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مقدمه
در رویکرد سزادهی ،با سرکور بزهکار ر متعاقب احراز مجرمیت وی ر تصور میکنیم عدالت
را اجرا کردهایم .این رویکرد ،اسررراسررراً کیفر بزهکار را ادای دین او به جامعه در ازای نقض نظم
حاکم بر جامعه میپندارد ( .)Walker, 1991: 72این عدالت ادعاشررده به نفع چه کسری اجرا شررده
اسرررت؟ از دیدگاه منتقدان ،برخالف تصرررور سررررکوبگران ،عدالتی برای بزهدیده ،جامعه و حتی
بزهکار اعمال نشده است .هرچند در نظام سزادهنده ظاهراً به بزهکار توجه زیادی معطوف می شود
و کیفر و تأدیب وی دغدغه عمده اسررت ،لکن مشررارکتندادن همین بزهکار در فرایند دادرسرری
کیفری و اینکه امکانات و فرصررتهای الزم برای پرداختن به انگیزههای ارتکار جرم وجود ندارد
و امکان برر سی و عوامل سائقه به این م سیر به او داده نمی شود ،در عمل منجر به نتیجهای معکوس
میشرررود و بزهکار خود را قربانی فرای ند دادرسررری کیفری میپندارد .در این شررررایط بزهکاران
دسررتگیر ،توقیف ،محاکمه و محکوم میشرروند و پس از طی فرایند کیفری به تصررور اینکه اصررالح
شررردهاند ،آزاد میشررروند ،اما بار دیگر به ارتکار جرم اقدام میکنند و چرخهای دسرررتگاه عدالت
کیفری را به دفعات به گردش درمیآورند (غالمی.)8 :1382 ،
باید توجه داشت که سازوکارهای شناخته شده کیفری راهگشا نی ست و نتوانسته به پی شگیری از
بزه ،اصررالح بزهکاران و همبسررتگی اجتماعی کمک کند (شرریری )26 :1396 ،از دیگر سررو ،باید
گفت چرا بزهدیده که در نتیجه وقوع جرم متحمل زیان و رنج شررده ،نادیده گرفته شررده و کمترین
جامعی را به فراموشی نسپرده است؟
اینجاست که پارادایم عدالت ترمیمی با محوریتدادن به نقش بزهدیده و تالش برای التیام آثار
جرم ارتکابی علیه وی ،با جلب مشررارکت فعال تمامی سررهامداران جرم 1متولد میشررود .طرفداران
عدا لت ترمیمی میخواه ند به جای ز ندان ،که عمالً محیطی برای آموزش بزه و نفی کرا مت و
شرافت ان سانها ست ،دوباره درهای خانواده و جامعه را به سوی بزهکار باز کنند و وی را به دامان
اجتماع بازگردانند (همان)23 :
پرسررش اصررلی مقاله حاضررر این اسررت که آیا میتوان با ارائه راهکارهایی اجرایی ،عملکرد و
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نتیجهبخشی فرایندهای ترمیمی را ارتقا داد؟ درواقع چگونه میتوان رویکرد ترمیمی را ضمن حفظ
ویژگیهای مثبت آن ،به اسرررلور و رویه عملی و اجرایی نزدیک کرد تا به بهانه آرمانی و دور از
دسترسبودن بهکلی کنار گذاشته نشود و بیش از پیش حصول به آثار مثبت و سازنده احتمالی آن
مدنظر قرار بگیرد؟ به نظر میرسرررد با پذیرش نظر یه عدالت موازی؛ طری قتدادن به فرای ندهای
ترمیمی و تالش روزافزون برای ارتقای همهجانبه سرررطح فرهنگ جامعه بهمنظور ایجاد و توسرررعه
زیرسررراختها و بسرررترهای الزم برای جهت و سررروقدادن هرچه بیشرررتر طرفین درگیر اختالف به
راهحلهای ترمیمی ،در حوزههایی که اسررراسررراً بتوان قائل به ایفای نقش عدالت ترمیمی در آنها
برای مدیر یت مسرررئ له کیفری بود ،میتوان به پارادایم ترمیمی در شررر کل مطلور ،عمل یاتی و
قابلاجرای نزدیکتر شررد .مقاله حاضررر بدواً مس ریر عدالت کیفری به عدالت ترمیمی را به اختصررار
طی کرده ا ست و در ادامه ضمن آ سیب شنا سی رویکرد نوین ،خ صی صههای الگویی از پارادایم
ترمیمی که واجد بیشترین نتیجهبخشی در عمل باشد را واکاوی و تحلیل میکند.
 .1از تنبیه و انتقام عدالت کیفری تا ترمیم و التیام عدالت ترمیمی
بخش اول مقاله حاضرر ،مسریر عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی را به اختصرار پیموده و به
ارائه پیشررری نه ،تعاریف و مفاهیم ،مدل ها و انتقادات وارد بر رویکرد جد ید– به زعم منتقدان
– خواهد پرداخت.

حقوقدانان ،رساله جرائم و مجازات سزار بکاریا به سال  1764را منشور حقوق کیفری مدرن
میپندارند؛ کتابی که در پاسرخ به مجازاتهای ناعادالنه کلیسرا به نگارش درآمده بود .تا جایی که
ا یده های بدیع وی ،بر قانون گذاری های بیشرررتر کشرررورهای اروپایی مؤثر میافتد .بکار یا بهدنبال
گفتوگوهای روزمره خود با الکسراندر وری 1بازرس زندانهای میالن ،در کتار خود توصریه می
کند تا مجازات ها با توجه به ضررررورت های آشرررکار حمایت و پاسرررداری از جامعه بهطور دقیق
اندازهگیری شروند (بولک .)40 :1385 ،وی به اصرل قانونیبودن جرائم و مجازات اشراره میکند و
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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از اهداف مهم مجازات ،ارعار یا بازدارندگی1

اسررت؛ یعنی تمرکز بر رفتار آینده بزهکار و سررایر افراد به جای تکیه بر رفتار گذشررته ایشرران و با
تهدید به اجرای مجازات یا در این دوران .راولز در اظهارنظر قابلتأملی درباره اصررالت سررودمندی
مینوی سد :اگر کیفر بتواند کارایی را در باالبردن سود جامعه ن شان دهد ،توجیهپذیر ا ست؛ در غیر
این صررورت توجیهپذیر نیسررت (ش ریری .)86 :1396 ،همچنین بکاریا فایده کیفر را در پیشررگیری از
جرائم آی نده میبیند و آیین دادرسررری را تأمینکننده حقوق و آزادی های فردی میداند .همچنین
ازکیفرشررناس ری فایدهگرا (تأکید بر اصررالح فرد در زندان) سررخن میگوید (بولک ،)41 :1385 ،به
ضرر جرمزایی زندان اشاره میکند و هدف اصلی مجازات را اساساً پی شگیری میپندارد .همچنین
او در باره حذف م جازات بدنی و ا عدام از زراد خا نه کیفری ،مگر در موارد خاص مان ند جرائم
سیا سی داد سخن داده ا ست .اما آنچه در افکار بکاریا بی شتر جلبتوجه میکند ،توجه عمیق او به
اطمینان جامعه به اجرای مجازات اسررت و نه شرردت آن و در این مورد با منتسررکیو ،نویسررنده روح
القوانین همعقیده اسررت و مینویسررد :این شرردت کیفر نیسررت که از جرم پیشررگیری میکند ،بلکه
حتمیبودن اجرای مجازات اسرررت که میتواند از جرم های آی نده جلوگیری کند (نوربها:1383 ،
 .)116یک سده بعد با انت شار کتار ان سان بزهکار تو سط سزارلومبروزو ،رویکرد علمی برا ساس
علوم تجربی بر حقوق کیفری حاکم می شود و جرم شنا سی بهمثابه رأس علوم جنایی تجربی به دنیا
میآید .لومبروزو با مقای سه بزهکاران و آزمایشهای مختلف فیزیولوژیک ،نظریه مجرم مادرزاد را
شامل بزهکاران بالفطره یا مادرزاد ،بزهکاران دیوانه و اتفاقی بود (میت و دیگران .)29 :1392 ،او به
این نتیجه رسید که بزه زاییده آزادی بشر نی ست (عظیمزاده و شیخاالسالمی .)198 :1393 ،با ظهور
مکتررب تحققی 2انرردیشرررره جبریبودن ،بزهکرراری قوت میگیرد و برخالف دیردگرراه مکرراتررب
کال سیک ،که مجازات سزای ان سان بااراده آزاد ا ست رونمایی می شود .در باور اینان ان سان تحت
تأثیر نیروهایی درونی اسرررت که عمدتاً کنترلی برآن ها ندارد؛ بنابراین مرکز ثقل مبارزه کیفری از
عمل مجرمانه به شررخص مجرم منتقل میشررود .پوزیتیویسررتها حقوق کیفری را متحول کردند و
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ارائه کرد .همچنین یکی از اولین گونه شناسیهای بزهکاران را به وجود آورد .سی ستم طبقهبندی او
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تأثیر شگرفی بر ایجاد و توسعه جرمشناسی گذاشتند ،اما بهدلیل نگاه افراطی به بحث اراده و نگرش
منفی به بزهکار ،کنار گذاشررته شرردند .مدل بازپرورانه عدالت کیفری– ضررمن تمرکز بر اصررالح و
درمان -با توسررعه یافتههای کیفری و آموزههای جرمشررناسرری و کالً علوم جناییِ تجربیِ و تحلیلی
مطرح شررد که توانسررت بر عدالت کیفری سرررکوبگر در بسرریاری کشررورها تأثیرگذار باشررد .اوج
شکوفایی اندی شه اصالحگرا ،جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل 1فرانسوی بود که
این دیدگاه همچنان در برخی نظامهای عدالت کیفری دنیا ،حرف اول را میزند .انسرررانها قابلیت
اصالح و ت ییر دارند و میتوان آنها را از عواقب بزه و میزان آسیبهای احتمالی که به دیگران می
رسررانند آگاه کرد و با مراقبتهای ویژه و آموزشهای الزم ،آنان را اصررالح و به جامعه بازگرداند
( شیری)97 :1396 ،؛ البته منتقدان ا صالح و درمان معتقدند ناتوانی این تئوری مبرهن شده است .به
زعم این دیدگاه زندان بهمثابه درمانگاه بزهکاران است ،ولی معضل فرهنگپذیری در زندانر میزان
تأثیرگذاری خردهفرهنگ ویژه محیط بر زندانی که بی شتر با وی عجین می شود -م فول و بیپا سخ
مانده است .در همین رابطه مارتین سون به سال  1974در توصیف کارایی و بازدهی نظام اصالح و
درمان اعالم کرد که «هیچ کارایی و تحولی» 2به چشم نمیخورد.
عدالت کیفری کالسررریک نقش محدودی به بزهدیده در رسررریدگی کیفری میدهد و از این
منظر جامعه محلی– بزهدیده ثانوی -نیز محلی از اعرار ندارد .وانگهی بزهدیدگان با درگیرشررردن
در مواعد طوالنی دادرسی و هزینههای آن ،عمالً متحمل نوعی بزهدیدگی ثانوی روانی و مادی می
و بزهدیده و در نگاهی کلی جامعه مدنی را در مدیریت پدیده بزهکاری مشارکت نمیدهد.
نظر یه های انتقادی که در قالب جرمشرررناسررری های واکنش اجتماعی و حتی ال قاگرایی نظام
کیفری مطرح شدهاند ،بزهکار را حاصل ساختار ،عملکرد و رفتار متولیان عدالت کیفری کالسیک
میدانند (نجفی ابرندآبادی 15 :1382 ،و  .)16اما درجرم شنا سیهای واکنش اجتماعی ،وقوع جرم
حاصل کیفیت عملکرد مراجع قضایی ،تقنینی و پلی سی است؛ بنابراین جرمانگاری کار دولت است
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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و اوسررت که بزهکاران را ایجاد میکند .در همین راسررتا نظریه برچسرربزنی 1یا تعاملگرایی مطرح
میشررود که از ایرادهای عمده نظام عدالت کیفری کالسریک اسررت؛ زیرا برچسررب مجرمانه گاهی
براساس سلیقه و گزینش به پی شانی افراد زده می شود و بیان میدارد که عطف توجه به اینکه نوع و
نحوه نگرش دیگران در چگونگی شکلگیری رفتار شخص و متعاقب آن ،شخصیت او تأثیری بسزا
دارد ،لذا این افراد بهتدریج خود را به همان شکل مجرم نیز ت صور میکنند .جرم شنا سان رادیکال
نیز ،خود نظام عدا لت کیفری و ن هاد های زیرمجموعه اش را عامل مو لد جرم پ نداشررر ته و آن را
به شدت بازخواست میکنند .در همین رابطه جرم شناسی انتقادی اعتقاد دارد که نابرابریهای رو به
رشرررد م یان ثروتمندان و فقرا و نیز افزایش تعداد فقرا سررربب بحران مشرررروع یت برای کل ن ظام ها
میشررود که این شرررایط را هدایت میکنند (نجفی توانا .)83 :1384 ،هماکنون رویکرد سررزادهی با
ظهور اندی شههایی مانند نئوکال سی سم ،بازاندی شیده شده در ک شورهای آمریکای شمالی و انتخار
کیفر به عنوان سادهترین راه مبارزه با بزهکاری -تحت عنوان عوامگرایی 2جنبش بازگشت به قانون
و نظم رخ مینماید .ادب یات تودهگرایی ،تمامی مشرررکالت مرتبط با جرم را به راه حل هایی سررراده
میسپارد؛ بدین شکل که در آن ،مجرمان کامالً مسئول کنشهای خویش به حسار میآیند (وایت
و هینز .)295 :1385 ،این رویکرد (نئوکالسررر یک نوین) که مبتنی بر سرررزادهی و اعمال مجازات
ا ستحقاقی ا ست ،با پایبندی به ا صول تفکر کال سیک ،سزادهی را منا سبترین مبنای توجیهکننده
مجازات میداند (داودی گرمارودی .)67 :1384 ،حال آنکه در پاسرررخ به دورشررردن مدع یان این
چیز برای سالم سازی ،انگیزههای تباهی و انحراف را در خود از بین ببرد؛ آنچه جرم شنا سی مدعی
دفاع از آن است (نجفی توانا.)17 :1384 ،
به هر حال بزهدیده کمترین سررهم را در پارادایم سررزادهی دارد و اسررتفاده ابزاری از او ،تنها به
عنوان دلیل احراز مجرمیت و تعیین کیفر بزهکار ،حتی موجب شررده بزهدیده از حضررور در پروسرره
کیفری کراهت داشرررته و نتواند موجبات تسرررکین آالمش را فراهم آورد .اندیشررره عدالت کیفری
ا صالحی نیز حداقل از جهاتی م صون از انتقاد جدی نی ست .هرچند این دیدگاه ،جامعه و د ستگاه
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Labeling Theory
2. Populism
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عدالت کیفری را برای اصرررالح و درمان بزهکار اسرررتخدام میکند ،باز هم بزهدیده و جامعه محلی
لطمهدیده از ارتکار جرم کماکان به دسرت فراموشری سرپرده شردهاند .وانگهی این دیدگاه هم در
عمل آثار و نتایج مورد ادعای خود را بهخوبی تحقق نبخشر ریده اسرررت و نمیتوان مانند مدافعانش،
قائل بر این بود که مجازات صررررفاً درمان باشرررد؛ زیرا بیمار داوطلبانه به سرررمت درمان میرود ،اما
مجازات بر بزهکار تحمیل میشرررود و عدالت کیفری در مقام تعیین و اجرای مجازات ،تابع میل بزهکار
نیست! در جمعبندی کلی ،عدالت سزادهنده جرممحور است و عدالت بازپرورانه ناظر به شخص مجرم.
 .2-1طلوع عدالت ترمیمی
همان طور که مشرررا هده شرررد ،نظام عدا لت کیفری با رویکرد های دوگا نه  -سرررزادهی و
بازپروری  -نتوانسرررت از تیررس انتقادات بیشرررماری که بر آن وارد بود ،رهایی یابد .بزهدیده نیز
سرررهم قابلاعتنایی در آن نداشرررت .اکنون زمی نه برای بروز و ظهور پارادایم جد ید عدالت «ترمیم
محوری» مهیا شده است.
 .1-2-1پیشینه عدالت ترمیمی
پارادایم عدالت ترمیمی که نخسرررتین بار در آمری کا و کانادا مطرح شرررد ،د یدگاهی جامع به
بزهدیده ،بزهکار و جامعه دارد .اکنون اسررتفاده از برنامهها و روشهای آن در بسرریاری کشررورهای
عدا لت ترمیمی الگوی جد ید تفکر در امور کیفری اسرررت (موریس .)191 :1382 ،با ید گ فت؛
برخالف عدالتِ سررزاده که مبتنی بر جنبه تنبیهی کیفر اسررت ،عدالت ترمیمی ،بر جبران خسررارات
ناشرری از ارتکار جرم ،تمرکز میکند .همچنین؛ نیکی و نیکوکاری و تعاون و مشررارکت اجتماعی
از اصول و ارزش های آن است (شیری.)27 :1396 ،
هماکنون کمتر کس ری با این نظر مخالفت میکند که ایدهها ،نظریهها و شریوههایی که بهتدریج
بهمنزله عدالت ترمیمی شرناختهایم ،در  25سرال اخیر از گسرترش و نفوذ فراوانی برخوردار شردهاند
( شاپلند و دیگران .)18 :1394 ،باید توجه دا شت که پارهای از نوی سندگان ،فارغ از صحت و سقم
چنین دیدگاهی ،قدمت عدالت ترمیمی را از زمان تشررکیل جوامع انسررانی دانسررتهاند« .ویت کمپ»
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مدعی اسررت جوامع اسررکیمویی قابلیت حلوفصررل اختالفات را داشررتند و حتی در بزه قتل عمد نیز
ندرتاً به خونخواهی متوسل میشدند (.)Weitekamp, 1991: 81

جان بر یث و یت 1نیز در مقاله عدالت ترمیمی؛ تئوری و فعال یت در خصررروص حقوق جزا و
قوانین کار ،عدالت ترمیمی را مدل غالب عدالت کیفری در سرا سر تاریخ و همه ملل جهان معرفی
میکند 2.هرمان بیانچی 3نیز اساساً بر این باور است که برجسته سازی مدل کیفریرررر (غیرترمیمی)ر
عدالت نوعی برداشررت غلط از واقعیات تاریخی اسررت ( .)Llewellyn and Howse, 1998: 5البته
ادعای این نویسندگان این نیست که مدلهای تنبیهی و سزادهنده و شیوههای رسمی اجرای عدالت
وجود ندا شته ا ست ،بلکه معتقدند بهعنوان آخرین راهحل بوده ا ست ( شیری .)44 :1396 ،عدالت
ترمیمی ،عدالت ساز شی ،عدالت م صالحهای ،عدالت نرم (غیر خ شن) ،عدالت ا ستردادی ،عدالت
محلی ،عدالت افقی و ...و اندیشرررهمحوری در همه این مفاهیم که میتوان آنها را همخانواده تلقی
کرد ،از یک سو اجتنار از فرایند کیفری ق ضایی ر سمی پیچیده و پرهزینه ا ست و از سوی دیگر
مشرررارکتدادن جامعه مدنی که بزهکار و بزهدیده از اعضرررای آن محسرررور میشررروند ،در امر
حلوفصل اختالفات نا شی از جرم مح سور می شود (نجفی ابرندآبادی .)6 :1382 ،جی

سیلوستر4

مینویسررد :آلبرت اگالش 5از کانادا در سررال  ،1977واژه عدالت ترمیمی را مکرر اسررتفاده کرده

اسررت ( .)Sylvester, 2003: 493وی در مقالهای با عنوان فراتر از اسررترداد (یا جبران) :اسررترداد (یا
جبران) خالق 6بر ضررررورت تو جه به عدا لت ترمیمی تأک ید کرد (غالمی.)71 :1385 ،لیوالین و
کنند (.)Howse and Llewellyn, 1998: 2
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. John Braithwaite
2. See www.aic.gov.au.at3
3. Herman Bianchi
4. Douglas J Sylvester
5. Albert Eglash
6. Beyond Restitution: Creative Restitution
7. Jennifer J Llewellyn and Robert Howse
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 .2-2-1تعاریف و مفاهیم و عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی ،1نوعی واکنش کیفری اسررت که هدف اصررلی و اولیه آن جبران خسررارت و
زیانهای وارده بر بزهدیده جرم میباشد .این پارادایم اساساً نگاه متفاوتی به ماهیت مفهوم بزه دارد.
بوئن2در این باره معتقد اسررت که عدالت ترمیم برخالف عدالت سررزاده که جرم را تخلف در برابر
دولت میداند ،بزه را تخطی در روابط میان مردم میپندارد 3.جرم بهمثابه نقض حقوق یک شخص
بهوسیله شخص دیگر و اختالف بین آنها تعریف می شود که آثار نامطلور و خسارتهای مادی،
معنوی ،روانی و عاطفی آن نهفقط بزهد یده ،بلکه جامعه محلی و عُلقه و روابط اجتماعی محلی و
حتی خود بزهکار و تنها در صورتی که جرم از نوع شدید با شد ،کل جامعه را متأثر و مت ضرر می
کند (نجفی ابرندآبادی و دیگران 195 :1387 ،و  .)196مارشرررال 4از طراحان رویکرد جدید ،معتقد
اسرت؛ عدالت ترمیمی واکنشری اسرت به بزه که بر جبران آسریبهای وارده بر بزهدیده متمرکز می
شود .ضمناً بزهکار را نیز در برابر خساراتی که سبب شده ،مسئولیتپذیر میکند و صلح وآشتی را
در میان گروهها به وجود میآورد .البته تعریف مارشال ،سه سال بعد ( )1999به این نحو ت ییر کرده
اسرررت « :عدالت ترمیمی ،فرای ندی 5اسرررت که طی آن تمام اطراف ذینفع در جرمی خاص ،دور
یکدیگر جمع میشوند تا بهصورت دستهجمعی در پرتو مذاکرات و گفتوگوها درباره نحوه رفتار
با عواقب جرم و الزامات آن در آینده تصمیم بگیرند ».این نویسنده همچنین کاربرد این اصطالح را
به رندی بارنت 6آمریکایی در سال  1977ن سبت میدهد و در همین رابطه به ا صولی ا شاره میکند
ک شور ،هاوارد زهر 7که آثار ارز شمندی در این حوزه دارد ،عدالت ترمیمی را فرایندی میداند که
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Restorative Justice
2. Helen Bowen
<3. See: >www.md-justice-policy-inst.org/rjdefine.htm, p.2
4. Tony F Marshall
5. Process
6. Randy Barnet
7. Howard Zehr
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سررهامداران جرم خاص را درگیر میکند تا همگی در جهت تعیین میزان آسرریبها و بهبود امور تا
حد امکان تصرررمیم بگیر ند ( .)Zehr, 2002: 37همچنین گروی 1این رویکرد را شررریوه ای برای
نشررراندادن واکنش به بزه قلمداد میکند و نتی جه میگیرد واکنش عدالت ترمیمی به بزه ،از نظر
ایجاد آرامش در بزهدیده ،بهتر از کیفر بزهکار اسرررت و منجر به اصرررالح رنجهای او میشرررود که
هدف اصلی بزهدیده از طرح دعاوی کیفری اساساً همین است.
 .3-2-1عناصر ،فرایندها و مدلها در عالمت ترمیمی
عناصررر2عدالت ترمیمی را که از مصررادیق بارز قضررازدایی اسررت میتوان در داوطلبانهبودن،
اظ هار حقی قت ،رودررویی ،توافق ،ح ما یت و غیرعلنی یا محر ما نه بودن خالصرررره کرد .همچنین
فرای ندهای آن ،شرررامل ارجاع به م یانجیگر ،3مالقات رودررو ،نشرررسرررت های گروهی یا ترمیمی،
حلقههای تعیین مجازات و گروهها یا شرروراهای مردمی اسررت .بحث پیرامون عناصررر و فرایندها از
موضوع مقاله حاضر ،خارج است ،اما امتیاز برجسته مالقات رودررو این است که بزهکار با شنیدن
حرفهای بزهدیده درصدد تخفیف آالم او برمیآید و با معذرتخواهی موجب تسکین او میشود
و توضرریح میدهد که چرا ارتکار جرم را برگزیده اسرررت؛ بنابراین همانگونه که مارشرررال معتقد
ا ست ،فراتر از چارچورهای مادی این مو ضوع با عنوان شرم ساری بازپذیرنده 4بزهکار مطرح می
شود .چنین عکسالعملهای ترمیمی از سوی بزهکار در برابر صدمه وارده ،احترام بزهدیده و احترام
پیروز .)113 :1385 ،جان بریث ویت طراح استرالیایی تئوری شرمساری بازپذیرکننده ،معتقد است
که جوامع غربی با ید به ندامت و عذرخواهی بیش از جلوگیری و مبارزه تک یه کنند و ارزش های
فرهنگی و نهادهای قانونی شان را از نو بسازند (شیری .)55 :1396 ،طرفداران عدالت ترمیمی جامعه
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1. Stephen P Garvey
2. Elements
3. Mediator
4. Reintegrating Shaming
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محلی را نیز بزهدیده ثانوی1میپندارند؛ زیرا با ارتکار جرم ،نظم جامعه مختل شررده ،احسرراس عدم
امن یت یا ترس از جرم2بروز می یابد .ای نان معتقدند وقتی دولت به نام ما جرم را از آن خود کرد،
احسرراس ما بهعنوان جامعه محلی را نادیده گرفته اسررت؛ درحالیکه جوامع محلی از وقوع جرم تأثیر
می پذیرند و در برابر بسررر یاری از جرائم باید بهعنوان بزهدیده ثانوی صررراحبسرررهم تلقی شررروند
(سرررماواتی پیروز .)117 :1385 ،همچنین عدالت ترمیمی شررررکت داوطلبانه و فعال همه اشرررخاص
درگیر در بزه را طلب میکند؛ جریان عدالت ترمیمی را برخالف عدالت کیفری کالسررریک که از
باال (دولت) به پایین (بزهکار) اسرررت و جنبه یکسرررویه و تحمیلی دارد و عمودی اسرررت ،افقی و
توافقی (اج ماعی) نام ن هاده ا ند (نجفی ابر ندآ بادی .)25 - 26 :1382 ،در این جا نقش م یانجیگر یا
پیشبرنده یا تسررهیلکننده بسرریار مهم اسررت؛ زیرا باید دورههای آموزشرری میانجیگری جامعی را
بگذرانند و معرفت کافی به رسرروم و فرهنگ جوامع محلی داشررته باشررند .همچنین عدالت ترمیمی
بهمنظور ارتقای انسرررجام و یکپارچگی جامعه از رهگذر احترام به تفاوت های فرهنگی و آدار و
رسرروم محلی و شرریوههای معمول در حقوق عرفی (فولکلور حقوقی ،عرف شرربه قضررایی مردم) و
استفاده از روشهای بومی (محلی) شبهقضایی ،برای ت سهیل سازش و مصالحه میان اطراف جرم و
ترمیم خسررارتها و آسرریبهای بزهدیدگان ،نقشرری مهم در جامعه ایفا میکند (سررماواتی پیروز،
 .)122 :1385از اینرو میانجیگری بارزترین جلوه رویکرد عدالت ترمیمی ا ست که ا سا ساً یکی از
شیوههای جایگزین حل اختالف 3به شمار میآیدکه طی فرایندی غیرقضایی به فصل خصومت بین
زمی نه د یدار و گ فت وگو و طرح م طال بات مت قا بل آ نان را فراهم میک ند .م یانجیگری نوعی
الگوبرداری از مفهوم داوری در دادرسی مدنی است که در حقوق خصوصی از دیرباز معمول بوده
اسرررت .وقتی بزهکار و بزهدیده درمورد اختالفشررران توافقی میکنند ( عذرخواهی ،پرداخت پول،
اسررترداد اموال و )...و این توافق در صررورتجلسرره میانجیگری منعکس میشررود و به تأیید میانجی
میرسرررد ،به مرجع ارجاعکننده فرسرررتاده میشرررود تا به روند م یانجیگری صرررحه بگذارد؛ پس
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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م یانجیگری فرای ندی سررره جانبه و تنها نوعی پیشبرنده اسرررت که نمیتواند نظرش را تحم یل یا به
ا صدار حکم مبادرت کند؛ زیرا پس از حصول توافق و تأیید میانجی ،حکم قا ضی قاطع دعواست؛
بنابراین میانجیگری درواقع محملی قضررایی اسررت (همان .)131 :در توجیه این موضرروع باید اذعان
کرد که قطع دعوای کیفری خاصه در جنبه عمومی آن ،امری مرتبط با نظم عمومی و از قواعدآمره
حقوق است و قاعدتاً نمیتوان چنین اختیاری به میانجیگر داد.
در بار مدلهای عدالت ترمیمی ،دو مدل نارخواه و بی شینهخواه مطرح ه ستند .هواداران مدل
اول همانطور که از نامش پیداست ،معتقدند عدالت کیفری کالسیک کارکرد مثبت و تأثیرگذاری
ندارد و با ید عدالت ترمیمی جانشرررین آن شرررود .در مقابل تحل یل نار خواهان این اسرررت که
سررررازو کار های عدا لت کیفری کالسررر یک ،ه مه و ه مه با تو جه به بزه کار و جرم ارت کابی و
او ضاعواحوال حین وقوع جرم بنا شده و تماماً در خدمت سزادهی بزهکار ا ست؛ بنابراین و ضعیت
موسرروم به پیشجنایی و کنشررگر دیگر جرم (بزهدیده) نادیده انگاشررته شررده اسررت؛ در نتیجه نظام
عدالت کیفری کالسرریک باید کالً مل ی شررود و نظام جدید مبتنی بر مشررارکت همه سررهامداران
جرم ،برره ویژه جررامعرره مرردنی جررایگزین گردد .دیردگرراه نررار خواهی عمالً برره نوعی ال رراگرایی
افراطی (نظریه طرفدار نابودی نظام کیفری از ا ساس (منتهی یا مت صل شده که در آن مفهوم بزه به
شبهجرم یا خطای مدنی 1نزدیک می شود؛ البته بی شتر طرفداران عدالت ترمیمی ،بهدنبال حفظ مرز
جرم و شررربهجرم هسرررتند و در برابر اظهارنظرهای تندی مانند .1 .آنچه «کنتور» 2گفته بود که باید
بسررر یار روشرررن فکرا نه تر از بازی وحشررر یا نه جرم و م جازات اسررررت!  .2یا د ید گاه را یت 4که
میگوید جرائم ،همی شه سازنده خطاهای مدنی ه ستند ،میتوان به این گفته گروی ا ستناد کرد که
بزهها فراسررروی آسررریب ،دربردارنده مفهوم خطا هم هسرررتند؛ بزهها توهین را نیز بیان میکنند ،اما
شبهجرمها نه .3 .یا این نوشته معروف هولمز که حتی یک سگ هم فرق تلوتلوکردن و لگدانداختن
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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را میشررناسررد (شرریری .)167 -169 :1396 ،در مقابل ،بیشررینهخواهان معتقدند که نمیتوان عدالت
ترمیمی را کالً جایگزین عدالت کیفری کرد ،بلکه باید آن را بهمثابه نظریه موازی 1با عدالت کیفری
کالسیک در نظر گرفت .بنابراین رویکرد بی شینهخواهی از همان سازوکارهای کیفری ،قرائات و تفاسیر
ترمیمی را ارائه میدهد و معتقد ا ست باید جهتگیریهای ت صمیمات ق ضایی را ترمیم کرد؛ بهگونهای
که قالب و فرم عدالت کیفری کالسیک کماکان حفظ شود.
 .4-2-1نقاط ضعف عدالت ترمیمی
منتقدان ایراداتی به پارادایم نوین وارد می مانند .عمده انتقادات به مبانی نظری این رویکرد به
این موارد اشاره میکند :توسعه فیلترهای کنترلی جرم 2و توالی فاسد آن ،دامنزدن به استقرار نوعی
حقوق کیفری مدنی شده 3درحالیکه حقوق کیفری چیزی بیش از صرف حمایت از حقوق فردی
اسرررت و واگذاری اختیار شرررروع امر جزایی به بزهدیده ،به مرگ بطیء حقوق کیفری میانجامد،
ت ضعیف قبح اخالقی بزهکاری؛ زیرا حقوق کیفری اخالقیترین ر شته حقوق ا ست و نزدیکترین
رابطه را با اخالق دینی و اجتماعی دارد .میزان مجازات تعرفه ارزش های اخالقی جامعه اسرررت؛
بنابراین حذف مجازات و اعالم ناکارآمدی آن از سرروی عدالت ترمیمی ،بهمنزله تضررعیف اهمیت
ارزش و قبح اخالقی عمل مجرمانه اسرررت (سرررماواتی پیروز .)208 :1385 ،باید توجه داشرررت که
منتقدان عمدتاً از دری چه نظر یات کیفری به نقد عدالت ترمیمی پرداخته اند؛ حال آنکه پارادایم
باید گفت که درواقع حقوق کیفری باید بیشررترین توجیه اخالقی را داشررته باشررد ،نه اینکه اخالقی
ترین رشررته حقوق اسررت؛ پس حذف حقوق کیفری ضرررورتاً بهمنزله تضررعیف ارزشهای اخالقی
نی ست ،همانطور که تقویت آن هم لزوماً به مفهوم تقویت اخالق نی ست پس چنین مالزمهای مبتنی
بر بردا شتی تاریخی و اح سا سی ا ست .همچنین مجازات برای بازدارندهبودن باید شدیدتر از جرم
ارتکابی باشررد یا میزان خشررونت آن حداقل مانند جرم باشررد تا بتواند حالت ضررررالمثل پیدا کند؛
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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جدید اسراسراً بهدلیل ناکارآمدی عدالت کیفری ظهور یافته اسرت؛ بنابراین در پاسرخ به گزاره اخیر
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درحالیکه پاسرررخهای ترمیمی عموماً سررربک و خفیف هسرررتند .قانونگذاران امیدوارند با وضرررع
مجازات شرراق ،رعب و وحشررت در دل مردم پدید آورند تا شرراید بیم و هراس ،آنان را از ارتکار
جرم بازدارد (اردبیلی)131 :1382 ،؛ البته هدف و کارکرد حقوق کیفری ،تنها موارد یادشده نیست.
امروزه اهداف و کارکردهای متفاوتی برای حقوق کیفری تعریف شده ا ست که همگی در توجیه
کیفر ،محل ایراد و اشرررکال بسر ریارند :مداخله ناروای میانجیگران و سررروقدادن فضرررای فرایندهای
ترمیمی به ه مان فضرررای رسرررمی دادرسررری کیفری ،گو ناگونی ا هداف اطراف فرای ند ترمیمی،
آرمانگرایانه و نه واقعی1بودن تئوری عدالت ترمیمی در بوته عمل ،اتکای بیشازحد به قابلیتهای
انسررانی (دانش و تبحر میانجیگران) ،نتایج غیرقابلپیشبینی (اشرراره به اصررل داوطلبانهبودن و امکان
توقف در هر مرحلهای) و تازگی تئوریها و نبود معیارهای 2واحد.
عدالت ترمیمی از منظر حقوقی نیز مصون از انتقادات نیست .یعنی لزوماً پاسخ ترمیمی حاصل
توافقی اتخاذ شده که با جرم ارتکابی تنا سب ندارد؛ هرچند در پا سخ باید گفت که در توافق قرار
نیسررت تناسررب حکمفرما باشررد ،بلکه بنیان توافق بر تراض ری اسررت و شرراید بزهکار بهطور صرروری
تعهدی را بپذیرد که از ایفای آن شانه خالی کند؛ البته چنین شرایطی در حقوق مدنی نیز همواره به
عنوان ،تهدید تضررمینات دادرس ری عادالنه ،وجود دارد از جمله نقض اصررل برائت .بهزعم منتقدان،
همینکه فرد حاضر به شرکت در فرایندی ترمیمی میشود ،بهنوعی مجرمیت خود را پذیرفته است،
حال غیرعلنیبودن ،سررلب حق تجدیدنظرخواهی طرفین و نبود وکیل برای طرفین فرایند ترمیمی از
را میطلبد.
 .2آسیبشناسی عدالت ترمیمی و راهکارها
بخش دوم م قا له ،ضرررمن طرح لزوم ب حث ،به ارا ئه راه کار هایی برای ای فای نقش هر چه
مطلورتر فرایندها و سازوکارهای ترمیمی خواهد پرداخت.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 .1-2بحث عدالت ترمیمی در عمل
بزهدیده شنا سی 1تقریباً از چهار دهه قبل مدنظر جرم شنا سان واقع شد .از این برهه به بعد رکن
ثالث یعنی بزهدیده عالوه بر دو رکن متعارف سنتی بزهکار و جامعه برجسته شد .فون هانتیک 2در
دهه  80با کتار بزهدیدهشناسی خود وارد این بحث شد و در همین راستا عدهای عدالت ترمیمی را
نظام ق ضایی بزهدیدهمحور دان ستهاند .پس با عنایت به انتقاد از سزادهی یا ا صالح و درمان و نتایج
ناامیدکننده آنها در رویارویی با بزهکاری ،پارادایم ترمیمی ظهور کرده است .این رویکرد ،اساساً
غیردولتی (هرچند میتواند به همراه نظارت دولت باشرررد) ،در راسرررتای سر ریاسرررت تمرکززدایی و
در صدد جلب م شارکت مردمی ا ست؛ بنابراین از م صادیق سیا ست جنایی م شارکتی مح سور می
شررود .هماکنون دغدغه ارائه الگوی ثمربخش و موفق از پارادایم نامبرده ،از این واقعیت نشرأت می
گیرد؛ به طور کلی عدالت ترمیمی روشری مناسرب برای بررسری بزه ،چگونگی رفتار با بزهکاران و
بزهدیدگان اسرررت .همچنین برنامهها و فرایندهای آن نیز برای بازپذیرسرررازی بزهکاران به جامعه و
تبدیل آنها به افرادی سررودمند ،از دیگر سررازوکارهای شررناختهشررده عدالت کیفری کارایی بهتری
دارد .نگاه عدالت ترمیمی یک سویه نی ست و تنها بزهکاران را مدنظر قرار نمیدهد ،بلکه به نیازهای
بزه د ید گان نیز تو جه دارد .به عق یده برخی بر نا مه ها و فرای ند های عدا لت ترمیمی برای جبران
آسیبهای وارده به بزهدیده مناسبتر از روشهای شناخته شده عدالت کیفری سنتی است ( شیری،
 .)28 :1396توجه به دغدغهها ،حسرراسرریتها ،انتظارها و دیدگاههای طرفین اختالف در فرایندهای
میآورد و از سررروی دیگر بزهدیده را برای پذیرش ابراز ندامت بزهکار و توافق درمورد چگونگی
جبران خسررارتهای ناشرری از جرم آماده میکند؛ امری که در فضررای مخاصررمهآمیز نظام کیفری
رسمی بهندرت اتفاق میافتد (فرجیها.)5 :1396 ،
 .2-2ارتقای عملکرد در سایه آسیبشناسی
بیتردید ،نیل به هدف یعنی ارتقای عملکرد عدالت ترمیمی در اجرا ،منوط به واکاوی و ارائه
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Victimology
2. Hans Von Hantic
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الگویی هرچه مطلورتر و اجراییتر از این پارادایم اسررت لذا لزوم آس ریبشررناس ری در ضررمن این
راهکارها و باید و نبایدها ،امری ناگزیر است که به نظر پوشیده نیست.
 .1-2-2محدوده مناسب بهکارگیری الگوی ترمیمی
به نظر میرسررد در آغاز امر ،برای تحقق الگویی موفق از پارادایم نوین ،باید حوزه بهکارگیری
آن را محدود به جرائم کوچک یا متو سط کرد؛ زیرا حتی در ک شورهایی مانند آمریکا و کانادا نیز
که در این رابطه پی شگام هستند ،عدالت ترمیمی در تمام جرائم قابلاعمال نی ست؛ البته ا ستثنائاتی در
برخی کشرررورها وجود دارد .امروز ،رویکردهای ترمیمی را میتوان در برخی جوامع حتی درباره
شرردیدترین جرائم خشررونتبار مدنظر قرار داد؛ مرگ ناش ری از رانندگی در حال مسررتی ،ضرررر و
جرح ،تجاوز به عنف و حتی قتل عمد (زهر .)30 :1383 ،هاوارد زهر در ادامه به تجربه تأسررریس
کمیس ریون حقیقت و آشررتی در آفریقای جنوبی اشرراره میکند .با این حال عدالت ترمیمی که هنوز
دوران آغازین خود را طی میکند ،بهتنهایی نمیتواند ضرررامن حفظ نظم عمومی و امن یت جامعه
با شد؛ زیرا ا سا ساً در ب سیاری از جرائم ،امکان رجوع به فرایندهای ترمیمی وجود ندارد .در جرائم
تروری ستی ،جرائم علیه امنیت ک شور مانند :جاسوسی ،تجزیه ،قتل و غارت عمومی ،جرائم سازمان
یافته مانند مواد مخدر ،قاچاق زنان و کودکان ،جنایات علیه بشریت ،نظیر :نسلکشی و ...فرایندهای
عدالت ترمیمی نمیتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند .پس به نظام عدالت کیفری و استفاده از
و منجر به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد شرررد ،اما در جرائم سررراده و کماهمیت که عمدتاً به
نقض حقوق افراد ناظر اسررت ،بهویژه زمانی که مرتکب ،نوجوان اسررت یا برای بار اول مرتکب بزه
می شود ،ا ستفاده از فرایندهای ترمیمی سودمند خواهد بود ( شیری1385 ،ر .)16 :گفتنی ا ست با
بزهکاران خطرناک ،بزهکاران حرفهای ،باندهای تبهکاری و مانند آن ها نمیتوان خارج از نظام
عدالت کیفری و سازوکارهای شناخته شده رفتار کرد .در اینگونه موارد به اعمال کیفرهای تنبیهی
نیاز است (شیری)465 :1396 ،؛ البته باید اذعان کرد تبدیل قصاص به دیه یا عفو ،به نوعی محصول
عدالت ترمیمی است .هماکنون در نظام کیفری کشور ما ،جرائم قابلگذشت (حقالناسی) و نیز قتل
تا حدودی میتواند حوزه مناسرربی برای اعمال رویکرد جدید باشررد .میتوان سررازوکاری طراحی
کرد که در موارد قتلهای عمدی (اتفاقی و بدون سبق ت صمیم و نه قتلهایی که جنبه جنایتکارانه
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دارند یا باسرربق تصررمیم و همراه با جرائم دیگر نظیر :تجاوز به عنف ،سرررقتهای مقرون به آزار و
تهدید و )...قبل از ورود در ماهیت و آغاز فرایند رسمی ،نهادها و مؤ سساتی ایجاد کرد که مقامات
قضایی ابتدا موضوع را به آن مؤسسهها ارجاع دهند تا جهت صلح و سازش میان بزهدیده و بزهکار
تالش کنند (همان .)432 :به هر صرررورت ،هرچند به قول زهر عدالت ترمیمی دوای همه دردها به
شررمار نمیآید و قرار نیسررت ضرررورتاً جایگزینی برای عدالت کیفری کالسرریک باشررد ،اما برای
نزدیک شررردن به الگویی قابلدفاعتر از عدالت ترمیمی میتوان به راه سرررومی هم فکر کرد؛ بدین
صرررورت که ن ظام کیفری در جرائم خرد و کو چک عدا لت ترمیمی را حاکم ک ند و در جرائم
سررنگین نیز ضررمن پذیرش و بهرهگیری از دسررتاوردهای مثبت عدالت ترمیمی ،نوع واکنشها را از
مجازات سرررالب ح یات و آزادی به جایگزین ها و اعمال تدابیر اصرررالحی و بازپروری ،با اجرای
علمی ،ا صولی و به همراه مراقبتهای بای سته پس از درمان تبدیل کند پس صرف ا صالح و درمان
به صورتی که در بیشتر کشورها مرسوم است و زندان بهجای محل بازپروری ،آموزشگاه بزهکاری
یا به تعبیر رهبر مکتب دفاع اجتماعی جدید ،مدرسه تکرار جرم (آنسل )87 :1375 ،است جوابگوی
جامعه و بزه دیده نیسرررت ،بلکه جبران خسرررارت و ترمیم تألمات بزه دیده در کنار مجازات باید در
نظر گرفت.
 .2-2-2بسترها و زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
فرایندهای ترمیمی اسرررت؛ زیرا میزان موفقیت و نتیجهگیری مطلور از این روشها ،بیش از هرچیز
مستلزم تقویت نهادهای غیردولتی و مردمی1و افزایش هرچه بی شتر حس مسئولیتپذیری جمعی در
افراد جامعه اسرررت؛ امری که در جوامعی با رشرررد فرهنگی کمتر ،قطعاً حائز اهم یت بیشرررتر و
تحققپذیری آن دشرروارتر اسررت .در چنین جوامعی پاسررخهای مالیم و خفیف به جرم ،ولو تحت
عنوان عدالت ترمیمی ،چهبسا به تشدید بزهکاری و تکرار جرم (نقض غرض) میانجامد .از طرفی
در جوامعی که توسعهیافتگی کمتری دارند ،پیچیدگی موضوع بهمراتب بیشتر است .در این جوامع،
بهنوعی امکان سالمزی ستن (به دلیل توجه به تقویت هرچه بی شتر نیازهای کاذر و پا سخگونبودن به
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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حداقل نیازهای صادق افراد) مدام کمتر می شود .ضمناً مدنظرداشتن این تحلیل بسیار مهم است که
تنها گسرررترش روزافزون برنامه های عدالت ترمیمی در جوامع پیشررررفته نبا ید مدنظر قرار گیرد،
درحالیکه حضررور نهادهای جامعه مدنی قدرتمند و شررکلگرفته در غرر و شرررایط فرهنگی خاص
آن جوامع ،زمینه اجرای آنها را فراهم ساخته است (شیری)467 :1396 ،؛ بنابراین باید کار فرهنگی
سرررازمانیافته و مسرررتمری آغاز شرررود و ادامه یابد .افزایش آگاهی های عمومی ،افشرررای عواقب
خطرناک ارتکار جرم بر امنیت روانی جامعه ،تأکید بر کرامت ،شخصیت و ارزشهای ذاتی انسان
و نیز ترب یت اخالقی ،تقو یت هدفمند آموزه های دینی و اعتقادی ،به مرور زمان موجبات تقو یت
فرهنگ جامعه را فراهم میکند .در همین راسرررتا نباید از کنار موقعیتهای چندفرهنگی (در مقابل
موقعیت تکفرهنگی که حصرررول توافق به جهت خصرررایص فرهنگی مشرررترک طرفین مانند زبان،
نژاد ،دین و ...محتملتر اسررت) بهسررادگی گذشررت .باید زمینه شررروع فرایند ترمیمی را با س رعی در
برقراری گفتمان 1فراهم کرد و برادری و برابری را بهمثابه ارزش های غیرقابلانکار عدالت ترمیمی
به طرفین یادآوری نمود .ت ییرات بطیء فرهنگی ،آثار خود را بهتدریج نشررران خواهد داد؛ بزهکار
آماده پذیرش مسررئولیت عمل خویش میشررود و بزهدیده نیز درصرردد انتقام از بزهکار نخواهد بود؛
زیرا هنوز بزهدیدگان در بیشتر موارد ،از مبنای سزاگرایی تبعیت میکنند و جز با مجازات بزهکاران
آرام نمیگیرند (شرریری .)78 :1397 ،همچنین به قبول تقاضررای بخشررش از ناحیه بزهکار ترغیب و
تشویق میشوند و گذشت را ارزشی انسانی و رفتاری اخالقمدار خواهد دانست .در چنین جامعهای
مادی ،معنوی و عاطفی ،برای بزهکار ،مسرررئولیتپذیری و شررررمسررراری بازپذیرنده و برای جامعه
محلی ،ا عاده احسرررراس دل پذیر امن یت جمعی .در این رویکرد ،بزه د یده و بزه کار در مسررریر
گفتوگوهایشررران امکان تخلیه روانی را به دسرررت میآورند و خاصررره ،بزهدیده ندامت بزهکار را
میبیند و بهتدریج اح ساس عدم امنیت و ترس از جرم را از د ست میدهد؛ بنابراین عدالت ترمیمی
مطلور ،واجد کارکردی پیشررگیرانه -پیشررگیری از بزهدیدگی ثانوی– نیز محسررور میشررود .از
سوی دیگر ،امکان تو سعه فرایندهای ترمیمی و نیز نتیجهبخشبودن آن در جامعه ،ارتباط و ب ستگی
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Discourse

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2023-01-09

میتوان انتظار تحقق نتایج قابلدفاعی از عدالت داشرررت :برای بزهدیده ،جبران ضررررر و زیان های

محمدعلی اسدی،علی نجفی توانا و مرتضی ناجی زواره

رویکرد ترمیمی عدالت؛ آسیبشناسی و بهبود 237 ...

انکار ناپذیری به روح یه اخالق مداری و باور عمیق به کرامت انسرررانی (توأمان در شرررهروندان و
صاحبان قدرت) خواهد داشت.
توفیق عدالت ترمیمی یکی از مظاهر سیا ست جنایی م شارکتی ا ست که عمیقاً منوط به وجود
مدل سیاست جنایی مردمساالر (دموکراتیک) در یک کشور است .در این مدل ،دولت جهتگیری
و کنترل تمامی پاسررخهای پیشررگیرانه و سرررکوبگرانه به پدیده مجرمانه را به عهده نمیگیرد ،بلکه
بخشررری از آن را به جامعه مدنی واگذار میکند (الزرژ)96 :1392 ،؛ بنابراین کارآمدی عدالت
کیفری تصالحی و عدالت کیفری ترمیمی ،که هر دو بهدنبال رفع تنش میان اطراف اختالف کیفری
در قالب فرایند گفتوگو و مذاکره چهرهبهچهره یا گروهی متهم -بزهدیده ،بیوا سطه یا با ح ضور
یک پیشبرنده (میانجی) هسررتند؛ به اخالق شررهروندی و فرهنگ مدارا میان شررهروندان و اخالق و
روحیه مردم ساالر بین صاحبان قدرت و حاکمان بستگی دارد .گروهها و اشخاص مرجع سیاسی ،با
هر ماهیت و از هر نهادی که با شند ،با اولویتبخ شی به رفتار و گفتار کرامتمدار ،فرهنگ تعامل،
عفو ،رحمانیت و کرامتمداری را در سرررطح جامعه مدنی و نهادهای حکومتی ،از جمله دسرررتگاه
قضایی و پلیس ترویج و نهادینه میکنند؛ امری که موجب میشود شهروندان برخوردار از حقوق و
آزادی های قانونی ،تکالیف شرررهروندی خود را در برابر هم نوعان و حاکم یت ،با روح یه مدارا،
صلحجویی و بدون چشمداشت مادی متعارف انجام دهند و در اداره امور جامعه از جمله در عدالت
کیفری تصالحی ر ترمیمی ،انگیزهمند مشارکت کنند .بدینسان موفقیت رویکرد تصالحی و ترمیمی
اخالقمدار و مردمسرراالر که دادگسررتری و پلیس هم از ارکان آن محسررور میشرروند و در انجام
رسالتهای خود از آن نظام الهام میگیرند ،نیاز دارد (نجفی ابرندآبادی.)820 :1396 ،
 .3-2-2برگزینی مدل کارآمد
ا سا ساً روبهروی هم قراردادن عدالت کیفری کال سیک و ترمیمی ،چندان موجه نی ست ،بلکه
باید بپذیریم این انتظار که رویکردی مانند عدالت ترمیمی بتواند پاسرررخگوی تمامی وضرررعیتهای
ناشی از پدیده بزهکاری باشد ،صحیح نخواهد بود؛ از اینرو عدالت ترمیمی به فرصت بسیاری نیاز
دارد تا روند تکامل و تحول خود را بطیء و پیو سته بپیماید .در این را ستا ،باید جرائم برا ساس نوع
و شدت آسیبها و نیز شخصیت مرتکبان تقسیمبندی شوند ،یعنی گروهی از بزهها را باید در نظام
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عدالت ترمیمی و با اصول فرایندهای ترمیمی بررسی کرد و نوع دیگر که بهوسیله بزهکاران خاص
ارتکار مییابد یا آثار شرردیدی در برابر بزهدیده و جامعه دارد ،در نظام عدالت کیفری رسرریدگی
شرروند .درواقع با این دو روش ،ضررمن اینکه نظم و امنیت جامعه به خطر نمیافتد ،از دسررتاوردهای
عدالت ترمیمی نیز اسررتفاده و از اشررکاالت نظام عدالت کیفری کاسررته میشررود .تبیین رابطه این دو
نظام ،از اهمیت خا صی برخوردار ا ست که نیازمند تدوین قوانین منا سب دادر سی ا ست ( شیری،
 .)465-466 :1396همچنین نبا ید با اسرررتفاده گسرررترده از برنامه های عدالت ترمیمی ،آن ها را به
شکست و نابودی زودهنگام سوق دهیم ،بلکه بهکارگیری تدریجی اندی شهها و روشهای تدریجی
عدالت ترمیمی ،سرربب تعدیل ویژگی سررزادهی و تنبیهی نظام عدالت کیفری میشررود و به تقویت
جنبش عدالت ترمیمی کمک خواهد کرد .حتی اگر عدالت ترمیمی هیچ گاه بهمثابه یک ن ظام به
رسررمیت شررناخته نشررود ،اصررول و ارزشهای آن پای خود را در نظام عدالت کیفری باز کرده و
بازخواهند کرد (همان .)473 :از میان مدل های دوگانه عدالت ترمیمی ،نظر یه بیشررری نهخواهان به
پارادایم عدالت ترمیمی مطلور نزدیکتر است و به نظر میرسد توفیق عدالت ترمیمی در پذیرش
نظریه عدالت ،موازی باشد .پس شایسته است ،به قول بیشینهخواهان به فرایندهای ترمیمیرر ر بهجای
موضرروعیتررررر طریقت داد تا این فرایندها ابزار حصررول نتیجه ترمیمی باشررند؛ وگرنه این خطر که
عدالت ترمیمی در حصررار فرایندهایش متوقف شررود و کارکرد مثبتش را از دسررت بدهد ،همواره
وجود دارد .هرچ ند تحقق ال اگرایی کیفری و جانشرررینی کا مل عدا لت ترمیمی کع به آ مال
الزم در بار ا ستقرار نظام دادر سی عادالنه و توأمان ترمیمی ،به انتقادهای وارد بر خود پا سخ دهد،
عمالً چارهای جز تندادن به عدالت موازی ندارد .آنچه مارتین رایت انگلیسرری اشررراره میکند این
است که نارخواهان ،اساساً پتانسیلهای عدالت ترمیمی را فراتر از آن دانستهاند که تنها نظریهای به
موازات عدالت کیفری کالسر ریک انگاشرررته شرررود 1،که به نظر ،دفاعپذیر نیسرررت .وانگهی تاریخ
تحوالت حقوق کیفری بهدرسرررتی ثابت کرده اسرررت که مانند هر امر دیگری در علوم انسرررانی،
محوریتدهی افراطی و غیرمنطقی بر یک جنبه صرررف ،منتهی به شررکسررت یک نظریه میشررود؛
همانطور که تمرکز افراطی عدالت سزاده یا استحقاقی بر جرم یا عدالت بازپرورانه بر مجرم .اساساً
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. See www.johnhoward.ab.CS/news let/pd
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بیشرررتر طرفداران عدالت ترمیمی ،نظام واحد 1عدالت ترمیمی درون سررراختار عدالت کیفری -را
پذیرفته میدانند؛ یعنی فرایندهای عدالت ترمیمی درون نظام عدالت کیفری و به عنوانبخشی از آن
پیشبینی شرررود .این روش شرررایعترین و متداولترین روش اسرررت؛ حتی میتوان ادعا کرد عدالت
ترمیمی در این روش شرررکل اجرایی و واقعی به خود گرفته و مدل ترمیمی را از نظر یه صررررف
دانشررر گاهی خارج و به نمو نه ای عینی ت بد یل نموده اسرررت (ه مان )373 :ای نان معت قد ند اجرای
روشهای عدالت ترمیمی ،حتیاالمکان باید در درون نظام فعلی عدالت کیفری تعبیه شرررده باشرررد
(.)Marshall, 1999: 4
 .4-2-2کارکرد بایسته وکالی آزموده تا آیین دادرسی ویژه
بیتردید ،حضرررور وکیل ،از مهمترین لوازم و بلکه از حقوق دفاعی متهم اسرررت .میدانیم که
وکالی دادگسرررتری به عنوان اعضرررای یکی از مهمترین نهادهای جامعه مدنی ،اسررراسررراً در باره
سوقدادن طرفین دعوی به سازش ،الزام قانونی دارند .در نظام حقوقی ایران این مو ضوع صراحتاً
در ماده  31قانون اصرررالح پاره ای از قوانین دادگسرررتری مصرررور  1356که ک ما کان معتبر
میباشررد؛ ذکر شررده اسررت .در نظام حقوق عرفی هم وکالی طرفین ،مکلفاند پیش از مراجعه به
دادگاه تالش کنند میان ای شان سازش دهند و نتیجه کار خود را به صورت گزارش به دادگاه ت سلیم
کنند .ضررمانت اجرای تخلف از این تکلیف ،محکومیت انتظامی وکیل اسررت (محبی.)75 :1375 ،
گفتوگوی مسررتقیم از ناحیه خود اوسررت و حضررور وکیل موجب فوت منافعی اسررت که عدالت
ترمیمی با روبهروکردن بزهدیده و بزهکار در پی آن اسرررت؛ حتی ویت در این رابطه اظهارنظری از
نیل کری ستی2را نقل میکند« :وکیالن اختالف یاهم ستیزی را از ما میدزدند( ».ویت.)546 :1385 ،
اساساً وابستگی به وکالی حرفهای ،یکی از خصایص پارادایم سزادهی است که در برابر درگیری
مسررتقیم طرفین در فرایند ترمیمی قرار دارد (ش ریری1385 ،الف ،)242 :اما به نظر میرسررد حضررور
وکیل برای طرفین فرایند ترمیمی بتواند در ثمربخشی این پروسه ،نقش درخور اعتنایی ایفا کند .در
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

(در مقابل نظام دوگانه :نظام عدالت ترمیمی مجزا و مستقل از نظام عدالت کیفری)
از ال اگرایان مشهور و نویسنده مقاله اختالف (ها) بهمثابه دارایی

1. Single System
2. Nils Christie:
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فرایندهای عدالت ترمیمی با برگزاری ن ش ستهای گروهی 1یا ترمیمی که به حلقههای آ شتیدهنده
مردمی شهرت یافتهاند مواجهیم .در این ن ش ستها عالوه بر بزهکار و بزهدیده ،اع ضای خانواده هر
دو و حام یان آن ها از جمله مددکاران اجتماعی حضرررور دارند و حتی پارهای از صررراحبنظران
معتقدند بهدلیل ح ضور این افراد ،ن ش ستهای گروهی ن سبت به میانجیگری ارجح ه ستند و چهب سا
بهتر بتواند اهداف عدالت ترمیمی را محقق کند .حال چرا ح ضور وکالی طرفین نتواند نق شی مؤثر
در ح صول به نتیجه مطلور– سوقدادن به سازش مانا و نه صوری و بیپ شتوانه -ایفا کند؟ به هر
حال ،موضرروعی که برای رسرریدگی به آن ،هریک از فرایندهای ترمیمی شررکلگرفته اسررت واجد
جنبه حقوقی (کیفری) به معنای تخصصی آن است و به نظر میرسد حضور وکیل ،هم از اشتباهات
ناخواسته و تحمیل هزینههای گزاف (خاصه هزینههای متعددی که بر توسعه فیلترهای کنترلی جرم
مترتب اسررت که در منابع متعدد به آن اشرراره شررده اسررت) جلوگیری میکند و هم روند رسریدگی
ترمیمی را از تقابل با دادرسی عادالنه دور خواهد کرد .وکالی آگاه و بصیر در این موضع ،چهبسا
بهتر از مددکاران بتوانند ای فای نقش کنند .آنان از معا یب ناکام ماندن فرای ند ترمیمی و درنتی جه
مراجعه مجدد به سی ستم عدالت کیفری و مضار بی شمار آن ،چه از نظر مادی و چه از نظر روحی و
روانی خاصررره برای بزهد یده (که عدالت ترمیمی در پی محور یتدادن به اوسرررت) و نیز بزهکار
(شرررکلگیری یک ذهن یت منفی درباره وی در قاضررری کیفری ،چه وی با قبول ورود در فرای ند
ترمیمی ،بهنوعی اقرار به ارتکار جرم کرده اسرررت) ،بهتر از هرکسررری واقفاند .بنابراین جز در
دال یل بسررر یاری برای عدم ترت یب مالقات یا هرگونه ارتباطی بین طرفینی که یکی از آن ها جرمی
جنسر ری علیه دیگری مرتکب میشرررود وجود دارد؟ هرگونه تماسر ری ممکن اسرررت منجر به تکرار
بزهدیدگی و تفاوت قدرت شاید منجر به سوءاستفاده از فرایند شود .در این میان ،برخی بزهکاران
جنسی ممکن است از مالقات برای تحریک دوباره خودشان استفاده کنند .بسیاری از جرائم جنسی
بهمثابه جرمی بسررریار جدی برای رویکرد ترمیمی در نظر گرفته میشرررود و بسر ریاری از بزهدیدگان
کودک هستند (الیبمن .)181 :1393 ،در باقی موارد وکال در کنار دو طرف میتوانند حضور بیابند
و با اشررراف بر موضرروع و خاصرره هدایت مذاکرات و جلوگیری از انحراف آنها ،در توفیق هرچه
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Group Conferencing
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بی شتر فرایندهای ترمیمی مساعدت شای سته و تأثیرگذاری داشته باشند .ممکن است این اشکال وارد
باشررد که وکالی مدافع ،بهدلیل برخوردارنبودن از آموزشهای تخصررصرری بایسررته در این رابطه یا
حاکمیت فضای رسمی و غیرقابلانعطاف دادرسی کیفری بر ذهن و ناخودآگاه خود ،عمالً ف ضای
فرایند ترمیمی را هر چند ناخواسته ،به سمتی هدایت میکنند که ما را از تحقق اهداف ترمیمی دور
سررازد؛ زیرا وکیل علیاالصررول با حقوق آشررناسررت نه با سررازوکارهای صررلح و آشررتی؛ آن هم در
فرای ندی خارج از دادگسرررتری؛ بنابراین وک یل در معنای حرفهای ،بدون اینکه در این خصررروص
آموزش دیده باشررد ،نمیتواند مفید باشررد .از اینرو ،ایده دیگری که میتوان مطرح کرد ،آموزش
تخصصی ،هدفمند و جداگانه وکالیی است که در زمینه صلح و سازش و بسترسازی ترمیم و التیام
فعالیت کنند و بهنوعی میانجیگرانی دلسوز ،متخصص و متعهد باشند .همانطور که عملکرد صحیح
و کارآمد ق ضات و اع ضای شوراهای حل اختالف نیز قطعاً به تو سعه چنین آموزشهایی گره می
خورد .به هر حال نمیتوان از نظر دور داشررت که تکلیف قانونی وکالی دادگسررتری در حصررول
صررلح و سررازش ،حتی قبل از طرح دعوا در مرجع قضررایی ،مانند بس ریاری از موضرروعات دیگر ،به
ب سترهای فرهنگی و اجتماعی خاص خود نیز واب سته ا ست .برای مثال بی شتر وکال به این مو ضوعر
حصول سازشی ر توجه نمیکنند؛ زیرا اقدام از ناحیه وکیل بزهدیده ،نوعی ضعف تلقی میشود و از
ناحیه وکیل بزهکار ،اقرار به بزه و درنتیجه محکومیت کیفری موکل ( شیری)380 :1396 ،؛ بنابراین
آموزش و ترب یت تخصرررصررری قضرررات ،اعضرررای شررروراهای حل اختالف و وکالی صرررلح و
توافقی و مراجع پلی سی ،قضایی و شبه قضایی کمک زیادی خواهد کرد (نجفی ابرندآبادی:1396 ،
.)820
ضررمناً عدالت ترمیمی باید برخی تضررمینهای شررکلی و دقیق برای اسررتقرار فرایند عادالنه و
توأ مان ترمیمی را پیشبینی کند و حتیاالمکان تابع چارچور های هرچه مشرررخصتر و پیشبینی
شدهتر باشد .این موضوع به معنای رسمیکردن فضای رسیدگی .مانند نظام عدالت کیفری و محیط
دادگاهها نیسررت ،اما باید آیین دادرسرری ویژهای برای همه فرایندهای ترمیمی پیشبینی کرد که در
آن تا حد ام کان از بروز خ طا های ناخواسررر ته جلوگیری شرررود؛ برای م ثال ،ف قدان حق ت جد ید
نظرخواهی از جمله انتقادات حقوقی از سررروی منتقدان عدالت ترمیمی اسرررت .میتوان با توسرررعه
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آموزشهای دقیق و هدفمند به اشرررخاصررری که با عنوان میانجی یا پیشبرنده یا تسرررهیلکننده در
فرایندهای ترمیمی حضور دارند و بهرهگیری همزمان از جرم شناسان ،روان شناسان ،جامعه شناسان
به همراه مددکاران اجتماعی و وکالی مدافع در این قب یل فرای ندها تا حد ممکن از بروز خطاهایی
که منتقدان ذکر میکنند جلوگیری کرد.
 .5-2-2طرح یک نگره جرم /آسیبشناختی
آسرریبشررناسرری جرم شررناختی پارادایم نوین بسرریار ضررروری اسررت؛ اجرای صررِرف عدالت
ترمیمی -بدون مدا قه جدی پیرامون ع لل ارت کار بزه و تن ها اهت مام به در مان -میتوا ند ام کان
بازپروری را از بزهکار سلب کرده و چهبسا همین موضوع در خصوص بزهدیده نیز قابلطرح است.
به عبارتی متعاقب بزهدیدگی ،باور زندگی در یک دنیای عادالنه در بزهدیده ،آسیب میبیند لذا این
اعتقاد میبایسررت در وی ،بازتولید شررود 1.خاصرره در جرائم جنسری یا جسررمی ،خود بزهدیدهها نیاز
مبرمی به ترمیم روحی روانی دارند .در همین رابطه ،میتوان از اختالل شایع  2 P.T.S.Dنیز نام برد؛
این ضررربه برای قربانیان جرائم میتواند تحریک حاصررل از وقوع جرم باشررد .تحقیقات نشرران داده
ا ست که چنانچه این اختالل درمان نگردد ،زمینههای آغاز سایر آ سیبها و بینظمیهای روانی در
اشرخاص پدیدار میگردد (مبرقعی )41 :1383 ،اشراره شرد که در برخی جوامع ،فرایندهای عدالت
ترمیمی در جرائم خشن از جمله تجاوز نیز به کار گرفته میشوند .الیبمن ،3نویسنده انگلیسی ،فصل
موردی5را وا کاوی کرده اسرررت .در یک نمو نه قا بل تأ مل ،وی پرو نده دختری به نام لیزا را در
دانمارک مطرح میکند که در یک جشررن ،مورد تجاوز دوسررت برادرش که مسررت بوده ،قرار می
گیرد .وی آغازگر مذاکرات ترمیمی می شود و نامهای خطار به دوست برادرش مینوی سد .در این
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

<1. >See www.Restorativejustice.org.uk/pdf/hwrjsto, p.7
اختاللِ استرسِ پس یا حاصل از ضربه
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نامه اوضررراع روحی دردناک خود را شررررح میدهد و اظهار میدارد که باوجود اینکه او خود نیز
ب سیار م ست بوده ا ست؛ اما از بعد آن حادثه ،دوران ب سیار سختی را میگذراند ،از خوابیدن هراس
دارد ،ترس از بارداربودن یا ابتال به بیماری جنسی و نیز افسردگی شدیدی را تجربه میکند .لیزا در
انتهای نامه ،عبارت درخور اعتنایی دارد؛ دوسرررت دارم که جوابم را بدهی ،به من زنگ نزن ،از
ایمیل اسرررتفاده کن .نهایتاً بزهکار ،پاسرررخی نمیدهد و لیزا هم بعداً اظهار میدارد؛ اگر آن نامه را
ننوشرررته بود ،اآلن بیشرررتر ،از مالقات با او میترسررر ید (الیبمن .)198-201 :1393 ،به نظر تحل یل
درسررتتر این اسررت که بپذیریم ،اظهار رضررایت بزهدیده در انتها ،بهنوعی ،بازخورد هراس عمیق و
ناخودآگاه او از بزهکار اسررت که تأکید بر اسررتفاده از ایمیل و نه تلفن ،بهمثابه ابزار ارتباطی ،خود،
بهقدر کافی گویاسرررت و نیاز مبرم بزهدیده به ترمیم روحی روانی ،بههیچروی ،قابلچشرررمپوشررری
نیسررت .درواقع ،مطالعه موردی پیشگفته ،نمونه قابلاعتنایی در اثبات صررحت این گزاره اسررت که
اجرای فرای ند ترمیمی ،بدون اهتمام به اصرررالح و درمان ،حتی در خوشبی نانهترین حالت ،وافی به
مقصود نی ست .در خصوص بزهکار نیز؛ اجرای عدالت ترمیمی ،بهتنهایی -بدون آسیب شناسی بزه
ارتکابی و راهکارهای درمانی علمی ،هدفمند و بایسرررته -میتواند عدم ای جاد شرررناخت کافی از
شرررخصر ریت او – پنهانماندن حالت خطرناک – و م فولماندن نیاز وی به اصرررالح و تربیت را به
همراه دا شته با شد .حال آنکه اساسیترین شرط عدالت قضایی در امر کیفری ،شناخت شخصیت
مرتکب جرم و مطابقت واکنشها با شرایط فردی اخت صاص داده ا ست .شخ صیت بزهکار بهمثابه
ا سا سی جرم شنا سی در این مو ضوع خال صه می شود ،باید اذعان دا شت که فعالیت جرم شنا سی
سررنتی ،معطوف به بررسرری شررخصرریت اسررت (گسررن .)157 :1388 ،کمترین بیتوجهی در این
خصوص ،حالت خطرناک بزهکار را ناشناخته باقی خواهد گذاشت .حال آنکه اساساً اوج اختالف
جرمشررناس ری و حقوق کیفری ،مربوط به چگونگی برخورد با حالتی اسررت که آن را ،حالت قبل از
ارتکار جرم -حالت خطرناک -می نامیم (نجفی توانا )35 :1384 ،تشرررخیص حالت خطرناک از
نظر جرمشررناس ری ،متضررمن ارزش ریابی ظرفیت جنایی1تبهکار و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Criminal Capacity
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ا ست (کینیا)20 :1386 ،؛ بنابراین در یک کالم ،عدالت کیفری امری ا ست شخ صی و ذهنی1و نه
خارجی و عینی2و بدین ترتیب مسررتلزم یک شررناخت درونی دقیق از شررخص ریت و اوضرراعواحوال
بزهکار در تمامی ابعاد ا ست؛ حال آنکه عدالت ترمیمی– خواهناخواه– بر بزهدیده متمرکز می شود
و از دیگر سو ،آ سیب شنا سی ارتکار جرم دغدغه عمدهاش نی ست واقعیت این ا ست که فرد در
یک جامعه نمیتواند از اثرات محیط و کمبودهای آن متأثر نشررود .پس بهترین سرریاسررت جنایی را
باید مداوا و معالجه مجرم بهوس ریله تعلیم و تربیت و تأمین خواسررتههای اسرراس ری او و مبارزه با علل
جرم دانست و آن حاصل نمیشود مگر با تعیین یک خطمشی کلی و اعمال یک سیاست چندبعدی
اقت صادی ،اجتماعی و...که جملگی باعث می شوند تا جامعه متعادل دا شته با شیم .در چنین ف ضایی
میتوان امیدوار بود که انسانها رفتاری نظمپذیر و مناسب داشته باشند (نجفی توانا.)41 :1384 ،
به وقوع نزاعی سادهبین یک زوج بنگرید که عصبانیت یکی از زوجین در واکنش به دیگری،
منتهی به ورود آس ریب جسررمی به وی شررده اسررت؛ ص رِرف سرروقدادن این دو به رویکرد ترمیمیر
تمامشده تلقیکردن چنین پیشامدی ر عواقب خطرناک بعدی را به دنبال خواهد داشت چه ،این نوع
واکنش نشررران دادن در قبال خشرررم در یک محیط خانوادگی (بهمثابه مدلی کوچکتر ،از یک
جامعه) طبیعتاً غیرمعمول و نامتعارف بوده و بیتردید سر ریگنال یک بیماری رفتاری مسرررتلزم درمان
اسررت .آنچه در این خصرروص بسرریار درخور تأمل اسررت ،اینکه؛ ویژگی بارز بسرریاری از قتلها و
تجاوزها این است که در همان بادی امر ،دربردارنده نزاعها و درگیریهای ساده بین فردی هستند،

نزاع بین آنها به خشونت جدی تبدیل شده است .آدمکشی ،اغلب ،راهبردی برای حلوفصل ماده
نزاع است (میت و دیگران)102 :1392 ،؛ بنابراین راهحلی که میتوان پیشنهاد داد؛ پیشبینی تشکیل
پرونده شخصیت بهصورت اجباری ،در تمامی موارد ارجاعی به فرایندهای ترمیمی است .حساسیت
موضوع تشکیل پرونده شخصیت بینیاز از توضیح است .حقوق کیفری مطالعه و شناخت بزهکاری
و تعیین علل و نوع جرم را شرررط ضررروری رسرریدگی به جرم ارتکابی میداند .دسررتگاه قضررایی
همچون گذشرررته فقط به پرونده ،محتوای دالیل و مدارک مجرمیت متهم اکتفا نمیکند و جرم را
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Subjective
2. Objective
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یک ع مل مجرد و انتزاعی نمینگرد ،بل که فردی را م حاک مه میک ند که چون ه مه انسرررران ها،
تأثیرپذیر از عوامل مختلف محیطی و فردی بوده ا ست؛ نیز ر سیدگی به پرونده و اتخاذ هر ت صمیم
درباره وی منوط به بررسرری شررخصرریت فعلی و عوامل و علل ارتکار جرم اسررت...مطالعه عوامل
فردی و محیطی در پروندهای به نام پرونده شخ صیت ،جمعآوری و جهت مطالعه قا ضی و آگاهی
او ،به ویژگیهای فردی و شررررایط اجتماعی متهم در اختیار وی قرار میگیرد (نجفی توانا:1384 ،
 )49پس باید بر این مو ضوع متمرکز شویم که مبادا اجرای فرایند ترمیمی منجر به خروج مو ضوع
از دایره جرم شناختی و عدم بررسی آسیب شناسانه بزه ارتکابی شود .در این راستا باید از کوچک
جلوهدادن 1بزههای ارتکابی خفیف ،عمیقاً اجتنار کرده و به تشرررکیل پرونده شرررخصررریتی هرچه
کاملتر و دقیقتر ،همت گماریم تا از دستاوردهای جرمشناختی هیچ بزهی محروم نمانیم .از اینرو
در صورت توفیق در موارد مطروحه در ضمن تجربهکردن این فرایندها ،چهبسا بتوان گستره اعمال
عدالت ترمیمی را بسط داد و هرچه بیشتر از مضرات عدیده عدالت کیفری کالسیک فاصله گرفت
و حتی تا آنجا پیش رفت که در جرائم ذوجنبتین (جرائمی که جز با شرررکایت شررراکی قابلتعقیب
نیست و رضایت شاکی در سرنوشت کیفری متهم مؤثر است) و واجد اهمیتی همچون کالهبرداری،
جعل و خیانتدرامانت از دسرررتاوردهای مؤثر عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری کالسررریک،
بهره جسررت .به نظر میرسررد همینکه بزهکار داوطلبانه اقرار به جرم کرده ،سررایر همدسررتانش را
معرفی میکند یا به جبران خسارات وارده همت میگمارد؛ خود ،جلوهای از رویکرد ترمیمی است.

انتقرادات وارده بر نظرام سرررزادهی و برازپروری ،منتج بره ظهور الگوی نوین تفکر در امور
کیفری به نام عدالت ترمیمی شده ا ست .این رویکرد  40ساله ،برترمیم خ سارات بزهدیده متمرکز
میشررود و بزه را عملی میپندارد که بر ضررد فردی دیگر و جامعه محلی و نه دولت .ارتکار یافته
اسررت .همین تعریف جدید از جرم نشرراندهنده تحولی در فضررای منجمد و منفعل عدالت کیفری
کالسیک است .عدالت ترمیمی آیندهمحور است و بهجای توجه به مجازات بزهکار ،اولویت را به
فصل خصومت بین سهامداران جرم میدهد .این رویکرد ،جامعه محلی را بزهدیده ثانوی دانسته و با
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Minimize
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توجه به ا ستفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در سی ستم جامعی ،عدالتی م شارکتی را تو صیه
میکند .عدالت ترمیمی رویکردی صرررفاً بزهدیده محور نیسررت؛ بزهکار نیز بهمثابه کنش رگر اصررلی
جرم از این رهگذر مسرررئولیتپذیر شرررده ،داوطلبانه خود را متعهد به ترمیم خسرررارات بزهدیده می
سازد؛ اما ا سا ساً این انتظار که عدالت ترمیمی بتواند پا سخگوی تمام و ضعیتهای نا شی از پدیده
بزهکاری باشد ،واقعبینانه نیست.
باالخره نتایج پژوهش حاضر ،در راستای بهبود هرچه بیشتر عملکرد عدالت ترمیمی عبارتاند از:
لزوم طبقهبندی جرائم برحسرب نوع آسریبها و شرخصریت مرتکبان و هدایت هرکدام به نظام
کالسررر یک یا ترمیمی ،م حدودکردن حوزه به کارگیری عدا لت ترمیمی به جرائم کو چک و
متوسرررط ،نیاز کماکان به پارادایم سرررزادهی در مقابله با جرائم خشرررن ،سرررازمانیافته و بزهکاران
خطرناک ،در فرض تحقق نظام اصررالح و درمان علمی و کارآمد؛ هدایت واکنشهای سررنگین به
تدابیر جایگزین و اصالحی ،ارتقای سطح فرهنگی جامعه ،تقویت نهادهای مردمی توانمند ،ارتقای
روحیه اخالقمحوری ،مردم ساالری ،کرامتمداری و م شارکت انگیزهمند؛ توأمان در شهروندان و
نهادهای سررر یاسررری ،تدوین یک نظام دادرسررری عادالنه و توأمان ترمیمی ،پذیرش نظریه عدالت
موازی  -پذیرش حضور وکالی مدافع متخصص ،بصیر و عارف در طی فرایندها برای طرفین و نیز
تربیت و آموزش هدفمند ،تخصرررصررری و جداگانه وکالی مدافع ترمیمی ،در مقابل وکالی مدافع
کیفری ،تمرکز ا سا سی بر آ سیب شنا سی جرم شناختی عدالت ترمیمی و پیشبینی ت شکیل پرونده
بزههای ارتکابی خفیف که نشانه یک بیماری رفتاری مستلزم درمان هستند.
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 بولک ،برنار ( .)1385کیفرشناسی .ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی .چاپ پنجم .تهران :مجد.
 پرادل ،ژان ( .)1386تاریخ اندیشههای کیفری .ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی .چاپ دوم .تهران :سمت.

 داودی گرمارودی ،هما« .)1384( .مکتب نئوکال سیک نوین و احیای رویکرد سزادهی» .مجله دان شکده حقوق و
علوم سیاسی .شماره  .68صص  65تا .88
 دلماس مارتی ،میری .)1380( .نظامهای بزرگ سرریاسررت جنایی .برگردان علی حسررین نجفی ابرندآبادی .چاپ
اول .تهران :میزان.

 را یت ،مارتین و تونی مارشرررال و مای کل مایز .)1384( .عدالت ترمیمی .ارتقابخشررر یدن رویکرد بزهد یدهمحوری
(مجموعه مقاالت) .ترجمه امیر سماواتی پیروز .چاپ اول .تهران :خلیلیان.
 زهر ،هوارد .)1383( .کتار کوچک عدالت ترمیمی .ترجمه حسین غالمی .چاپ اول .تهران :مجد.
 شیری ،عباس .)1396( .عدالت ترمیمی .چاپ اول .تهران :میزان.
 شیری ،عباس« .)1397( .حق بزهدیده در تعیین کیفر و نحوه اجرای آن» .فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی .بهار.
شماره  .81صفحات  77تا .105

 شریری ،عباس(1385( .الف))« .پارادایمهای عدالت کیفری .عدالت سرزادهنده و عدالت ترمیمی» .مجله دانشرکده
حقوق و علوم سیاسی .شماره  .74صص  213تا .245
 شیری ،عباس(1385( .ر))« ،فرایندهای عدالت ترمیمی» .ف صلنامه مطالعات پی شگیری از جرم .زم ستان .سال اول.
شماره .1

 شررراپلند ،جوانا؛ گوین ،رابینسرررون وآنجال سرررارزبی .)1394( .عدالت ترمیمی در عمل؛ آنچه برای بزهدیدگان و
بزهکاران نتیجهبخش است .ترجمه علی طالعزاری .چاپ اول .تهران :کتار آوا.
 عظیمزاده ،شادی وگالویژ شیخ االسالمی« .)1393( .از مادر معتاد تا فرزند بزهکار؛ الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر
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 سماواتی پیروز ،امیر .)1385( .عدالت ترمیمی؛ تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا ت ییر آن .چاپ اول .تهران :نگاه بینه.
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بزهدیدهشناسی ثانویه» .مجله حقوقی دادگستری .زمستان .سال هفتادوهشتم .شماره  .87صص  187تا .212
 غالمی ،حسین .)1382( .تکرار جرم -بررسی حقوقی جرمشناسی .چاپ سوم .تهران :میزان.
 غالمی ،حسین .)1385( .عدالت ترمیمی .چاپ اول .تهران :سمت.
 فرجی ها ،محمد .)1396( .دی باچه در دانشرررنامه عدالت ترمیمی .مجموعه مقاله های همایش بینالمللی عدالت
ترمیمی و پیشگیری از جرم .چاپ اول .تهران :میزان.
 کینیا ،مهدی .)1386( .مبانی جرمشناسی .جلد اول .چاپ هشتم .تهران :دانشگاه تهران.
 گسن ،ریموند .)1388( .جرمشناسی نظری .ترجمه مهدی کینیا .چاپ سوم .تهران :مجد.
 گلدوزیان ،ایرج .)1384( .بایستههای حقوق جزای عمومی .چاپ دهم .تهران :میزان.
 الزرژ ،کریستین .)1392( .درآمدی بر سیاست جنایی .ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی .چاپ چهارم .تهران :میزان.
 الیبمن ،مارین .)1393( .عدالت ترمیمی از نظریه تا عملکرد .ترجمه رحمان صبوحی .چاپ اول .تهران :جاودانه.
 مبرقعی ،سیدمحمدناصر« .)1383( .گذر از منطق کیفری به منطق بیمهای در سیا ست جنایی؛ رهآورد نوین عدالت
ترمیمی» .مجله تخصصی الهیات و حقوق (پژوهشها) .شماره  .13صص 19 .تا .42
 محبی ،مح سن« .)1375( .نقش وکالی دادگ ستری در ت شویق سازش و داوری» .مجله کانون وکالی دادگ ستری.
دوره جدید .شماره .10
 موریس ،آلیسون و گابریل ماکسول (« .)1382عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری» .ترجمه حسین
غالمی .مجله پژوهش حقوق و سیاست .شماره  .9صص  183تا .204
 میت ،ترنس دی؛ ریچاردسی مک کرل و شلی جی لی سوان .)1392( .نیمرخهای جنایی .ترجمه علی نجفی توانا و
ایور میلکی .چاپ اول .تهران :آموزش و سنجش.
 ناجی زواره ،مرتضی .)1394( .آشنایی با آیین دادرسی کیفری .جلد اول .چاپ اول .تهران :خرسندی.

 نجفی ابرندآبادی ،علی حسین« .)1382( .از عدالت کیفری کالسیک تا عدالت ترمیمی» .مجله تخصصی دانشگاه
علوم اسالمی رضوی .شمارههای  9و  .10صص  3تا .38
 نجفی ابرندآبادی ،علی حسررین؛ شررادمانفر ،محمدرضررا و عبدالعلی توجهی« .)1387( .اصررالح ذاتالبین و نظریه
عدالت ترمیمی .فصلنامه مدرس علوم انسانی .دوره  .12شماره  .3صص 193 .تا .222
 نجفی ابرندآبادی ،علی حس رین« .)1396( .بسررترهای اجتماعی و حقوقی عدالت ترمیمی در ایران .دانشررنامه عدالت
ترمیمی» .مجموعه مقالههای همایش بینالمللی عدالت ترمیمی و پی شگیری از جرم .زیر نظر محمد فرجیها .چاپ
اول .تهران :میزان
 نجفی توانا ،علی .)1389( .تقریرات جرمشناسی (بزهدیدهشناسی) .دوره کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی.
دانشکده حقوق تهران مرکز .نیمسال اول.
 نجفی توانررا ،علی .)1394( .تقریرات جرم شرررنرراسررری نظری (عرردالررت ترمیمی) .دوره دکتری حقوق کیفری و
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 نجفی توانا ،علی .)1384( .جرمشناسی .چاپ سوم .تهران :آموزش و سنجش.

249 ... رویکرد ترمیمی عدالت؛ آسیبشناسی و بهبود

علی نجفی توانا و مرتضی ناجی زواره،محمدعلی اسدی

. نیمسال دوم. دانشکده حقوق تهران مرکز.جرمشناسی
. دادآفرین: تهران. چاپ دهم. زمینه حقوق جزای عمومی.)1383( . رضا، نوربها
 پژوهشررگاه حوزه و: قم. چاپ دوم. ترجمه علی سررلیمی. جرم و جرمشررناسرری.)1385( . رار و فیونا هینز، وایت
.دانشگاه
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