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دهیچک  

 که» ستین مؤثر زیچچیه« عبارت و نسونیمارتي کارهاي دیترد چیهیب. دارد پرفرازوفرودی خیتار مجرمان،ي بازپرور
 عبارت نیا. دیآیم شمار به خیتار نیا در مهم عطف ۀنقط بود، آمده رونیبي بازپرور مفهوم بر اوي هایابیارز درون از

 رینظکمی شناسجرم خیتار در که ردآو دست بهي فریک گذاراناستیس و شناسان جرم انیم دري نفوذ چناننآ توانست
ي ها جهت از» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا به که اندداده نشان کنندهیابیارز متعددي هاپژوهش ن،یا وجود با. تاس

 و رفته پرنفوذ همچنان ةدیا نیا سراغ بهي انتقادي کردیرو با مقاله نیا در ما .است واردي جد اریبسي نقدها مختلف،
 هاپژوهش از استفاده با را آن از برآمدهي مرکز میمفاه و نسونیمارت پژوهشی شناختروشي هاضعف میاکردهی سع

ی بعض. دارد قیردقیغ کمدست وی رعلمیغي هاهیسو زانیم چه تا» ستین مؤثر زیچچیه« که میده نشان و کردهی بررس
 او که گریدی بعض و بوده موفق اتفاقاً است، پرداخته آنان به خود لیفراتحل در نسونیمارت کهي ا بازپرورانهي هابرنامه از
 ستینی بیعج زیچ البته .اندنبوده برخوردار مناسبیی اجراي بسترها از بود، کردهی ابیارز» ناموفق«ي هابرنامه راها  آن
پرداخته سؤال نیا به سپس. شوند مواجه شکست با مختلف لیدال به هم درمان بری مبتني هامداخله ازی بعض اگر که

 در و دهیرس تفاهم به» ستین مؤثر زیچچیه« سر بر ،یشناسجرم در بیرقي هاسنت ،یکالیسپارادوک نحو به چرا که میا
ي جابه توان یم که نجاستیا در. انددهیبخش آن به» يااسطوره« جنبه و کرده برجسته را آن نانوشتهی دستهم کی
 و شد متمرکز اسطوره نیا یاستیسي امدهایپ بر و گفت سخن» يبازپرور شکست ةاسطور« از» يبازپرور ةاسطور«

 گرفتهشکل اتیادب مقاله، نیا منظر از. داد حیتوض را رانهیگسختي هااستیس وی هیتنب دوراني ریگشکل بر آن ریتأث
 که گذارد یم اریاخت در اي یغني نظر سنت ها،تیمحدود و هاشکست ها،یناکامی تمام وجود باي بازپرور دربارة

 نیا بدون» يبازپرور يایاحي برای جنبش« هرگونه. کرد فکري بازپرور يِبازساز وی شیاندباز به توانیم آن براساس
 .انجامدیم شکست به ،ينظري بازساز وي انتقادی شیبازاند
 

 يدیکل واژگان
 .درمان و اصالحي هابرنامه نسون،یمارت ،»ستین مؤثر زیچچیه« ،يبازپرور 
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 قدمهم
 را زندان دري بازپروري هابرنامهی اثربخش از خودی ابیارز ،1974 سال در 1نسونیمارت رابرت
 ،یابیارز نیا انتشار از بعد». نداشتند را الزمی اثربخش هابرنامه نیا« که گرفت جهینت و کرد منتشر

ی حکمت« آن، از باالتر و پرارجاع ر،یفراگی عبارت به لیتبد 2»ستین مؤثر زیچچیه« عبارت
. کند منسجم را مجرماني بازپرور ةدیا بر پراکندهي نقدهای متما توانست و شد 3»شناسانه جرم

 افول و شکستي براي ا »استعاره« به که داشتی بخشانسجام ریتأث چنانآن» ستین مؤثر زیچچیه«
 وجود با که است نیا مهم سؤال. شد لیتبد درمان و اصالحی شناسجرم و مجرمان» يبازپرور«

ی بانیپشتی شناسجرمی شناسروش براساس زانیم چه تا» ستین مؤثر زیچچیه« عبارت ،يریفراگ
 و انتقادات چه با شناسانه روش لحاظ به مفهوم نیا که داد میخواه نشان مقاله نیا در شود؟ یم

 نیا نظري وی شناختروشي هاضعف نییتب در مقاله اگر. روست هروبي اگستردهي هاچالش
یی هانهیزم چه ۀواسطبه که شودیم منتقل انجیا به سؤال باشد، موفق ر،یفراگ عبارتچیه« عبارت

 نیا لیدال است؟ کرده متحد رای شناسجرم در بیرقي کردهایرو نیچننیا» ستین مؤثر زیچ
 شناسیِ روش و متن از نتوان را لیدال نیا اگر ست؟یچ» کیآکادمیی گو آمدخوش« و استقبال

 مسئله نیا به و رفت مسئلهي اقتصاد-یاسیس رمتنِیز سراغ به دیبا ،دیکش رونیبی شناس جرم
 را دهیا کی شودیم باعث آنچه .شد لیتبد 4»اسطوره« به» استعاره« نیا چگونه که پرداخت

1. Robert Martinson 
2. Nothing works  
3. Criminological wisdom 

 در واژه، نیا» فیتعر« حول پردامنهي هابحث به ورود بدون. داردی مختلفی معان متفاوت،ي هامتن و بسترها در» اسطوره«. 4
 است آن از تردهیچیپ اسطوره و علم ۀرابط .است» یعلم« نگرش و» علم« مقابل در ،»يااسطوره« دهیا و» اسطوره« متن، نیا سراسر

 قرني ادهیا اسطوره و علم انیم تقابل ةدیا که داد نشان توانیمی حت. کردي سازساده و داد حیتوض» تقابل« ۀرابط با را آن بتوان که
 ۀرابطي سازسادهي بها بهی حت( را اسطوره/علم ۀدوگان طرحِ نوشتار نیا در اسطوره از مای تلق اما است؛ ازمدافتاده وی نوزدهم

 مشخص را هرکدام ةبرسازندي هامؤلفه توانیم که است تقابل نیا جادیا ۀواسطبه –متن نیا در- چراکه کند؛یمي ضرور) ها آن
 عنوانبه »يانتقاد سمیرئال« دگاهید رشیپذ بلکه ،نبوده هیاول و خام سمیتویپوز ینوعبه ارجاع ،»یعلم نگرش« از ما منظور لبتها .کرد

 مانندیی هانسبت و میمفاه ةدربار علم ۀفلسف ةحوز دري جد مناقشات ۀهم باوجود. است مقاله بر حاکم یشناخت علمی فرضشیپ
 در( کرد دفاعی شناسجرم جمله از وی اجتماع علوم ةحوز در» یعلم سمیرئال« از توانیم رسد یم نظر به ،»یرعلمیغ« و» یعلم«

 ا،یپا ر.ك: نمونهي برا. راهگشاست و هندهدحیتوض» یعلم سمیرئال« از دفاع در ایپای عل دکتري هانوشته و مقاالت ،یفارس نوشتگان
، صص 12 ش ،یفلسفي ها پژوهش ،»زدهشتابی ابیارز کیي انتقادیی گراواقع دگاهید از علم ۀفلسف تحوالت ریس« ،)1386ی (عل
 ،نباشدي نظر تیتقو وی معرفت هیتوج قابلی شناسجرم علمی درون منطق وی شناسروش براساسي ادهیا اگر ،نیبنابرا ؛33-67

 لیتبد هاهینظر گریدی درستي براي اریمع به خود که کند دایپی گاهیجا چنانآن» یرعلمیغ« ةدیا نیا اگر حال. است» یرعلمیغ«
 بر نقدها نیترپرارجاع و نیترساز انیجر ازی کی در که است ذکر به الزم جا نیهم .است داکردهیپي ا»اسطوره« ۀجنب گرید شود،

 است دهش ترجمه زین یفارس به و شده نوشته )Gendreau( )2001( جندرو و) Cullen( نکول توسط که» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا
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 ده،یا کی شدن يااسطوره لِیدل است؛ آن بودن»یرعلمیغ« از شیبي زیچ م،یبنامي ا»اسطوره«
ی منطق استدالل چیه که است »انگارمطلق« و» یذهن« ،»رازآلود« ،»کیسمبل«ی فرم به آن شدن لیتبد

 در مسئله 1.کند جادیا رخنه آن در و کرده مقاومت آن مقابل در تواندینمي ایتجرب حقیقت ای
 مؤثر زیچچیه« دهیاي ااسطوره و کیدئولوژیاي هاهیسو حیتوض با ؛شودینم متوقف جا نیهم

» اسطوره« نیا گرفتن يجد» یاستیس«ي امدهایپ و هاداللت که است نیاي بعد سؤال ،»ستین
 کرد؟ دیبا چه تینها در و ست؟یچ

 و مهم جهت سه از کمدست دست، نیا ازیی هاسؤال باي نظر ۀمواجه ،سندهینو نظر از
ي هاگزاره زانیم چه ،یعلمی شناسجرم گفتار درون که دهدیم نشان نکهیا اول. است کننده نییتع
 وی ابیرد به موظفي نظر لحاظ به رای شناسجرم دانش مسئله نیهم و دارد وجودي ا 2»یعلمشبه«

ي هاشهیاند چگونه که دهدیم حیتوض نکهیا دوم. کندیم خود مستمري بازساز و هاگزاره نیا نقد
ي هایکژتاب جادیا وی شناسجرم خیتاری کژخوان در و کرده عمل خود هیعل توانندیمي انتقاد
 هااستیس نیتریراست دست »کنصافجاده« عمالً و کردهی ستدهم ناخواسته صورتبه یمفهوم
ی کاف ةاندازبه کنند،یم فیتعري انتقاد سنت در را خود) گاهیجا( کهی کساني برا نیا. بشوند
ی شناسجرم تیوضع به و استی بومي ادیز ةانداز تا سوم جهت اما ،است آموزنده البته و آور  بهت

 جینتا و گرفته صورتي هاتالش وجود با رسدیم نظر به. رددگیبازم رانیا مراجع علمی در
 نه و اندبرده جلو به رای شناسجرمی فارس نوشتگان ها»نما مسئله« و ها»مد« يموارد در آمده، دست به
 که یحال در 3.است »يبازپرور ۀمسئل« گفتهشیپ سخني نمودها نیترمهم ازی ک. یها»مسئله«

ی قاسم حسن ۀترجم ،»يبازپروري ایاح جنبش تا ستین مؤثر زیچچیهي دئولوژیا از« ،)1387( پل جندرو، ؛یت سیفرانس کولن،(
 ریتعب» ياحرفهي دئولوژیا« بهي بازپرور شکست از سندگانینو ،)174-15، صص 8ش  جرم، ازي ریشگیپ مطالعات ۀفصلنام مقدم،
 از استفاده نوشته نیا در است، گفته سخن» يبازپرور ةاسطور« از خود يهانوشته ازیی جا در نسونیمارت خود که ازآنجا اما .اندکرده

 .میا داده حیترج را» يبازپرور شکست ةاسطور« ریتعب
 ةطوراس فقط ،رونیازا. است ساز سمبلي جانور انسان او ازنظر. است رریکاسي هاشهیاند ریتأث تحتي ااسطوره امر ازی تلق نیا .1

 اسطوره، کیسمبل جهان که یحال در. گشوده و نوآوری فرم اما است؛ کیسمبلی فرم زین» علم« بلکه ،ندارد کیسمبلی جهان
 شتریبی بررسي برا. پردازدیم هاآن سرکوب به و تابدیبرنم را) علم و هنر( کیسمبلي هافرم گرید و جوستسلطه و انحصارطلب

 .هرمسنشر ، تهران: 4چ  موقن، داهللای ۀترجم ،يااسطوره ۀشیاند: 2 ج ،کیسمبلي هاصورت ۀلسفف ،)1393( ارنست رر،یکاس: رك
2. Pseudoscience 

 ای و جرم تکرار ازي ریشگیپ عنوان ریزي بازپرور ۀمسئل به شیوبکم ،یشناسجرم وي فریک حقوق ةحوز سندگانینو ازی بعض البته .3
 ،)1398( یمحمدعل ،ییبابا :ر.ك نمونهي برا. گرفت دهیناد را هاآن توانینم که نداپرداخته خطرناك حالت مفهوم قالب در

ي الگوها طرح ،يبازپروري هاهینظر نییتب( کلمه قیدقي معنا دري بازپرور اتیادب اما). زانیم شر: نتهران ،3 چ ،ینیبال شناسی جرم
 شهرام دکتري کارها از نجایا در است الزم. است ریفق همچنان یفارس نوشتگان در) رانیا دانیم دری تجربي هاپژوهش انجام و آن

، )1394( شهرام ،یمیابراه ( حوزه نیا دری کتاب قیتحق و ترجمه و »عادالنهي بازپرور« ةدیا طرح با که شود ادی یکین به یمیابراه
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ي هابرنامه اساساً ،یداخل مقررات و نیقوان دري بازپرور شناختن تیرسم به وجود با گفت توان یم
 تیروا ۀارائ 1.شوندینم اجرا و نیتدو رانیاي فریک نظام در آنی علم و قیدقي معنا در بازپرورانه

 و اصالح ةدیا به زندان مجازات به ناظر انتقاداتی تمام دادن يتسر وی شناسجرم خیتار ازی خط
 در و کنندهسرکوبي هااستیس عمالً و کرده منتقلي فریک گذاراناستیس بهی مشخص امیپ درمان،

 .کندیم تیتقو را 2»انهیگرا تیریمد« حالت نیبهتر
 مسئله نیا به اول،. است شدهمیتنظ بخش سه در مقاله نیا گفته،شیپ حاتیتوض براساس

 قیعم يها یکاست چه با شناسی مجری درون منطق براساس ،»يبازپرور شکست«ة دیا که میپرداز یم
 نقش و» ستین مؤثر زیچچیه« ةاسطور شدنساختهی چگونگ دوم،. سترو روبه يا شناسانه روش

 بر» اسطوره« نیا ریتأث و داده حیتوض راي سازاسطوره نیا دري اقتصاد-یاسیس مناسبات
 يها تیمحدود گرفتندرنظر با زین انتها در. کرد میخواه لیتحل راي فریکي هااستیسي ریگ جهت
 .داد میخواه ارائه آني انتقادي بازساز دربارة ییها دهیا ،يبازپروری رونیب وی درون
 

 »يبازپرور شکست« دربارةی شناخت روش الحظاتم. 1
 کایآمر در 1967 و 1945ي هاسال نیبي بازپرور ۀبرنام 231 از حاصل جینتا ،60 ۀده اواخر در

 مورد -4لکسیوي جود و 3پتونیل دوگ- همکارانش ههمرا به نسونیمارت رابرت توسط
 است؟ مؤثري زیچ چه« عنوان ریز را لیفراتحل نیا جینتا نسونیمارت. گرفت قرار لیوتحل هیتجز

 و دهیچک ،درواقع که کرد منتشر خود اسم با 5»زندان اصالحات دربارةیی هاپاسخ و هاسؤال
 Lipton et( کردند ارائه) 1975( بعد سال در شهمکاران و او که بودی مفصل گزارش ازي اخالصه

al., 1975 .(یدرمانروان شامل ،بود شده متمرکز آني رو بر نسونیمارت کهي ا بازپرورانهي هابرنامه، 
 خود پژوهش همکارانش و او کهی زمان در. بودی پزشکي هامداخله و حرفه آموزش ،یدرمانگروه

 نسونیمارت ۀمقال که یحال در ؛بودي بازپروري اریبس نظر زا زندان،ی اصل هدف دادند،یم انجام را
 محققان، توسط زودی لیخ نسونیمارت جینتا .کردیم فیتضع راي بازپرور ةدیا به »یسنت مانیا«
ي هابحث و گرفت قرار رشیپذ مورد »یعلم تیواقع« کی عنوانبه مردم عموم و گذران استیس

 ).Sarre,2001 :39 ( آورد وجود به راي اپردامنه

 رانیا مقررات و نیقوان مرور از را هابحث ،).زانیم نشر: تهران ،1 چ بزهکاران،ی اجتماعي ریبازپذ پرتو در جرم تکرار ازي ریشگیپ
 . اندبرده جلو بهی گام زیانگماللي تکرارها و
  ).1394 ،یمیابراه( و) 1387-1386 ،يابرندآبادی نجف(: ك.ر بازپرورانه يهابرنامه يهایژگیو خصوصدر شتریبی بررسي برا .1
 .)1388 ،يابرندآبادی نجف(: ك.ر خصوص نیا در شتریبی بررسي برا .2

3. Doug Lipton 
4. Judith Wilks 
5. What Works? Questions and Answers About Prison Reform 
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 شده حیتصر آن به و دارد وجودی روشنبه» ستین مؤثر زیچچیه« عبارت نسونیمارت ۀمقال در ایآ
 خوانده کم نسونیمارت ۀمقال متن« چراکه خواند؛ دقتبه را مقاله متن دیبا پاسخي برا است؟

 آن از و شده داده عارجا آن بهي گرید ۀمقال هر از شتریبي بازپرور به مربوط اتیادب در اما شود، یم
 وجود نسونیمارت از قیردقیغ بعضاًي هاقولنقل که است لیدل نیهم به .):Ibid 38( »شودیم قولنقل
طرح سؤال به سپس و آورده را او ۀنوشت زیبرانگبحث و مهم قسمت خطا، نیا ازي دوري برا. دارد
 1.میدهیم پاسخ شده

 تاکنون کهي ا بازپرورانه يهاتالش جداگانه، و ودمعدی استثنائات با: «سدینویم نسونیمارت
 شود گفتهی سادگبه دیشا... اندنداشته جرم تکرار) ازي ریشگیپ( بری فراوان ریتأث اند،شده گزارش

 است؛ي ریفق آموزش انیزندان به ما آموزش ستند؛ین خوبی کاف ةاندازبه هنوز ماي هابرنامه که
 ندیفرا در مشاوره و نظارت و استی ناکاف بازپرورانهي هارنامهب اجراکنندگانیی توانا و مهارت
یی زهایچ همان موارد نیا. کندینم فراهم برنامه هدف افرادي برا رای کافي فرد تیحماي بازپرور

. بماند متعهد درمان و اصالح راهبرد به که دهدیم را شجاعت نیا درمان و اصالح نظام به که است
 رفع هاتیتوج نیا با که( است مواجهي ادیبنی کاست و رخنه کی با ردراهب نیا که یحال در
 رفتار دادن ادامه به مجرمان شیگرا بر تواندینم حالت نیبهتر در 2یدرمانروان و آموزش ؛)شود ینم

 ).Martinson, 1974 (a): 25-49( »دهد کاهشي ا فراوان صورتبه را آنی حت ای کند غلبه مجرمانه
 ,Martinson( بود کرده انیب زین 1972 سال در نسونیمارت که بودي زیچ همان باًیرتق ر،یتعاب نیا

1972(. 
 متن در او». است نگفته وقت چیه که شده متهمي زیچي برا نسونیمارت« که معتقدندی بعض

 را بازپرورانهي هابرنامهي هارخنه صرفاً بلکه ،»ستین مؤثر زیچچیه« که است نگفته گاهچیه مقاله
 مواجه اشيفرد تیشخصی حت و هاافتهی برابر در پرشوری واکنش با مقابل، در اما .است داده شانن

ي هابرنامهیی کارا اثباتي برای دانشگاهي هاحلقه قیعم تعصب براساس کهی واکنش شد؛
 نظرم از اما ،ردیپذیم را بازپرورانهي هابرنامه ازي معدودی اثربخش او. بود گرفتهشکل بازپرورانه

 درمان و اصالح استیس اتخاذ ۀادامي برای کافی هیتوج لیدال که است بوده معتقد گذارانهاستیس
 شیهاافتهی و نسونیمارت برابر دری علم محافل واکنش به. ),Farabee 190-189 :2002( ندارد وجود

 درست نکرده، رحمط را» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا او کهی تلق نیا رسدیم نظر به اما م،یگرد یبازم
 استفاده» است؟ مؤثري زیچ ایآ« یِاستفهام ۀجمل از ،خود کار متن در نسونیمارت هرچند. ستین

 طرح قیدق صورتبه کمتر او پژوهش متن اما ،دارد وجود کارش و نسونیمارت بهیی هااشاره پراکنده صورتبهی فارس نوشتگان در. 1
 که) 86-87( يابرندآبادی نجف دکتر استادی درس راتیتقر بر عالوه استثنائات عدودم از دیشا. است قرارگرفتهي انتقاد لیتحل مورد و
  .است) 1387( جندرو و کولن مهم ۀمقال ۀترجم شد، اشاره آن به ترشیپ

2. Psychotherapy 
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 ریتأث بازپرورانهي هابرنامه معدود مواردي استثنا به: «نکهیا بری مبن حشیصر پاسخ اما ،کند یم
 عبارت و کرده مشخص امالًک را او نظر ،»اندنداشته جرم تکرار) ازي ریشگیپ( بري امالحظه قابل

 بر اضافه ).,.Cullen et al 104 :2009( براند هیحاش به راي مرکز امیپ نیا تواندینم» معدود استثنائات«
 سخن 1»يبازپرور ةاسطور« از صراحتبه زین خود گریدي هانوشته ازی بعض در نسونیمارت نکهیا

 که کندیم انیب زین 1975 سال دری ونیزیتلوي امصاحبه دراو  )،Martinson, 1974 (b): 4( است گفته
 جرم تکرار کاهش بري ریتأث م،یداری دسترس آن به ما کهي ا بازپرورانهي هاروش از کیچیه«

 چیه: «دیگویم» ندارند؟ي ریتأث چیه ایآ: «پرسدیم او از که برنامهي مجر به پاسخ در و» ندارند
ي جود با مشتركي امقاله در 1977 سال در نسونیمارت 2».دندارنی نیادیبن ریتأث چیه ندارند؛ي ریتأث
 کی با) 1980( مرگش از قبل سال کی و کرد ترمیمال را خود موضعي حدود تا لکسیو

ي هابرنامه ازی بعض من،ی قبل موضع برخالف: «نوشت» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا دری شیبازاند
 سودمندندی راستبه هابرنامهی بعض. دارند جرم تکرار نرخ کاهش بري امالحظه قابل ریتأث بازپرورانه

 نیا ،ینینشعقب نیا وجود با .)Martinson, 1979: 244( »مضرندی بعض شتر،یب ای زانیم همان به [و]
  .دادند ارجاع آن به و سپردند خاطر به را آن همه که بود» ستین مؤثر زیچچیه« عبارت

گفته. شد منتشر بعد سال 5 اما د،یرس اتمام به 1970 سال در همکارانش و نسونیمارت پژوهش
ي ادیز حدود تا کار که وستیپ پژوهش بهی زمان و گرید نفر دو از بعد نسونیمارت که است شده

 او همکاران تیرضا بدون نسونیمارتي سو ازیی تنهابه مقاله ۀخالص انتشار و بود شدهانجام
 ۀمقال از بعد ماه 6 تنها کهي اصفحه 735 کامل پژوهش در .)Sarre, 40 :2001( بود گرفته صورت

جهینت نیچننیا شد، منتشر -بود کامل پژوهش ازي اخالصه درواقع که- »است؟ مؤثري زیچ چه«
 دست جرم تکرار کاهشي برای بخش تیرضاي اهراه به هنوز درمان و اصالح« که بود شدهي ریگ
 کارانهمحافظه کامالًي ریگجهینت نیا که است روشن. )(Lipton et al., 1975: 627 »است نکرده دایپ

 ،سخن گرید به. بود نیبخوشي بازپرور ةدیا به نسبت توانیم همچنان آن براساس و بوده
ي ابزارها دیبا بلکه ،نهادي کنار به راي بازپرور دینبا که کنندیم دیتأک کامل گزارش در سندگانینو

1. Rehabilitation is a myth 
 آن نجایا در و است گرفته صورت CBSی ونیزیلوت ۀشبک در »Mike Wallace واالس کیما با قهیدق 60« ۀبرنام با مصاحبه نیا .2
 مؤثر زیچچیه« عبارت با را او ةدیا هارسانه که مسئله نیا به ابتدا نسونیمارت البته. میاکرده نقل) 2009( همکاران و کولن ۀمقال از را
ي ها ییگو هامیا« از دوربه مسئله نیا در اتفاقاً رسانه که رفتیپذ بعداً اما کرد، اعتراض کردند، فیتحری نوعبه و خالصه» ستین

 .کردند انیب را مطلب اصل صرفاً ،»یعلم
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 سال در نسونیمارت گزارش که گفت توانیم ،رونیازا 1.داد توسعه رای صیتشخ و کنندهیابیارز
 رصادقانه،یغ و زیآم فیتحر میینگو اگر آن،ي ریگ جهینت در حداقل») است؟ مؤثري زیچ چه(« 1974
چیه« ةدیا کردن برجستهي برا نسونیمارت گزارش. بود یاصل پژوهش از قیردقیغی گزارش کم،دست

 ةویش: «شناسان جرم ازی کی زیطنزآم انیب به بود؛ شده ارائهي اهوشمندانه ةویش به» ستین مؤثر زیچ
 ازی مین باًیتقر زین نسونیمارت رانهیگسختي ارهایمع براساسی حت 2».طانیش مدافع لیوک ۀارائ

 اما )،Sanchez, 1990: 131( اندداشته مجرمان ازی بعض مورد در رایی هاتیموفق اجراشده،ي هابرنامه
 تا کرد برجسته را بازپرورانهي هابرنامه ازی بعض نسونیمارت. شدند گرفته دهیناد کامالً هابرنامه نیا

ي گرید طیشرا تحت و مجرمان ازي گرید گروه دربارة کهرا  گریدي هابرنامه ازی بعض مثبت اثرات
 همان نیا دیگویم 3پاسون که طورهمان البته). Matthews, 2009: 357( ببرد هیحاش به ،است دهاجراش
 ).Pawson ,2006( شود رو روبه آن با تواندیمی لیفراتحل هر که استی نیب شیپ قابل ۀمسئل

ي هابرنامه زیآمتیموفق) بعضاًي (هاجنبه نسونیمارت لیفراتحل در چرا نکهیا حیتوضي برا
 پژوهش: «میریگیم کمک شناسان جرم ازی بعض ریتعب از شدند، رانده هیحاش بهي پرورباز

 Cousineau( »بود افتهیسامان 5»ارزش« براساس ،4»افتهیسازمان تیشکاک« بر هیتکي جابه نسونیمارت

& Piecas, 1982: 311.( کهی علم روش از تصور نیا که اندداده حیتوضی خوببه شناسان روش 
ي تصور کنند،یم مشاهده را واقع امور صرفاً هاارزش به نسبتي ریگجهت بدون شگرانپژوه

 وی ابیدست مقام در که ندارد وجود مسئله نیا دری اختالف چیه باًیتقر. است انگارانهساده تیغا به
 مشاهدات ،يداور وی ابیارز مقام در اما ،هستند هینظر و ارزش از گرانبار مشاهدات زیني گرداور

 پژوهش در نسونیمارت رسدیم نظر به. شوند هیتوج علم، آنی درون منطق و روش براساس دیبا
 را خود گزارش آن براساس و رفتهیپذ هینظر کی عنوانبه قبل از را» ستین مؤثر زیچچیه« خود

 دیترد و تیشکاک با پژوهشگر کند،یم اقتضای علم پژوهش روش که یحال در. است داده سامان
 6.باشد خودي هادهیا» ابطال« دنبال بهی هرکس از قبل و شیب خود و بنگرد خودی سنت تقداتمع در

 منصفانه و قیدق را پژوهش ،یآکادم و گرفت قراری بررس مورد 1979 سال در کایمرآ علومی ملی آکادم توسط پژوهش،ي هاافتهی .1
 را جرم تکرار توقف و مجرمانه رفتار کاهش که میاسشنینم را اي بازپرورانه ۀبرنام و روش چیه ما: «داشت انیب و کردی ابیارز

 ».کند ضمانت
2. “Devil's advocate” style of presentation 
3. Pawson 
4. Organized skepticism 
5. Value 

 برده بهره آن از و برساخته را آن خود علمی شناسجامعه در مرتون رابرت که استی میمفاه از افتهیسازمان تیشکاک اصطالح .6
: داندیم چهارگانهي هاارزش نیا از عبارت را علم نیادیبن الزامات و باشد حاکمی علم جامعه بر دیبا کهیی هنجارها او. است
 و )Disinterestedness(ی عاطفی طرفیب ،)Communism( ییگرا اشتراك ،)Universalism( ییگراعام ایی یگرا شمول جهان
 اشاره مسئله نیا به و استی علمي هاافتهی کنندگانمصرف هم و دکنندگانیتول به ناظر هم آخر مورد نیا. افتهیسازمان تیشکاک
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 ایآ اما دربرداشت، رای مهم ۀشناسان جرمي هانشیب ،نسونیمارت پژوهش که کرد انکار توانینم 
 و 1نکول که چنانآن بود؟ کرده ارائه را» ستین مؤثر زیچچیه« ۀجینتي برای کاف لیدال پژوهش نیا
ي هابرنامه را هاآن نسونیمارت که بازپرورانهي هابرنامه ازي اریبس ،اندداده حیتوض 2لبرتیگ
 اجرا بازپرورانهي هابرنامه عمالً و نبوده برخوردار مناسب ۀبودج از بود، کردهی ابیارز» ناموفق«

 برنامه 138 درواقع او ۀمطالع که دهدیم نشان نسونیمارت لیفراتحلي انتقاد لیتحل. است شدهینم
 75 از کمتر ،انیم نیا از). را مورد 231 است شده ادعا که چنانآن نه( است دادهیم پوشش را

 & Cullen( دینام 3»درمان و اصالح« کلمهی علم و قیدقي معنا در توانیم را شدهیابیارز ۀمداخل

Gendreau, 2001: 127(. وارد کاسباوم، »زندان در مشاوره« ۀبرنام مورد در که اي یابیارز ،نمونهي برا 
 درمان و اصالحي هابرنامهي ناکارآمدي برا هامثال نیمشهورتر از ،صورت گرفت )1971( 4لنریو و

و اما بررسی  ،هم مورد ارجاع قرار گرفته است مارتینسوندر کار  این ارزیابی اتفاقاً و بوده
 ۀبرنامهاي مهمی غفلت شده است.  ز چه جنبهدر آن ا انتقادي این ارزیابی نشان داد کهبازخوانی 

 هاي بازپرورانه در اي از شکست برنامه عنوان نمونه بهو همکاران  کاسباومدر ارزیابی موردنظري که 
 و متعددي امشاورهي هاگروه از ؛بودهی فیضعي نظر وی مفهومي مبنا داراي نظرگرفته شده بود،

ی بعض و بودند دهیند نهیزم نیا در را الزمي ها آموزش نمشاورا ازی بعض و کرده استفاده داریناپا
 در جیرا مشکل همان مسئله این ).Quay, 1977: 346(ند نداشتي اعتقاد برنامهیی کارا به اساساً
 عالوه 6.است شده ریتعب 5»یدرمانی کپارچگی فقدان« به آن از که است درمان و اصالح يها برنامه

 طور نیهم و رندیگ قراري انتقادی ابیارز مورد تا کرده ارائه کامل تیشفاف با را خودي هاروش و هاافتهی دیبا شگرانپژوه که دارد
 قیتعل حالت به باشند، نگرفته قراری بررس موردی علم ةشدرفتهیپذ ارهایمع طبق ها،روش و هاافتهی نیا کهی زمان تا را قضاوت دیبا

 و دهندیم لیتشک هاآن فراخود ۀمنزلبه را دانشمندانی علم وجدان شده، یدرونی علمي جارهاهن مرتون نظر به. دندرآور
 دری مرتون علمي هنجارها .سازدیم فراهم رای علم ۀتوسع موجبات ،یعلم اتیاخالق و هنجارها شدن یدرون و شدن نهینهاد

 ۀفلسف بافت در را مرتون اصطالح تسامح با باال، مختصر حیتوض در ما. است خوردهي متعددي هاچرخ علم، فلسفه وی شناس جامعه
 .میاداده قرار پوپر علم

1. Cullen 
2. Gilbert 
3. Treatments 
4. Kassebaum, Ward, and Wilner 
5. Lack of therapeutic integrity 

 مارتینسونعد از انتشار مقالۀ وحوش بازپروري ب هایی که حول صورت مشخص، به بحث شناسی و به . این مقاله به تاریخ جرم6
انگیز بودند، ارجاع داده شده است. امروزه،  هاي کالسیک که در آن زمان بحث رو، به مقاالت و ارزیابی درگرفت می پردازد. ازاین
 هاي بازپرورانه در دسترس است. براي نمونه ر.ك: کننده دربارة اثربخشی مداخله انبوهی از مطالعات ارزیابی

- Abraham, C. and Denford, S. (2020), “Design, implementation and evaluation of behavior change 
interventions: A ten-task guide”, In: Hagger, C. M. and Hamilton, K. (Eds.), The Cambridge handbook of 
behaviour, Cambridge University Press. 

- Henwood, K. S.; Chou, S. and Browne, K. D. (2015), “A systematic review and meta-analysis on the 
effectiveness of CBT informed anger management”, Aggression and Violent Behavior 25, pp: 280-292. 
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 در نیا و بود گرفته دهیناد را رفتارمحوري هابرنامه ازي ادسته خودی ابیارز در نسونیمارت ،نیا بر
 کرد، منتشر را خود ةکنندیابیارز ۀمطالع او کهی زمان ةدور همان دری پژوهش اتیادب که استی حال

 ,Gendreau & Ross( است آورده دست به راي ادوارکنندهیام جینتا درمان ةویش نیا که دهدیم نشان

1979; Milan & McKee, 1974.( 
» تیموفق« ای» شکست« ،»دوارکنندهیام جینتا« مانندی اصطالحات دربارة است الزم نجایا در
 استفاده آن ازی علم دقت بدون وی دستگشاده با بعضاً که جرم کنترل وي بازپروري هابرنامه

 ای» تیموفق«ي برای مشخصي ارهایمع دیباي اکنندهیابیارز ۀمطالع هر. میبده حیتوض شود، یم
ی مفصلي هابحث بازپرورانه،ي هابرنامه در» شکست« مفهوم دربارة. باشد داشته هابرنامه» شکست«

 از مختلف،ي هاجنبه به توجه بدون وي سازساده با توانینم که است نیا آن ۀخالص و درگرفته
 که دارد وجود لیلفراتح 34 کمدست سو،کی از. گفت سخن هابرنامه نیا »تیموفق« ای »شکست«

 جرم تکرار ازي ریشگیپ باعث و اندبوده اثربخش درمان و اصالحي هابرنامه ازی بعض دهدیم نشان
 تیموفق عدم ای تیموفق لیتحلي برا که کرد توجه دیبا گریدي سو از و ),McGuire 2004( اندشده

 دیبا بلکه رفت،» جرم تکرار« زانیم )ياشهیکل( اریمع سراغ به صرفاً توانینم ،يبازپروري هابرنامه
ي هابرنامه فقط نسونیمارتی ابیارز. گذراند زینی فیکي کردهایرو ۀسنج از و کردی نیبازب را ارهایمع
 از بعدي فرد اگر حال. است شده شامل را) مجدد تیمحکوم اریمع با( جرم تکرار ازي ریشگیپ

 به رو او ۀمجرمان رفتار» تیجد« بار نیا اما ،شود جرم تکرار مرتکب بازپرورانه،ي هابرنامهي اجرا
) 1989( 1لریم ).Mair, 1991( دانست؟ ناموفق همچنان را بازپرورانه ۀبرنام توانیم ایآ برود، افول

 تحت و بوده مبتال هیالرذات به کهی کس کند؛یم استفادهی پزشک مثال کی از مسئله حیتوضي برا
 »شدن يبستر دوباره« نیا ایآ شود،ي بستر دوباره مجددي هاسرفه واسطۀ به اگر گرفته، قرار درمان

 قیدق فیتعر 2»مجرمانه رفتار افول ای تیجد« که است روشن است؟ درمان ندیفرا شکست ۀنشان
 وجود با ،بیترت نیا به. هستندیی شناسا و فهمقابلی فیکي هایابیارز کمک به و نداشتهی قانون
ي برا. اندخورده شکست بازپرورانهي هابرنامه که گفت توانیمن لزوماً جرم، تکراري باال نرخ

 اجرا ،یقبل تیمحکوم 20 ۀسابق با نوجوان 30 مورد در که 3»یدرمانخانواده« ۀبرنام کی در ،نمونه
 دیجد جرم مرتکب نوجوانان، نیا از درصد 60 که داد نشان جینتا ماهه، 15ي ریگیپ انیپا در ،شد

 که درصد 93بودند، هیشبیی جنا باسابقه نفر 44 شامل که کنترل گروه در که میبدان اگر. اندشده
 جرم تکراري باال نرخ گرید شدند، جرم مرتکب زین بودند نکرده افتیدر رای درمانخانواده ۀبرنام

- Bowen, E. and Gilchrist, E. (2004), “Comprehensive evaluation: A holistic approach to evaluating domestic 
violence offender programs”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 48, 
pp: 215-234. 
1. Miller 
2. Seriousness or winding down criminal activity 
3. Family therapy 
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 اندداده نشان هاپژوهش ).Miller,1989 ( دانست برنامه شکست نشانه توانینم را شیآزما گروه در
ی پزشکي هامداخله به اسیق با باز. اندکاسته جرم تکرار از درصد 10 بازپرورانهي هابرنامه که
ي هايماریب) درصد ده تا سه( کمتر درصد بای حت که یهنگامی پزشک معالجات که گفت توان یم

  .اندشده داده صیتشخ صرفهبهمقرون دهند،یم کاهش راي جد
 ۀمطالع از را هایابیارز نیترقیدق ازی کی که دروجن و کولن کار به ارجاع با ،تینها در

 انیمی درستبه هاآن. کردي بندجمع را قسمت نیا بحث توانیم ،)2001( اندداده انجام نسونیمارت
 نسونیمارت کار در دو هر که» فتادهین اتفاقي زیچچیه« عبارت با 1»يامالحظهقابل اثر بدون« عبارت
 ،یشناخت جرم متن کی بستر در اول عبارت از کیآکادم ریتفس. ندگذاریم تفاوت ،دارد وجود

 شکل ناقصي هاهینظر براساس احتماالً» درمان و اصالحي هابرنامه« که باشد نیا توانست یم
 نامناسبي امداخلهي هاکیتکن از ای وی نبوده مناسب تیفیک داراي هابرنامه نیاي اجرا ای اندگرفته

 نیا در شتریبی تجرب مطالعات و پژوهش به دعوت قاعدتاً موارد، نیا ۀهم ۀجیتن. است شده استفاده
 از بعد کهی انیجر در هم و نسونیمارت کار در هم چرا اما .يبازپرور شکست ةدیا نه است نهیزم

 برجسته» فتادهین اتفاقي زیچچیه« عبارت و رفت هیحاش به جهینت نیا گرفت، شکل او کار انتشار
 وی درون منطق از برآمدهي اگزاره نکهیا از ترشیب ،»ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا که میریبپذ اگر شد؟

 نیا سؤال است، »يااسطوره« و ي»علمشبه«ي ا هیگو نیگز باشد،ی شناسجرم »علم«ی شناسروش
 نیا به پاسخ دنبال به ادامه در رفت؟یپذ را آن یشناسجرم یعلم ۀجامع) غالبِ انیجر( چرا که است

 .میهست ؤالس
 

  يبازپرور شکست ةاسطوري ریگ شکلي امدهایپ و بسترها. 2
 ابتدا دیبا آن، شدن رفتهیپذیی چرا و» ستین مؤثر زیچچیه« ةاسطور شدنساختهی چگونگ فهمي برا
 Cullen et( همکاران و کولن. شود داده حیتوض ،بود شده مطرح آن در دهیا نیا کهي ا هزمان و نهیزم

al., 2009: 104(، وی زنبرچسب ۀینظر که شد مطرحی زمان در نسونیمارت گزارش که اندداده نشان 
 ۀمداخل عدم« ةدیا گزارش، انتشار زمان همان در باًیتقر داشت؛ را باال دستي انتقادی شناسجرم
 نوجوانان و اطفالي هادادگاه دری طبقان تعصبات و هافرضشیپ ریتأث به شد؛ شنهادیپ 2»کالیراد
 یرانسانیغ طیشرا استنفورد، زندان شیآزما در) 1973( 3مباردویز ؛)Platt, 1969( شد داختهپر

 ساز انیجر کتاب ؛)Rothman, 1971( شد نقد زندانی اجتماع خیتار د؛یکش ریتصو به را هازندان
ي الگو« از تیحما در ياگسترده جنبش و) 1977( شد نوشته» هیتنب و تمراقب« یعنی فوکو

1. No appreciable effects 
2. Radical non-intervention 
3. Zimbardo 
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 و هادولت به اعتماد کاهش تنام،یو جنگ مانند یاجتماع-یاسیس طیشرا. گرفت شکل 1»عدالت
ي دئولوژیا« کی ۀمثاببه» فتادهین اتفاقي زیچچیه«ي ریگشکل در زین رفاهي هادولت رفتن زوالروبه
 موج« کی جادیا با مصادف ،يبازپرور شکست ةدیا ازی بانیپشت. اندداشته ریتأث ،»شناسانه جرم
 از کنندگانتیحما نیب دري دیناام رواج موج، نیا ۀجینت .است بوده زین 70 و 60 ۀده نیب 2»جرم
 نیمتخصصن ایم در و مراجع علمی در کارانهمحافظه انیجر يِبازساز و سوکی ازي بازپروري الگو

 ).Sanchez,1990: 127( است بوده گریدي سو از
 و اصالح بری مبتني هامداخله به ازین آنکه از شیب مجرمان شناسان، جرم ازي اریبس نظر در
 کی برابر در هاآن از محافظتي برای قانون حقوق بر دیتأک به باشند، داشته هادولتي سو از درمان
 & Cullen( بود جذاب زین نظر نیا از» فتادهین اتفاقي زیچچیه« ةدیا. دارند اجیاحت قدرتمند، دولت

Gilbert, 1982.( عبارت شد، مواجه استقبال با نسونیمارت گزارش انتشار که بود نهیزم نیا براساس 
 نسونیمارت خود و شد لیتبد) تنامیو جنگ از بعد( زمانه شعار به» ستین مؤثر زیچچیه«
 ,Cullen & Gilbert( کردیم دیتائ »یعلم« زبان با را »دانستندیم همه« آنچه که شدي ا »یتیسلبر«

1982 Cullen et al., 2009: 104;.( چهی عنی» همه. «استي دیکل» دانستندیم همه« عبارت حیتوض 
 3ی.شناسجرم در» راست« و» چپ« سنت دو هر به متعلق شناسانِ جرم) شتریبی (عنی» همه« ؟یکسان

 را »بیرق سنت« دو نیا توانست که جهت نیا از» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا ،یشناسجرم خیتار در
 -متفاوتی لیدال با البته- ها»راست« هم و ها»چپ« هم چرا. است فردهمنحصرب کند، کینزد هم به
 رای شناسجرم در بیرق سنت دو نیاي زیچ چه کردند؟ استقبال» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا از
 است؟ کرده متحد دهیا نیا حول نیچن نیا

 رییتغ به» اخواستهنی دستهم« نیا ازي اگزنده و زیآمهیکنا لحن با) 1979( 4گاتفردسون لییشایم
. کندیم ریتعب د،ینام 5»درمان و اصالح بیتخري هاکیتکن« را آن سخت ۀهست توانیم که یمیپارادا

 کار دری اجماعي ریگ جهت کی به درمان و اصالحي هابرنامهی اثربخش فقدان که داد نشان او
شکلی لرزانی شناختروش وی تجرب ادیبن بري نظر اجماع نیا که یحال در شد؛ لیتبد شناسان جرم

 به و نداشتهي بازپرور ةدیا از دفاع بهی لیتما گرید انشناس جرم د،یجدي الگو نیا در. بود گرفته
 با ،جهینت در». ستین مؤثر زیچچیه: «کنند اثبات که دانستندیم متعهد را خود کیدئولوژیا لحاظ
 نیا بیتخري هاکیتکن از انشناس جرم درمان، و اصالحي هابرنامه ةدوارکنندیام جینتا وجود

1. Justice model 
2. Crime wave 

 آن درست م؛یابرده نام» راست« و» چپ« سنت دو از مسئله، از مشخصي بندصورت کی دادن دست بهي برا و تمام تسامح با .3
 . گرفت نظر در را هرکدامی درون تنوع دیبا که است

4. Michael Gottfredson 
5. Treatment Destruction Techniques 
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 1نگرگذشته و شدهنییتع شیازپی شناختروش انتقادات مانندیی هاکیتکن کردند؛ استفاده ها برنامه
 گاتفردسون. است 3»جهینتیب« قتیحق در و 2»زیآم مغالطه« ه،دوارکنندیام جینتا نکهیا دادن نشاني برا
 از که نسونیمارت گزارش در افتهی بازتاب لعاتمطا ازی مینی حت که است داده حیتوضی خوببه
 را درمان و اصالحي هابرنامه مثبت جینتا زین اندبوده برخورداری شناختروش قیدق ارچوبهچ

  .اندشده گرفته دهیناد گفتهشیپي هاکیتکن براساس اما ،دهندیم نشان
 طرد در ،ییربنایز اتاختالف رغم یعل شناسی جرم راست سنت با» يانتقاد شناسی جرم« چرا

 لیدال به سنت دو نیا از هرکدام که است نیا کوتاه پاسخ ؟شد» دستهم» «يبازپرور« ةدیا
 معروفي هادوگانه به است الزم حیتوضي برا .رفتندیپذ را» يبازپرور شکست«ی متفاوت

ي هاهینظر 6.میکن اشارهی انسان وی اجتماع علوم در 5»ییگرا نیعیی/گراذهن« ای 4»ساختار/عامل«
 کارمحافظه و راستي کردهایرو 7.کردي بنددسته هادوگانه نیا براساس توانیم زین رای شناسجرم
 در» ساختار« ریتأث چپ وي انتقاد سنت و کرده دیتأک هاانسان» تیعامل« بر ،یشناسجرم در کار

 و کجاستي نظر ۀمنازع نیا در» يبازپرور« گاهیجا. کندیم برجسته را مجرمانهي رفتارها انجام
 شوند؟یم متصلي بازپرور ةدیا به چگونه دوگانه نیا

 کم،دست ای و يبازپرور ةدیا طرد به )منطقاً( تواندیم» ساختار« بر چپ سنت دیتأک
 فرض بر و دارد شناسانهرواني تبار )بیشتر( تینها دري بازپرور چراکه ؛نجامدیب آن کردن رنگ کم

 ةدیا که کرد استدالل توانیم ،يانتقاد دگاهید از نیبنابرا .است شده نهاده بنا هاانسان» تیعامل«
 همان ازي فردي هایژگیو بر تمرکز و مجرمانه رفتار» ییِربنایز علل« بهی توجهیب لیدل بهي بازپرور

 و سرکوبي براي ابزار به خود دهیا نیا ،گریدي سو از و است خوردهشکستي ادهیا ابتدا
ي بستر در( را مسئله نیا) 1985( 8کوهنی استنل. شودیم لیتبد تردهیچیپ و ترقیعمي ورز قدرت

1. Ex post facto arguments 
2. Misleading 
3. Inconclusive 
4. Agency/Structure 
5. Subjectivism/Objectivism 

 را او و کرده وارد روین فرد بر خارج از و دارد مستقل وجود کهی عمل وهیش و ءیش ۀمنزلبهی اجتماع تیواقع از میدورک فیتعر .6
 و بوده» جرمي معنا« دنبال به انیگراذهن مقابل در. استی شناسجرم وی اجتماع علوم خیتار در ییگرا نیع تفسیمان سازد،یم مجبور

 قالب در گوناگون اشکال بهی اجتماع علوم خیتار در بیرق انیجر دو نیا. «کندیمی معن را خود جهان و دارد ذهن انسان معتقدند
 خیتار که است نیا است مسلم آنچه. اندکرده دیبازتول را خود ،علت/لیدل و یفیک/یکم ،ییستایا/ییایپو مانندیی هادوگانه

 .)22-21: 1390پرستش،» (است بودهیی گراذهن ویی گرا نیع پنهان و آشکار رقابت شاهد هموارهی شناس جامعه
ي نظري هادوگانه نیا نقد با ساساًا تیو تیبرا مانندی شناسانجرم ای و دنزیگ و ویبورد رییپ مثل شناسان جامعه ازی بعض البته .7

  .هستند ساختار و عامل و ییگرا نیع ویی گراذهن نیب ریناگز انتخاب ازي فرارو دنبال به و کنندیم شروع
8. Stanley Cohen 
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 استدالل توانیم مفهوم نیا براساس .دهدیم حیتوض 1»جرم کنترل ۀشبک گسترش« مفهومِ با )گرید
 عدالت نظام با مواجهه از افراد دورکردني برا که جرم ازي ریشگیپ وي بازپروري هابرنامه که کرد

. کنندیم تريقو و ترگسترده را جرم کنترل ۀشبک قضا بر دست شوند،یم اجرا وی حطراي فریک
 ترقیعم نحو به قرارگرفته، مجازات قیتعل و مشروطي آزاد مانندی مقررات اي یبازپرور ةابژ کهي فرد

 مقابل دری تلق نیا که است روشن. شودیم» راهسربه« و» سرکوب« ،»اجتماع«ي سو ازي مؤثرتر و
 و» یزنبرچسب ۀینظر« ،گریدي سو از. ردیگیم قرار» ییگرااجتماع« ۀنانیبخوش و ریفراگی قتل

 مخالفت به تواندیم است،ی شناسجرم يانتقاد سنت هاي رایج در مایه درون از که آن گرفتن يجد
 نجامدیب »دهکنن رام«ي امداخله ۀمثاببه» درمان و اصالحي هابرنامه« جمله از و »مداخله« هرگونه با
)Cullen & Gendreau, 2001: 324.( برنامه« از برداشتن نقاب دنبال به معنا کی بهي انتقاد شناسانجرم

 کنند یم تالش کهیی ها »برنامه« ؛هستند آن پنهاني هاهیسو آشکارساختن و» درمان و اصالحي ها
 در موجودي ساختاري هاينابرابر و داده لیتقل» فرد« به را مشکل ،یسطح و يظاهر اقدامات با

 . برانند هیحاش به و گرفته دهیناد جرمیی ربنایز وی اصل علت عنوانبهرا  جامعه
 -هاانسان تیعامل بر دیتأک باوجود-ی راست دستي کردهایرو چرا« که را سؤال نیا به پاسخ اما

 ،افتاد اقاتف» راست« سنت درون کهی مهم چرخش در دیبا» گرفتند؟ فاصلهي بازپرور ةدیا از
 و ساز انیجر کتاب در گارلند 2.برالیولئني هااستیس بهی ستیبرالیل سنت از چرخش کرد؛ جستجو

1. Net-widening 
 :شد گفته سخن مفهوم نیا از ریز ۀمقال در بار نیاول

Austin, J. and Krisberg, B. (1981), “Wider, stronger and different nets: the dialectics of criminal justice 
reform”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 18 (1).  

 نحو به اما اند،شده جادیای رسمي هاکنترل کاهش هدف بای مدني نهادها که مسئله نیا حیتوضي برا استي ااستعاره اصطالح نیا
 اصطالح بازگشت. کشانندیم افراد ةروزمری زندگ ۀگوش گوشه به رای کنترلي هاسازوکار و کرده عمل برعکسی لکایرادوکساپ

 عنوانبه اصطالح نیا از فوکو. است روشن )Carceral Archipelago(» گونه زندان ریالجزامجمع«یی فوکو اصطالح به موردنظر
 از خارج بعضاً کهیی هارهیزنج .دهندیم زندان به واررهیزنج حالت تینها در که ندکیم استفادهیی هاشبکه حیتوضي براي ااستعاره

 فوکو ةدیا نیا. کنندیم عمل» جرم کنترلي هايتکنولوژ و هاسازوکار« ازی قسمت عنوانبه ،حالنیباا اما ،رندیگیم قراری رسم نظام
 لزین و -)Punitive City( »یهیتنب شهر« مانندی میمفاه ای و گفتهشیپ مفهوم با - کوهنی استنل مانندی کسانی پژوهش ۀبرنام در
  .شد دنبال -)Crime Control as Industry ()Christie, 1993(» صنعت مثابهبه جرم کنترل«-ی ستیکر
 زاده، عبداهللا ودمحم ۀترجم ،سمیبرالینئول مختصر خیتار ،)1391( دیوید ،يهارو: ك.ر سمیبرالینئول ازي مختصر خیتار دنیدي برا .2

 لیتبد شناسان جامعه و اقتصاددانان انیم زیبرانگ مناقشه يا مسئله به» سمیبرالیولئن«ۀ مسئل ،هم رانیاي فکري فضا در .دات نشر :تهران
 در کم دست ما نظر به. دانند یی مستیبرالیل سنت با حساب سویهتي براها  چپ جعل وی رواقعیغ را واژه نیااساساً  يا عده .است شده
 يها استیس و ها هینظر تحوالت دركي برا دهنده حیتوض تیغا بهی مفهوم سمیبرالیولئن معاصر،ی فرشناسیک و شناسی جرم ةحوز

 و اخالق از ییها برداشت کم دست با خود اتصال همواره ،خودی غن و فربه سنت در کیکالسي فردگرا شناسی جرم. استي فریک
 دیجد راست شناسی جرم اما. است دانسته یم جرم کنترل يها استیی ساجتماع جینتای ابیارز به زممل را خود و کرده حفظ را عدالت
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 هفتاد ۀده اواسط از چگونه که است داده نشان» جرم کنترل فرهنگ« یعنی خود شده کیکالس گرید
 به شروع ،يفریک رفاهي هادولت ِ جیراي الگو عنوانبه 1»يفریکیی گرا رفاه«ي الگوي الدیم

 وي بازپرور ۀرابط دربارةي افربه اتیادب اساس نیهم بر). Garland, 2001: 53( 2کرد ختنیفرور
ي هادولت سقوط و ظهور وی شناخت جرمي هاپژوهش از برآمده میمفاه عنوانبه درمان و اصالح

 متس به چرخش وي بازپرور رفتن محاق به ها،پژوهش نیا شتریب در. است گرفتهشکل رفاه
 ةپروژ سربرآوردن و کایآمر و انگلستان در رفاهي هادولت ةدیا افول با بستههم ،یهیتنبي هااستیس
 ةدیا از گرفتن فاصله با» راست« سنت اساس، نیا بر 4.است شده دانسته 3»گانیر و تاچر«ی اسیس

 ةدیا با ،يرزو عدالت ازي اگونه به متعهد کمدست امای راست دست ةدیا کی عنوانبه رفاه دولت
 مانندي فریک عدالتي نهادها ةحوز در» بازار منطقِ« تمام و تام رشیپذ. کرد وداع زین» يبازپرور«

 هستند، نهیپرهز و مدتیطوالن معموالً که درمان و اصالحي هابرنامه که شودیم باعث زندان،
 با ،يفرانسو اسشنجامعه، 5واکان کیلوئ. بدهند» قانون و نظم«ي هااستیس به را خودي جا

 مجازات« کتاب در او. دهدیم حیتوض را روند نیا) ترقیدقي اگونهبه و( متفاوتی متیعز نقطه
 مثالً که گونهآن– متأخر ۀتیمدرن از برآمده نه رای هیتنبي هااستیسي سوبه چرخش) 2009( 6»فقرا

 که داندیمی فراملی اسیس ةوژپر کی عنوانبه» سمیبرالینئول« اتخاذ ۀجینت بلکه ،-دیگویم گارلند
 نیا در. است کیکالس» سمیبرالیل« از ریغي زیچ ،یاسیس ةپروژ نیا. اندرفتهیپذ را آن راست و چپ

 تیمسئول دیبا افراد که معنا نیا به. کندیم دایپ لیتقل 8»يفرد تیمسئول« به ،7»تیعامل« پروژه،
 وی اخالق مفهوم کی به اشاره ،»تیمسئول شریپذ« از منظور. رندیبپذ را خود) مجرمانهي (رفتارها

 مجازات قیطر از دولتی حکمران« به که استی فرهنگ-یاسیسي ااستعاره بلکه ست،ینی حقوق ای
ی هیتنبي هااستیس سمت به چرخش که دهدیم حیتوض واکان گر،ید انیب به. دهدیم ارجاع» کردن

 باشد، جرم شیافزا ازی ناش آنکه از ترشیب ،يوربازپر ةدیا ازی گردانيرو مانند آن محتوم جینتا و

 مجرمان، ازي ساز يگرید جرم، وی نظم یب با مبارزه قانون، و نظم ت،یامن چوني موارد بر دیکتأ با ،یاسیس يا پروژه ۀمثاب به
  .ردیگ یم نظر در» صرفه بدون« بازار منطق براساس و بودجه ةهندهدرد و معنا یب ییها برنامه را درمان و اصالح يها برنامه

1. Penal -welfarism 
 برآمده يها فیموت وي بازپرور با را برالیلیی گراقانون که بود آن دنبال بهي فریکیی گرا رفاه که دهدیم حیتوض جا همان در گارلند .2
 .کند بیترک نیمعناي هامجازات و فردمدارانهي هادرمان مانند ،آن از

3. Thatcher and Reagan 
 :است شده دهینام »رفاهي هادولت یِبستگ هم بری مبتني هاحلراه کردن معکوس« کهي اپروژه .4

   Reversing the solidaristic solutions welfare state 
5. Loïc Wacquant 
6. Punishing the Poor 
7. Agency 
8. Individual responsibility 
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 درمان و اصالح وي بازپروري برایی جا گرید زندان ،او حیتوض با. استی اجتماعی ناامن بهی پاسخ
 .امور میتنظ و نژادپرستانهي هااستیسي اجراي برا است ییجا بلکه ،ستین

 چگونه دهدیم نشان که استی مهم ۀنمون پژوهش نیا. میبازگرد نسونیمارت پژوهش به
 منجري گذاراستیس ةحوز دري اناخواسته دیشا جینتا به تواندیم دهنده میتعمي هايساز مفهوم
ي هابرنامه يکجای انکار و» میتعم« سازوکار از استفاده با» ستین مؤثر زیچچیه« ةاسطور .شود

ي دئولوژیا دیبازتول ،قتیحق در که بازکرده 1 يافله و همرد استیسی نوعي برا را راه بازپرورانه،
 از جرم کاهش دنبال به و دانسته اصالحرقابلیغ و شرور ذاتاً را انیزندان که استي اکارانهمحافظه
 ,Matthews, 2009: 357; Cullen & Gilbert( استي فریک يریگسخت و سرکوب شیافزا رهگذر

 )Phelps, 2011: 33, Cullen et al., 2000; Lynch, 2007( داننوشتهي اریبس که طور همان ).1982
 شود،یم ریتعب» یهیتنب دوران« به آن از کهی دوراني ریگشکل در» ستین مؤثر زیچچیه« ةاسطور

 . است داشته میمستق ریتأث
 
 ي بازپروري انتقادي بازساز و هاتیمحدود رك. د3
نیازا». استی شناس جرم ةگستر در موضوع نیآورترماللي بازپرور« که است شده گفتهی درستبه
 دانشگاهی ي»ژست« تواندیم هم و استی راحت کار هم آن، به زدن طعنه و آن از رفتن طفره ،رو

 اقتضا آن، در مندرجي انتقادیی گراواقع و علم ۀانیگراواقع منطق بهي بندیپا اما ،شود محسوب
  حل« سراغ به انهیجزءگراي اکردهیرو اتخاذ و »یعلم روش« از متواضعانهی برداشت با که کند یم

یی ربنایز مسائل ۀیکل حل به وابسته یاجتماع مسئله حل انه،یگراءجزي هاحلراه در. رفت ها »مسئله
 مطلوب رییتغ وابسته، ۀمسئل دوی کی رییتغ با است ممکن بلکه ،ستین مسائل ۀهم حل يدرگرو و
ي انتقاد سنت دري پا همچنان توانیم ایآ که سؤال نیا به پاسخ ).302: 1382،ياباذر( دیایب وجود به

ي ها مسئله  حل دنبال به ج،یراي هاییگرالیتقل و هايکارمحافظه در دنیفروغلت بدون و داشت
 کالشیراد و جذاب ۀفلسف رغمبه فوکو که سته قدرنیا اما ،ستین آسان وجهچیهبه ،بود مشخص

 که وستیپی گروه به ،کند شرکتی تماعاجي امسئله حل در خواستیم عمل در خود کهی زمان
 که بودی انیمجر و شنهاددهندگانیپ ءجز دایدر و بودند فرانسهي هازندان تیوضع بهبود درصدد

  ).307 :همان( کند اصالح هارستانیدب در را فلسفه آموزش خواستیم
 مالحظات ۀهم از فارغ رسدیم نظر به. است طرحقابل بستر نیهم در زین» يبازپرور ۀمسئل«
 يایاح جنبش به وستنینپ ای وستنیپ از فراتر و» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا دربارة شدهطرح

ي گرید زیهرچ از شیب ،یمفهوم يِبازساز نیا م؛یازمندیني بازپروري انتقادي بازساز به ،يبازپرور

1. Policy of warehousing 
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ی کی که گرفت نظر در دیبا. است وابستهي بازپرور ةدیا یرونیب وی درون يهاتیمحدود درك به
 بر دنیبرآشوبی نوع وی افراطی واکنش ،»ستین مؤثر زیچ چیه« ةدیا به حد از شیب توجه لیدال از

ی حال در نیا ).Clark, 1970( است بوده بازپرورانهي هابرنامه» کامل«ی اثربخش ةشدتیتثب فرض
 در هاتیمحدود نیا ریناگز و است مواجهي نظري جدي ها تیمحدود باي بازپرور ةدیا که است
 .میپردازیم هاتیمحدود نیا نیترمهم به ادامه در. شوندیم منعکس بازپرورانهي هابرنامه
 گرفت شکلی پزشک علوم ازي بردار گرته با رانهیشگیپی شناسجرم اساساً وي بازپرور ةدیا 

 ریتأث قهرا و دارد انهیگرالیتقلي ریتعب به وي فردی ساخت جهینت در و )15: 1396 ،يابرندآبادی نجف(
 راي فردي هاتیمسئول و تیعامل مقابل، در و کرده رنگکم رای اجتماع-ياقتصادي ساختارها
 به شودیم آن از که استي زیچ ،يبازپرور مفهوم از انهیگرا لیتقلی تلق نیا ۀجینت. کندیم برجسته

 ای روسیو حصولم جرم ارتکاب اساس، نیا بر. کرد ریتعبي بازپرور 1»شدن یپزشک حد از شیب«
ی شناسبیآس« ای» جنائی یشناسروان«ة حوزي هاهینظر ۀلیوسبه که استی رونیبی کروبیم

ي هانهیزم. است انگارانه ساده تیغابهی تلق نیا. میکنیمی خنث و کردهیی شناسا را آن» یاجتماع
 در توانینم را قدرت مناسبات وی اسیس طیشرا ریتأث و هستند دهیتندرهم و دهیچیپ جرم ارتکاب
 شدن یبانیپشت بدون بازپرورانهي هابرنامه محتوم سرنوشت ،رونیازا. گرفت دهیناد مجرمانه رخداد

 به دینبا هاتیحما نیا البته است؛ شکست» یاجتماعي هاتیحما« ازی عیوس فیطي سو از
 گفت توانیم. شود لیتبد و ترجمه ،میکرد اشاره آن به ترشیپ که» جرم کنترلي هاشبکه« گسترش

 يانگارسهل به انتقادی نوع درواقع، خود» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا به فراوان ارجاعات که
 .است بوده درمان و اصالحي هابرنامه از تیحما ندیفرا دری رسمي نهادها
 که طور همان. دارد خودي نظر ادیبن تیتقو به ازیني بازپرور ةدیا رسدیم نظر به آنکه گرید
 ةحوز در اما ،است غنی جرم، ةکنندنییتب يهاهینظر مورد دری شناس جرم اگرچه دیگویم کولن
 که شودیم گفتهي رمزآلود زبان با معموالً. است فقیر بازپرورانه يهامداخله با مرتبط يهاهینظر

 نیا از رمنظو قاًیدق که شودینم داده حیتوض اما "ردیگ قرار بزهکاران اریاخت در دیبا مناسب درمان"
 که استي انکته همان نیا .استی ابیدستقابلي ندیفرا چه براساس و ستیچ» مناسب درمان«

 جرم تکرار شودیم باعث کهی قیدق ندیفرا« :است گذاشته دست آني رو بر هم نسونیمارت اتفاقاً
 یعلم زبان به صفحه ستیب در تواندیمي بازپرور انیحام ازی کس ایآ ...ست؟یچ ابدی کاهش

 ةدیا« از و گرفتي جد دیبا را انتقاد نیا .)Martinson, 1976:189 ( »سد؟یبنو بارهنیدرا فهم قابل

1. Over-medicalization 
 در دیبا را آن لیتفص که استي بازپرور جمله از و یشناسجرم يهاحوزهی تمام دری پزشک يهامدل کردن دایپ باال دست ما منظور

 . گرفت یپی مستقل ۀمقال
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 ۀینظر« ازی نوعبهی ابیدستي برای حرکت کرد؛ حرکت» يبازپرور =ةهینظر«ي سوبه» يبازپرور
 ،5يسازکپارچهی قدرت ،4یرونیب يسازگار ،3یدرون انسجام ،2یتجرب تیکفا از که 1»یبیترک

 نیع در و شناسانه علت مفروضات به و باشد برخوردار 8یکنندگنییتب عمق و ،7یسادگ ،6يبارور
 که استي زیچ همان نیا ).Ward & Maruna, 2007: 33-41( کند توجه نیز یعملي راهبردها حال
ي زیچ به لیتبد و کرده جدا» جرمي هاهینظر« از گ،تنگاتن ارتباط وجود با راي بازپروري هاهینظر

ی مشخصي بازپرور ۀینظر براساس دیبا یاثربخشي برا بازپرورانهي ها برنامه .کندیم آن از شیب
 بوده شکستی اصل لیدال از اند،خورده شکست کهیی هابرنامه دري نظر ادیبن ضعف. ابندی سامان
 .است
 برنامه نیا بلکه ،ستیني نظري مبنا داشتن به منوط صرفاً بازپرورانهي هابرنامهی اثربخش البته 

 وی سازمان فرهنگ به توجه مانندیی هایژگیو. دهند قرار موردنظر زین راي گریدي هایژگیو دیبا
 ،گرید انیب به. برنامهي اجرا دري نهاد نیب تعامالت و برنامهي اجرا کارکنان و تیریمد اتیخصوص

 را خصوص نیا در الزمي هازشآمو دیبا درمان و اصالحي هابرنامه اجراکنندگان نکهیا بر عالوه
ي ها ییآمارگرا از فارغ- هابرنامه نیا ةاجراکنندي نهادها بر حاکمی سازمان فرهنگ باشند، دهید

 با دنبتوان دیبا اجراکننده نهاد ،گریدي سو از. باشد مسئله ازی انسانی درک متضمن دیبا -مرسوم
ی تیحما-یدرمان گفتمان تینها در کهي اگونهبه کنند؛ تعامل موضوع در مؤثري نهادها گرید

 . کند دایپ را باال دست
 و زندان نهاد انیمی سنت صورتبه. است بازپرورانهي هابرنامهي اجراي جا ،يبعد ۀنکت
 به انتقادها ازي اریبس ،شد گفته که طور همان. است داشته وجودی بستگهمی نوعي بازپرور
 زندان، ةحوز دري انتقاد وی تجرب مطالعاتي هاافتهی. ستا زندان نهاد به انتقاد درواقعي بازپرور

 وآمدرفتي آزاد بر حق تنها زندان. است کرده آشکار راي فریک نهاد نیاي هایینارسا ازي اریبس
 مناسبات آن در کهی جهان ند؛یآفریم ي»گرید جهان« بلکه ،کندینم محدودی مدتي برا را انیزندان

 زنداني انتقاد مطالعات .شودیم دگرگون آن ساکناني »زبان« و» یعاجتما« ،»ياقتصاد« ،»یستیز«
 قیطر ازی حکمراني براي ابزار به چگونه» گریدی جهان« ۀمثاببه زندان که دهدیم نشان

 گفتمان ،يبستر نیچن در. شودیم لیتبد صدایب و هیدرحاش افراد و فقرا ها،تیاقلي ساز»يگرید«

1. Hybrid theory 
2. Empirical adequacy 
3. Internal coherence 
4. External consistency 
5. Unifying power 
6. Fertility 
7. Simplicity 
8. Explanatory depth 
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 ،یرسمیی هابرنامه قالب در حالت نیبهتر در و شده منجمد هانامهنییآ و نیقواني رو بري بازپرور
 که دهدیم نشاني بازپروري هابرنامهي ها لیفراتحل. سازدیم انینما را خود محتوا بدون وي ادار

 نهاد در اجراشدهي هابرنامه به نسبت اندشده اجرا اجتماع بستر در که یدرمان اصالحي هابرنامه
 ازی بعض ن،یا از شتریبی حت و ؛)Lipsey et al., 2001( اندداشتهي شتریب اریبسی اثربخش زندان

 از خارج» یعیطب طیمح« کی دري ریبازپذ وي بازپرور که معتقدندي بازپرور ةحوز سندگانینو
 ). Lynch, 2006( است ریپذامکاني فریک نظام

 پربسامدی اصطالح به مروزها که 1»جرم تکرار توقف« اصطالح دربارة است الزم جانیهم در
 نیا. میکناشاره ،)Laub, 2001; Maruna, 2001; Farrall, 2002( است شدهلیتبدی شناسجرم اتیادب در

 گرفته شکلی پزشکي هامداخلهي الگو براساس کهي بازپرور مفهوم مقابل در ابتدا در اصطالح
ی درماني هامداخله بدون ،شوندیمي ماریب دچار که افراد ازی بعض. است رفتهیم کار به ، بوده

 مفهوم ،بیترت نیهم به. شودیم گفته» یعیطب اي یخود خودبهي بهبود« آن به که ابندییم بهبود
 ۀمداخل هرگونه بدون مجرمانهي هاتیفعال کنارگذاشتن و توقف ندیفرا به» جرم تکرار توقف«

 به» جرم تکرار توقف« و» يبازپرور« هوممف دو تقابل راًیاخ اما. است دادهیم ارجاع بازپرورانه
 هم شد، اشاره آن به هم ترشیپ که طور همان سوکی از چراکه است؛ شده گذاشتهي کنار

 تکرار توقف« هم و است گرفته فاصله شده یپزشک کامالًي الگو آن ازي حدود تا» يبازپرور«
 ,Maruna: 259( شودینم گرفته ظرن دری کیولوژیب راتییتغ با بستههم صرفاًي ندیفرا گرید» جرم

ي بازپروري نهادها است معتقد که میا همواجي رشدروبه شیگرا با ر،یاخی تلق نیا براساس ).2019
 توقف« ندیفرا تیتقو به دیبا باشند،ی اصالحي هادرمان کردن فراهم دنبال به دیبا آنکه از شتریب

 در» محور مجرم کردیرو« که است نیا ،کندیم جدا هم از را دو نیا آنچه. بپردازند» جرم تکرار
 توقف بری مبتن کردیرو« که یحال در کند؛یم تمرکز مجرمي کمبودها و هانقص بر ،يبازپرور

 وی اجتماعي هامشارکت وی اجتماعي وندهایپ مانند قوت نقاط تیتقو دنبال به ،»جرم تکرار
 ).Maruna, 2007: 14-15 & Ward( است دستنیازاي موارد
 به اجیاحتآن است که  پشت پسِ ۀانیگرا موعظه ةدیا مسئله و محدودیت دیگر بازپروري، 

 کردیم ادعا کهي تبار ؛)Ibid: 2( دارد 2یلیانج و زیآمموعظهي تبار يبازپرور. دارد قیعمي بازنگر
 رفتار ارهایمع نیا با وهم کهي »گرانید« و هداشت اریاخت در را بودن»غلط« و» درست« اریمع
 مختلف ریتعاب با که هاستسالی شناسجرم دري انتقاد سنت. دانستیم» منحرف« را کردند ینم

 ایآ. است داده نشان را آن ۀانیاقتدارگرا و انگارانهادهسي هاهیسو و دهیچیپدرهم را سخن نیا نسخه
 . نه لزوماً است؟ گفتهشیپی تلق به دوبارهی بخشجان ،يبازپرور ةدیا سمت در ستادنیا

1. Desistance 
2. Preachy and evangelical 
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و در  کرد دفاعي انگار جرم ةحوز در انهیگرا برساختي کردهایرو از توانیم رسد یم نظر به
 1.بود متعهدي بازپرور ةدیا به همچنان اما گفته دست برداشت، پیش دارِ فرض مسئله از پیش ،نتیجه

 مفهوم سراغ به» سمیمدرنپست« از برآمدهي هاآشوب وی معرفتیی گراینسب کردیرو با اگر
 و ي»درست« چونی میمفاه کهی زمان شود؛یمی تهیی معنا هرگونه از مفهوم نیا م،یبروي بازپرور

 سرکوبي براي ابزاري بازپرور )لزوماً( گرید ،2دباشن قدرت ۀبرساخت» اخالق« و ي»نادرست«
 آن به نسبت دیبا همواره که گذاردیم اریاخت دری نشیب ،يبازپرور از یتلقاین  هرچند. است
غیرابزارگرایانه نیز از بازپروري به دست  برداشتیعنی می توان  ؛ستین آن یِذات اما بود، اسحس
 جرم عینی ۀجنبکند، توجه به  برداشت و تلقی اخیر را ممکن و حتی ضروري می آن چیزي که داد.

 .بنددیمی افراطي انگار تینسب هرگونه بر را راه ،یدگید بزه مفهومدیده جرم است.  یعنی بزه
 از بازپروري اندیشید کهو اخالقی  تکثرگرایانه برداشتی دموکراتیک،توان (و باید) به  می ،بنابراین

ی اجتماعیی گرابرساخت آنچه رشیپذ ،اوالً که گفت نجایا در توانیم قدر نیهم دارد؛ی مستقل نوشته به اجیاحت ،مسئله حیتوض .1
 Constructivist( یمعرفتي انگارسازه رشیپذي معنا به لزوماً ،شودیم دهینام )Weak Social Constructionism( فیضع

Epistemology (جرم، از انهیگرا برساختی تلق ،اًیثان و ستین )نکهیا حیتوض. کندینمی نف را جرم تیواقع )لزوماً بازهم 
 مطرح گزاره کی صدق مفهوم نیهمچن و باوري ریگشکلی چگونگ ردمو در که استیی هاهینظر ازی کی ،معرفتی يانگار سازه
 معمول صورتبه که هاگزاره صدقي معنا به موجهي باورها و است انسان ساخته همواره معرفت و معنا ،کردیرو نیا در .است

ي اهینظر ،گفتهشیپ کردیرو با اطارتب وجود بای اجتماعیی گرابرساخت اما. ستندین شوند،یم شناخته واقع با مطابقت نظریۀ براساس
ي »ذات«ي دارا و دانسته بشری زندگ ۀبرساخت رای دموکراسو  تیتابع پول، مانندی اجتماع میمفاه ازي اریبس که است شناسانهجامعه

 را تیواقع ختارسا که ردیگ یم قرار انهیگرا ذاتي هایتلق مقابل دری اجتماعیی گرابرساخت ،اساس نیا بر. داندینم رونیب جهان در
 ). 1389 ،یمیکري موسو و انیوسفی( داندیم نانسا ذهن از جدا

 بدون« ای و» يقرارداد« جرائم در منحصر بودن برساخته نیا یحت سندهینو نظر از و است برساخته يامقوله زیهرچ از شیب جرم
 جرائم ۀهم) فیضعی اجتماع ییگرابرساخت کردیرو خاذات با( اوالً که داشت توجه دیبا اما ،ستین ،دستنیازاي ریتعاب و» دهید بزه
 و مخدر مواد مصرف ،یجنسي هاخشونت قتل، انیم که است روشن .دانست قدرت و اجتماع ۀبرساخت اندازه کی به توانینم را

. بردینم نیب از را) ئمجرا ازی بعضی (واقع اثرات و هاهیسو جرم، بودن برساخته اً،یثان و دارد وجود تفاوت ثیح نیا از نیجن سقط
 به قتل. دارند انهیگرا برساختي هاهیسو زینی جنس خشونت و قتل مانندی جرائم ،جیرا تصور برخالف. میبازگردی قبلي هامثال به
 آن مرتکب مند نظام صورتبه خود و داده مجوز» مجازات« قالب دریی هاقتل بهی حقوق نظام اما ،است» یعیطب جرم«ي ریتعب

 را هاقتل انواع ازی بعض نکهیا ای و )بردینم نیب از را بودن برساخته ۀجنب نیا وجود اصل مجازات، ةکنندهیتوج لیدال( شود یم
ي هاجنبه توانیم زین قتل مانندی جرم در یحت که دهدیم نشان مسئله نیا .اندفراوان نیا به هیشب ییهامثال. کندینمي انگار جرم

 .ستین همی جرائم نیچننیا ملموس وی واقع اثراتی ناف جنبه نیا اما ،کردی ابیرد را انهیگرا برساخت
 ۀترجم ،يانگار ینسب نقد در: معرفت از هراس ،)1396( پل ان،یبوغوس :ك.ری معرفتي انگار ینسب از قیدقي نقد دنیدي برا .2
 .کرگدن :تهران، 1چ  ،يردامادیم اسری
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» 1فرایندهاي بهنجارسازي«و » قدرت هاي فناوري«اي از  هاي بازپرورانه به نمونه براساس آن مداخله
   کنند. فراهمهاي انسانی  کاهش رنج برايمناسب  اي زمینهد نبتوانبلکه  ،دننشوتبدیل 

 شدهشناخته ،یطوالنی خیتاري بازپرور اند،گفته دقتبه وی درستبه مارونا و وارد که طور همان
 خیتار نیا که است درست. است دهیانجامیی اعتناقابلي نظر سنت به که دارد مستندشدهی خوببه و

 و خیتار نیا توانینم اام ،)Ibid:7 ( است دکنندهیناام که گفت بتوان دیشای حت و ستین بایز شهیهم
ی شناسجرم خیتار. کرد دایپي نظر ۀمواجه آن با دیبا بلکه ،گرفت دهیناد را آن از برآمده سنت
 و کارمحافظه ،ياداري کردهایرو به را باال دست ،يریگدهیناد و غفلت نیا که است داده نشان

 در افتادن بدون و قدرت اتمناسب قیدق و قیعم فیتوص بر عالوهي انتقاد سنت. دهدیمی ارتجاع
 جینتا به دیبا ،»یاستیس گزارش« مانندی عبارات قالب در اثریب معموالً وي تکرار يهایچیپنسخه دام
 نیای گاه. کند مقاومت گفتهشیپ مناسبات مقابل در و بوده آگاه خودي هاشهیاندي امدهایپ و

 در بلکه ،ستین» يبازپرور« نندماي اشدهتیتثب میمفاه کامل رد و طرد در کردن، مقاومت
ي نظر يبازساز. است آني انتقادي هايانرژ و هاتیظرفي آزادساز و میمفاه نیا» کردن یبحران«
 .استي انتقاد و جانبههمه مستمر،ی شیبازاند نیادر گرو  ،»يبازپرور«

 يریگجهینت
ی تیروا ۀارائ به ها،آن بیپرفرازونش تحوالت وی شناسجرمي هاهینظری درون تنوعات از غفلت
 و وردهاادست ۀهم با زین» يبازپرور ۀینظر. «انجامدیمی شناسجرم خیتار از شده يسازساده
 بازپرورانهي هامداخله از نسونیمارت معروف لیفراتحل. ستین جدا گفتهشیپ ۀمسئل از شیها یناکام

 ۀمقال ای و کتاب چیه کهی ورتص به ؛دارد خیتار نیا دری مهم گاهیجا» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا و
 نبوده دهیا نیا باي) انتقادي (وگوگفت دری نوعبه که ندارد وجودي بازپرور درخصوص اي يجد

 ارائه جذابي اگونهبه را خود ةدیا توانستی خوببه نسونیمارت. باشد نداده ارجاع آن بهی نوعبه و
 طیشرا مانندی اسیس وی اجتماع طیشراي دیترد چیهیب. کند لیتبد خود ۀزمان شعار به و کرده

 در زین زندان مجازاتي ناکارآمد و انیزندان شمار شیافزا جرائم، شیافزا جنگ، از پس دوران
 ۀگون به» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا. اندداشته ریتأث» ستین مؤثر زیچچیه« ةدیا شدن برجسته

 لیدل نیا به ها»چپ«؛ کند متحد هم با رای شناسجرم در بیرقي هاسنت توانستي فردمنحصربه
 و دانستندیم» یعدالتیب«ی نوع راي اجباري بازپرور هدف با حبس نینامع مدت طول مثالً که
 هاآني برا. کند رنگکم رایی سزاگرا ۀشیاند که بودندي زیچ هر مخالف که لیدل نیا به ها»راست«
 دیشدي هامجازات و مدتیطوالني هازندان فروشِي برای مناسب طیشرا ،»ستین مؤثر زیچچیه«

 نظر است. مورد معناي فوکویی آن ردبهنجارسازي . 1
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 براساس نسونیمارت گزارش که است نیا تیواقع اما ،کردیم فراهم جامعه» یعموم افکار« در
. بود گرفته شکل ،گریدي سو از قیردقیغی شناسروش و سوکی ازی ناکافي هايسازمفهوم

 ازی بعضی اثربخش در نکارارقابلیغ حقایق راندن هیحاش به ناروا،ي هاییگویکل و ها میتعم
 مؤثر زیچچیه« لیتبد ها،مداخلهی اثربخش در هارساختیز ریتأث به توجه عدم بازپرورانه،ي ها برنامه

 که هستندی انتقادات جمله از آن، باي انتقاد ۀمواج عدم و» ياحرفهي دئولوژیا« کی به» ستین
 اسطوره کی عنوانبهي بازپرور از راحتصبهیی جا در او. دانست وارد نسونیمارت کار بر توان یم

ی دستهم و کرد دایپي ااسطوره ۀجنب آنچه رسدیم نظر به که استی حال در نیا کند؛یم ریتعب
 .است بوده» يبازپرور شکست« بلکهي بازپرور نه گرفت، شکل آن مورد دري انانوشته
 با» يبازپرور شکست ةاسطور« ،بعد به 2000 سال از مشخص صورتبهو  بعدها البته
 از کهی صورت به ؛شد مواجه کردند،یم کاري بازپرور دربارة کهی کساني سو ازي جدیی ها مخالفت

ي برای موضوع به خود نسونیمارت لیفراتحل. شد گفته سخن 1»يبازپروری اثربخش جنبش«
 ۀنیزم دري انکاررقابلیغ شواهدی اثربخش جنبش محققان و شد لیتبد متعددي انتقادي ها لیتحل

 مقابل در. نشد ختم نجایا بهي بازپروري ماجرا اما .کردند ارائه بازپرورانهي هابرنامه مؤثربودن
ي هابرنامهی اثربخش به انتقادات دوباره که گرفت شکل ي»نسونیومارتئن«ی انیجر ،یاثربخش جنبش

 2.کرد برجسته را بازپرورانه
ي معنا در رسدیم نظر به م،یبروي بازپرور مفهومی درون تحوالت سراغ بهی لیتحل نگاه با اگر

یی کارا جیراي نظري ابزارها که معنا نیا به. میدار سروکار» يبازپرور کیپروبلمات« با کلمه قیدق
ي دیجدي هايسازمفهوم به آن با مواجهه و مسئله فهمي برا ،جهینت در و داده دست از را خود

ي کنار به را آن خیتار اما ،گرفته نظر در راي بازپروري هاتیمحدود کهیی هايسازمفهوم. میازمندین
 سرشت. باشد آن ازي انتقاد ،حال نیع در و عادالنه ،یانسانی تیروا دادندست به دنبال به و نگذارد

 شکست ةاسطور« خواه و» يبازپرور ةاسطور« خواه هاست؛اسطوره نقد ،یشناسجرم کار
 ».يبازپرور

  
 منابع
 یفارس) الف

 .318 -303 صص ،21 ش ،1 ةدور ،یاجتماع علوم ۀنام ،»مسئله حل«، )1382( وسفی ،يراباذ  .1
 .151-176، صص 3 ش ،يفریکی حقوق يها آموزه ،»مجرمان ۀعادالني بازپرور«، )1391( شهرام ،یمیابراه  .2
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