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محور در مقابله با ، سیاستی درمانی و پزشکیتأمین يهاکاربست
  جنسی هو مجرمان همنحرفانرفتارهاي تکرار 

  1مهسا شیروي

  چکیده
از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن انحرافات جنسی و  جرائم مقوله :مقدمه

 قرار گرفته سشناجرمو  روانشناس، شناسجامعهمعاصر مورد توجه بسیاري از اندیشمندان 
 جه عوامل مختلف مرتکبد جامعه که در نتیمجرم جنسی فردي است مانند سایر افرا .است
 جنسی و پیشگیري جرائمو انحرافات از سوي مرتکبین  جرائمدغدغه تکرار این  .شودمیجرم 

 لحداقبا توجه به عدم کارایی یا  جرائمبه جهت بحران روزافزون ناشی از افزایش این  هاناز آ
بکارگیري  ه درکیفري در کنترل و مهار مجرمان جنسی لزوم توج هايابزاربودن ناکافی
 و الحدر جهت اصرا و درمانی ي مناسب تربیتی هاهي علمی و استفاده از شیوهاروش

آنچه که در این پژوهش در  هامجازاتفصل با عبور از ، لذا دهدمی مورد توجه قرار بازپروي
شود به آن پاسخ داده شود شناخت و یافتن پاسخ به این میتالش  گام اول و اصلی خود

یا به عنوان  های و پزشکی در کنار مجازاتتأمیناست که: بکارگیري اقدامات  سؤال
  نقشی داشته باشد یا خیر. جرائمدر تقلیل نسبی ارتکاب این  تواندمی هاجایگزین مجازات

غیر کیفري  بکارگیري ابزارهايلزوم پژوهش حاضر که در پی شناسایی و  روش:
و  جرائمی و پزشکی در کنترل و پیشگیري از تکرار این دسته از تأمینمانند اقدامات 

تحلیلی از نوع  ـ با استفاده از منابع اصلی، روش توصیفیباشد می هانبررسی اثربخشی آ
  است. نظر قرار داده را مدکیفی 
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اري از مجرمان جنسی در راستاي بسیحاکی از آن است که  هاهیافت ها:یافته
کردن تمنّیات جنسی خود و در اثر فشارهاي ناشی از عوامل درونی و بیرونی برآورده
عاملی مهم براي  تواندمی هانآکردن مجازات قطعاًشوند که میي جنسی هاجرممرتکب 

ی و انپزشکرواما با توسعه علوم پزشکی و  ،باشد هانتکرار جرم و یا انحراف آ پیشگیري از
این است که مبارزه  مؤید شناسانها و مطالعات جرمهاي در میان پژوهشیافتهاین نفوذ 

استفاده از ابزار کیفري حاصل با  صرفاًو انحرافات جنسی  هاجرم با بزهکاري مرتکبان
 کردندرمان و بازسازگار یی کههار روشباز یکسو این منظور باید بنابراین براي  .گرددنمی

و افزایش کنند را تعقیب می هانآ تماعی بزهکاران و اصالح شیوه تفکر و اندیشهاج
  ورزید. تأکید ندگی آنان از طرف دیگري زهاکارایی و مهارت

  
  کلیدي واژگان

  یی و پزشکتأمیناقدامات  ،جنسی انحراف ،جرم جنسی ،تکرار جرم
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  مقدمه
ازاي نظران عمري به دربه اعتقاد برخی صاحب 1هاي جنسیو انحراف هاجرم

عمر بشریت دارد. غریزه جنسی موهبتی است خدادادي که نقشی بسیار مهم و 
گیري عواطف انسانی و استحکام بنیان کننده در بقاي نسل بشر و شکلتعیین

خانواده و متعاقب آن اجتماع دارد. بر همین اساس انکار این وجه مهم در وجود 
خرَد خواهد بود. انسان همانند سایر غرایز مادي و  انسان امري ناصحیح و به دور از
هاي جسمی و روحی ها و نیازهاي جنسی و تنشمعنوي خود نیازمند رفع دغدغه

ناشی از آن است. بدیهی است که چنانچه این تمایالت در مسیر صحیح هدایت 
هاي ثباتیهاي تأمین صحیح آن در جامعه فراهم نشود، به بینشده و یا زمینه

کند. هاي مجرمانه و منحرفانه بروز میوحی و روانی منجر شده و در قالب رفتارر
 هاي حکومتیاین مسأله به ویژه در کشورهاي داراي فرهنگ شرقی و یا داراي نظام

 اي از ابهام قرار داشتهمذهبی که غریزه جنسی و مسائل پیرامون آن همواره در پرده
 نع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به راحتی امکانو بسیاري از افراد جامعه به دلیل م

  یابد.ارضاي این نیاز را ندارند، بیشتر امکان ظهور می
گرفته هاي صورتانگارينکته حائز اهمیت و قابل بحث در این میان، جرم

گونه جوامع است. وقتی سخن از جرم و نسبت به برخی از انحرافات جنسی در این
شناسی و حقوق ید به اصول و مبانی حقوق کیفري، جرمآید، بامجازات به میان می

انگاري انحرافات، به ویژه انحرافات جنسی داراي چشمی داشت. جرمبشر گوشه
تواند به عنوان یک مرز بین شیوه صحیح یا نکات بسیار ظریفی است که می

ناصحیح برخورد با انحرافات مورد شناسایی قرار گیرد. بر همین اساس بایستی در 
ها با دقت عمل کرد. خصوص چگونگی احتساب مسؤولیت کیفري مرتکبین آن

 اندرکاران امور تقنین و قضايرسد چندان مورد توجه دستاي که به نظر میمسأله
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 هاي نظام عدالت کیفري در کشورکشور ایران واقع نشده است. مشکالت و نارسایی
هاي جدید توجه به تئوريایران که همچنان دوران رکود خود را طی کرده و بی

فشارد، شناسی بر اجراي نظام سنتی تعقیب جرائم پاي میحقوق کیفري و جرم
گردد که عوامل مؤثر در وقوع جرائمی که ریشه انحرافی دارند، نادیده موجب می

هاي جدید علمی، واکنشی یکسان در برابر گرفته شده و بدون توجه به یافته
هاي جدید علمی ثابت اتخاذ گردد. دستاورد مجرمان جنسی و مجرمین عادي

هاي ایجاد رفتارهاي منحرفانه و مجرمانه اند که با توجه به خاستگاه و ریشهکرده
بودن عوامل جنسی مجازات فرد منحرف فاقد اثربخشی بوده و با توجه به باقی

ه بروز، امکان تکرار جرائم از سوي وي وجود خواهد داشت. بنابراین با مورد توج
قراردادن خاستگاه بروز رفتار انحرافی مجرمان جنسی و پیگیري روند اصالح و 

هایی را در کنترل و پیشگیري از تکرار این دسته از جرائم توان اثربخشیمی درمان
  .مالحظه نمود

  
  2ـ مفهوم فنی و اصطالحی انحراف جنسیالف 

ت، اگرچه اي دقیق و جهانی در دست نیسبراي تعریف انحراف جنسی ضابطه
موضوع رابطه جنسی در میان گروه کثیري از آدمیان امري محسوس به شمار 

(گودرزي، بودن آن است رود، اما دشواري مسأله در تشخیص طبیعی یا انحرافیمی

هاي گوناگون و در درون هاي عمل جنسی میان فرهنگ. شیوه)75ش.، ص  1377
ی به زمان دیگر و حتی از قلمرو ها، از قومی به قوم دیگر، از زمانفرهنگخرده

یابد. به عنوان مثال ممکن است عملی را که علم دانشی به دانش دیگر تغییر می
شناسی و یا حقوق داند توسط علوم روانشناسی یا جامعهشناسی طبیعی میزیست

رفتارهاي جنسی «انحرافی تلقی گردد. همین امر نیز موجب آن شده است که 
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محسوب شده و از این رو داراي  5و منحصر به فرد 4نسبی، 3مفاهیمی تکثرگرا
باشند، ولی همین تفاسیر منحصر به فرد و تفاسیر خصوصی و تعابیر شخصی 

از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان  تواندشخصی در یک فرد ثابت نیز می
 رافات جنسی. انح)48ش.، ص  1387(کجباف، » دیگر متنوع و گاه متفاوت و متضاد باشد

ها، پردازيها خیالهایی دانست که فرد به موجب آنتوان نوعی از اختاللرا می
تمایالت جنسی یا رفتارهایی دارد که از لحاظ جنسی به طور دائم براي او محرك 
هستند. افراد مبتال به این انحرافات از لحاظ روانی آن چنان به هدف جنسی 

توانند ارضاي جنسی را احساس ر صورتی میخاص خود وابسته هستند که تنها د
کنند که این هدف به نوعی وجود داشته باشد، در غیر این صورت ناراحتی قابل 

. در چهارمین بازنگري )582ش.، ص  1376نیا، (کیکنند اي را احساس میمالحظه
ها پارافیلیا TR-IV-DSM(6راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی (

هستند که معموالً  8، امیال شدید و یا رفتارهاي جنسی7هاي غیر معمولپردازيخیال«
اند. داشته و از لحاظ جنسی برانگیزاننده )30ص  ش.، 1385 (اوحدي،حالت تکراري 

خویشتن یا شریک جنسی است و یا روي  9ها عموماً معطوف به تحقیرفعالیت این
رکز است. این امیال و رفتارها کودکان یا افراد غیر موافق یا اشیا غیر انسانی متم

ماه طول کشیده و از لحاظ بالینی سبب ناراحتی چشمگیر باید حداقل شش
» هاي کارکردي مهم شودفردي، اختالل عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه

. نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که )203ش.، ص  1384(آوادیس و همکاران، 
با اختالل جنسی یکی دانست. اختالل جنسی بر روي  انحراف جنسی را نباید

(کاپالن شود چرخه پاسخ جنسی اثر گذاشته و باعث استرس و مشکالت فردي می
و شامل مواردي از قبیل: کمبود تمایل جنسی، ) 26ش.، ص  1368و همکاران، سال 

و...  11، واژنیسم10تنفر جنسی، اختالل در تحریک جنسی و اُرگاسم، دیسپارونیا
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. اختالالت جنسی مبتنی بر ناتوانی در رسیدن )205ص ش.،  1385(اوحدي، باشد یم
بخش بوده و در مردان شامل اختالالتی مانند: انزال به رابطه جنسی رضایت

زودرس، انزال رو به عقب، انزال به تأخیرافتاده و...، و در زنان شامل اختالالتی 
طور به نظر سپارونیا و... است. ایناختالالت میل جنسی، تحریک جنسی، دیمانند: 

توان که در مقام بیان تمایز میان اختالل جنسی و انحراف جنسی می رسدمی
هاي جنسی از حالت گفت که هرگاه موضوع مورد توجه انسان براي ارضاي نیاز

طبیعی خارج شده و تمایالت غیر طبیعی را دربر گیرد فرد دچار رفتار انحرافی 
ختالل جنسی به کژکاري جسمی در ارضاي نیاز جنسی مانند: جنسی است، اما ا

(شیروي، گردد انزالی، سردمزاجی، واژنیسم و... اطالق میعدم وجود ارگاسم، بی

  .)56ص ش.،  1390
  شناسی انحرافات جنسیگونه ـ1

توان به دو دسته انحرافات جنسی توأم با انحرافات جنسی را به طور کلی می
  بت تقسیم کرد:جنسی بدون مقارفات مقاربت و انحرا

 گاهی انحرافات جنسی به همراهانحرافات جنسی توأم با مقاربت:  - 1- 1
نماید. از میان انحرافات جنسی که در این گروه مقاربت یا نزدیکی جنسی بروز می

دوستی، دیگرآزاري و دوستی، مردهگرایی، بچهگیرند انحرافات همجنسقرار می
شوند. البته در هستند که معموالً منتهی به وقوع جرم میآزاردوستی از مواردي 

دوستی باید این نکته را بیان داشت که معموالً شخص مبتال خصوص انحراف آزار
دیده بوده و مجرم شخصی است که نسبت به وي مرتکب به این انحراف خود بزه

  .)33ص ش.،  1390(شیروي،  شودآزار می
انحرافات جنسی بدون مقاربت که : تانحرافات جنسی بدون مقارب -1-2

گري جنسی، تماشاگري شامل نمایش ،شوندمعموالً منتهی به وقوع جرم می
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 دراییافروزي، میل به دزدي و هرزهگري جنسی، یادگارخواهی، آتشجنسی، مالش
باشند. نکته حائز اهمیت در خصوص این گروه از انحرافات آن است که آثار و می

از  ترکماخوشایند انحرافات جنسی بدون مقاربت در غالب موارد پیامدهاي سوء و ن
تواند افروزي میاگرچه انحرافی مانند آتش ،انحرافات جنسی توأم با مقاربت است

منجر به حوادث خسارت بار عظیمی گردد، اما سایر انحرافاتی که در این گروه 
رافات جنسی توأم ي نسبت به انحترکمگیرند خطر جسمی و روانی بسیار جاي می

با مقاربت دارند. به همین دلیل شیوه برخورد و مقابله با این انحرافات مجرمانه، به 
  .)52ص ش.،  1390(شیروي، تر از انحرافات گروه اول است مراتب خفیف

  
  مفهوم اصطالحی جرم جنسیـ ب 

و بدون واسطه به منظور  مستقیماًرفتار جنسی رفتاري است که انسان آن را 
و در یک مفهوم کلی و  دهدشهوت خویش انجام می يمیل جنسی و اطفا يضاار

توان می ،عام هر رفتار جنسی را که در قانون براي آن مجازات تعیین شده باشد
 انگاري نشدهنامید. مفهوم انحرافات جنسی تا زمانی که در قانون جرم 12جرم جنسی

جرم  را از نقطه نظر ارتکاب هاي جنسیتوان جرم جنسی نامید. جرمباشند را نمی
اند. در به سه دسته جرائم جنسی خطرناك، ایذائی و با رضاي طرفین تقسیم کرده
اما در  ،کتب حقوقی از منظر قانونی تعریفی از جرم جنسی به عمل نیامده است

اي توان چنین گفت که جرم جنسی عبارت است از رابطهیک برداشت کلی می
نفر بدون مجوز قانونی. بنابراین تعریف جرائمی  یان دومشتمل بر مواقعه جنسی م

شوند که ممکن است به عنف یا جرائم جنسی محسوب می ءمانند زنا و لواط جز
  اکراه یا با رضایت شخص دیگر باشد. 
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  ها و مصادیق جرائم جنسی در حقوق جزاي ایرانجلوه ـ1
 میان زن و مردي بدون وجود رابطه رابطه جنسیه در اسالم، ب: زنا -1-1

زناکار را  زن ، و»زانی«است را که مرتکب زنا شده مردي. ودشگفته می زناج ازدوا
آمیزش  زنا به نزدیکی بین زن و مرد (شامل فقهی در تعریف .خوانندمی» زانیه«

اگر نزدیکی و دخول بنابراین . استدواج ازعقد و مقعدي) بدون  جنسی مهبلی
چند لمس و یا دیدن بدن هربا این وجود . شودگفته نمیصورت نگیرد، به آن زنا 
(فرمیهنی،  دشواما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاري نمی ،دختر نامحرم، حرام است

 ، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشتهاسالم در. )91ش.، ص  1386
ن نزول شأ نیز آیاتی وجود دارند که قرآن در. )38ش.، ص  1387مطهري، ( است

  .13باشدزنا می حرمتها درباره آن
زنا با محارم یکی از انواع جرائم جنسی محسوب : زنا با محارم - 1-1- 1

رضاعی. طبق بند  و سببی ،شوند: نسبیشود. محارم به سه دسته تقسیم میمی
قانون مجازات اسالمی حد زنا با محارم نسبی اعدام است. بنابراین  224الف ماده 

هاي دختر و نوه ،دختر ،خواهر ،ادراگر کسی که با محارم نسبی خود مانند م
دختر خواهر یا برادر ارتباط نامشروع جنسی برقرار کند به  ،خاله ، عمه،پسري

  مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
هتک ناموس یا زناي به عنف و اکراه به آمیزش زناي به عنف:  - 1-2- 1

ین شود که شدیدترجنسی یک مرد با یک زن برخالف میل و رضایت گفته می
زیرا طی آن مردي به عنف و اجبار و بدون  ،شودنوع خشونت جنسی شمرده می

طبق بند ت  .)163ص  ش.، 1388 (شریفی خضارتی،کند رضایت زن به او تجاوز می
قانون مجازات اسالمی حد زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی موجب  224ماده 

نون مجازات اسالمی هرگاه قا 224ماده  2اعدام زانی است. همچنین طبق تبصره 
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کسی با زنی که راضی به زناي با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا 
دادن دختر کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب

شدن او نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم
  جاري است. شود نیز حکم فوق

یکی دیگر از انواع جرائم جنسی از نوع رفتاري که در : ازاله بکارت -1-2
باشد. اگر کسی با می» ازاله بکارت«فقه جزایی نیز مورد توجه قرار گرفته است 

عالوه بر پرداخت مهریه،  ،کارت دختري را پاره نمایدباي پرده توسل به هر وسیله
از طریق زنا با دختر نابالغ یا زناي به عنف یا زن شود. ازاله بکارت تعزیر نیز می

ولی با زور  ،گیرد که در این صورت اگر زن بکارت نداشته باشدبالغ نیز صورت می
مورد تجاوز قرار گرفته باشد، متجاوز عالوه بر تحمل حد باید مهرالمثل را نیز 

ر شده است قانون مجازات اسالمی نیز به صراحت چنین ذک 658بپردازد. در ماده 
همسر با مقاربت یا با هر وسیله دیگري و بدون رضایت  هرگاه ازاله بکارت غیر :که

  موجب ضمان مهرالمثل است. ،صورت گرفته باشد
رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا  ـ2تبصره 

  نداشته باشد در حکم عدم رضایت است.
جازات اسالمی براي مرتکب هیچ تعزیري قانون م 658بنابراین طبق ماده 

  بینی نشده است.براي این جرم پیش
 یکی دیگر از مصادیق جرم جنسی ارتباط نامشروعارتباط نامشروع:  - 3- 1

)، گرفتنباشد. به رفتارهایی از قبیل تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (در آغوشغیر از زنا می
نامحرم، روابط نامشروع و اعمال گونه روابط میان زن و مرد لمس بدن و... و این

تواند به عنف یا بدون عنف یا با رضایت زن باشد که میمنافی عفت غیر از زنا می
باشد و در صورتی که این اعمال به عنف و زور باشد از مصادیق خشونت و آزار 
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هرگاه زن و «قانون مجازات اسالمی  637ماده  شود. به موجبجنسی شمرده می
ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی نمردي که بین آ

ضربه محکوم  99عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شالق تا 
این ». شودکننده تعزیر میخواهند شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه

ال منافی عفت به رود براي اعمدر حالی است که با توجه به ذیل ماده انتظار می
زیرا جرم جنسی به عنف و بدون  ،تري در نظر گرفته شودعنف مجازات سنگین

  عنف از حیث آثار فردي و اجتماعی با هم متفاوت هستند. 
گرایی یا میل به همجنس تاریخی بسیار کهن همجنسگرایی: جنسهم - 4- 1

 ین انحرافات بشريترتوان گفت این انحراف یکی از باسابقهبه طوري که می .دارد

 »14الیتهوهوموسکس« اصطالح گراییهمجنس مورد در .)194 ص ش.، 1376 ،دانش( است
 1342فروید، (گردد برند که مفهوم آمیزش با همجنس از آن مستفاد میبکار می را

به معناي  »15هومو«ه یونانی ال از پیشوند واژواصطالح هوموسکس .)152ص  ش.،
نفر که از  واژه براي بیان شرح احساسات عشق دو مشتق شده است. این» همان«

اعم از زن یا مرد  ،نسبت به یکدیگر میل جنسی داشته باشند جنس موافق بوده و
. در زبان عربی به این انحراف )162ص  ش.، 1379 انصاري،(گیرد مورد استفاده قرار می

نیز  »16گی«ه اقتباسی از عمل قوم لوط است. گویند کمی» لواط« در مردان
 . براي)195ص  ش.، 1387 ،(ستودهگرایی مردان است اصطالحی عامیانه براي همجنس

 »18لزبین«و  »17سافیک«گرایان زن نیز اصطالحاتی همچون انحراف همجنس
توان گفت: رفتار و سازش جنسی گرایی میشود. در تعریف همجنسبکار برده می

کمیته  1973تا  1950از سال همجنس از نظر عاطفی، جنسی و یا روانی. بین دو 
گرایی را یک اختالل روانی برشمرد، اما پس روانی آمریکا عمل همجنس بهداشت

عنوان یک انحراف از آن چنین اعتقادي میان روانپزشکان نقض گردید و دیگر به 
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بندي چهارم طبقه . در بازنگري)246ص ش.،  1370، نسرکال(بندي نشد جنسی طبقه
تدوین گردید درباره  19که توسط انجمن روانپزشکان آمریکاهاي روانی بیماري

خواهانی که شخصاً از تنها همجنس«گرایی چنین گفته شد: اختالل همجنس
گیري جنسی هایی که به تغییر جهتاند و آنقرار گرفتهرفتار خودشان مورد آزار 

در  مریکاانجمن روانپزشکان آ بنديطبقهدر » دارند. آرزومندند به درمان احتیاج
نامیده شد  »20ناراحتی مربوط به گرایش جنسی«خواهی همجنس 1994سال 

آماري و  بنديطبقهبر اساس دهمین تجدیدنظر  .)117ص  ش.، 1387 (کجباف،
گرایش جنسی به «ها و مشکالت بهداشتی نیز آمده است: المللی بیماريبین

ص  ش.، 1385 (اوحدي،» شودجنس موافق به تنهایی یک انحراف محسوب نمی

گرایی که همجنس. با وجود موضع انجمن روانپزشکی آمریکا مبنی بر این)271
باشد، بندي نمینابهنجاري جنسی نبوده و در دسته انحرافات جنسی قابل طبقه

گرایی باید همواره اما همچنان برخی از پزشکان بالینی بر این باورند که همجنس
ین موضوع همچنان میان روانشناسان محل یک نوع انحراف جنسی تلقی گردد. ا

  .)1221ش.، ص  1377(گودرزي، بحث است 
در قانون مجازات اسالمی در آیینه قانون:  گرایی مردانجنسهم - 4-1- 1

گاه دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه«لواط عبارت است از  233طبق ماده 
دادن بارت است از قرارع 21تفخیذ 234. همچنین طبق ماده »در دبر انسان مذکر

عنوان جرم جنسی در دسته  به ،گاه مذکرها یا نشیمناندام تناسلی مرد بین ران
گرایی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مجازات لواط براي فاعل حد همجنس

بودن شرایط است (صد ضربه شالق) و در صورتی که فاعل به عنف یا اکراه یا دارا
حد لواط براي مفعول در اط بپردازد مجازاتش اعدام است و به عمل لو 22احصان

  وجود یا عدم وجود احصان) اعدام است. هر صورت (
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در کتب فقهی در بخش حدود : گرایی زنان در آیینه قانونهمجنس - 4-2- 1
یعنی  ،مساحقه گویند و در تعریف آن مساحقه گرایی زنان را اصطالحاًجنسهم

مرد عادل ثابت  4دیگر بمالد و این عمل با شهادت  زنی فرج خود را به فرج زنی
شود و با شهادت زنان خواه به طور مستقل و خواه به ضمیمه مردان قابل می

 238در قانون مجازات اسالمی در ماده . )1864، ص 4(محقق حلی، جلد اثبات نیست 
تناسلی اندام تناسلی خود را بر اندام  مؤنثانسان  کهاینمساحقه عبارت است از: 

  حد مساحقه صد ضریه شالق است. 239طبق ماده  و همجنس خود قرار دهد
  

  بودن زاـ واکنش کیفري علیه مجرمان و منحرفان جنسی از ناکامی تا آسیبج 
اي جرم، فضاي ناامنی ناشی از بزرگنمایی رسانه تأثیردر بیشتر موارد تحت 

توان به امنیت طرد مجرمان میو انزوا و  23مردم معتقدند که با توسل به سزاگرایی
دست یافت. سیاستگذاران نیز بدون ارزیابی علمی مناسب و صرفاً به منظور جلب 

 آیندهاي فوري برمیافکار عمومی به ویژه پس از وقوع جرائم درصدد اتخاذ واکنش
زیرا سزاگرایان به استحقاق و شایستگی  ،کنندو رویکرد سزاگرایانه انتخاب می

در  24نمایند.تواند کیفر را توجیه نماید نظر میان امري اصلی که میمجرم به عنو
شدن احساسات عمومی فرصت انجام کار کارشناسی داراین شرایط به دلیل جریحه

لذا  ،)122ص  ش.، 1390 (مقدسی و همکاران،شود هاي علمی فراهم نمیو تحلیل
گرفتن حقوق متهمان و اي از نادیدهگاهی براي رسیدن به این هدف واهمه

هاي اخیر تحت تأثیر این رویکرد در برخی از ندارد. در دههمجرمان نیز وجود 
اند که در تعارض با اصول بنیادین حقوق تصویب شده هاي کیفري قوانینینظام

 زنی و اصل احترام به حریم خصوصیاصل پرهیز از برچسب ویژه بهکیفري است 
هاي امریکا مثال در یکی از ایالت . به عنوان)125ص ش.،  1390(مقدسی و همکاران، 
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هایی روي دیوار منزلش پالکارتر که ب پرونده قاضی محکوم را ملزم کرد در یک
خطر! مجرم جنسی در این مکان « ها نوشته شده بود:وي آنر نصب کند که بر

سباند که وي ماشینش عالمتی بچر همچنین وي ملزم شد بر .»کندزندگی می
بازتاب اتخاذ  .م.) 2001(کریستی، » خطر! مجرم جنسی«روي آن نوشته شده بود 

 ،در کاهش ارتکاب جرم نیست مؤثرشناسان نه تنها دگاه جرماین رویکردها از دی
و یا  ـ جنسی سازي مجرمان ـتواند منجر به حذف دائمی و یا ناتوانبلکه می
و دوري از جامعه براي مجرم جنسی شود. » 25کنندهشرمساري بدنام«موجب 

بنیانگذاران مکتب تحققی و پس از آن طرفداران جنبش دفاع اجتماعی بر این 
بودن و یا حتی ناتوانی اعتقاد بودند که سودمندي توسل به پیشگیري به ناکافی

ناتوانی از پیشگیري از تکرار از کیفر از بازدارندگی از طریق تهدید، سزادهی و نیز 
و کارکرد مجازات به  گردد، هرچند تنزل جایگاهگذر اجراي مجازات برمی

باشد. همچون کانت و هگل می بازدارندگی و ارعاب مورد نقد جدي فیلسوفانی
بنابراین مدت زیادي این تفکر به عنوان تنها توجیه سودمندي توسل به پیشگیري 

لیکن از حدود چهار دهه پیش، اندیشه دیگري در کنار و حتی  ،مطرح بود
سرکوبی «که اینجایگزین افق فکري پیشین قرار گرفته است و آن عبارت است از 

سازي رویکرد ناتوان». بار ظاهر شده استبلکه زیان ،کیفري نه تنها ناکارآمد
هاي عدالت کیفري مبتنی بر حذف مجرم و تشدید مجازات حبس در سیاست
شود که نشانگر روح ایران و در گفتمان مقامات عدالت کیفري نیز مشاهده می

 هاي شدید و توسعه دامنه افساد فیگیري حاکم بر قانون است. مجازاتسخت
اصالح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري «قانون االرض در 

و اعمال مجازات اعدام و محرومیت دائمی از حقوق  26نمایندفعالیت غیر مجاز می
و طرح سیاست سختگیرانه جدید مانند » هاي حبس و...اجتماعی و جمع مجازات
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تجاوز به عنف  که» 27طرح تشدید مجازات جرائم اخالل در امنیت روانی جامعه«
یکی از مصادیق آن است مصداق بارز این رویکرد است. همچنین تجربه رسیدگی 

جو  تأثیردهد که در بسیاري از مواقع تحت به جرائم جنسی در ایران نشان می
احساسی و با این ادعا که مردم خواهان اجراي سریع عدالت هستند ترتیبات 

ی عادالنه به ذهن سنقض موازین دادر رود که شائبهاي پیش میرسیدگی به گونه
جرائم جنسی از مصادیقی هستند که  کهاینکند. با این حال با وجود خطور می

با  ،اندها وعده دادهدرنگ ر ا مقابل آنهاي قاطعانه و بیمقامات سختگیري و پاسخ
از طرف آشنایان و وابستگان نشان  به ویژهاین حال تداوم ارتکاب جرائم جنسی 

 اند. استفاده از راهکارهايهاي سزاگرایانه بازدارندگی عمومی نداشتهدهد که سیاستمی
  تري براي مقابله با این جرائم است. پیشگیرانه و درمانی تدبیري مناسب

  
  آمدي کیفربا ناکاربخشی در مقابله درمان و توان ـد 

ستند ها هریک داراي فکر و عمل متفاوتی هاین یک واقعیت است که انسان
ها به دلیل اي از انسانو این امور نقش بسیار مهمی در ارتکاب جرم دارند. عده

 شوند، امادانند که مجازات میگذارند، زیرا میآگاهی از مقررات، قانون را زیر پا نمی
 اي از بزهکاران هستند کهنژندگونهنوعی از مجرمان مانند مجرمان به عادت یا روان

 گیرند. این گروه از بزهکاران به علت تضادهايجازات، قرار نمیتحت تأثیر ترس از م
 هاي درونی خود نیستند. بنابراینشدید (ناخودآگاه) قادر به مقاومت در مقابل سائق

سازوکارهاي ناکارآمد و آشکار تنبیه و مجازات در خصوص برخی از بزهکاران، 
گرا گشود که در اثبات بخشی مجرمان را به اندیشمندانو توان انداز درمانچشم

آغاز با نام منتقدان دیدگاه حاکم، یعنی مکتب کالسیک قدم به میان گذاشتند و 
(سلیمی و همکاران،  آراي خود را با تکیه بر دستاوردهاي علوم تجربی عرضه کردند
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بخشی در معناي خاص کلمه، عملیات . مراد از درمان و توان)520ص ش.،  1386
هاي روانی، ها، بیمارستانهایی چون زندانماعی در محیطکارگزاران کنترل اجت

هدف  باشد.صالح و تربیت، مراکز بازپروري معتادین و... میاهاي ها، کانونندامتگاه
 باز و بسته نیز تأکیدهاي باز، نیمهها در محیطاز این عملیات که بر امکان اجراي آن

ساختن او از  به جامعه و برخوردارمؤثر کجرو آوردن زمینه بازگشت فراهم ،شودمی
هاي الزم براي بازگشت به جامعه است. هاي زیستی و روانی و دیگر مهارتتوانایی

» پیشگیري«ي هابخشی یکی از ابعاد و راهبرددر معناي موسع نیز درمان و توان
ي حمایت از هابخشی خود را در برنامههاي نوپدید درمان و توانباشد. جلوهمی
ها و آالم یدگان نیز نمایان ساخته است که هدف آن تحلیل و تسکین آسیبدبزه

هاي هاي پزشکی، مشاوره، حمایتدیدگان در قالب کمکجسمانی و روحی بزه
  کنند. هاي مالی دنبال میي روانی و همچنین جبران خسارتدرمانگرعاطفی و 

  
ها و رار جرمهاي اصالحی و درمانی در ممانعت از تکویایی کاربستـ پ هـ

  هاي جنسیانحراف
 درمانی براي مهار مجرمانرویکردهاي پزشکی و علم روان 1950در اواسط دهه 

 بینی تکرار جرم و تعیین حدود قابلیت بازپروريو منحرفان به اوج خود رسید. پیش
طرفه رویکرد مذکور افزود. پژوهشگران روانشناس مجرمان در واقع بر گسترش یک

 د که برنامه اصالحی و درمانی مؤثر براي پیشگیري از تکرار رفتارهايکننتأکید می
 مستقیماًمجرمانه جنسی باید از اصولی تبعیت کنند. نخست آنکه درمان باید 

هاي دینامیک و ویژگییی باشد که قابل تغییر بوده (هامتوجه آن دسته از ویژگی
ش.، ص  1387(غالمی، ت که در ارتباط مستقیم با رفتار مجرمانه فرد اس )28سیال

براي ارتکاب جرم عوامل متعددي همچون سن، جنس، وضعیت  مؤثرعوامل  .)72
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توانند در هاي آماري میهرچند وجود چنین ویژگی ،باشنداقتصادي، شغلی و... می
هاي درمانی قابل اما در برنامه ،بینی تکرار جرم مورد استفاده قرار گیرندپیش

ها و عوامل سیال و قابل تغییر باید بخشی حالی که فاکتورباشند در استفاده نمی
هاي اصالحی و هاي درمانی را تشکیل دهند. در گام دوم برنامههاي برنامهاز آماج

وسیله کارکنان ه باید ب ضرورتاًگردد ان تنظیم میبزهکارتربیتی که براي بازپروري 
به مورد اجرا درآیند.  ،اندهریزي شدکارآزموده و ماهر به همان ترتیبی که برنامه

تواند کاهش تکرار جرم پرسنل فاقد مهارت نمی به وسیلههاي مذکور اجراي برنامه
هاي اصالح و تربیت اصل سومی نیز اجراي برنامه به دنبالرا در پی داشته باشد. 
هاي باید کسانی را مورد هدف قرار دهند که به برنامه کهاینباید رعایت شود و آن 

زیرا کاهش تکرار جرم قابل  ،ي بیمارگونه در معرض تکرار جرم هستندنحو
گیري و ارزیابی است. بسیاري از بزهکاران از درجه احتمال تکرار جرم اندکی اندازه

هاي فشرده اصالح و تربیت به کاهش تکرار جرم آنان به برنامه تأثیربرخوردارند و 
 هاي اصالحی و درمانی مؤثري برنامهباشد. آخرین اصل اجراسختی قابل ارزیابی می

هاي ها باید به ترتیبی اجرا شوند که با توانایی و قابلیتاین است که این برنامه
هاي رفتاري فردي بر این اساس باید ویژگی .فراگیري بزهکاران متناسب باشند

گران نظام اجتماعی بزهکاران را در نظر قرار گیرد. در اوایل قرن بیستم اصالح
هاي بسیاري دادند که نظام اصالح و درمان وعده خصوصاًالت کیفري و عد

بزهکاران با توسل به  بنديطبقهتوانند اقدام به اندیشمندان علوم اجتماعی می
 1940هاي وسایل علمی و سپس درمان آنان، آن هم به صورت علمی کنند. در سال

با بزه بسیار گسترش  هاي علمی رفتار با بزهکاران و سپس برخوردجستجوي روش
 شناسان معتقد بودند و یا امیدوار شدند که راه حل علمی برايیافت. بسیاري از جرم
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 درمانیمقابله با بزهکاري وجود دارد. این رویکرد خصوصاً به وسیله متخصصان روان
  باشند.تبلیغ شد که کلیه اختالالت رفتاري از جمله جرم قابل شناسایی و درمان می

شناسانی دید که ایان را در کنار جرمدرمانگرتوان روانترتیب میبه این 
در قانونگذاري کیفري،  خصوصاًکردند. این رویکرد تالش براي درمان مجرمان می

ی سان در مراحل دادردرمانگرهاي درمان پزشکی و دخالت روانبا پذیرش روش
ور، پذیرش نظام کیفري نیز به خوبی مشهود است. یکی از نتایج پذیرش مدل مذک

قانون اقدامات تأمینی  5و احکام نامعین از نظر مدت است که انعکاس آن در ماده 
ایران نیز مشهود است. بنیان پذیرش این دسته از تدابیر به این معناست  1339

بنابراین باید از  ،پذیر نیستکه چون تعیین زمان دقیق درمان بزهکاران امکان
کرد. این رویکرد از این دریچه مورد حمایت قرار صدور احکام معین خودداري 

گرفت که با اختتام امر درمان و تکمیل آن، نهاد آزادي مشروط و سایر نهادهاي 
اقدام به آزادي بزهکاران خواهند کرد و در صورت عدم مشارکت  ،ولؤمشابه و مس

ارانه بزهکار در درمان با ادامه تحدید آزادي وي جامعه از خطرات رفتارهاي بزهک
 توان گفت که چنین نظام مبتنی بر پذیرشاو در امان خواهند بود. به این ترتیب می

  باشد که شامل:فرض میچند پیش
بر بزهکاري زندانیان و  مؤثرآگاهی و مهارت کافی براي تشخیص عوامل ـ 1

 ؛بزهکاران معین

و یا  رفتار شده یا تعینی در جهت اصالحتعیین هاي از پیشوجود برنامهـ 2
 ؛آموزش بازیابی شخصیت بزهکاران

 ـ وجود وسایل و ابزارهاي تشخیصی در جهت تعیین سطح آمادگی مجرمین3
 جهت خروج از نهادهاي مراقبتی. 



  1394وچهارم، پاییز سال نهم، شماره سی            حقوق پزشکی / فصلنامه 94 

ست
کارب

یاس
، س

کی
زش

و پ
ی 

أمین
ي ت

ها
ت

ی 
مان

در
رفتا

رار 
 تک

ه با
قابل

ر م
ر د

حو
م

ي...
رها

 

کنون تشخیص و دستیابی به چنین ابزار و هرچند واقعیت این است که تا
این است که تواند وجود داشته باشد اما آنچه می ،پذیر نشده استتجهیزاتی امکان

هاي گاهیآبا دسترسی به منابع کافی و متخصصین خبره و کاردان امکان تحصیل 
  هاي صالح و درمان فرهم گردد.الزم براي توسعه برنامه

  اقدامات درمانی مؤثر براي تکرارکنندگان مجرمان و منحرفان جنسی ـ1
در  ر ارتباط با درمان مجرمان ـ به طور خاص ـددرمان در مفهوم عام:  - 1- 1

مجرمان ممکن است آثار و نوشتگان قابل توجهی وجود  مقایسه با درمان غیر
هاي متعددي ارائه شده است. یکی باره تئورياما بدون تردید در این ،نداشته باشد

ین سؤاالتی که همواره مطرح شده است این است که چرا مجرمان خود ترمهماز 
کنند؟ و چگونه باید آنان در مراحل مختلف درمان ا براي درمان عرضه نمیر

ین ترمهمخصوص  اي راجع به صغار نابهنجار دردر مقاله» کاردین«درگیر نمود. 
آنان مفهوم صحیحی از مشکل خود در ذهن «نویسد: هاي این گروه میویژگی

برخی ». ناتوانندشکل درمان و پیچیدگی آن نداشته و در عین حال از درك م
دیگر اذعان داشتند یکی از مشکالتی که مانع از دسترسی به پیشرفتی قابل 

هاي شود این است که در این زمینه تئوريرفتار جنایی می مؤثرمالحظه در تغییر 
اي کافی وجود ندارد تا به درك مجرمان مزمن یا همیشگی که زندگی مجرمانه

ي سوق داده شوند. ماتیس سیندبرگ در دارند کمک نموده تا به زندگی عاد
درمانی در مراکز اصالح و تربیت به این نتیجه رسیده است که بسیار مطالعه روان

هاي معین گروهیص زندانیان و تعیین آنان در زیرضروري است تا پس از تشخ
ضمن تنظیم برنامه درمانی ویژه به درمان آنان پرداخته شود. فهم و درك پویاي 

اي و مجرمان مکرر اولین قدم براي درمان بزهکاران مکرر و جرائم حرفه تکرار جرم
هرچند از نظر تاریخی تصور بر این بود که این گروه از مجرمان قابل تغییر  ،است
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اما تحقیقات اخیر  ،توانند واکنشی داشته باشندنیستند و در مقابل درمان نمی
 1387 (غالمی،این گروه وجود دارد دهند که امکان ایجاد تغییرات مشخص در نشان می

درمانی بر اصالح فکري مجرمان مکرر با تشخیص . متخصصان روان)276 صش.، 
پذیر تأثیرها با مجرم زمانی که او بسیار ورزند. آنمجرمانه تأکید می هاياندیشه

شوند. این مواجهه به خواهد تغییراتی را بپذیرد روبرو میاست و به نحوي که می
دهد. ضرورت هاي پیشین آنان را به درك بافت فکري مجرم سوق میآگاهیعالوه 

ها نیز ین شرط درمان از طرف خود آنترمهمدرك بافت فکري بزهکاران به عنوان 
البته در بسیاري از موارد آشنایی با بزهکاري و  ،29مورد تأکید قرار گرفته است

ان درمانگرخاطر به روان به همین ،هاي او آسان نیستبردن به کنه اندیشهپی
بنابراین  شود به واسطه عدم همکاري بزهکاران دلسرد و نومید نگردند.توصیه می

یت اعمال مسؤول کهاینها براي رغم سنگدلی بزهکاران و تالش مداوم آنعلی
ان درمانگرهاي مستمر ها و تالشخویش را بر گردن دیگران بیندازند راهنمایی

ان درمانگربخشکاند. نتیجه آن خواهد شد که بزهکاران با  تواند این ریشه رامی
مند خواهند شد. والتر دیل خواهند داشت و به امر درمان عالقهمکاري بیشتري 

کند که بر اساس حرکت موفق از یک مرحله به روانشناس پیشنهاد میاسکات 
ه شود. نظر گرفت در ارتباط با درمان مجرمان مکرر سه مرحله باید مد مرحله دیگر
اول هدف استقرار احساس ناخوشایندي از افکار و اعمال مجرمانه در در مرحله 

پردازد که او هایی میاست. در مرحله دوم مجرم به فراگیري مهارت مجرمان مکرر
تر و سپس یک را قادر به تغییر رفتارش از رفتار جنایی شدید به جرائم خفیف

 هايکنترل استرس، عصبانیت و آموزش مهارت گرداند.شهروند تقریباً مطیع قانون می
گیرد و سرانجام در سومین مرحله حل مشکالت در این مرحله مورد تأکید قرار می

را با تشویق و تحریک مجرم و کمک به او جهت  30روش زندگی غیر مجرمانه
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 اش به زندگی عادي باید تقویت کنیم، ممکن است مجرم در یک زمانتعیین توجه
آمیزي جهت ن شیوه عمل کند. اصل آن است که به نحو موفقیتمشخص به ای

هاي متعدد میان حصول به پیشرفت با او ارتباط برقرار کنند. با وجود تفاوت
ها وجود دارد بسیار مهم است که استراتژي درمان، عناصر مشترکی نیز بین آن

هاي شهشود. اندیغاز شود که مجرم در زندان نگهداري میآامر درمان زمانی 
هاي اساسی اراده زندگی پرورش داده شوند و مجرمانه باید اصالح گردد و مهارت

توانایی  نهایتاًمجرمانه تقویت گردد و  مورد عمل قرار گیرند، روش زندگی غیر
کردن مرتکب گسترش و تکامل ارتباط با دیگران باید نمایش داده شود. درگیر

از مرحله تغییر عقیده مجرم درباره مصر بر ارتکاب جرم با امر درمان بخشی 
این مطلب است که او واقعاً داراي مشکل رفتاري پذیرش و درك  به عنواندرمان، 

زمانی که در طول درمان احساس امنیت کند و  براي زندگی در جامعه است. مجرم
توان به ي که حس همدردي و همکاري را به او نشان دهد در نتیجه میدرمانگر

  تري دست یافت. مؤثرمانی اطالعات و در
به درمانی رواندرمانی در بازپروري و بازسازي مجرمان: انواع روان - 2- 1

درمانی فردي شامل روانکاوي، شود. رواندو نوع فردي و گروهی تقسیم می
گروهی شامل گروه درمانی و هیپنو  درمانیرفتاردرمانی، هیپنودرمانی است و روان

ها خواهیم پرداخت و در به اختصار به توضیح آنشود که در ذیل درمانی می
  هاي درمانی نیز اشاره خواهیم کرد.نهایت نیز به سایر روش

: هدف روانکاوي ایجاد تغییرات 31روانکاوي ـ الف: درمانی فرديروان - 2-1- 1
کردن عوامل پنهانی و کند که با پیداسعی می درمانگرباشد. پایدار در افراد می

هاي رفتاري و شخصیتی او را پیدا کرده و ها اختاللم و تحلیل آنناخودآگاه مجر
ها کمک نماید تا قادر به سازگاري و ادامه زندگی آرام و به مجرم در شناسایی آن
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درمانی عبارت است از کوشش براي تغییر : رفتار32درمانیـ رفتارب  متعادل باشد.
ها و اصول ن به کمک روشهاي هیجانی انساعادي و ناراحتی و درمان رفتار غیر

شدن جایگزین رفتار ن رفتار مناسب از طریق یادگیري و شرطیآیادگیري که در 
: بعضی از روانشناسان و روانپزشکان از 33درمانیـ هیپنو ج گردد.نامناسب می

العملی دادن عکساي که با توانایی شخص به نشانواره (پدیدههیپنوتیزم یا خواب
ها مشخص ها و خاطرهدادن ادراكتغییرناسب، به وسیله هاي منسب به تلقین

 درمانیکنند. د ـ رواندرمانی استفاده میاي براي تسهیل روانشود) به عنوان وسیلهمی
: این روش براي کسب تعادل روانی و تسکین فوري مجرم که با تقویت 34حمایتی
بکار  ،شوداشته میهاي جدید به مورد اجرا گذهاي دفاعی و ایجاد مکانیزمسیستم

با مطالب خودآگاه سروکار دارد. این نوع  درمانی حمایتی عمدتاًرود. روانمی
درمانی برخالف روانکاوي، مسائل و مشکالت جاري در کانون توجه قرار دارد روان

  شود.و از کاوش و تفحص در ناخودآگاه گذشته مجرم احراز می
یک وي ر درمانی برهاي روانبکاربردن روش: 35درمانی جمعیروان - 2-2- 1

 درمانیگیري از تأثیر متقابل اعضاي گروه بر یکدیگر را روانگروه از جمله بهره
 هايدرماندرمانی فردي و دیگر انواع رواندرمانی گروهی رواننامند. در روانگروهی می

درمانی : خانواده36درمانیخانواده ـالف گیرد: روانپزشکی نیز مورد استفاده قرار می
این روش  نوعی گروه درمانی است که در آن واحد درمانی هسته خانوادگی است.

باشد و از موضوع این مقاله خارج درمانی بیشتر براي حل تعارضات خانوادگی می
ست که ا روانی یک روش درمانیگزاري: سایکودرام یا نقش37سایکودرام ـ ب است.

ها و مسائل هیجانی استفاده ، تعارضدر آن ساختمان شخصیتی، روابط بین فردي
  .)2003ش.، ص  1386(سادوك،  شودمی
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درمانی انفرادي و هاي روانعالوه بر روش: هاي درمانیسایر روش - 2-3- 1
هاي دیگري براي درمان مجرمان وجود دارد: گروهی که ذکر شد، شیوه درمان

هاي گوناگون وشبخشی: در این روش هدف بکاربردن رکاردرمانی و توانـ  الف
با تشخیص دقیق  مؤثربخشی هاي اجتماعی الزم است. توانبراي کسب مهارت

هاي جسمی، جنسی و روانی را در بر گیرد که خود ارزیابی دقیق ناتوانیصورت می
 حال و اکنون) تأکید: شکلی از درمان است که بر (38درمانیگشتالت ـ گیرد. بمی

به تاریخ و ». چرا«است نه بر » نه و چطورچگو«داشته و تمرکز اصلی آن بر 
گذشته فرد توجهی ندارد و برایش مهم نیست که چرا فرد رفتاري را انجام داده یا 

 به دنبالدلیل انجام کارهایش چه بوده و یا در آینده چه خواهد. این روش درمانی 
 هاالبافیریزي خیها: برونریزي خیالبافیباشد. ج ـ برونحل مشکل در زمان حال می

ست. در این هاي درمانی، براي افزایش آگاهیترین شیوهیاها یکی از متداولؤو ر
 هاي درونی با تأکید بر رفتارگراییشیوه درمانی تأکید روانکاوي بر حل و فصل تعارض

  .)450ش.، ص  1370(هیلگارد و همکاران، باشد و خودشکوفایی می
  یدرمان مجرمان و منحرفان جنس ـ2

 کنند یا رفتارشانجایی که منحرفان و مجرمان جنسی جرم خود را انکار میاز آن
معموالً براي شروع درمانگري آمادگی ندارند در  ،دانندرا یک مشکل جنسی نمی

گیرد مسائل علمی و اخالقی نتیجه اقداماتی که به منظور درمان آنان صورت می
رند که در چارچوب کنند. برخی از محققان عقیده دامتعددي را مطرح می

مزایاي انگیزه مشارکت منحرفان و  ارائهها باید با ات اصالح و تربیت و زندانمؤسس
 مجرمان جنسی را در جلسات درمانگري ایجاد نمود. در حالی که برخی از پژوهشگران
بر این باورند که به علت فشارهایی که مقامات قضایی و نهادهاي دیگر خواسته یا 

کنند جلب مانگران و منحرفان یا مجرمان جنسی تحمیل میناخواسته به در
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شود به هر حال در عمل مشاهده می رضایت کامل مجرم یا منحرف الزامی است.
هاي درمان در هر دو گروه داوطلب و غیر داوطلب مشابه که نتایج حاصل از روش

ول است و قطع درمانگري قبل از فرایند آن حتی در افراد داوطلب بسیار متدا
سوم مراجعان درمانگري را بیش از پایان آن را اي که بیش از یکباشد به گونهمی

که عدم  هاکنند. این امر شاید به این دلیل است که چارچوب بسته زندانرها می
تواند محیطی مناسب دسترسی زندانیان به تسهیالت اجتماعی را در پی دارد، نمی

فراد غیر همجنس یا تحول بازخوردهاي هاي اجتماعی با ابراي گسترش مهارت
جنسی باشد. اغلب مجرمین جنسی به دو یا چند نوع از انحرافات جنسی  غیر

در واقع از  کند.نیز درمان آنان را با مشکل مواجه می مسألهدچار هستند و همین 
آنجایی که بر عمل مجرمانه بر فرد به صورت یک عادت ثانویه درآمده است و این 

 شناسد، لذا درمانارضاي جنسی خود، راهی جز عمل مجرمانه را نمیشخص براي 
بست اي که درمان مجرمان جنسی را با بنالبته نکته ،بسیار سخت خواهد بود

عدم پذیرش این افراد در جامعه است. بنابراین براي معالجه  ،سازدمواجه می
عی، اعضاي منحرفان جنسی عالوه بر پزشکان، روانپزشکان و مددکاران اجتما

ها زندگی خانواده و افراد جامعه که این گروه از منحرفان و مجرمان در بین آن
بلکه با پذیرفتن رفتار  ،کنند نباید به عنوان یک مجرم خطرناك بنگرندمی

جتماعی و پذیرفتن بیماري و تالش براي ابیماران  به عنوانبیمارگونه و تلقی آنان 
بینی در مجرمان یب با تقویت روحیه خوشدرمانشان کمک کنند. به این ترت

شود. همچنین در درمانی و معالجه جسمانی آنان باز میجنسی راهبردهاي روان
 ها، رؤیاها و باالخره مشکالتدرمان مجرمان جنسی بر گره ناخودآگاه درونی، انگیزه

ارتباطی فرد منحرف با دیگران توجه داشت. قبل از شروع درمان این گروه از 
وري اجتماعی، مان باید به یک ارزشیابی جامع در سطوح مختلف، کنشمجر
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شناختی، عاطفی و فیزیولوژیک آنان مبادرت کرد و با آنکه تمام مجرمان جنسی 
اما این متخصصان بر این باورند که بهترین  ،هاي منحرفانه نیستندداراي گرایش

هاي ابر محركتواند در برهاي درمانگري مناسب میکردن روششیوه مشخص
 رفتارهاي مجرمانهکردن کیفري براي سرکوبي هادر برخی از نظام 39جنسی باشد.

به نام برخی از متخصصان در مورد استفاده از یک داروي ضد هورمون  ،جنسی
به هر  .آوردمیوجود ه کنند که نوعی اختگی موقت را بمیگفتگو » سیپروترون«

و  هاافات جنسی مستلزم بکارگیري روشحال باید گفت که درمان هریک از انحر
 .ي درمانیهاگروهی و یا سایر روش ،صورت فرده درمانی است چه بروانتدابیر خاصی 

توان براي همه اقسام انحرافات جنسی یک روش درمانی کلی برشمرد مین بنابراین
  . و از یک مدل خاص براي رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کرد

  
  ی در اصالح مجرمان و منحرفان جنسیتأمینیري اقدامات جایگاه بکارگ ـو 

نظام کیفري در عین  مؤثری تربیتی به عنوان ابزار مهم و تأمیناقدامات 
اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیري از جرم  ،واجد صفات قضایی است کهاین

 ،ودبهب ،اصالح ،یتأمینمنظور از اقدامات . )41، ص .ش 1374(قاسمی،  رودمیبکار 
و تربیت و تنبیه محکومان است. این نهاد  جرائمدرمان و پیشگیري از وقوع 

جهت جلوگیري از تکرار جرم ایجاد شده بود در واقع یک تدبیر به حقوقی که 
اما با این وجود این  ،)35ص  ،ش. 1380(رهامی، پیشگیرانه قبل از وقوع جرم است 

مجازات اصلی و تکمیلی و گاهی  حتی به عنوانگاهی  ،اقدامات گاهی جنبه اداري
محکوم بودن درجه خطرناكی تأمین. در اقدامات شوندمی هاجانشین مجازات

ی با مجازات نیز در این است که تأمینتفاوت اقدامات  ر کار است.محک و عیا
و اصالح و تربیت مجرمان  جرائمهدف از بکارگیري این اقدامات پیشگیري از وقوع 
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 .)165ص  ش.، 1346 ،نیا(کی از مجرم نیست» جوییانتقام«نظور جه مواست و به هیچ
 شود در حالیمیمجازات بستگی به شدت و ضعف جرم دارد که درباره مجرم اعمال 

بلکه شخصیت مجرمان  ،ی درجه شدت جرم مورد نظر نیستتأمینکه در اقدامات 
 بینینی را پیشتوان براي درمان بیماري مدت معیمیزیرا ن ،شودمیدر نظر گرفته 

ي هااز ویژگی کرد در حالی که مجازات باید طبق قانون داراي مدت معینی باشد.
 دادنی و تربیتی پیشگیري از وقوع تکرار جرم و عادتتأمینبارز بکارگیري اقدامات 

نیل به این هدف  .)59، ص ش. 1380(رهامی،  مجرم به زندگی عادي اجتماعی است
جرمان در پاالیش و تهذیب اخالقی و روانی کار آسانی نیز بدون تمایل و رغبت م

ما با این وجود بکارگیري اقدامات تربیتی و اصالحی مقدم یا همزمان با ، انیست
ان و منحرفان مجرمبرخورد با براي ترین شیوه مناسب به عنواناجراي مجازات 

ي هاارزیابی از کنندهامیدباشد. نتایج نامیلکه ضروري نیز ب ،جنسی نه تنها الزم
خصوص مجرمان جنسی در  سزاگرایانه در صرفاًتدابیر  تأثیرشده در زمینه انجام

به  که پس از اجراي مجازات مجدداً به رشد این نوع بزهکاران جریان رو کنترل
 را به سوي بکارگیري شناسجرماندیشمندان بروز چنین رفتارهایی گرایش داشتند 

این نوع  رمان روانی و جسمانیدر جهت اصالح و د و تربیتیدرمانی  مؤثرات اقدام
 ،1392مطابق قانون مجازات اسالمی سال  کهاینبا وجود از مجرمان سوق داد. 

ه اما قانونگذار ب ،اثر شده استملغی و بی 1338ی و تربیتی تأمینقانون اقدامات 
 بازپروريدر جهت  هاخاطر اهمیتی که بکارگیري این اقدامات در کنار سایر مجازات

 خط فراموشی نکشیده است و همچنان به عنوان هانکند بر روي آمجرمان ایفا می
  را مورد لحاظ قرار داده است. هانتربیتی آ مؤثرتدابیر 
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  گیرينتیجه
میل جنسی از جمله غرایز طبیعی انسان بوده و همانند سایر نیازهاي غریزي 

راه و روشی براي ارضاي  تأمینتلزم و طبیعی مانند نیاز به خوردن و آشامیدن، مس
آن است و در صورت فقدان وجود یک بستر مناسب براي رفع نیازهاي جنسی، 

البته نباید این نکته را نادیده ، منتهی به بروز رفتارهاي انحرافی گردد تواندمی
انگاشت که تنها منشأ بروز رفتارهاي مجرمانه و انحرافات جنسی عوامل محیطی و 

بوده و عوامل بیولوژیکی و روانی نیز در بروز این پدیده مؤثر هستند.اکتسابی ن
 يانگارجرمانحرافات جنسی نیز از جمله انحرافات رفتاري هستند که در اغلب جوامع 

اگرچه در خصوص تعیین مصادیق رفتارهاي جنسی انحرافی به عنوان  ،شوندمی
ایی کشورها مشاهده یک رفتار مجرمانه اختالف نظرات بسیاري در سیاست جن

شود، اما شکی نیست که برخی از انحرافات جنسی در تمامی جوامع جرم می
براي ي سنگین هاآن مجازات به دنبالیت کیفري و مسؤولمحسوب شده و موجد 

حال پرسش آن است که آیا با توجه به مباحثی که در این ست. هامرتکبین آن
ري از مجرمان جنسی در راستاي پژوهش به آن اشاره و بیان گردید که بسیا

تمنیات جنسی خود و در اثر فشار ناشی از عوامل درونی و بیرونی کردن برآورده
 عاملی مهم براي پیشگیري از تواندمی هانآکردن مجازات شوند،میمرتکب جرم 

 نیز توجه ویژه داشت. دیگريبه اقدامات یا باید باشد  هانآ تکرار جرم و یا انحراف
از ابزار با استفاده  صرفاًبیانگر آن است که مبارزه با بزهکاري مکرر جنسی  هاهیافت

که در  ییهاکیفري موفق نیست و چنانچه ذکر کردیم براي این منظور باید به روش
از  هانآ اجتماعی بزهکاران و اصالح شیوه تفکر و اندیشهکردن درمان و بازسازگار

ي زندگی آنان از طرف دیگر تکیه دارند هاطرف و افزایش کارایی و مهارتیک
شکی اعمال شده به جهت محض پزاقدامات  کهاینو با توجه به ورزید  تأکید
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 اغلب اقداماتی هانکاهش توان و میل جنسی مرتکب به منظور کاهش تکرار جرم آ
کردن شود و حتی بکارگیري برخی از این اقدامات نظیر اختهمیناکارآمد محسوب 

 را به گرایش به انحرافات هاننماید و آمیرحم تبدیل بی را به اشخاصی هانار آبزهک
فري براي تخلیه عصبی پیدا چراکه هنگام تحریک راه م ،دهدمیجنسی سوق 

به رفتارهاي غیر و حتی گاهی ي غیر مشروع هاهلذا براي ترضیه خاطر به را نکرده،
رسد شیوه مطلوب درمانی می لذا به نظر ،شوندمینیز متوسل  انسانی و حتی قتل

از طریق مددکاران  هاناین دسته از مرتکبان برقراري ارتباط درست روانی با آ
 لذا گام اول در درمان این دسته ،باشدمیان روانشناسان و درمانگراجتماعی و روان 

 نپیرامو هاناز مجرمان و منحرفان به منظور حفظ و حمایت از جامعه تغییر تفکر آ
 باید اذعان داشتتربیتی و ی تأمیناقدامات در مورد همچنین  .تکرار آن استو  جرم

 عملجنسی تا حدودي موفق  جرائمدر کنترل و مقابله با که بکارگیري این اقدامات 
بخشی آن در مقابله با عدم کارایی اعمال مجازات بروي این دسته از و اثراند کرده

 کهاینوجود  بانیز  1392اسالمی سال  قانون مجازات. در مجرمین قابل توجه است
عوامل وقوع  ،حالت خطرناكاما  ،اندجایگاه سنتی خود را حفظ کرده هامجازات

با این وجود  .اندر گرفتهمورد توجه قرانیز دفاع اجتماعی  ،اصالح و تربیت ،جرم
ی و تربیتی تأمیندر کنار بکارگیري اقدامات ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 

و استفاده از آن براي  رد تا به جرم ارتکابیشخصیت بزهکار توجه دا که بیشتر به
 گیرد ومیمجرمان جنسی به منظور مقابله با جرم جداي از مجازات مطمع نظر قرار 

 .رسدمیتر به منصه ظهور بازپروري و اصالح بزهکاران جنسی سریع ،سان درمانبدین
 گذارانگذار و سیاستقضایی و توجه قانوني مراقبت اجتماعی و هاوجود سیستم

زیرا چنین افرادي پس از آزادي از زندان  ،ایرانی به این مقوله خالی از لطف نیست
 گردند و توسل به اقدمات مراقبتی و نظارتیمیخطري بزرگ براي اجتماع محسوب 
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رت قرار گیرند تا زمانی که ثابت شود خطري ااز این جهت است که افراد تحت نظ
روانی ي هاو از بحران تأمینراي اجتماع ندارند و بدین طریق آرامش عمومی ب

   در جامعه کاسته خواهد شد. هانناشی از حضور آ
  

                                                        
  هانوشتپی

شناسی، انحراف دورشدن از هنجارهایی است که در جامعه و اخالق عمومی داراي . از منظر جرم1
راهاي اجتماعی نظیر تقبیح و سرزنش است، اما جرم دورشدن از هنجارهایی است که داراي ضمانت اج

باشد. وجه مشترك جرم و انحراف، وصف قانونی از یکسو و ضمانت اجراي کیفري از سوي دیگر می
ها در ضمانت اجراي حقوقی و قانونی کردن به هنجارهاي اجتماعی و وجه افتراق آنگرفتن و پشتنادیده

 جرم است، در حالی که انحراف فاقد ضمانت اجراي حقوقی و داراي ضمانت اجراي اجتماعی است.

2. Sexual Deviation 
3. Pluralistic 
4. Relative 
5. Individualized 
6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
7. Unusual fantasies 
8. Sexual urges of behavior 
9. Humiliating 

 گویند.به هرگونه فعالیت زناشویی که همراه با درد باشد، دیسپارونیا یا فعالیت زناشویی دردناك می. 10

انقباض غیر ارادي عضالت تناسلی زن که سبب ممانعت از دخول آلت تناسلی مرد به طور غیر . 11
 ارادي است.

12. sexual offence 
 3، 2 آیات نور سوره ؛32آیه  اسراء سوره ؛5آیه  مائده سوره ؛25و  24، 22، 16، 15 آیات سوره نساء. 13
 .68؛ سوره فرقان آیه 8و  3

14. Homosexualite 
15. Homo 
16. Gay 
17. Saphic 
18. Lesbian 
19. DSM-IV-TR 
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20. Sexual Orientation distress 

 گاه در حکم تفخیذ است.تر از ختنه: دخول کم235تبصره ماده . 21

: احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که 234تبصره ماده . 22
ال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در ح

 امکان جماع از همان طریق را با وي داشته باشد.

سزاگرایی به معنایی که امروزه در کیفر مطرح است توسط کانت مطرح شد. این گرایش همواره نظر . 23
بارت به گذشته دارد و معتقد است فرد بدان جهت که مرتکب جرم شده است مستحق کیفر است. به ع

شوند، معتقدند که فرد با نیز مورد بحث واقع می» گرایانتکلیف«دیگر اینان که اغلب تحت عنوان 
شوند، لذا مبناي کیفر به عقیده سزاگرایان استحقاق مجرم است. براي ارتکاب جرم مستحق کیفر می

شماره  ،سال پنجممهسا شیروي، فصلنامه حقوق پزشکی،  و مطالعه بیشتر ر.ك. به: مقاله محمد یکرنگی
 .94، ص 1390زمستان  نوزدهم،

ها توجه به مفهوم استحقاق اما ویژگی مشترك آن ،اگرچه در سزاگرایی گرایشات مختلف وجود دارد. 24
  براي مطالعه بیشتر ر.ك: باشد.می

(Duff, Antoney. Legal Punishment. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/) 
25. Stigmatizing Shaming 

دارشده مردم پس از تکثیر و توزیع سی دي الیحه این قانون به دنبال واکنش به احساسات جریحه. 26
که پس از پخش این سی دي دلیل اینه حاوي تصاویر مستهجن هنرپیشه زن ارائه و تصویب شد. ب

که مخالفتی با آن صورت بگیرد به سرعت تصویب شد. بود و بدون این دار شدهاحساسات عمومی جریحه
و  62 مارهامیدي، گفتمان سیاست جنایی مجلس هفتم، مجله حقوقی دادگستري، ش جلیل بنگرید به:

 ش. 1387، 63

به حقوق » تشدید مجازات جرائم اخالل در امنیت روانی«در توجیه ضرورت تصویب فوریت طرح . 27
ی ست مهم مردم، امنیت روانی جامعه، و نگرانی اجتماع استناد و تالش شده حقوق دادرمردم، انتظارا

شوند تشدید که مرتکب اخالل در امنیت روانی جامعه می» ناجوانمردي«مرتکبان محدود و مجازات 
 .1387تیر  12، 11شود. بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمی، دوره هشتم جلسه 

28. The dynamic and changeable factors 
نویسد: اصالحات فقط از طریق اي ست در کتاب خود چنین میمک ویکار که یک بزهکار حرفه. 29

شده مجرم و ایدئولوژي که بخش رفتار مجرم است معیارهاي پذیرفتهحمله به ساختار اعتقادي که الهام
اصالح مجرم واقعی فقط یک راه وجود دارد و  از نظر وي براي پذیر است.امکان ،دارداو را سراپا نگه می
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دارد هرگز راه دیگري که کارساز باشد نخوانده مهم نیست این راه تا چه اندازه متناقض باشد او بیان می

 و تجربه نکرده است و راهی جز اصالح تفکر نیست.
30. Non-Criminal Lifestyle 
31. Psycheanlysi 
32. Behaviovrthetapy 
33. Hypnotherapy 
34. Sapportive Psychotherapy 

35 .Group Psychotherapy از طرف ابراهام  1948بار در سال روش درمان گروهی براي نخستین
  سینگ آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.سن و همکارانش در زندان سینگ

36. Family Therapy 
37. Psychodrama 
38. Gestalt Therapy 

ی به حی اعصاب، جراح: جرا355کنید به امیر شریفی حضارتی. ص براي مطالعه بیشتر رجوع . 39
در » سروتونین«هاي جذب ها و بازدارندهسازي و داروهاي ضد آندروژن و همچنین هورمونمنظور اخته

  گیرد.قلمرو درمانگري جنسی قرار می
  

  فهرست منابع
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 62 مارهش .مجله حقوقی دادگستري .مگفتمان سیاست جنایی مجلس هفت ش.). 1387. (امیدي، جلیل
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Utilization of Security and Medical measures policy of therapy axis 
in the face of repeated deviant and criminal Sexually behavior 

Mahsa Shiravi   
Abstract 

Categories of offenses and sexual misconduct among the topics of 
particular interest to many scholars of contemporary sociologists, 
psychologists and criminologists have been. Sex offender is a person 
like any other community members who commit crimes are the result 
of various factors. Repeated concerns crimes and deviations from the 
perpetrators of sex crimes and their prevention to the growing crisis 
caused by the increase in crime due to lack of efficacy, or lack of 
criminal tools in controlling and inhibiting sexual crimes Necessary to 
apply the scientific method and the use of appropriate educational and 
therapeutic approaches to reform, restructure and Bazprvy will be 
considere. Since the passage of the penalties facing this problem need 
to use other tools such as Security and Criminal Medicine in the 
Division of Crime Control and Prevention repeat And its efficacy is 
investigated and responded to a question about the implementation of 
safeguarding measures and penalties in addition to or as an alternative 
to reduce criminal penalties can be an crimes committed whether 
partial. 

 
Keywords  

Repeat Offence, Sex Offence, Sex Devience, Security and Medical 
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