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 6مهدی مرادی کوچی

 

 چکیده

در فدآیند تحوالت حقوق کیفد  متحول گددید  است؛ بدرسی تراریخ  ها  کارکدد اصالحی و درمان مجا ات

بدنی، پرس ا  آن در بسرتد   ها   حقوق کیفد  حاکی ا  آن است که کارکدد مذکور  مانی ا  طدیق مجا ات

مورد توجه سیاسرت گرذاران کیفرد  برود  اسرت.      مدار  -جامعهها   کیفد  ندان و نهایتاً ا  طدیق مجا ات

مردار تحرولی مرؤثد را در    -ا  سمت کیفدها  طددکنند  به سمت تدابید جامعره ها  تحول در  مینه مجا ات

 مینه با پدور  بزهکاران به وجود آورد  است به طور  که اصالح مجدمین به نحو عادالنره ترد و مطلروب    

ست. مقاله حاضد این موضوع را مورد بدرسی قردار داد  و بره ایرن نتیجره رسرید       تد  قابل دستیابی بود  ا

، ا  جملره  8787است که بهد  گید  قضات ا  نهادها  پیش بینی مد  در قانون مجا ات اسالمی مصروب  

توانرد ضرمن    می جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت ا  کیفد توسط قضاتها   مجا ات

آثار نامطلوب با پدور  بزهکاران در محریط بسرته ) نردان(، سیاسرت جنرایی ایردان را در ایرن         اجتناب ا 

 خصوص به سمت مدحله ا  نوین رهنمون سا د.
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 مقدمه

هرایی متفراوت را دامرته اسرت؛     ا  بددامرت ساید مفاهیم، در هد دور مفهوم اصالح بزهکاران نیز همچون 

 مانی اخالقی، گاهی درمانی و در  مانی دیگد اجتماعی. تمام عقاید  که در مورد اصالح بزهکراران وجرود   

آمیرز، بشرارت دهنرد  و دارا     بامند. در واقع، مباح  موعظره  می دارد، دارا  یک کیفیت پوسید  و کهنه

ورد مفهوم اصالح وجود دارد. بدا  بسیار  ا  مددم واژ  اصالح متدادا با رستگار کددن ظالمران  ابهام در م

دانند و نهایتا بردا  بدخری، واژ  اصرالح، حدکرت      می است و بدخی دیگد این واژ  را مدبوط به مدل پزمکی

اژ  اصرالح یرک   در رابطره برا و  کند، امرا  مران آن رسرید  اسرت کره      سا   میاجتماعی کارگدان را تصوید

 .(2007,2Tony,&Sadd,)دهیمتجدیدنظد اساسی را انجام 

تروان دغدغره اصرالح     کارکدد اصالح و درمان بزهکاران، جایگاهی دیدینه دارد؛ حتی در عهد باستان نیز می

بزهکاران را ردیابی کدد. به تدریج، با رمد فدهن  و تمدن بشد ، اصالح و درمان بزهکراران بیشرتد مرورد    

ا  که چند دهه پس ا  رمرد اجتمراعی و علمری بشرد، اصرالح بزهکراران        اهتمام واقع مد به گونه توجه و

مناسری، جامعره    آمد و به مدد رمد و پیشدفت دانرش روان  تدین رویکدد در مواجهه با جدم به حساب  مهم

ه دنبرال  هجدهم و بر  ها  گوناگونی در این  مینه عدضه مد. در قدن پزمکی، مدل مناسی، پزمکی و روان

هرا، نسرل جدیرد  ا  کیفدهرا     ها  بدنی و به منظور تلطیف این مجرا ات گد مدن مجا اتانسانی جلو غید

-هرا  جردم  تحت عنوان کیفد حبس وارد سیاهه کیفد  کشورها گددید. در قدن نرو دهم برا رواج اندیشره   

گدفرت. امرا دیرد  نپاییرد کره       مناسانه، کیفد  ندان به عنوان ابزار مهم اصالح بزهکاران مورد استفاد  قدار

مناختی حراکی ا  آن   که مطالعات جدم ناکارآمد  کیفد  ندان در را  رسیدن به این هدا آمکار مد؛ چدا

مرود  کدن بزهکاران ا  محیط اجتماعی نه تنها باعر  اصرالح آنران نمری     بود که خودِ مجا ات  ندان با جدا

هرا صرورت   هایی که در  مینه بهبود وضرعیت  نردان  شگددد. علیدغم تالبلکه موجب تشدید بزهکار  می

اصرالح بزهکراران در   اصالح بزهکراران بامرد. بنرابداین،     گو  با پدور  وگدفت، کیفد  ندان نتوانست پاسخ

به این سرو، اندیشره اصرالح و     8874محیط بسته  ندان در بسیار  ا  کشورها مددود مناخته مد. ا  سال 

سرخن  هرا   فدوغ کمتد  یافت و بدخی ا  مکست کارکدد اصالح و درمان  ندان ها درمان بزهکاران در  ندان

گفتند. بدخی کشورها ا  اهتمام پیشین خرود نسربت بره هردا اصرالح و درمران بزهکراران کاسرتند. امرا          

له ان داد  اند کره ایرن مسرئ   بدخالا ادعا  بدخی منتقدان سدسخت کارکدد اصالح و درمان، تحقیقات نش

 خرورد بره   ید  و رویکدد  اعتدالی در پذیدش اصالح و درمران بزهکراران بره چشرم مری     به نقطه صفد ندس

 .(1، 8717، جندروو  است)تی کولنها  جدید نیز مورد توجه  ها و نظدیه ا  که حتی در مکتب گونه
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هرا  ها   ندان به میان آمد. این جایگزینکار آمدن جایگزیندر نتیجه سخن ا  محدود کددن حبس و رو 

محیط با  و نیمه آ اد  آغا  مدند، که به منظور دفع قسمتی ا  آثار  یان بار  نردان و  ها   ابتدا با روشدر 

، 8771گدفتند)آنسرل، اصالح آن در جهت با پدور  و اصالح بزهکاران با کمک مددم مرورد اسرتفاد  قردار    

بتدا فقط با توجه و با مقایسه برا  محیط با  که ا»دارد:  می (. اما همان گونه که خانم کدیستین ال رژ بیان86

مد، اکنون صحنه تجلی اراد  خارج کددن عردالت کیفرد  ا  الک و انرزوا     محیط بسته  ندان تعدیف می

 (.876، 8717، ال رژ «).خود و همزیستی با جامعه مدنی است

هادهایی چرون  ها   ندان و مشارکت مددم در  مینه با پدور  بزهکاران به نگام بعد  در جهت جایگزین  

مود که بره منظرور جلروگید  ا   نردانی کرددن      تعلیق مداقبتی، آ اد  مشدوط و جزا  نقد  مدبوط می

(، اما با فداهم مدن  مینه مشارکت بیشرتد مرددم،   87، 8771گیدند)آنسل،میمحکومین مورد استفاد  قدار 

بامریم، کیفدهرایی چرون    مدار میها  جامعهبه نام مجا اتها  کارآمدن نسل جدید  ا  مجا اتماهد رو 

گرد اجتمراع در   هرا توسرل بره نیردو  معجرز      المنفعه و دور  مداقبت. در این نسل ا  مجرا ات خدمات عام

طری دو مبحر  بره سرید تحروالت کرارکدد       در این مقالره   بامد.همنواسا   بزهکاران به خوبی نمایان می

گذار در قرانون مجرا ات    به بدرسی رویکدد قانونو سپس به فداخور هد بح ، ها  اصالحی و درمانی مجا ات

 در هد مورد پدداخته خواهد مد.   8787 اسالمی مصوب

 از اصالح اخالقی تا درمان پزشکی -6

مود در دو گفتار جداگانه، گفتار اول به بح  اصرالح اخالقری بزهکراران و گفترار      می در این مبح ، تالش

مجدمین مورد تحلیل قدار گدفتره و در نهایرت رویکردد قرانون     دوم به بح  اصالح ا  طدیق درمان پزمکی 

 در این خصوص مورد بدرسی قدار گیدد. 8787 مجا ات اسالمی مصوب

 اصالح اخالقی -6-6

ترد ا   واالتدین هدفی که دانشمندان حقوق جزا بدا  مجا ات قائلند، اصالح بزهکاران است. چه هدفی عالی

بزهکار را اصالح نمود  و و  را چون فدد  سالم و مردافتمند تحویرل   که بتوان هنگام اجدا  مجا ات،  آن

 .(77، 8717داد)محسنی،جامعه 

بامد، در واقرع هنگرامی کره ا  واژة اصرالح     واژ  اصالح بیشتد متضمن ایجاد تییید در بُعد اخالقی افداد می

ک نمرودن و ایجراد   مان ایجاد تییید در فدد ا  طدیرق نصریحت کرددن، کمر    آوریم، هدا می سخن به میان

ارتباط دوستانه با بزهکار است تا ا  این طدیق برا تحدیرک احساسرات اخالقری و مرذهبی، و  را بره یرک        



  

 

 

96 

سان، اصالح به معنا  بهبرود وضرعیت   (. بدین876، 8717مقدم،رهنمون سا یم)قاسمی ندگی قانون مدار 

مرل انجرام مرد  و تصرمیمی     اصالح متضمن تییید در روحیات، تشخیص برد برودن ع  »اخالقی فدد است. 

صادقانه بردا  اصرالح  نردگی آینرد  اسرت. بنرابداین اصرالح مسرتلزم تیییرد در نگردش اخالقری مجردم             

(. گدچه در تحقق اصالح به معنا  یاد مرد  ا  طدیرق مجرا ات، مناقشرات     864، 8714کاتینگهام،«)است.

ین هدا بسریار مهمری را محقرق    تواند چن فداوانی صورت گدفته است و بسیار  معتقدند که مجا ات نمی

-که استعدادها  مجدمانره  معتقدند که تدبیت اخالقی بزهکاران و کسانی« هامپتون»سا د، بدخی همچون 

-د )حاجیانرد، ا  جملره کارکددهرا  مجرا ات اسرت     ا  دارند که هنو  توان فعلیت بخشیدن آن را نیافته

اخالقری فردد، مبتنری برد ایرن فردض اسرت کره چیرز          (. اصالح به مفهوم بهبود وضعیت 16، 8711آباد ،

دهری  در بزهکار بود  که تحت تدبیت توام با نظم، قابل اصرالح، دگدگرونی و یرا مرکل    « بد »یا « امتبا »

مود، فدد، دیگد در آیند  دسرت بره    مجدد است و همدا  با رفتار بهبود یافته که در نهاد مدبوطه آموخته می

 (.71، 8716آباد ، دجدم نخواهد  د)حاجیارتکاب 

رود، بلکه ردپرا  آن  ها  عصد کنونی به ممار نمیگذار  کیفد، ا  نوآور اندیشه اصالح بزهکاران در هدا

اصرالح بزهکراران در    توان یافت. اندیشهرا در اصول حقوق جزا  قدون وسطی و حتی پیشتد ا  آن نیز می

مناسی کالسیک(، دورانی که کیفدهرا   بامد)جدمیمعنا  اخالقی مدبوط به دوران قبل ا  مکتب تحققی م

بیشتد معطوا به بدن انسان بودند. یعنی در دورانی که هنو  علوم تجدبری جایگراهی ندامرتند. در نظدیره     

« فیالنژیرد  »بامد. بره همرین دلیرل اسرت کره       می گید  جدم مولود اراد  مجدمپددا   کالسیک، مکل

 متشخص و درستکار مدنظد قردار ها   قانون جزایی به وسیله انسان اصالح بزهکاران را فقط ا  طدیق قدائت

ا  آ اد اراد دهررد؛ چرردا کرره در مکتررب کالسرریک اعتقرراد بررد ایررن اسررت کرره بزهکرراران دارا         مرری

مردند و ا    (. در عهد باستان ارواح خبیثه و میاطین علت بزهکرار  قلمرداد مری   18، 8711هستند)پدادل،

که آیا او تحت سیطد  و نفوذ ارواح خبیر  و مروم هسرت یرا نره       رابطه با اینطدیق رفتار و گفتار فدد، در 

کددند و بدا  او حدمرت  کددند؛ مثال کسی که مذهبی بود، او را تحت نفوذ ارواح خوب تلقی میقضاوت می

بره  دانستند؛ در واقع، وقتی فدد   مدند. اما بیشتد رفتارها  بد و ناپسند را کار میاطین می  یاد  قائل می

آورد، اعتقاد بد این بود که ارواح خوب و خدایی ا  تن او خرارج مرد  و ارواح مروم اجرا        بدکار  رو  می

 (.77، 8716آباد ،د اند)حاجی یافتهورود به کالبد او را 

مد که عمردتا توسرط جرادوگدان بره اجردا       گونه موارد به کار بسته می ها  درمانی گوناگونی در این روش

کددنرد ترا ایرن ارواح ا  آن    دوگدان جمجه فدد را با وسایل سختی چون سن  تیز سورا  مری آمد؛ جا درمی

گیرد   بدد. جرن  خارج موند و فدد بزهکار، اصالح مود، البته اگد تحت فشارها  مدید، جان به سالمت می
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 دن، ها  بسیار بد مز  به فردد، مرالق   ها  گوناگونی همچون دعا کددن، خوراندن معجون که مامل روش

ها این برود کره    ها  اصالح مجدمان بود. هدا ا  این روش مد نیز ا  جمله روش گدسنگی دادن و غید  می

میاطین و ارواح خبیثه، بدن فدد را محل مناسبی بدا  خود نیابند و ا  آن خارج موند. این روش درمرانی،  

 (.77-71، 8776،مد)کاوینگتن کولمن انجام میبه ویژ  در یونان و مصد توسط کشیشان هم 

 بودند و نسبت به ایرن  آفدینرفتارها  نابهنجار، نقشدر قدون وسطی، روحانیون مسیحی در  مینه اصالح 

ها  تطهید مرد ،   ها پد بودند ا  دعاها، آب مقدس، مدهم کددند؛ بیشتد میا  گونه افداد، با مهدبانی رفتار می

کددند تا او پراک مرود.   خود بدن مخص را لمس میها   آب دهان کشیشان و غید . گا  کشیشان با دست

هرا  کشیشران برد بردن فردد انجرام        گید  ا  طدیق لمرس دسرت   ها، جن گا  در بعضی کلیساها و عبادت

طبیبان بود. جالینوس معتقرد برود بردا  درمران انسران        ها گا  آمیخته با دیدگا  گدفت. این نوع درمان می

(. نظرام  74، 8776بره او داد)کراوینگتن کرولمن،   و آب مقردس   مدید باید تدکیبری ا  برذر سرید، آب جرو    

کومید تا عدالت روحانی را جرایگزین عردالت دنیرو  سرا د، عردالتی کره در آن برد روحیره          کلیسایی می

مردت اصرالح   ا  درا   کومید ترا مجدمران را برا توبره     مد. کلیسا می رحمت، همدرد  و گذمت تاکید می

هرا  دیگرد  همچرون تروهین و ناسرزاگویی و       هرا، روش  کنار ایرن روش (. البته در 77، 8711کند)پدادل،

مد؛  یدا عقید  بد این بود که غردور مریطانی فردد را گدفتره و      دمنام به مجدم نیز در آن دور  استفاد  می

 (.70، 8776بدود)کاوینگتن کولمن،باید این غدور و نخوت ا  بین 

ها قلمداد مد  است. یک ضردب المثرل قردیمی    ا مجا اتدر رویکدد اخالقی، اصالح به عنوان یکی ا  اهدا

؛ در این اعتقاد قوتی نهفته است که کیفد دیدن بزهکار، ضدبة روحری  آمو دانسان با رنج می گوید می یونانی

، 8714برود  اسرت)کاتینگهام،  هش خطا تدتیب، او خواهد فهمید که را کند و بدیندردناکی بد و  وارد می

886.) 

بزهکرار  گددد، بهبود وضرعیت اجتمراعی فردد    دامت که آنچه در حو   حقوق کیفد  مطدح میباید اذعان 

که حو   اخالق بسیار گستدد  است و چگونه ممکن است خلرق و خرو     (؛ چدا77، 8717بامد)بولک،می

چنرین  بامد و قابل ار یابی نیز نیست و همافداد را تییید داد در حالی که اخالق، امد  عینی و ملموس نمی

ا  اجتماعی است. ا  سرو   ورود به حو ة خصوصی افداد منطبق با موا ین حقوقی نیست و جدم نیز مسئله

دیگد ارتکاب بز  ا  جانب بزهکار به این معنا نیست که تمام ابعاد بزهکار نیا  به تیییرد و تحرول دارد، بلکره    

توان با رهنمون ساختن افرداد بره امرور     ن میبزهکار صدفا در حو ة بز  ارتکابی نیا  به اصالح دارد. بنابدای

هرایی کره برا    کدد، یعنی انسران  هایی بهنجارانسانرا تبدیل به ها  بامد آنکه مدبوط به اخالق اجتماعی می

بامند. البته بدیهی است که بسند  کددن به این حرد ا  اصرالح بره دلیرل     ها  اجتماع در تضاد نمیار ش
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بامد و اگد بتوان در مرورد بدخری ا  بزهکراران بره     در معنا  اخالقی آن می عدم امکان دستیابی به اصالح

 اصالح اخالقی نائل آمد، امد  مایسته است.

بعدها آراء پزمکان و فیلسوفانی چون بقداط، جالینوس، ارسطو و افالطون تحولی مهم در روند  ندگی بشرد  

علرت جردم را در وضرع    هرا   دهرد کره آن   مری  ها  مدبوط به این فیلسوفان نشران  ایجاد کدد. مطالعه نومته

مزاجی افداد، اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی و نیز میرزان رمرد و مرکوفایی اسرتعدادها  عقلری فردد       

تردین   دادند. به همین جهت اصالح بزهکاران مکل جدید  پیردا کردد. مرثال بقرداط، برزرگ     تشخیص می

هرا  قبلری مبنری برد دخالرت       خوانند، ایرد  دید میپزمک و حکیم یونان که او را به عنوان پدر پزمکی ج

کرنم کره   مخصا باور نمری »خدایان و ارواح خبیثه در رفتارها  فدد را رد کدد و با صداحت اعالم دامت که 

ها  درمانی او عبرارت بودنرد ا  آمرو ش اعتردال و      بدخی ا  روش« جسم آدمی توسط خداوند آلود  گددد.

مایالت نفس و ا دواج درمانی. او به اهمیت محیط عقیرد  دامرت و کمترد    رو ، خوددار  در مقابل تمیانه

(. بدا  نمونه ا  سرقداط نقرل مرد     77 -71، 8776کدد)کاوینگتن کولمن، می اش دور درمانجو را ا  خانواد 

-بیامو یم کره چگونره مری   ها  مویم، بلکه باید به آن ما به هیچ رو  نباید علیه بزهکاران خشمناک»است: 

دیگد مدتکب جدم نشوند؛  یدا جدم، نتیجه نادانی است و همه مرددم سرعادت فداگیرد  معلومرات را      توانند

 (.78، 8711پدادل،«)ندامته اند.

 تدین وجه بیان نمود  اسرت نیرز در ایرن برار     افالطون به عنوان اولین کسی که اندیشه اصالح را به رومن

دانند که باید معالجه موند؛ اگد کسی جدمی انجام دهرد،  یگذاران، بزهکاران را بیمارانی م قانون»گوید:  می

(. افالطون و ارسطو بد مبنا  نگدش فلسفی خرود  77، 8711پدادل،«)داد.قانون به او تدک آن را یاد خواهد 

توان به خوش رفترار  برا    میها  جمله آن کددند که ا  راهکارها  تدبیتی و درمانی مشخصی را پیشنهاد می

اران و اکتفا به پدداخت جدیمه نقد  ا  سو  آنان و درمان غذایی امار  کدد. افالطون بریش  گونه بزهک این

مران کره باعر      ها در پیشگید  ا  جدم و آمو ش فضائل اخالقری بره فد نردان   ا  هد چیز بد نقش خانواد 

هرا  کرم    انرش هرا و د  هرا بره آمرو ش   که خرانواد   ور ید و ا  این مود، اصدار می ا  کیفدها میها  رهایی آن

هرا    ش(. البته افالطرون گدچره رو  811 ،8776خورد)کاوینگتن کولمن، میاند تاسف تد  رو  آورد  فاید 

هرا ماننرد محدومیرت ا  حقروق      کنرد و بدخری ا  مجرا ات    کیفد  را بدا  اصالح مجدمان پیشنهاد مری غید

کدد، امرا کیفدمناسری    رد میها  اجتماعی و مصادر  اموال را به سبب پیامدها  ناخومایند و مفسد  آور آن

(. ارسطو به نقش اصالحی کیفد معتقرد برود و آن   76، 8711،پدادلچدخید) میها  افالطون بد مدار مجا ات

بینند سرالمت را در احتیراط    بزهکاران چون کیفد می» دانست: را باع  با دارندگی و احتیاط بیشتد فدد می

م، وبرا پیشردفت دانرش پزمرکی، بره ویرژ  در یونران و ر        تدریج(. به778، 8778ارسطو،«)یابند. میپدهیز و 
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ها  روانی هستند پذیدفته مرد  ها  جدید  ارائه مد و این عقید  که بدخی بزهکاران، دارا  بیمار  روش

گونه افداد، همانند دیگد بیماران روانی، محیط مطبوعی اختصاص یافت؛ معابد  که بره سراتدن    و بدا  این

ها  تردا  اول مرد کره در آن بردا  بیمراران روانری،        صاص دامت تبدیل به آسایشگا )خدا  بدکار ( اخت

هرا  مناسرب ماننرد رقرص، کنسردت، ور ش، آب درمرانی و تعلریم و تدبیرت ارائره           ها و فعالیرت  سدگدمی

مرود  با رمد علوم تجدبی، اصالح بزهکاران وارد مدحله جدید  مری  .(78، 8776مد)کاوینگتن کولمن، می

بامیم. در گفتار دوم اصرالح پزمرکی را بدرسری    ا ید مدن رویکددها  پزمکی در این حو   میو ماهد سد

 خواهیم نمود.

، ماید بتوان رگه هرایی  8787 گذار ایدان در قانون مجا ات اسالمی مصوب لیکن در خصوص رویکدد قانون

در  یدات منصروص مردعی(  تعزید  )به جز تعزها   ا  وجود تفکدات اصالح اخالقی بزهکاران را در مجا ات

را تحرت    دهم، توبره گرذار در مبحر  پرنجم ا  فصرل یرا      گذار مشاهد  نمود. ا  جمله، قانون دیدگا  قانون

مدایطی ا  اسباب سقوط مجا ات اعالم نمود  است. توبه که ا  نهادها  بنیرادین و مفیرد حقروق کیفرد      

نه و پشریمانی ا  اعمرال گذمرته و سرعی در     مود، به معنی با گشت ا  گنا  و اعمال مجدمااسالم تلقی می

گید  صحیح و بره جرا  آن ا    که به کار انجام اعمال صحیح و پسندید  و عدم تکدار جدایم گذمته است،

سرزایی در اصرالح اخالقری و واقعری و     ه تواند نقش بسو  قضات و در خصوص مدتکبین جدایم سبک می

ها نیرز اجتنراب گرددد. ایرن     ر  ا  آثار نامطلوب مجا اتبا اجتماعی نمودن مجدمین دامته بامد و ا  بسیا

نمرود   ا  به منظور اصالح بزهکار ا  طدیرق نوسرا گار  داوطلبانره و  فرداهم     تاسیس امکان خید  کنند 

ا  است که مبتنی بد معدفت نسبت به  متی جردم و آگراهی برد      داوطلبانهر. توبه اصالح و با سا گااست

هرا  قدب الهی و نیز ندامت نامی ا  آن معدفت همدا  با عزم بد احتدا  ا   مرتی لزوم حدکت در مسید کمال 

چه بدرسری تحلیلری ایرن نهراد مسرتلزم تحقیقری       اگد .(814، 8787جدم است)صادقی،و اجتناب ا  تکدار 

قرانون   884گددد این اسرت کره برد اسراس صردر مراد        بامد، ولی آنچه به بح  ما مدبوط میمستقل می

مدط اصلی سقوط مجا ات در توبه، احدا  ندامت و اصرالح واقعری مرتهم و     8787 اسالمی مصوبمجا ات 

همین قرانون در صرورت احردا  صرور       887بامد چدا که وفق ماد  یا مجدم، حسب مورد، بدا  قاضی می

و  بودن توبه و یا به عبارت قانونی، تظاهد به توبه سرقوط مجرا ات و تخفیفرات در نظرد گدفتره مرد ، لیرو       

جا که توبره امرد  درونری و پشریمانی فردد در نرزد وجردان خرود و          گددد و ا  آنمجا ات مذکور اجدا می

 خود گیدد.ه تواند چهد  ا  ا  اصالح اخالقی و نفسانی فدد مجدم را ببامد، میخداوند می

مات تامینی و تدبیتی نیز ا  جمله اقدا 11ماد  « الف»، بند 8787عالو  بد آن، در قانون مجا ات اسالمی مصوب 

نه تا پانزد  سال تمرام  ها  قابل اتخاذ در خصوص اطفال و نوجوانانی که در  مان ارتکاب جدایم تعزید ، سن آن
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ممسی است را تسلیم به والدین یا اولیا یا سدپدست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تدبیت و مواظبت در حسن 

همین « پ»تواند قلمداد گددد و یا بند  می نوعی ا  اصالح اخالقی اخالق طفل یا نوجوان پیش بینی نمود  که

 تواند ا  مصادیق اصالح اخالقی مجدم بامد. می نیز« نصیحت به وسیله قاضی دادگا »ماد  عبارت 

 قانون مجا ات اسرالمی مصروب   11 ماد  «الف»مصداق دیگد ا  اصالح اخالقی مجدم را ماید بتوان در بند 

که ا  جمله مدایط استحقاق و بهد  مند  محکوم ا  نظرام آ اد  مشردوط را حسرن     مشاهد  نمود 8787

اخالق و رفتار و  در مدت اجدا  مجا ات اعالم نمود  است که البتره احردا  ایرن امرد، بنرا بره تشرخیص        

 همورا  طبقه بند   ندان و قاضی ناظد  ندان خواهد بود که به دادستان و یا قاضی اجدا  احکرام مدبوطر  

 گددد. می الماع

 8درمان پزشکی -6-2

درمان در این مفهوم، بد این مبنا استوار است که بزهکاران افداد مدور  نیسرتند، بلکره افرداد  بیمارنرد و     

ا  مشکالت مخصیتی یا دیگد اخرتالالت روانری اسرت و     اجتماعی آنان بیانگد پار ضد رفتارها  نابهنجار و

کره   (. البته بیمار ، همچنران 867، 8714گیدند)کاتینگهام،به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قدار 

گیردد و ا    مری  ها  جسمی و عضو  و غدد  را نیرز دربرد   مود نارسایی مامل اختالالت روحی و روانی می

خرورد. جردم مناسری برالینی      مناسی بالینی به درمان پزمکی پیونرد مری   رو بخشی ا  درمان در جدم ینا

بامد. جدم مناسی بالینی در مفهوم موسع بره معنرا  مطالعره پدیرد       می دارا  دو مفهوم موسع و مضیق

د  ا  تکردار  معنا  مضیق به مفهوم مطالعه چند بعد  جدم به منظور پیشگیبامد و در  می مجدمانه فدد 

 (.74، 8717ابدندآباد ،بامد)نجفی می جدم

گدایری در  ر ا  مدحله اصالح به مدحله درمان آغا  مد،  یدا با گسرتدش علیرت  ادر قدن هجدهم، امکان گذ 

سرزار  »رو  کار آمدن مکتبی نوین تحت عنوان مکترب تحققری بره سردکددگی       مینه علوم انسانی  مینه

بزهکرار در ارتکراب    کتب سعی خود را معطوا به طدح نظدیه حذا آ اد  اراد فداهم آمد. این م« لمبدو و

کردد و   مری  جدم نمود  و به تبع آن جدم را بیمار  و مجدم را به مثابه بیمار  که نیا  به درمان دارد تلقری 

خری  نمرود. علیردغم بد  ا  این رو حذا کیفدها و جایگزین ساختن اقدامات تامینی و درمانی را پیشنهاد می

هرا    نتایج مفید این مکتب، همچون توجه به مخصیت بزهکار، ایجاد پدوند  مخصریت، اسرتفاد  ا  روش  

ها  این مکتب، اصول مکتب را به بیداهه کشاند به نحرو  کره اعتداضرات عمرومی     درمانی، افداط در آمو  

مناسری  ن جردم کنند  گذمته را نشران داد. بره وجرود آمرد    تمایل به با گشت به سمت کیفدها  سدکوب

                                                      
1 - Treatment 
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بره هریچ وجره بره      اما این (،87، 8718)پاک نهاد،بامد می هامدار نشات گدفته ا  همین افداط کار ریسک

اصالح و درمان نیست بلکه موجبات اعتدال در این حو   را به وجود آورد و در واقرع   معنی مکست کارکدد

السیسم با اندیشید  با اصالح بزهکراران  تد ساخت، به طور مثال مکتب نئوک این حو   را به واقعیت نزدیک

 ارچوب خاصی قبول دارد.همخالف نیست بلکه اصالح را با چ

هرا   ها  روانی، در قدن هجدهم به وجود آمدند، البته غلبه کلی در این سالها و بیمارستاناولین تیمارستان

تدبیت ساخته مد. ناگفته نمانرد کره   با مجا ات کددن بود. در این دوران  ندان به عنوان یک مدکز اصالح و 

هایی بود که گدچه ظاهدا عنوان علمی را با خود به همدا  دامرت امرا همچنران برا      همچنان، غلبه با اندیشه

ها  فلسفی جبدگدایی همدا  بود، با این تفاوت که پیش ا  ایرن، رفترار مجدمانره نامری ا  غلبره ارواح       رگه

دور  این جبدها  مشخص طبیعی و اجتماعی بود که رفترار فردد را    خبیثه و میاطین بد فدد بود و در این

پندامرت، بیمرار     داد. در واقع، مکتب تحققی جدم را همچون یک بیمار  و مجدم را بیمرار مری   می مکل

و  توانست اقدامات حمایتی، حفراظتی  که هیچ مسئولیت اخالقی ندامت و جامعه در جهت دفاع ا  خود می

 ها  مکتب تحققری  این بیمار انجام دهد. البته حقیقت این است که گدچه با اندیشه کنند  نسبت به خنثی

ا  در سیاست جنایی کشورها مطدح مد ولی اصالح بره مفهروم    له درمان و با پدور  به طور مقتدرانهمسئ

، 8711هرا نبرود)پدادل،   تحققیبهسا   اخالقی مجدم و نیز حتی با پدور  اجتماعی، چندان دغدغة فکد  

سا   و درمران پزمرکی و مداقبرت اجتمراعی     نظد مکتب تحققی بیشتد ا  نوع خنثی(. اصالح مد807-81

سرا   مجدمران،    هرایی همچرون اختره    بود تا ایجاد تحولی سا ند  در مخصیت مجدم، ا  ایرن رو سیاسرت  

سریار   ها  ب(. به دلیل خشونت817، 8718بود)ماتیوس و فدانسیس،ها  مکتب تحققی  مبتنی بد اندیشه

که در این دوران به نام درمان بزهکاران انجام گدفت، نهایتا اندیشة اصالح )درمان پزمرکی( برا مخالفرت رو    

توانست علت جدم را کشرف کنرد فلرذا    به رو گددید؛ همچنین مشکل اساسی مدل پزمکی این بود که نمی

-مری درمانی حتی گاها مضرد  ا  ه دانست که به درمان چه چیز  باید بپددا د و به همین دلیل بدنامهنمی

رئیس انستیتو ملری مدکرز تحقیقرات سرالمت     « پاول لمان»(. به اعتقاد 87، 8717ابدندآباد ،بامند)نجفی

که دارا  ار ش واقعی بامد، بیشتد به دالیل تاریخی مورد اسرتقبال   روانی آمدیکا، مدل پزمکی بیش ا  آن

ل موقعیررت مطلرروب ایررن حدفرره بررود   دلیرره قرردار گدفترره اسررت و پررذیدش وسرریع مرردل پزمررکی برر  

-اصالح و درمان بد پایه پزمکی را بره صرداحت رد مری   « سینگد»(. ا  سو  دیگد 74، 8717)غالمی،است

ا  ترو خرالی   داد، اکنون نه بره عنروان وعرد    نظدیه با پدور  که بدا  مدتی طوالنی وعد  نجات می»کند: 

(. بنرابداین بایرد گفرت    71، 8717غالمی،«)و قدرت. ا  آگاهانه بود بدا  تحصیل پستظاهد مد بلکه حیله

-اثبررات گدایرران مرریفتة علررم گدایرری خررود بودنررد و انسرران را موضرروع سررادة مطالعررات تلقرری مرری»کرره 
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(. واقعیت این است که  نردان بره عنروان محرل اصرالح مجردمین و کلینیرک        870، 8711پدادل،«)کددند.

(. تفراوت رویکردد   41، 8780آبراد ، د اجیدرمان جدم مکست خرورد  و بره اهردافش ندسرید  اسرت)ح     

نمرود  ها  اخالقی بزهکاران توجه مری رویکدد اصالحی به جنبه اصالحی با رویکدد درمانی در این است که

 گددد.  مناختی بزهکاران تاکید می اما در رویکدد درمانی بد درمان روان

صالح پزمکی مجدمین مشاهد  نمرود،  توان جنبه هایی ا  انیز می 8787 در قانون مجا ات اسالمی مصوب

حکم، که البتره در نهادهرا  تعلیرق     قانون مذکور، در تعویق مداقبتی صدور 47ماد   «پ» ا  جمله در بند

تواند با توجه به وضرعیت مرتهم، و     می مداقبتی اجدا  مجا ات و آ اد  مشدوط نیز قابل اجداست، دادگا 

را ملزم به درمان بیمار  یا تدک اعتیاد خود نماید کره ایرن امرد چهرد  ا  ا  اصرالح پزمرکی دارد یرا در        

قانون مذکور، در خصوص اطفال و نوجوانران نره ترا پرانزد  سرال       11 ماد  «الف»قسمت اول و سوم ا  بند 

تواند تصمیم به معدفی طفل یا نوجروان بره مرددکار    ا  میممسی که مدتکب جدایم تعزید  مد  اند، دادگ

( و یرا تصرمیم بره اقردام ال م ا      8-الرف  )بند مناس و دیگد متخصصان و همکار  با آنان اجتماعی یا روان

 .(7-الف )بند سو  متهم جهت درمان یا تدک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظد پزمک اتخاذ نماید

 تا همنواسازی در بستر اجتماع از بازپروری در محی  بسته -2

در دوران درمان پزمکی اولویت کیفدها با مجا ات  ندان برود و میرزان مشردوعیت  نردان ترا حرد  یراد         

کره   اما متاسفانه کیفد  ندان قادر به بدآوردن این نیا  نبود ترا ایرن   ،بستگی به بدآوردن هدا درمانی دامت

پدور  اجتماعی را رو به رو  خود یافت که در این مبحر   ا  جدید تحت عنوان با اصالح مجدمان دریچه

) نردان( و گفترار    مورد بدرسی قدار خواهد گدفت که ا  این رهگذر، گفتار اول به با پدور  در محیط بسرته 

 دوم به همنواسا   در بستد اجتماع اختصاص یافته است.

 بازپروری در محی  بسته )زندان( -2-6

نامره آکسرفورد   کنریم. لیرت    را با مداجعه به فدهن  لیت عمرومی آغرا  مری   بدرسی مفهومی واژ  با پدور

چره  « با گدداندن چیز  به حالت یا موقعیت مناسب قبلری. » کند:گونه تعدیف می اصطالح با پدور  را این

برا پدور  بره   که، واضح است  توانیم ا  این تعدیف، در رابطه با با پدور  استنباط کنیم؟ اول اینچیز  می

رسرد  یند  است که رو  واژ  با گدداندن، که به نظد مری مود. ثانیا، فدآیند درک مینوان یک عمل یا فدآع

مرود و  تواما پسدفتی و پیشدفتی است، تمدکز دارد. ا  یک سو، مامل با گشت به حالت قبلی )پسدفت( می

 یشردفتی یرا مثبرت   مود که مسرتلزم حدکرت پ  ا  سو  دیگد حالتی مناسب و تدجیحی در نظد گدفته می
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یند با پدور ، روند پسدفت یرا بردتد مردن را    که، فدآ بامد؛ یک تییید بدا  بهتد مدن. به بیان دیگد این می

تروان اسرتنباط کردد کره     که، موضوع با پدور  مشخص مد  نیسرت؛ مری   کند. نکته آخد اینتصحیح می

 (.&,Robinson,2009,2Raynorبامد)ا  ا  موضوعات یند  قابل اعمال بدا  محدود فدآ

با گددانردن مرخص نراتوان یرا     »گونه آمد  اسرت:   نامه آکسفورد اینتعدیف تکمیلی واژ  با پدور  در لیت

بامد؛ حرس  در این تعدیف نیز واژ  با گشت، محور  می« بزهکار به  ندگی عاد  به وسیله تدبیت مناسب.

و برد رو  هرد مخصری کره ا  قاعرد        اسرت  «بدگشتن به حالت عاد »آمکار  است که با پدور  مامل 

 .(Raynor,&Robinson,2009,3)مود می معمول منحدا مد  بامد، اعمال

با پدور  را مجموع مداخالت متنوع در جهت با اجتماعی کددن مجدمین ا  طدیق بدنامه هرایی کره    8کدو

ر توضیح ایرن تعدیرف   د داند. کدوبامد میفداهم کددن تحصیالت، کار و با گشت به اجتماع میها  هدا آن

بامد، فهمید  است. منظور او با گشرت  دارد که با پدور  را به عنوان یک تییید که با گددانند  میبیان می

-بامد که در حالت عاد  وجود دامته است، این مردل ا  اصرالح را مری   بزهکار به موقعیتی در اجتماع می

ا هرد « هادسرون »پذید  یکسان در نظد گدفرت.  توان با تالش بدا  ارتقا  ظدفیت اجتماعی و مسئولیت

سامان دادن بزهکار در اجتماع، بعد ا  یک دور  مجا ات و طداحری محتروا  مجرا ات بره     با پدور  را سدو

، برا پدور   در هرد حرال   (.Raynor,&Robinson,2009,9داند)هدا رسید، میا  که بتوان به این گونه

کروم مرد ، بره جایگرا  مفردوض خرود در جامعره ا  طدیرق         در معنا  مضیق خود؛ با گدداندن بزهکار مح

 (.86، 8716آباد ،د است)حاجیدرمانی -یتیها  فنی یا تدب امکالی ا  آمو ش

هرا  ال م بردا  مرهدوند      با پدور  دربددارند  این معنا است که بزهکار پیش ا  ارتکاب جردم ا  توانرایی  

مولد و موثد بودن بدخوردار بود  ولی به دالیلی که قابل تشخیص و کشف است به سمت بزهکار  کشرید   

هایی که بردا  یرک    ار شمد  است؛ به همین دلیل قبل ا  هد چیز باید او دوبار  آمو ش ببیند و به سو  

به بیران دیگرد،    ،(70، 8717مود)غالمی، ندگی سالم و مولد و بدا  یک مهدوند ضدور  است، سوق داد  

کننرد نیرز    تعبیرد مری   7«پردورش »مناسران ا  آن بره   معنا  موسع با پدور  مامل آن چه که بدخی جدم

یابی بره  دست  ا و بدون محیطی جدم مود؛ پدورش متضمن این واقعیت است که بسیار  ا  بزهکاران در می

کنند و به همرین دلیرل توانرایی آن را ندارنرد کره       احساسات اخالقی یا امکانات تحصیلی و میلی رمد می

دقیقرا   «پردورش »  ندگی مستقل و فارغ ا  بزهکار  را بدا  خود فداهم آورند؛ بدا  این گدو  ا  بزهکراران، 

                                                      
1 - Crow 

2 - Habilitation 
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، 8717برار اسرت)غالمی،  ها  اساسی بدا  اولین ا  ا  مهارتدد مند  ا  طیف گست به معنا  نیا  به بهد 

(. به بیان دیگد تفاوت معنا  پدورش برا برا پدور  بره مفهروم مضریق آن در ایرن اسرت کره موضروع          78

هرا    ها و مهرارت  با پدور  مامل آن دسته ا  بزهکارانی است که پیش ا  ورود به عدصه بزهکار  ا  توانایی

هرا   ها  اصالحی و درمانی بدا  این دسته، با گددانردن و حفر  آن   اند. هدا ا  بدنامه  اساسی بدخوردار بود

در جایگا  و موقعیت اجتماعی قبلی است؛ اما موضوع پدورش کسانی هستند که پریش ا  ارتکراب جردم ا     

 (.  81، 1687آباد ،د بامند)حاجی اساسی میاند و نیا مند تییید  بهد  بود  هدگونه توانایی و مهارتی بی

نکته مهم این است که گدچه ممکن است با پدور  در ضمن یک مجا ات گنجانرد  مرود ولری برد طبرق      

موند، بلکه باید معالجه و درمران مروند، در ایرن صرورت اسرت کره        مدل با پدور ، بزهکاران مجا ات نمی

که در بطن مجا ات معنری  سان، بدخالا واژ  اصالح وجود دارد. بدینها  امکان با گشت به اجتماع بدا  آن

کند بلکره جردا  ا    یند  است که تنها ا  طدیق مجا ات نمود پیدا نمیکدد در اینجا با پدور  فدآپیدا می

 آن نیز نمود دارد.

اصطالح با پدور  را باید به جنبش دفاع اجتماعی منتسب کدد؛ در این مکترب بردخالا مکترب تحققری،     

سران،  دهرد. بردین  در واقع مبنا  مسئولیت افداد را اراد  آ اد تشرکیل مری  ا  دارد و اراد  آ اد جایگا  ویژ 

اندیشه اساسی این جنبش، بد مبنا  دفاع جامعه ا  طدیق سا گار  مجدد و با پدور  اجتماعی بزهکار برد  

ا  جنبش دفراع اجتمراعی روح ترا      .(878، 8770بامد)حسینی نژاد،میپایه آگاهی واقعی مخص استوار 

اح  اصالح و تدبیت دمید و با رمد و تحولی که در دانرش و معدفرت بشرد  رو  بره رو  در حرال      را به مب

هرا    پدیدار مدن بود، اید  اصالح و درمان را تقویت کدد.  ندان به عنوان یک مدکز اصالحی محور بدنامره 

  درمران  هرا  ا ، روش هرا  حدفره   ها  گونراگون بره ویرژ  آمرو ش     تدبیتی و درمانی قدار گدفت و آمو ش

که مجا ات مجدمان امد  نیست کره انسران و    انفداد  و گدوهی و جامعه درمانی ابداع مد. با توجه به این

ها  خود در مقابل جدم کنرار   پومی کند و آن را ا  داید  واکنشجامعه بشد  بتواند به راحتی ا  آن چشم

هایی کره صربیه اصرالحی و     گذارد، ضدورت طدح اصالح و تدبیت همدا  با مجا ات و نیز استفاد  ا  مجا ات

تدبیتی دامته بامد، مورد توجه دانشمندان علوم جنایی به ویژ  جدم مناسان قدار گدفرت، آ اد  مشردوط،   

ها به ویژ  مجرا ات حربس را تحرت الشرعاع      ا  این قبیل بودند که به تدریج مجا ات غید ی و تعلیق مداقبت

 دادند. قدار می

که به عنوان هدفی ا  اهداا ضمانت اجداها  کیفرد  مرمدد  مرد  اسرت، بیشرتد       با پدور  در عین این

 ت رفتارهرا  اجتمراعی  را بره سرم  هرا   ا  به  ندانیان است که آن ها  علمی و فنی و حدفه ناظد به آمو ش

گدایانره و رؤیرایی   حال، بدخالا اصالح که متضمن معنایی آرمانی، کمالدهد. درهد مناسب و بهتد سوق می
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ترد  تد، محدودتد و توام با بلندپدوا   کمتد و به لحرا  اخالقری قابرل قبرول    است، با پدور ، انتخابی معتدل

هرا    تنی بد این است که رفتار فدد محصرول علرت  ( و مب780، 8777ابدندآباد  و هامم بیگی،است)نجفی

رفترار را ممکرن     امکران کنتردل علمری   هرا   سابقی است که قابرل تشرخیص و کشرف برود  و اطرالع ا  آن     

 (.788، 8777ابدندآباد  و هامم بیگی،سا د)نجفی می

تا  برا پدور   اما  ندان با تمام تحوالت و تیییداتی که در آن به وجود آمد نتوانست محلی مناسب در راسر 

بزهکاران بامد. به طور مثال فاید  کار در  ندان نه سود و نه بهد  و نه حتری آمرو ش یرک مهرارت مفیرد      

(. کار در  ندان به صورت کارها  پست اسرت، کارهرایی کره معمروال امرخاص      707، 8717بامد)فوکو،می

بامد)صربور   بدا  مردتی سردگدم    نند. عمدتا هدا این است که فدد  ندانی  می عاد  ا  انجام آن سد با 

م هرا  آمو مری،   (.  ندان محلی ناکارآمد و نامناسب بدا  اقدام هرا  اصرالحی یعنری اقردا    71، 8711پور،

روان مناختی و سا گار  اجتماعی است؛ چدا که، آمو ش بدا  آ اد  در داخل قفس کار بسریار دمروار    

 (.87، 4178،روتمن ینوروال و جاست)

کار آمدن تدابید اجتماع مدار و تاکید بد مشارکت فعرال سرهامداران عردالت کیفرد  در ورا       بنابداین، با رو 

رسرمی تدسریم نمرود. هدچنرد     ها   توان اصالح بزهکاران را در معنا  جدید  و فارغ ا  محیط می این تدابید،

هرا    با پدور  مجدمان در محیطکه در مقدرات کیفد  ایدان، متاسفانه تا دید  مانی تفکد غالب قانون گذار به 

خرورد و جرا  تکردار نیسرت،      می بسیار آن در مقدرات کیفد  به چشمها   بسته  ندان متمدکز بود که نمونه

بایسرت تامرل نمرود،     مری  نیرز هرا   به گونه ا  که در بدخی ا  جدایم سبک که حتی در اصل جردم انگرار  آن  

هرا    ن در جهت تعدیل و حذا بسریار  ا  مجرا ات  مجا ات حبس پیش بینی گددید  که اصالح جد  قوانی

و تبعرات منفری   هرا   حبس غیدمفید و غیدموثد ضدور  است؛ چدا که نتیجره ا  جرز انبامرت بیهرود   نردان     

مختلف نامی ا  این امد، نتیجه اصالحی محسوسی در نظام کیفد  ایدان و بسیار  ا  کشورها ندامرته اسرت.   

ی ا  اصالح بزهکاران با عنوان همنواسرا   در بسرتد اجتمراع کره در واقرع      در گفتار بعد به تبیین معنا  نوین

 بامد، خواهیم پدداخت. می همان بهد  گید  ا  راهبددها  جامعو 

 8همنواسازی در بستر اجتماع -2-2

ه تروان بر  کند. کسی نباید بدا  کنتدل رفتار  که میکسی ا  پتک بدا  مکستن یک فندق استفاد  نمی»

بدخررورد اکررنش انسررانی و صررحیح برره آن پاسررخ داد بررا یررک واکنشرری نامایسررت بررا آن   وسرریله یررک و

 (.774، 8778کالرکسون،«)کند.

                                                      
1 - Integration 
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مناسری  مکسرت جردم   8«مارتینسرون »هرا   مناسان آمدیکایی و در صردر آن بدخی ا  جدم 8874در سال 

در اندک  مرانی مرعار    7«توان کدد کار  نمی»عبارت: قالب در مکست اصالح و درمان را اعالم کددند. این 

محافل علمی گشت و مجددا رویکدد کیفد  در قالب تئرور  سرزادهی نروین بریش ا  هرد جرا در ایراالت        

متحد  آمدیکا مطدح مد. البته بیشتد کشورها  اروپایی همچنان ا  سیاست جنایی مورد توصریه سرا مان   

استا  پیشگید  ا  جدم و اصرالح و  ها  مکتب دفاع اجتماعی نوین و در رملل متحد که مبتنی بد اندیشه

گذار فدانسه در قانون جزا  مصروب   توان به قانونکنند. به طور مثال می تدبیت بزهکاران است، پیدو  می

امار  نمود؛ در این قانون، به تعلیمات دفاع اجتماعی توجه مد  است و معموال قروانین کیفرد  برد     8887

اجداهرا   ا  دستیابی بره ایرن اصرل، عرالو  برد  نردان، ضرمانت       کددن مجا ات تاکید دارند. در راستفدد 

 (. در887، 8776مرارتی، خردمات عمومی)دلمراس  بینی گددید ، کیفدهایی چرون  متنوعی در قوانین پیش

ا  مرورد پرذیدش    به این سو( دوبار  اصالح بزهکاران در قالب تعردیل یافتره   8880ها  اخید )ا  دهه  سال

تروان   کارهرایی مری  »ا به جا  خود ر« توان کدد که به هیچ وجه کار  نمی»یشه قدار گدفته است و این اند

 اوایرل  درداد  است و اصالح بزهکاران، به ویژ  در جدایم سبک مورد پذیدش قدار گدفته اسرت.  « انجام داد

د. مر  احیا مجددا مجدمان،اصالح  به مدبوط تحقیقات جدم مناسی، ها یافته بیشتد گستدش با 8880ةده

 ایرن  در جدیرد   ها  بینیخوش هاآن با مدتبط نظدیات و مجدماناصالح  مورد در گدفته انجام حقیقاتت

ایدة هریچ چیرز مروثد نیسرت را رد کردد و       7001در سال « کولن»به طور مثال آقا   .آوردند پدید عدصه

بامرد. در یرک    مری  اصالح و درمان به طور معنادار  در کاهش تکدار جردم مروثد  ها   اعالم کدد که بدنامه

انجام گددید، را  دهنردگان خواسرتار اجردا  مجرا ات     « پالن و هنسی»سنجی که در کالیفدنیا توسط نظد

 .(2007,11Tony,&Sadd,)و نه مجا ات حبس اجتماعی بد مبنا  اصالح بودند

ا  مروارد   ترد  مود، معموال تعردیل یافتره   ادعاهایی که در حال حاضد بدا  موثد بودن اقدامات اصالحی می

هرا    مد. امدو   عد  کمری معتقرد بره گونره     است که در اثنا  دور  حاکمیت اقدامات اصالحی مطدح می

توانرد یرک درمران واقعری بردا  همره        کننرد کره علرم مری     هستند یا کمتد ادعا مری « طبی»یا « درمانی»

مرود کره تصرور     مری دارویری دیرد  ن  « درمران »فداهم آورد. با سا   در حال حاضد به عنروان  ها  بزهکار 

کند بلکه بیشتد به عنوان اقداماتی است کره مدتکرب را یرار      مود مستقل ا  خواست مدتکب عمل می می

تیییرد  »که او را مجبور نمایند، تا رفتار خود را بهبود بخشد؛ یا به قول نوروال موریس  کند، به جا  این می

                                                      
1 - Martinson 

2 - Nothing Work 
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ول در حرال حاضرد، قصرد دارنرد ترا رفتارهرا        ها  معم ، تا مفا  اجبار . بسیار  ا  بدنامه«تسهیل مد 

برا عروارض رفترار مجدمانره و     هرا   رو قدار دادن آنستدالل پذید  مدتکبین را با رودرها  اآگاهانه و مهارت

تصمیم خواهند گدفت تا دیردگا  خرود را نسربت    ها  اجتماع ناپذید  آنان بهبود بخشند به این امید که آن

اصرالحی و درمرانی در   ها   (. امدو   همه بدنامه707، 8714ینو و دیگنان،تییید دهند)کاوادبه نق  قانون 

غیدسرالب  هرا    مود؛  یدا با ورود راهبددها  اصالحی و تدمیمی ا  جمله مجرا ات  نمی بستد کیفد  انجام

، 8788،آ اد ، بدنامه اصالح و درمان در محیط با  و خارج ا  نظام کیفد  نیز قابل اعمرال اسرت)ابداهیمی  

دیرد    (. راهبددها  تدمیمی ا  جمله رویکددها  جدید در غدب است و مبتنی بد تدمیم خسارات برز  817

گیردد و قرادر خواهرد برود کره برا پدور        است؛ این مهم در قالب مشارکت بزهکار و جامعه مدنی انجام می

دیرد  و   نیا هرا  برز    تد  پومش دهد. در واقع، عدالت تدمیمی عالو  بد ترامین بزهکاران را به نحو مطلوب

-گرویی و مسرئولیت   گیردد، نیا هرایی همچرون پاسرخ     مدنی، بد مبنا  نیا ها  بزهکار نیز مکل می جامعه

بار عمل ارتکابی است و مشوق همدرد  و قبول مسئولیت است( و تشرویق   پذید  )که ناظد به نتایج  یان

د یرا مشرکالت و نیرز افرزایش     هرایی بردا  درمران اعتیرا     مامل فدصرت که تجدبه دگدگون مدن مخصی )

پرذیدش در  ها  مخصری اسرت( و نیرز تشرویق و حمایرت جهرت ادغرام و         ها و توانایی ظدفیت، صالحیت

دیرد  و دفراع ا  جامعره    (. در این رویکدد با پدور  بزهکار، در کنار تدمیم کامل بز 64، 8711اجتماع) هد،

کره   نبیهی به سمت عدالت تدمیمی اسرت؛ چردا  کند و این رویکدد خواهان حدکت ا  عدالت تمعنا پیدا می

بخشری بره بزهکرار، مرانع     در عدالت تدمیمی یک نوع مسئولیت جمعی است؛ عدالت تدمیمی با مسرئولیت 

بامد. بایرد برد ایرن    مود؛ بنابداین رویکددها  تدمیمی، یک نوع رویکدد بالینی و اصالحی میتکدار جدم می

 بامد.اصالح بزهکاران می م خورد ، مقدمهنکته اذعان دامت که تدمیم روابط بد ه

کنرد   می پذید  تاکیددهد،  یدا بد مسئولیتآقا  رایت معتقد است که عدالت تدمیمی تفاهم را افزایش می

نمایرد  پذیدد و سعی برد جبردان آن مری   یند تدمیمی امتبا  خود را میخص در فدآواقع هنگامی که مو در 

بامرد. ا  سرو  دیگرد    اصرالح مردن را دارد و بره ایرن امرد متمایرل مری        این بدان معناست که او توانرایی 

دهد، پس فدهن  سا  اسرت. تردویج و   راهبددها  تدمیمی یک الگو  رفتار  مطلوب را به بزهکار ارائه می

ین مدار نیز هم پرا  چنر  ها  جامعهتقویت علقة اجتماعی یکی دیگد ا  فواید عدالت تدمیمی است. مجا ات

 (.8684، 8717ابدندآباد ،نجفی)اجدا درخواهند آمدیند  به فدآ

بامرند؛   مری  مدارآیند کیفدها  جامعهتدین تدابید  که در بستد عدالت تدمیمی به اجدا در می یکی ا  مهم

 ، بامند، مفاهیمی چون رضرایت برز  دیرد   ها با مفاهیم عدالت تدمیمی مانوس میکه این گونه مجا ات چدا

مردار تمرام ترالش خرود را در     ها  جامعهحالی است که مجا ات این درجبدان خسارت، مشارکت اجتماع. 
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اند. در بستد تدابید جامعه مردار،  جهت بدآوردن با پدور  اجتماعی بزهکاران و کاهش ند  تکدار جدم نمود 

مرود، بنرابداین اصرالح    مری  اصالح و درمان بزهکاران در قالب همنواسا   و به هنجار کرددن فردد نمایران   

(. ایرن  87، 8787خواهد گدفت)ابداهیمی و ایرزد ، بزهکاران در چنین معنایی رن  و بو  مددمی به خود 

ها  مبتنی برد الگرو  رفرا ،    آیند، بهتد ا  روشمیکه در فضایی تدمیمی به اجدا در به دلیل اینها  مجا ات

با پدور  و اصالح بزهکاران در  مرد  اهرداا اصرلی عردالت     که  قادر به اصالح بزهکاران خواهند بود، با این

دید  و اجتماع و تالش بردا   آید. پذیدش ابدا  ندامت و عذرخواهی مجدم ا  سو  بز تدمیمی به ممار نمی

هرایی را بپرذیدد کره    کند تا به طور فعال نقشتدمیم خسارات نامی ا  جدم فدصتی را بدا  مجدم ایجاد می

ها  عدالت تدمیمی اصرالح را نره برا تکیره برد      کند. مداخلهئولیت را در او تقویت میمهارت و احساس مس

 (.87، 8711کنند)فدجیها،دنبال میها  سا ند  او ها و ظدفیتنقاط ضعف بزهکار بلکه ا  رهگذر توانایی

پیوستگی هرایی  هیدمی در بدرسی بزهکار  بد این اید  تاکید دارد که بزهکار  اجتماعی را باید بد مبنا  

مورد بدرسی قدار داد که فدد با نهادها  اجتماعی اعم ا  خانواد ، محله، مدرسه، همساالن و دیگد نهادهرا و  

افتد کره قیرود فردد نسربت بره      واحدها  اجتماعی جامعه دارد. او معتقد است که بزهکار  وقتی اتفاق می

دانرد کره ا  قیرود اجتمراعی آ اد     ر را مخصی میاجتماع ضعیف مود و یا به طور کلی ا  بین بدود. او بزهکا

(. این در حالی است که سالح بدند  عردالت  771، 8711اعتنا است)غفار ،کماست و به قیدها  اجتماعی 

معنا که کیفد ناظد بره گذمرته اسرت و کیفرد در      است. بدینکیفد ، صدفا کیفد است؛ ولی خود کیفد جدم

ینردها  تدمیمری ا  جملره    بامد. در حالی که برا فدآ بد رو   خم میبیشتد موارد به معنا  پامیدن نمک 

 توان مدهمی بد رو   خم گذامت و تفاهم را افزایش داد.  مدار میکیفدها  جامعه

در همنواسا   اصل بد این است که تا حد امکان، باید با اتخاذ تدابید حمایتی و مساعدتی به ویژ  با توسرل  

تدین حالت ممکن را بره وضرعیت قبرل    ن را در وضعیتی قدار دهیم که نزدیکبه خدمات اجتماعی، بزهکارا

یند همنواسرا   بزهکراران سرخن گفرت کره      توان ا  موفقیت فدآا  جدم دامته بامد. در واقع، هنگامی می

ا  وارد مد ، بتوانرد برار دیگرد در نهادهرا      اش خدمهبزهکار که در پی وقوع جدم در روند  ندگی طبیعی

ها، فعاالنه مشارکت کند، بره امکانرات موجرود در جامعره دستدسری       مطابق با قواعد حاکم بد آناجتماعی 

تدتیب، هموار  باید نیا هرا  بزهکرار در انطبراق    استفاد  نماید. بدینها  دامته بامد و به بهتدین مکل ا  آن

قردار  هرا   در معردض آن دوبار  با جامعه، به ویژ  ا  لحا  خطدات اجتماعی که در پی تجدبره ارتکراب جردم    

نشینی آنان، توجه مرود. همچنرین، معضرالت اجتمراعی کره      دارد، ا  جمله طدد مدن ا  اجتماع و حامیه

سران، در  بامرد. بردین  رو به روست، به ویژ  ا  نظد با پذید  اجتمراعی مایسرتة تامرل مری    ها  بزهکار با آن

و امکانرات  هرا   ا  رهگذر توسرل بره ظدفیرت    سا   و  با جامعههمنواسا   بزهکاران، محوریت با یکپارچه
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موجود در اجتماع است، به طور  که حتی پس ا  وقوع جدم، بزهکار با اسرتقبال جامعره روبره رو مرد  و     

 (.871، 8714موثد بپددا د)سماواتی پیدو ،ها  اجتماعی مفید و بتواند بار دیگد به فعالیت

هرا اسرتفاد  ا    تردین مریو      وجود دارد، یکی ا  مهمبدا  دستیابی به این همنواسا   راهکارها  متعدد

بامرند،  ها با مفاهیم عدالت تدمیمی مانوس مری که این گونه مجا ات بامد؛ چدادار میم ها  جامعهمجا ات

 دید ، جبدان خسارت، مشارکت اجتماع.  مفاهیمی چون رضایت بز 

کره برا پدور  اجتمراعی بیشرتد در قالرب       تفاوت با پدور  اجتماعی با همنواسا   اجتماعی در این اسرت 

با پدورانه نقرش فعرالی ندارنرد و در    ها   مود و بزهکاران در اجدا  بدنامهکیفد  ندان مدنظد قدار گدفته می

حالی اسرت کره همنواسرا   اجتمراعی      واقع اقدامات اصالحی تحت الشعاع کیفد  ندان قدار دارد و این در

عنا که همنواسا   ا  طدیق کیفدها  جامعو  و در بسرتد اجتمراع و   دارا  مفهومی متفاوت است، بدین م

 (.16، 8718د)مداد  کوچی،واهد دا)بز  دید ، بزهکار و اجتماع( ر  خ با کمک سهامداران عدالت کیفد 

برا بهرد  گیرد  ا      8787 گذار در قانون مجا ات اسالمی مصروب  در نظام کیفد  ایدان، خومبختانه قانون

سرا    همنواجدید جدم مناسانه و تجدبره سراید کشرورها  دنیرا،     ها   ت کیفد  و آمو  دانش نوین عدال

بزهکاران در بستد اجتماع را مورد مناسایی قدار داد  و اختصاصا در فصل نهرم ا  بخرش دوم کتراب اول را    

هرا   اختصاص داد  که البته اصالح اجتمراعی و یرا مبتنری برد مجرا ات      (جایگزین حبسها   مجا ات) به

بامد. ا  جمله نهادهایی کره در قرانون مرذکور بره نقرش اصرالحی       جامعه محور، محدود به این تدابید نمی

راهبددها  جامعه محور امار  گددید  و بیانگد اقدامات و تدابید  است که فدد در بستد جامعره و امکانرات   

وارد  ید امار  نمود: در مراد   توان به م می طور خالصهه پددا د، ب می موجود در جامعه مدنی به اصالح خود

، «چ»، «ج»، «ث»، «پ»، «ب»، «الرف »و بره ویرژ  در بنردها      8787 قانون مجا ات اسالمی مصوب 77

هرا  تکمیلری بره تدتیرب حکرم بره اقامرت        تواند در مقام تعیین مجرا ات  می ، دادگا «ژ»، « »، «ذ»، «د»

معین، منع ا  امتیال به مریل، حدفره، یرا کرار     ها   اجبار  در محل معین، منع ا  اقامت در محل یا محل

، منع ا  دامتن دسته چک و یا اصدار اسرناد تجرارت،   غید  معین، منع ا  رانندگی با وسایل نقلیه موتور  و

، الزام بره یرادگید    غید  ها ومنع ا  حمل سالح، الزام به خدمات عمومی، منع ا  عضویت در احزاب و گدو 

هرا  اجتمراعی   تواند ا  مصرادیق مجرا ات  ، الزام به تحصیل، بدهد که همگی میحدفه، میل و یا کار معین

 بامند. می تلقی گددد که بسیار  ا  این موارد فاقد سابقه تقنینی در نظام کیفد  ایدان

در  41قانون مرذکور در خصروص نهراد تعویرق مداقبتری در صردور حکرم و یرا مراد            47و  47 یا در مواد

در خصروص بهرد  گیرد  ا  نهراد آ اد       60   مجا ات به نحو مداقبتی و یا ماد خصوص نهاد تعلیق اجدا

مشدوط، در جهت اصالح و با پدور  بزهکار در بستد اجتماع، ایرن اختیرار قرانونی بردا  قاضری رسریدگی       
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همان قرانون و برا مالحظره وضرعیت فردد ،       40 کنند  پیش بینی گددید  که تحت مدایط مقدر در ماد 

جتماعی و همچنین سوابق و اوضاع و احوال ارتکاب جدم، ا  جمله دستوراتی مبنی بد حضرور  خانوادگی و ا

 مراد   «الرف »)بند  به موقع متهم در  مان و مکان تعیین مد  توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظد

جردم یرا دیگرد    ( و یا درمان بیمار  یا تدک اعتیاد، خوددار  ا  ارتباط و معامدت با مردکا یرا معاونران    47

هرا  خراص آمرو ش و یرادگید      امخاص ا  قبیل بز  دید  به تشرخیص دادگرا ، گذرانردن دور  یرا دور     

)بنردها    ها  تدبیتی، اخالقی، مذهبی، تحصیلی یرا ور مری  ها  اساسی  ندگی یا مدکت در دور مهارت

  گذمت مدت تعویرق برا   همان قانون، پس ا 41اساس ماد   ( اتخاذ نماید که بد47 ماد  «ح»، «چ»، «پ»

توجه به میزان پایبند  مدتکب به اجدا  دستورها  دادگرا ، گرزارش مرددکار اجتمراعی و نیرز مالحظره       

 کند. می دادگا  حسب مورد به تعیین کیفد یا صدور حکم معافیت ا  کیفد اقدام وضعیت مدتکب،

، پریش بینری نهراد    8787ی مصوب ها  تدابید جامعه محور در قانون مجا ات اسالمیکی ا  بار تدین چهد 

توانرد در  ا  است که بد اساس آن محکروم مری  قانون مذکور، میو  16اساس ماد   نیمه آ اد  است، که بد

هرا را در خرارج   ا ، آمو می، حدفه آمو  ، درمانی و نظاید اینها  حدفه مان اجدا  حکم حبس، فعالیت

گیرد  ا  نهراد   ، ا  جملره مردایط اجتمراع محرور در بهرد      17 اساس مراد   ا   ندان انجام دهد. به عالو  بد

 مذکور، تعهد و  به مشارکت در تداوم  ندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیمار  خود است.

( 8787 قانون مجا ات اسالمی مصروب  17تا  64 )موضوع مواد ها  جایگزین حبسبهد  گید  ا  مجا ات

ن و دور  مداقبت و با رعایت مدایط و ضروابط قرانونی، نیرز ا  دیگرد     ا  جمله در قالب خدمات عمومی رایگا

بامد که مجردم در بسرتد اجتمراع و در     می خصوص مجدمین راهبددها  اجتماعی با پدورانه و اصالحی در

بدچسب  ندانی بخورد بره اصرالح و    خانواد  اشکه به و  و  کنار ساید مهدوندان جامعه مدنی و بدون این

نماید که البتره ایرن تردابید در سیاسرت      می و اجتماعی و جامعه پذید  مجدد خود اقدامدرمان مخصیتی 

 توان به نهاد معافیت ا  کیفد امرار  نمرود کره قرانون     می جنایی تقنینی ایدان فاقد پیشینه است. همچنین

ایرن  به آن امار  نمرود  اسرت و مردط اسرتفاد  ا       8787مصوب قانون مجا ات اسالمی  78گذار در ماد  

بینی و تشخیص دادگا  در خصوص اصالح مجدم بدون استفاد  ا  مجا ات تعیین کدد  اسرت  نهاد را  پیش

بینی ایرن موضروع   بامد و پیش می پذید که البته این موضوع که چگونه اصالح بزهکار بدون مجا ات امکان

 نیا  به بدرسی کارمناسانه دارد. ،چگونه ممکن است
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 گیرینتیجه

ا نمود که به لحا  تاریخی، رویکدد اصالح و درمان بزهکاران ترا اوایرل نیمره دوم قردن بیسرتم      توان ادع می

نسبتا یک سید صعود  دامته است و ا  آن به بعد گدچه بدا  مدتی سید نزولری یافرت ولری دوبرار  یرک      

مطردح   سید اعتدالی در پیش گدفته است. اصالح بزهکاران ابتدا در قالب کیفدهایی چرون مرالق و  نردان   

بود  است و آن هم بیشتد با مفهوم اخالقی و پزمکی. اما برا تلطیرف روح بشرد و ار ش قائرل مردن بردا        

ها نیز تییید کدد و در این راستا، اصالح بزهکاران نیز در مفهوم اجتماعی تبلرور پیردا   انسان ها، نوع مجا ات

گدایری  رویم ا  اید  آلهد چقدر پیش مینمود. بنابداین، سید تحوالت اصالح و درمان حاکی ا  آن است که 

مرویم. بره   ترد مری  گیدیم و به واقعیت اصالح و درمان نزدیرک در حو   اصالح و درمان بزهکاران فاصله می

گونه ا  که امدو   در بستد عدالت تدمیمی و با استفاد  ا  راهبددها  جامعو ، اصالح بزهکاران )بره ویرژ    

بامد. در نظام کیفد  ایدان نیرز اخیردا و    می تد و مطلوب تد  قابل دستیابیعادالنه  جدایم خدد( به نحو در

گذار با مناسایی نهادهرا  مختلرف    توان اذعان نمود که قانونمی 8787 در قانون مجا ات اسالمی مصوب

هرا  جرایگزین حربس و.... کره     ا  جمله تعویق صدور حکم، نظام نیمه آ اد ، معافیرت ا  کیفرد، مجرا ات   

)البته به میزان کمتد  نسبت به ساید اقردامات   ها  اصالحی اخالقی، پزمکیا  اقدامات و مجا اتتلفیقی 

ویژ  در بدخی ا  موارد که اصالح مجدم در بسرتد  ه اصالح گدایانه( و همچنین با پدور  در محیط  ندان و ب

ت یافته اسرت، ترالش   محور مهدگیدد و به راهبددها  جامعهاجتماع و بدون طدد و  ا  جامعه صورت می

ترد   بامرد، نزدیرک  ها که همان اصالح و با اجتماعی مدن مجدمین مینمود  که به یکی ا  اهداا مجا ات

که فاقد سابقه تقنینی در نظام جزایی ایدان است و تجدبه اندک رویره   مود. رویکدد اخیدالذکد ا  جهت این

ین نهادها نیز ظاهداً موفرق برود  اسرت، بنرابداین     قضایی کشورمان و ساید کشورها  دنیا در بهد  گید  ا  ا

حکرم و   رود قضات به نحو مطلوب تد و هدفمندتد  ا  راهبددها  جامعره محرور در مقرام صردور     می امید

سان ضمن اجتناب ا  آثار نامطلوب  ندان، به هدا اصالح مجردمین   ها استفاد  بدد  و بدیناجدا  مجا ات

 نیز بهتد و بیشتد نزدیک مویم.
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