ِ َفهًٌْ ِّم َن الْ ُم ْؤ ِمن َ
ُكن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ

ًْ
الجريمه والعقاب في الحقوق والقرآن
ظاهره ًْ

الف .العالقات غير المشروعهًْ
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ب .شرب الخمر

شرب الخمر كان رائجا في الجاهليهًْ ،وقبل ظهور اإلسالم بشكل واسع جدا وكان قد

أصبح بالء عاما ،بحيث قال بعض المؤرخين أنه يتحدد حب العرب في الجاهليهًْ بثالثهًْ أمور:

الشعر ،والخمر والحرب! ويبدو من الروايات أن حتى بعد تحريم الخمر ،كانت ممنوعيته على
بعض المسلمين صعبهًْ وثقيلهًْ جدا ،حتى أنهم كانوا يقولون :ما حرم علينا شيء أشد من

الخمر.

يل َو َ
اب
وفي اآليهًْ  67من سورهًْ النحل يقول اهلل سبحانه وتعالىَ  :ومِن ث ََم َر ِ
األ ْع َن ِ
ات النَّخِ ِ
ون ِم ْن ُه َس َك ًرا َو ِر ْز ًقا َح َس ًنا بعد ذلك يقول سبحانه في اآليهًْ  43من سورهًْ النساء:
تَتَّخِ ُذ َ

الص َ
ون طبعا لم يكن
ِين آ َم ُنواْ َال تَق َْربُواْ َّ
َ يا أَيُّ َها الَّذ َ
الهًَْ َوأَن ُت ْم ُس َك َارى َحت ََّى تَ ْعلَ ُمواْ َما تَقُولُ َ

مفهوم هذه اآليهًْ هو حليهًْ شرب الخمر في غير الصالهًْ ،بل الخطهًْ هي التحريم التدريجي .و
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المسلمون على األحكام اإلسالميهًْ وتهيأوا فكريا الستئصال هذه المفسدهًْ االجتماعيهًْ العظمى

فصلنامة فدك

بعبارهًْ أخرى هذه اآليهًْ ساكتهًْ عن السكر خارج الصالهًْ ولم تصرح بشيء .لكن بعد ما تعرف

وبيان قاطع فلم أبقى مجاال لذوي الحجج .فكانت هذه اآليهًْ التي أشرنا إليها هي الحكم

التي كانت قد نفذت في أعماق وجود ذك المجتمع وكيانه ،جاء الحكم النهائي بصراحهًْ كاملهًْ

الصريح في هذا األمر .مما يلفت النظر هو أن في هذه اآليهًْ قد تم التأكيد على ممنوعيهًْ
ِين آ َم ُنواْ مشيرهًْ إلى أن مخالفهًْ هذا
هذا الفعل بتعابير مختلفهًْ .1 :بدأت اآليهًْ بـ َ يا أَيُّ َها الَّذ َ

الحكم يتعارض مع روح اإليمان .2 .بعد ذلك تأتي كلمهًْ إِن ََّما لتدل على الحصر والتأكيد.

 .3جعل الخمر والقمار من قبيل األنصاب التي هي من أنواع األصنام ،وهذا يعني إن خطر
الخمر والقمار بدرجهًْ يجعلهما في عداد عبادهًْ األصنام .ولهذا جاء عن النبي (صلى اهلل عليه
وآله) أنه قال :شارب الخمر كعابد الوثن.

نص قرآني في موضوع جرم شرب الخمر
َ ي ْس َألُونَ َ
َّاس َوإِث ُْم ُه َمآ أَ ْك َب ُر مِن
ك َع ِن الْخَ ْم ِر َوالْ َم ْيسِ ِر ُق ْل فِي ِه َما إِث ٌْم َكبِ ٌير َو َم َناف ُِع ل ِلن ِ
نَّ ْف ِع ِه َما( البقرهًْ)219 :

ج .جريمهًْ اإلدمان وبيع المخدرات وشراءها

قد عرف اإلدمان في منظمهًْ الصحهًْ العالميهًْ بما يلي :المدمن هو الذي بسبب استعماله

المتكرر والمداوم للمخدرات أصبح متعلقا بالمخدرات وبعض األدويهًْ .في الحقيقهًْ اإلدمان
عبارهًْ عن حالهًْ مزمنهًْ ـ بسبب تكرار استعمال المخدرات أو بعض األدويهًْ ـ ولها العالمات

األربع التاليهًْ :األولى :هي أنه بسبب استعمال المخدرات واألدويهًْ بشكل مكرر ،تظهر عادهًْ

روحيهًْ في اإلنسان وبسبب الحاجهًْ والرغبهًْ النفسيهًْ ،ينجر ويساق إلى استعمال المخدرات

واألدويهًْ إلى حد الوسواس .الثانيهًْ :ازدياد مقدار استعمال المخدرات دائما من أجل الحفاظ على
أثر المخدرات .الثالثهًْ :تظهر عالمات خاصهًْ في المريض فيما إذا انقطع استعمال المخدرات
أو األدويهًْ .الرابعهًْ :اإلدمان على المخدرات أو بعض األدويهًْ يترك أضرارا على نفس اإلنسان

والمجتمع( .کارگر1380 ،ش)87 :

عقوبهًْ جريمهًْ اإلدمان وبيع المخدرات وشراءها

مصلحهًْ النظام ،على أساس البند الخامس من الفقرهًْ األولى من القانون المذكور ،استعمال

المخدرات بأي شكل وطريق جرم إال في الموارد التي استثناها القانون .ومن تاريخ لزوم
إجراء هذا القانون يجب على جميع المدمنين على المخدرات المذكورهًْ في الفقرهًْ ( 8هروئين،

مرفين ،كوكائين ،متادون ،وباقي المشتقات الكيماويهًْ للمروفين والكوكائين وكذلك العصارهًْ
الكيمياويهًْ للحشيش وزيت الحشيش) أن يبادروا للترك لمدهًْ ستهًْ أشهر ويجب على لجنهًْ

مكافحهًْ المخدرات أن تسلم المدمنين إلى مراكز ترك اإلدمان من تاريخ تصويب القانون

وعلى أساس البرنامج ومع مراعاهًْ األولويات .في تاريخ  17آبان 1376ش صوب مجمع
تشخيص مصلحهًْ النظام ،قانون إصالح قانون مكافحهًْ المخدرات وألحق به بعض الفقرات.

على أساس هذا القانون من يباشر بشراء الترياك أو المواد األخرى كالبنج والجراس وبعض
منتجات الترياك ،أو يقوم بحملها وإخفائها وكان مقدارها اكثر من خمس كيلو غرام ،أو يدخّ ل
في البلد الهروئين أو المروفين أو الكوكائين وباقي المنتجات الكيمياويهًْ للمروفين والكوكائين

ًْ
الجريمه والعقاب في الحقوق والقرآن
ظاهره ًْ

وفقا لقانون مكافحهًْ المخدرات المقرر بتاريخ  3آبان 1367ش في مجمع تشخيص
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أو يباشر بإنتاجها أو صناعتها أو توزيعها أو بيعها وشرائها أو يعرضها للبيع أو يقوم بحفظها أو

إخفائها أو حملها وكان مقدارها أكثر من ثالثين غراما ،فعقابه هو اإلعدام( .زمانیبور1366 ،ش:
)94

وطبقا للفقرهًْ  42من قانون إصالح قانون مكافحهًْ المخدرات وإلحاق بعض الفقرات به،

يسمح للقوهًْ القضائيهًْ أن تحجز بعض المحكومين في مخيمات خاصهًْ مع ظروف صعبهًْ أو

عاديهًْ بدل حبسهم في السجن.
اقتراحات وآليات إجرائيهًْ

نظرا إلى تصاعد شيوع استعمال المخدرات بين الشباب وهبوط عمر البدء به ونظرا إلى أن

التدخين واستعمال المخدرات يعتبران من أهم أسباب الموت في العالم والتي يمكن الوقوف
أمامها ،إذن معرفهًْ العوامل الدافعهًْ والمشجعهًْ للتدخين واستعمال المخدرات والعمل باتجاه
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حذف هذه العوامل ،يعتبر أهم خطوهًْ في هذا السبيل .وبما أن العائلهًْ هي أول مركز يحتضن

فصلنامة فدك

األبناء وتمثل القدوهًْ لهم ،ينبغي أن تبدأ المحاوالت التثقيفيهًْ والخطوات الساعيهًْ لمعالجهًْ

الظواهر السلبيهًْ االجتماعيهًْ من مجتمعات صغيرهًْ كالعائلهًْ( .روزبهانی1378 ،ش)54 :

يالحظ أن األوالد الذين آباؤهم مدمنون ،يعانون من اختالل في عالقاتهم الفرديهًْ سواء

في المدرسهًْ أو في المجتمع.

بحسب اإلحصائيات الموجودهًْ ،فترهًْ االبتالء باإلدمان من  18إلى  25سنهًْ .هذه المرحلهًْ

من أكثر الفترات حساسيهًْ في حياهًْ الشاب .هناك مجموعهًْ من العوامل المعرضهًْ للخطر في

هذه السنين العصيبهًْ منها :تشتت العائلهًْ ،االبتعاد عن العائلهًْ والشعور بالوحدهًْ ،الهروب من

النفس وانهيار الشخصيهًْ ،قلهًْ العالقات العاطفيهًْ بين أعضاء العائلهًْ ،الفقر الثقافي واالقتصادي،
عدم وجود برنامج صحيح ألوقات الفراغ ،الرغبهًْ في الهيجان ،االفتقار إلى عزهًْ النفس،

الشعور بفقدان القيمهًْ والكفاءهًْ ،الهروب من الحقيقهًْ ،الهبوط في مستوى الدراسهًْ ،االنكسارات

العاطفيهًْ ،القلق تجاه العمل في المستقبل ،فقدان الهدف في الحياهًْ والتأثر الشديد من أقران

الشاب في العمر.

وفي سبيل الوقايهًْ والوقوف أمام ابتالء الشباب والمراهقين بظاهرهًْ اإلدمان يمكن أن نقترح

المعرضهًْ
هذه األساليب بشكل عام :البرمجهًْ لملئ أوقات فراغ المراهقين باعتبارهم الشريحهًْ ّ
للخطر وذلك عن طريق توسعهًْ المراكز الرياضيهًْ والثقافيهًْ والفنيهًْ والتعليميهًْ ،البرمجهًْ في

للمعرضين للخطر ،تعليم الوالدين على التعامل المناسب
سبيل تعليم المهارات وأساليب الحياهًْ ّ
مع األبناء وإيجاد أجواء آمنهًْ في البيت الجتناب الفرار العاطفي عند األبناء وكذلك إعطاؤهم
بعض المسؤوليات وإعطاؤهم فرصهًْ إظهار وجودهم للوقوف أمام اضطرارهم لألساليب

المنحرفهًْ إلظهار الوجود( .المصدر نفسه)66 :

مقترحات لتقليل جرائم النساء في المجتمع

 .1التمهيد الشتراك النساء في الحركات االجتماعيهًْ وتشجيعهن لهذا األمر :بما أن النساء

يعتبرن القوى غير الفعالهًْ في المجتمع وليس لهن دور ملحوظ في النشاطات االجتماعيهًْ ،لهذا

يمكن عن طريق التمهيد الشتراك النساء في النشاطات والحركات االجتماعيهًْ وتشجيعهن
 .2إيجاد مراكز المشاورهًْ لفترتي قبل الزواج وبعدها :بما أن أكثر المجرمات متزوجات،

فيمكن أن نستنتج أن الزواجات الفاشلهًْ والمفروضهًْ التي تؤدي إلى عدم االنسجام بين

األزواج ،قد تسبب مقدمات االنحراف والشذوذ بين النساء ،لهذا بإيجاد هذه المراكز ورفع

مستوى الوعي والفكر بين النساء عن طريق المشاورهًْ ،يمكن الوقوف أمام الشذوذ بين
النساء.

 .3تخفيف التبعيهًْ االقتصاديهًْ لدى النساء :بما أن أكثر النساء يعتبرن سبب إجرامهن هو

المشاكل الماليهًْ والفقر ،إذن يمكن أن نستنتج أنه إذا انحلت مشاكل النساء الماليهًْ وتخلصن
من هذه المشكلهًْ ،عندئذ يهبط احتمال انحرافهن.

 .4توفير الوسائل الترفيهيهًْ والرياضيهًْ للنساء في سبيل ملئ أوقات فراغهن :بما أن في

بلدنا مع األسف لم تتوفر الوسائل الترفيهيهًْ والرياضيهًْ الخاصهًْ بالنساء ،أو قليلهًْ جدا ،وبالتالي

فالنساء لم تكن لهن الوسائل الترفيهيهًْ والرياضيهًْ الكافيهًْ لمأل أوقات فراغهن ،فالنساء الالتي

ًْ
الجريمه والعقاب في الحقوق والقرآن
ظاهره ًْ

لهذا األمر وتقدير عملهن ،يمكن أن نقف أمام انحراف النساء إلى حد كبير.
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يفقدن المراقبهًْ القويهًْ من قبل أنفسهن وغيرهن سوف يتعرضن لالنحراف.

 .5توفير وسائل الدراسهًْ والتعليم للنساء :بما أن أكثر النساء المجرمات ،أميات أو أشبه

باألميات ويعتبرن هذه الحالهًْ من العوامل المؤثرهًْ في انحرافهن ،إذن في سبيل الحيلولهًْ دون

انحراف النساء يجب أن توفر لهن وسائل الدراسهًْ والتعليم لكي يرتفع مستوى معلوماتهن من

جانب ،وينزل مستوى انحرافهن إلى حد كبير من جانب آخر.

 .6إقامهًْ الدروس لتعليم بعض المهن للنساء :إقامهًْ هذه الدروس ،باإلضافهًْ إلى تأثيرها في

ازدهار قابليات النساء وبث الخالقيهًْ فيهن ،يمكن أن تمهد الشتغال النساء بعمل اقتصادي

في المستقبل والتكسب عن طريقه( .کارگر1380 ،ش)52 :

المصادر والمراجع
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روزبهانی ،ت .1378 .نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوان (با تکيه بر نظم در خانواده).
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کارگر ،م« .1380 .بررسی تأثیر خانواده در گرایش زنان به اعتیاد» .اصالح وتربیت .السنهًْ السابعهًْ.
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کرمی جم دیوان ،ح .1374 .بررسی علل و عوامل مؤثر بر ارتکاب قتل عمد در استان لرستان .رسالهًْ
ماجستير .فرع علم االجتماع :جامعهًْ طهران.
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