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قانون در مقابل جرم  دو نهاد متفاوت با مجازات پيش بينی کرده است ، که به آنها اقدامات 

تأمينی و تربيتی گفته می شود . اقدامات تأمينی معموالً در مواقعی که مرتکّب حالت خطرناک 

اشد مورد استفاده قرار می گيرد .  تجربه نشان داده است پاره اي از یا حالت مزمن داشته ب

مجرمان )مجرمان به عادت ، مجرمان مبتال به امراض روحی و روانی ( از درک واقعيت فلسفه 

مجازات عاجزند وآثار ارعابی آنرا احساس نمی کنند ، بنابراین به فعاليّت هاي بزهکارانه خود 

جامعه در مقابل چنين افرادي منحصراً بااعمال مجازات تأمين نمی ادامه خواهند داد ودفاع 

گردد .این اقدامات گاهی  نسبت به مجانين براي حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهی نسبت به 

مجرمين خطرناک اعمال می شود مثاًل ممکن است اقدام تأمينی در مورد اراذل و اوباش اعمال 

ی است که نسبت به دسته خاصی از مجرمين اعمال می شود. اقدامات تربيتی نيز اقدامات

شودوجنبه آموزشی ، اصالحی و ارشادي دارند . این تدابيربيشتر نسبت به  اطفال و نوجوانان  

بزهکار اجرا می شوند ؛براي مثال نگهداري این کودکان و نوجوانان در کانون اصالح و تربيت 

به منظور تحصيل و حرفه آموزي اقدامات و فرستادن  آنها به مؤسسه آموزشی و فرهنگی 

تربيتی محسوب می شوند. البّته در مورد مجرمين دیگر نيز اقدامات تربيتی اعمال می شود. براي 

مثال در تعویق مراقبتی دادگاه  می تواند دستوري مبنی بر گذراندن دوره یا دوره هاي خاص 

ه هاي تربيتی ،اخالقی ، مذهبی آموزش ویادگيري مهارتهاي اساسی زندگی یا شرکت در دور

،تحصيلی یا ورزشی مقرّر کند .این اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدي یعنی 

پيشگيري از انجام جرم واصالح بزهکاران هستند امّا راههاي رسيدن به این اهداف در آنها 

 رعایت شودمتفاوت است .در این اقدامات مانند مجازات ها باید اصل قانونی بودن 
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 الف. تأمين       

به معناي امنيت دادن و ایمن ساختن آمده است.در فرهنگ  6تأمين در فرهنگ فارسی عميد

اینگونه آمده است )ت(}ع.{)مص م.( ،ایمن کردن آرام دادن ،حفظ کردن.در  2فارسی معين

توضيح تأمين به این نحو آمده است که : امين کردن )تاج المصادر بيهقی  9لغت نامه دهخدا

اعتماد کردن ،راستی کردن ،آمين گفتن ()دهار( حفظ کردن و امن نمودن ،امين پنداشتن ،

است . در لسان العرب آمده است :أَمن  : « أُمَنَ»دعاي کسی را .    تأمين باب تفعيل و ریشه آن 

یعنی در برابر به وحشت انداختن وترساندن   4اَألمان و االمانه بمعنی . و األمن : ضدُّ الخوف .

مده است : أُألُمان : اُلطمأنينه .) آرامش( ُاألمَنَه : اینگونه آ« امن».در فرهنگ المنجد در توضيح 

  5اَالِطمينان وَ سُکون ُ اَلقَلب . )اطمينان دادن وآرامش قلب( أَمناً : وثق به .أَمَنَهً : اطمَأَّنَ  فهو أمن .

نيز َأمِنَ  اینگونه معنی شده است : زالَ خوفِه وَسکََن قَلِبه ) از بين « المعجم»در فرهنگ لغت 

رفتن ترس وآرامش قلب ( . أَمََنه : دَفَع عندَ الخوف واعطاه أماناً.) دور کردن و راندن کسی در 

با دقت در معانی ذکر شده در فرهنگ   1هنگام ترس وآرامش دادن به او( اَألمن : ضد خوف .

به معنی امنيّت ،حفظ کردن ، ایجاد آرامش وازبين بردن ترس « تأمين»لغات ، می توان گفت 

                                                           
 93.فرهنگ عميد، ص 6  

 6163، ص 6معين،ج .فرهنگ فارسی 2

 .لغت نامه دهخدا9 5595، ص4،ج 5595

 613ه.ص  6415، 6.ابن منظور ، لسان العرب ،دارالجيل بيروت ،دارالسان العرب، ج 4

 65،ص6933، تهران ،فرحان ، 2.لویس ،معلوف ، المنجدفی اللغة ،چ 5

  215-213،ص 6ج ه ،  6933.شيخ احمد رضا ، معجم متن اللغه، دارالمکتبه الحياه، بيروت ، 1
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ست . اقدامات تأمينی اقداماتی هستند که از جامعه در مقابل مجرمين واشياء خطرناک حفاظت ا

می کنند و بدنبال این هستند که با خنثی کردن حالت خطرناک مجرمين امنيّت افراد جامعه را 

 تأمين کنند.                                  

                                                        ب.تربيت :                                  

)ت  رب ي( ، « تربيه»به این شکل آمده  است : مص }ع{  3تربيت در فرهنگ فارسی عميد     

پروردن ، پرورش دادن ، ادب و اخالق را به یکی یاددادن .در فرهنگ معين نيز همين معانی را 

نامه دهخدا تربيت به این شکل معنا شده است : تربيت :  در لغت 5براي تربيت ذکر کرده اند .

ها چنين شناسان و فرهنگ واژههاي زباناز گفته 3}ت{ )ع مص( ، پروردن و پرورانيدن .

ربأ، یربؤ )= فعل مهموز(  -6و داراي سه ریشه است:« تفعيل»مصدر باب « تربيت»آید که برمی

« ربا، یربو»تربيت چون از 61فعل مضاعف( رب، یرب )=  -9ربی، یربی )= فعل ناقص(  -2

در لسان العرب  66رساند. ابن منظورباشد، رشد کردن و برآمدن و قد کشيدن و باليدن را می

یعنی چيزي رشد کرد و افزوده شد.تربيت از « ءُ یَرْبُو رُُبوّاً و رِباءً: زاد و نما.رَبا الشی»گوید: می

است: پروردن، سرپرستی و رهبري کردن، نيکو کردن، در معانی زیر آمده « ربب، یَرَ»ریشه 

درآوردن، به اعتدال بردن، استوار و   تفریطبه تعالی و کمال رساندن، ارزنده ساختن، از افراط و

رب، »شناسان تربيت را با عنایت به ریشه متين کردن. از ميان سه معناي پيش گفته، بيشتر زبان

                                                           
 951.فرهنگ عميد، ص 6

 6119.فرهنگ معين ، ص 2 

 55331.لغت نامه دهخدا  ، ص 9

 29،ص6465طيب،محمد شحات، اصول التربيه االسالميه ،ریاض ،دارالخریجی ،.خ4

 915، ص64ق.ج 6464.ابن منظور، محمدبن مکرم،لسان العرب،بيروت ،دارصادر،5
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تربيت، دگرگون »بر آن است که:  62راغب اصفهانیاند. از باب نمونه تعریف کرده« یرب

هرگاه به .«گاه که به انجامی که آن را سزد برسد.کردن گام به گام و پيوسته هر چيز است تا آن

خواهيم رسيد  به این نتيجه کاربرد این واژه در دانش تربيت و اندیشمندان علوم تربيتی بنگریم، 

در تفسير مجمع  69عالمه طبرسیست.( معنا شده اریشه )مضاعف تنکه تربيت با در نظر گرف

معانی مختلفی چون مالک، صاحب، سيد، مطاع، مصلح و « رب»البيان، پس از آنکه براي واژه 

و اشتقاقه من التربيه، یقال: ربيته و رببته بمعنی و فالن »گوید: شمرد میتربيت کننده را برمی

                                                                             «یرب صنيعته، اذا کان ینمها.

واژه رب از مصدر تربيت اشتقاق یافته است، )چه به صورت مجرد به کار برود و یا مضاعف،( »

معناي یگانه دارد. ]= سوق دادن چيزي به سمت کمال[ و فالنی کار و ساخته خود را تربيت 

رب در اصل به معناي مالک و »مده است :آ 65فسير نمونهت .در64«کرد، یعنی آن را رشد داد.

نيز تربيت به معناي از  61المنجددر  «پردازدصاحب چيزي است که به تربيت و اصالح آن می

 حد اعتدال سوق دان است .                            

این  انسان ها براساس فطرت خود داراي استعدادهاي زیادي هستند امّا بدون توّجه به  

استعدادها وقرار دادن آنها درمسير صحيح شکوفا نمی شوند . تربيت تاحدّ زیادي به معناي قرار 

دادن این استعدادها در مسير صحيح وبرداشتن موانع از سرراه این استعدادها براي رسيدن به 

کمال است .  در اینجا باید بين استعدادهاي درجهت کمال واستعدادهاي غير کمال طلبانه 

                                                           
 654ق  .ص 6414؛المفردات فی غریب القرآن ،بيروت،دارالعلم،اغب اصفهانی ،حسين بن محمد .ر1

 22ق.جلداول ، ص 6465.طبرسی ،فضل بن حسن ؛مجمع البيان ،بيروت، موسسه االعمی للمطبوعات ،3

  95-96،ص 6955،پایيزوزمستان 11و53،چيستی واهداف تربيت،نشریه پژوهش هاي قرآنی ،شماره .حسين ، هاشمی6

 54ش.جلد اول، ص6953،تفسير نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميه، .ناصر،.مکارم شيرازي2

 24،ص6959،تهران ، فرحان،2.لویس ،معلوف،المنجد فی اللغه،چ9
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تفاوت گذاشت که با توجّه به نظام هاي ارزشی متفاوت مختلف است . در فرهنگ اسالمی این 

استعدادها تا حّد زیادي تحت تأثير اندیشه هاي مذهبی است ؛به این معنی که تربيت را شيوه اي 

می دانند که بایددرجهت کمال ذاتی انسان قرار گيرد .ازخودگذشتگی،ایثار ، عشق ، کمک به 

همه در فرهنگ اسالمی امتيازاتی محسوب می شوند که می تواند دررسيدن فرد به همنوع 

کمال مطلوب کمک کند.زیرا هررشدي کمال طلبانه نيست. مثالًدر فرهنگ هاي کاپيتاليستی 

اینگونه به این مقوله نمی نگرند وبراي کسب ثروت براي خود از هرراهی را، نوعی استعداد 

وبراي آنها هدف وسيله را توجيه می کنند. حّتی اگر این وسيله )ضدکمال( وکمال می دانند 

استثمار همنوعانشان باشد. بنابراین معناي تربيت،  باتوّجه به زیربناي فکري ،فرهنگی و اعتقادي 

متفاوت است .  بنابراین می توان گفت اقدامات تربيتی ، اقداماتی آموزشی ، اصالحی هستند 

عدادها وبرداشتن موانع ازسرراه رشدوکمال بزهکاران باشند تا از که باید درجهت شکوفایی است

این طریق بتوانند به عنوان انسانی سالم به جامعه بازگردند.تربيت ابتدا از محيط خانوادگی آغاز 

می شود و این امر مّهم در ابتدا برعهده والدین است . درادامه با ورود فرد به جامعه ، جامعه 

ی را در القاي تربيت صحيح به شخص برعهده دارند . بنابراین محيط ورسانه نيز نقش مهمّ

خانوادگی ناسالم ، جامعه با ارزش هاي اجتماعی ، فرهنگی غلط ،برنامه ها و تبليغات ناصحيح 

                                                             ودرجهت عکس ارزش هاي انسانی وکمال  همه در روند تربيت غلط بزهکارتأثير دارند .                                  

 الف . مفهوم اصطالحی تربيت                                                                 

درباره تربيت دیدگاه ها وتعاریف گوناگونی ارائه شده است .برخی تربيت را به رشد مادّي و   

جسمی منحصر نموده اند وبرخی نيز تعالی روحی وروانی انسان را مدّ نظر قرار داده اند . 


