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 مقدمه و طرح مسئله

ی اجامتا  مستال    درمتا   وی ریشت  یپ شتاات،  ی راستاا  دری زیر برنامه و مطالعه
. است،  بتوده  کشتور یی اجرای ها دسا اه و زا یر برنامهی ها دغدغه ازجمله همواره
ی بترا  مااست   اقتدا  »  قانو  اساستی  ششم و پاجاه و صد کی اص  پاجم باد طبق

  اوا  هیقضال قوهی دیکل فیوظا از زین «نیمجرم اصالح و جر  وقوع ازی ریش یپ
پیشت یری از   لتینن (. 83: 1384را  یت ای اسالمی جمهوری اساس قانو ) اس، شده

بلنته شتام  هتم هتوزه       شتود  های دسا اه قضایی محدود نمی جر  تاها به تالش
(. بتر ایتن استا     39: 1393نیتا    مومی و هم هوزه تصوصتی است، ) لیتوردی   

 شود. پیش یری از جر  در دو بعد رسمی و غیررسمی آ  در نظر گرفاه می
 املیت، انستا     بتر    پیش یری مسال  اجاما یروینردهای نوین در شاات،

 اتوا  ستو ه    ن اه به فرد را از پذیرش وی به هیزاونهاد و این روینردها  تأکید می
انتد.   شااسایی و کاارل مسال  اجاما ی تغییر داده ،یابلق بامورد بررسی به  املیای 

 گیرد. محور در صدر توجهات قرار می اقدامات اجاماع بر این اسا 
 جترالم ها در پیش یری از  ترین روش ینی از موفق 1محور روینردهای اجاماع

و از اهتدا   اراله دهتد   ه  راهو  همای، پایه باا شده تا نیبر ا روینرد نیااس،. 
تواند به جوامت  کمتک کاتد تتا      یم محور اجاماع نردیرو کی .دکاپشایبانی جامعه 

از   بیرونی در شااسایی و رف  مشنلی گتا  نهاتد  آ  اجامتاع    که  امال جای این به
سازما  مل   ی ال یایساریکم)د برتورد کا ها و با آ  یری پیش یمشنالت اجاما 

                                                                                                                                 

1. Community-based approach 
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هتای اجامتا ی را بته  رصته      این روینرد تتوده  .(14-15: 2008  1پااهادگا  یبرا
ایجتاد   جترالم مشارک، از پایین به باال را در زمیاه پیشت یری و کتاه     کشانده و

نهادهای رسمی ها و  از مسئولی، سازما  چراکه ادسااین اقدامات مهم ه نمایاد. می
د کته در آ   نت گرد گیتری فضتایی متی    با ث شتن   و دکاها در کاه  نرخ جر  می

با ث تالش بهیاه آنا  جه، پیش یری و کاه   و تود را توانماد یافاه شهروندا 
 د.شو و ایجاد به ش، اجاما ی می جرالم
با طرح این مطل   2گیری از نظریه شرمساری بازپذیرکااده با بهرهاله هاضر مق

هتای فرها تی و کیتیت، تعتامالت      و کاارل آ  بتر ویگگتی   جرالمکه پیش یری از 
و  یتتیگرا متتاعرا کتته بتتر نقتت  اجا ایتتن نظریتتهدر نظتتر دارد تتتا   وابستتاه استت،

اشتاره دارد  متورد    پیش یری از رفاارهتای انحرافتی دانشتجویا    در  یمحور جامعه
همچاتین   کشد. ریبه تصو در این زمیاه آ  را یاسایس یها مداقه قرار دهد و دالل،

 نظریته متذکور بتر   های سیاستای   این مطالعه بر آ  اس، تا با نمای  کارایی دالل،
با اقدامات نظا  کیتری تأکید کاد و بته ایتن   جه، جای زیای آ   ییساگ بااایجاد 

 نیت اپرس  پاسخ دهد که  دال، ترمیمی بدی  نظا  کیتری است، یتا مصتلن آ .    
 یا جامعته  یفرها ت  بته لحتا   که  را یا رینظ یدر کشوراین قابلی، را دارد  هینظر
ی  با تث  ستاز  یجه، بوم ی آ باال ،یظرف د.ور به کارگرا اس،   اجاماع  یکماب

متورد  کاه  نترخ جتر     راساایدر  ها هیتوص نیراه شاتر  اوا  ینی از شده تا به
 .بررسی قرار گیرد

اش  هتای سیاستای     کاربس، و دالل،دایره مطالعات در زمیاه این نظریه لینن
و فرها تی   هتای اجامتا ی   یگگیبا و رغم تااس  آ  و  لیدر ایرا  بسیار محدود 

ویتتگه در هتتوزه  بتته محتتدود مطالعتتاتدایتتره  و مغتتتول مانتتدهآ     مطالعتتهجامعته 
مقالته    اری مواجه ساتاه اس،. باابراینرا با دشو شااسی  شاات،  لمی آ  امعهج

المللی  نای و اساادی مطالعات بی کاابخانه  کارگیری روش هاضر در نظر دارد تا با به
شتااتای    های این نظریه از ماظتر جامعته   هیم و دالل،و به تدقیق متا دکارا بررسی 

                                                                                                                                 

1. UNHCR 

2. reintegrative shaming theory 
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 هاجراشتد هتای   هتا و سیاست،   برنامته  1های موفتق  بپردازد. در این راه بررسی نمونه
ا متال  نظریه  با ث اجااتا  از   بخشید  به شاات،  رفا بر این نظریه  ضمن مباای
گتردد و فرصتای    مشتخ  متی   ای برنامته  یوتطا آزمو جه،  اهیپرهزهای  روش

 با کمارین میزا  اشاباه ا مال گردند.  های برگرفاه از آ  آورد تا طرح فراهم می

 ها اندیشه، مفروضات و ها ریشهنظریه شرمساری بازپذیرکننده: . ١

 های نظریه شرمساری بازپذیرکننده . ریشه١-١

3زنی نظریه برچس  2وی، جا  بریث
نظریته  ای سات،.  کالسیک را وارد مسیر تازه 

 دهد. توضین می ه رفاار مجرمانه راآورد  افراد ب فرایاد رویزنی  برچس 
کته بایتا     5بتا   زنی کالسیک تانن و نظریه برچس  4این فرایاد در آرای لمرت

در توبی مشهود اس،. لمترت   اند  به را فراهم آورده ساری بازپذیرکاادهنظریه شرم
اار  تادی جتوا  است،     رف 6کاد که انحرا  اولیه بیا  می زنی شرح فرایاد برچس 

انجامتد    می 7  اغل  به انحرا  ثانویه«بزهناری» اوا   به زد  به آ   لینن برچس 
«  اوا  موجودی، او توصتیف شتده است،    شود که به فرد به چیزی تبدی  می»زیرا 
(. انحرا  ثانویه از طریق 117: 2015  8به نق  از رسایو و النیِر 20: 1938با    )تانن

 اتوا  رفاتاری    شتود کته رفاتار اکاشتافی  تادی بته        ایجاد متی   مانیزنی ز برچس 
با  نیز معاقد است، کته    (. تانن164: 2011  9دیده شود )آسانیو و بورک« ماحر »

بتا شنست،    اصتالح  هتد  د تا شو میبا ث  نیدادگاه و والد س یپل اریبس ،یجد

                                                                                                                                 

1. good practices 

2. John Braithwaite 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_deviance
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را نتی  ز وی، فرایاد برچست   باابراین نظریه بریث .(270: 1971  1)وارد دمواجه شو
در دیدگاه تود نسب، بته برتتورد بتا افتراد      وبا  اتذ کرده  از آرای لمرت و تانن

 د.کا تجدیدنظرهایی را ا مال می برچس  تورده
بته ودیعته    2از آرای دورکتیم نیز را  جرالمفرها ی در مقابله با  روینرد  این نظریه
داز دورکیمی جدیدی اس، که برای تأثیر نیروهای اجاما ی ان دارای چشم گرفاه و

و فرها ی بر جر  و ادغا  اجاما ی یک نق  اصتلی ماصتور است، )استنایب  و     
ویت، هلتول    دورکتیم در آرای بریتث   4«وجدا  جمعی»روح  (.105: 2011  3هاگز

د  فترد اهستا  شتر  تواهتد     شتو  سرپیچی میقوانین تاصی از  که یزمان کرده و
زیرا وجدا  جمعی در فرد نتوذ کرده اس،. باابراین  اهسا  شر  به یتک    داش،

 6ویت، شتر    (. نظریه بریث380: 2009 5شود )هریس نیروی تود نظارتی تبدی  می
دغدغه همبسا ی کاارل جر  را بر پایه دورکیم  ماناد جه قرار داده وکانو  تودر  را

 اجاما ی باا نهاده اس،.
نظریته یافت،.    ایتن  بایانی بترای نیز ردهای تتسیری توا  در روین میهمچاین 

وستیله آ    کته بته   کاتد  موفق را مشخ  متی  8های هقارت تواص آیین 7 نگارفیا
 مت    تتاطر  بته مجرمتا  را   که به موازات این  املی، کاارل اجاما ی قادر اس، تا

(. بتدین  380)همتا :   اتالقیات مااس  را به آنا  بیتاموزد   کاد شا  تابیه می اشاباه
پتذیرش   ،یت درنهاهای هقتارت و   وی، با اشاره به آیین ترتی   طرح نظری بریث

گردد و نحوه برتورد جامعه با فرد تاطی را که نقطه  طتف   مجدد افراد تنمی  می
 دهد. زنی اس،  در کانو  توجه قرار می گیری نظریه معاصر برچس  شن 

                                                                                                                                 

1. Ward
 

2. Durkheim 
3. Schaible & Hughes 

4. collective conscience 

5. Harris 

6. shame 

7. Garfinkel 
8. degradation ceremonies 
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 مساری بازپذیرکنندههای نظریه شر . مفروضات و اندیشه2-١

شرمساری از رفاتار   (1 توا  نظریه شرمساری بازپذیرکااده را در دو جزء اصلی می
) انتگ و   ه کترد مالهظت  اطی در شبنه جاری اجامتاع بازپذیری ت (2 و بزهنارانه

 (.435: 2004  1 انگ
زنتی و ادغتا       کلیدی جدید در میسر برچس 2«شرمساری بازپذیرنده»متهو  

 فیت تعراجامتا ی   دییت تأ  تد   اوا   به 3«شرمساری»شااتای اس،.  جر های  نظریه
از  کته  ی رانیدقصد یا تأثیر ایجاد پشیمانی در شخصی را دارد که توسط »که  شده 

ویت، اصتطالح    بریتث «. شوند  شرمسار یا محنتو  شتده است،    شرمساری آگاه می
هتی  تالشتی    دهتد کته   اتاصاص می 5«شرمساری غیربازپذیرنده»را به  4«زنی انگ»

(. 722: 1990 6گیترد )اکترز   جه، تطبیق مجر  شرمستار بتا جامعته را دربتر نمتی     
پتس از  پیش یری از جر  پتی  و  در  مؤثر ی اوا  اقدام شرمساری بازپذیرکااده به

(. باابراین  بخشی از فرایاد 191: 2004و همنارا    7)هریس اس، شده  ارالهوقوع 
در شتن     ( بته مجتازات درونتی   1کاد زیرا  کمک می ساری به پیش یری اولیهشرم

 کاتد  ( تتر  از واکتا  دی ترا  را تولیتد متی     2شود و نیز  اهسا  گااه ماجر می
پتی  و  استاتاده   ،یقابل با این نظریه ترتی  (. بدین594: 2003  و همنارا  8)تایا 

وگیری از تنترار مجتدد   و جلت  تواند ابزاری در کااترل وقتوع   پس از وقوع جر  می
 شد.با جر 

هتای   نظریه شرمساری بازپذیرکااده روشی نوین بترای تتنتر در بتا  پتوی     
دارد  هتا بتا دولت،  رضته متی      تانوادگی  پیوند افتراد بتا اجامتاع  پیونتد شترک،     

د تتا چاتر   شتو  این ویگگی کتاربردی با تث متی   (. 9: 1393نیا و هسای   ) لیوردی
                                                                                                                                 

1. Zhang & Zhang 
2. rintegrative shaming 
3. shaming 
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5. disintegrative shaming 
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ستطوح   د تابلی، را دارو این قاسیاسای این نظریه بسیار گسارده گردد  های دالل،
 د.را پوش  دهترد و کال  

 طترز  بهکه   یانشنا قانو  .کاد را تبیین می 1تنرار جر  در سطن ترد هینظر نیا
شتا  را تنترار    ی دارد کته ستوءرفاار  اهامال کم  شوند ای شرمسار می بازپذیرکااده

 یدر گتروه است،. از ستو    شرمستار فرد  پذیرش یشام  تالش برا بازپذیری. کااد
ی برا یشاریاهامال ب  شوند می صورت غیربازپذیرکااده شرمسار به که یکسان  ر ید

در ستطن  متروضتات   این نتوع  .(594: 2003)تایا  و همنارا   دارند تنرار جر  
 افراد و تنرار جر  اشاره دارند. اد و بر تأثیر نوع واکا  جامعه برترد هسا

 یجتر  از گروهت   زا یت م راتییت تغ یبترا  یحیتوض  در سطن کال  هینظر نیا
اس، که  یا هیسازوکار اولی متهو  شرمسار د.کا یماراله  ی دی رگروه به یاجاما 
)استنایب  و هتاگز     دنت گذار یمت  ریثأتت  یفترد   را یساتاار و فرهاگ بر بازبا آ  
زنتی بته مجتر  وجتود      ها  تأکیدات بسیاری بر انگ فرهاگ در برتی .(105: 2011
  تمرکز دارنتد  امجرم داشان ن هبیشار بر پاسخ و  ها دی ر فرهاگ که یدرهالدارد  

امت  در  جو(. 989: 2010  و همنتارا   2پذیرند )ربیلو  مجر  را در جامعه باز میو 
هر  و ن اه از دریچه تصای  تاصبرتورد با جر  روینرد تاص تود را دارند 

 د.ده های برتورد با جر  را تح، تأثیر قرار می ای شیوه جامعه
 فرها ی تعهدات جر   کاارل» در  ام  ترین مهم که کاد می اسادالل وی، بریث

 61: 1998؛ لیتو   5: 2012  4؛ استنیورمن 1065: 2011  3اس، )کتیم « شرمساری به
 کیت جتر  در   زا یت بر م شرمساری ریتأث(. 9: 1394نیا و هسای   از  لیوردی نق  به

بتین   ی. تعتامل گرا است،  ه اجاماعگرو نیا ایدارد که آ نیبه ا یبسا  یگروه اجاما 
 ها بر نترخ جتر    آ  اتگرایی در تأثیر اجاماعو میزا   شرمساری بازپذیرکااده میزا 

بیشار بر کاارل  متروضات سطن کال  .(595: 2003)تایا  و همنارا   وجود دارد 
 ند.گرایی و پیوند گروهی تأکید دار گیری از  ااصر اجاماع نرخ جر  با بهره
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 1های سیاستی داللت. 2

گیری از متروضتات   بر راهبردهای  ملی هاص  از بهره درواق های سیاسای  دالل،
عتا  را  نت مباای  م  و تأثیرگتذاری بتر ذی   ای تاص اشاره دارد که تئوریک نظریه

. با توجه به توانایی نظریه شرمساری بازپذیرکااده در کتاه  نترخ   دهاد تشنی  می
 اتوا    بته  آ  راهای سیاستای   توا  دالل، ، به جر  میجر  و جلوگیری از بازگش

ابزاری کارآمد جه، جای زیای با اقدامات نظتا  کیتتری متورد استاتاده قترار داد.      
گرایتی و   اجامتاع  ازجملته وی، با تأکیدی کته بتر  ااصتر فرها تی جوامت        بریث

ر (  جهت، کااترل اجامتا ی بت    9: 1393نیا و هسای   دارد ) لیوردی یوسا یپ هم به
 تد    هت   راهمحتور را   نق  فرهاگ تنیه کرده و بر این استا  اقتدامات اجامتاع   

روینتردی   بتا نظریته  ایتن   گیترد.  بازگش، به جر  و کاه  نرخ جر  در نظر متی 
 کاه  نترخ جتر   غیررسمی کاارل اجاما ی در  محور بر دو وجه رسمی و اجاماع

 تشنی  داده اس،. راآ  های سیاسای  دالل، یساگ بااو این روینرد  تأکید دارد
تتوا  بته    های سیاسای این نظریه در وجه رسمی متی  ترین دالل، از جمله مهم
 هیت نظر ماطقتی  بستط  ستو   یتک  از ترمیمتی  اشاره داش،.  تدال،  2 دال، ترمیمی

بته   نظریه این دالل، سیاسای ترین مهم دی ر سوی از و اس، بازپذیرکااده شرمساری
(.  تدال، ترمیمتی بتا ایجتاد     24 و 16: 1393هسای  نیا و  رود ) لیوردی می شمار

پیوند میا  وجوه رسمی و غیررسمی جه، کاارل و کاه  جر  در تالش اس، و 
داد  قضتات در کاتار مجتر  و قربتانی بته       کرد  فرایادهای قضایی و قترار  با کوتاه

 جامه  م  پوشانده اس،.  هد  اصلی نظریه یعای بازپذیری مجدد
هتای  تدال، ترمیمتی     برنامته  ارچوبی بترای پذیرکااده چنظریه شرمساری باز

انته  حارمم یا وهیبه ش  امقابله مجرمهای مرتبط نظری  دال، ترمیمی  اس،. ویگگی
دفت  انتگ    یبترا  نیصتر  یهتا  (  تالشبدنامیبدو   اده کرد  واق  جر  )شرم با

کته مجتر  شتخ  بتدی      هایی جه، مخالت، با اتهاماتی ماناتد ایتن   )ماناد فرص،
کته او شتخ  تتوبی است،( و      دارد به این دوساشا  که یکساناس،  با شهادت 
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  یممرتت  یبترا  هتا  )بته هتداک ر رستاند  فرصت،     تعهد صرین بته آیتین بازپتذیری   
-299: 2005  1ویت،  )اهمتد و بریتث   شتود  یم را شام  ( تو و بازگرداند  روابط

 نیبه همت پذیرکااده یاف، و ساری بازتوا  در نظریه شرم را می ها این ویگگی .(300
 های سیاسای این نظریه دانس،. دالل، ازجملهتوا   دال، ترمیمی را  می مااسب،

سیاستای ایتن نظریته کته       اهمی،  دال، ترمیمی در مقتا  داللت،  با توجه به 
شااسی و تعریف آ  ضتروری   د  متهو شوکیتری  تواند جای زین اقدامات نظا  می
 یتا هتدود  همچاا متهو   نی  ارمیمیبه  دال، تفزایاده توجه  وجودبا نماید.  می

 تدال،   .(128: 2005و همنتارا     2)التیمتر  آفترین است،   مشتن   فیت تعر جه،
چراکته در مراهت  مخالتف فرایاتد کیتتری        نیست،  فیتعر قاب راهای  ترمیمی به

و  ستاال   بتزر  در موضتو ات کیتتری    تاها نه و ردیگ یم برها را در تاو ی از روش
(. 57: 2002  3است، )دالتی   کاررفاه بهاز مسال  مدنی نیز  رشاه کیجوانا  بلنه در 

در  گاهتا  های غیرترمیمتی   پاسخ ترتی  گساره  م  آ  پهااور اس، و باابراین بدین
راه را جهت، تعریتف دقیتق و شتتا  آ  ستد       درنایجته شتوند؛   میذی  آ  لحا  

 اد.اک می
و  5  اومبریت، 4وی،  مارشال رهایی چو  کارهای بریثواسطه کا این متهو  به

)التیمتر و   است،  شده  ادغا شااتای  ی درو  تتنرات جر  تر صورت شتا  به 6زهر
اس، کته جتر      نیا ترمیمی دال،  میپارادا یفرض اساس(. 127: 2005همنارا   

   یت ترت نیافتراد و روابتط است،. بتد     بیشتار تعتدی بته    کته  نقت  قتانو    فقط نه
 یقانونریاز  م  غ یناش یها  یآسآ  اس، که   ییپاسخ به رفاار جاا نیتر مااس 

از جتر   شتدت   بته  که یکسانبرای  دیبا یتری دال، ک نظا   اابراین. برا ترمیم کااد
بحتث در   یبترا  تتا  آوردفتراهم   یمجر  و جامعه(  فرصا  ی)قرباناند  پذیرفاه ریثأت
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 آنچته درک درس، از  ینو  و تالش کااد تا به گردهم جم  شوند دادیرو نیمورد ا
هتای   (. استاتاده از برنامته  128  برساد )هما : مااس  انجا  داد ترمیم یتوا  برا یم

نیتاز   یا مالهظته  قابت  طور   دال، ترمیمی در مراه  ابادایی نظا   دال، کیتری به
  ارا و همنت  1یامتا  به مداتله دولای در مراه  بعدی را کاه  داده است، )ستاکی  

محتور و در نظتر    واسطه تأکید بر اقتدامات اجامتاع    دال، ترمیمی به(. 172: 2011
از بار متداتالت رستمی    نتعا  در ترمیم آسی  گرفان نقشی فعال برای تمامی ذی

ها جهت، تترمیم بته نمتای       جویی محور تود را در چاره کاهد. روینرد اجاماع می
ه  آ  دی تر تاهتا بتر دوش    و کتا   مسئولی، رسیدگی به جتر  آنجا کهگذارد   می
  چار  دال، ترمیمی بر سر جامعه و سیسام قضاوت گسارده کم رسمی نیس،محا
 د.شو می

 ینیشر ای یقاض اوا   مداتالت رسمی در قال   دال، ترمیمی  دول، را به
 ،یت مترتبط بتا فعال    یکتاه  آست   یو ماخلتف بترا   یکه با قربان گیرند در نظر می
 هاضتر  (. نظریته 2005  2)کالن و آگایو کاد ی  کار موساهیپ وقوعبه که  یا مجرمانه

اصالح و گتذر از    پذیرش شرط بهتح، لوای  دال، ترمیمی مداتالت قضایی را 
 دیدگاه تابیهی به دیدگاه ترمیمی مورد توجه قرار داده اس،.  

هتای کتال     وی، و شترمن  برتتی از نظتا     بریث چو با تالش پگوهش رانی 
اند  بازگشودهفاو   دال، ترمیمی  اساتاده از  روزنه وسیعی فراروی  دال، کیتری

 کته  ییجتا ( تتا  109: 1393همنتارا    نیتا و   از  لیتوردی  بته نقت    9: 2009)میلر  
 اتوا  جتای زیای    متهو   دال، ترمیمی را به گذارا    و سیاس،احققبسیاری از م

قصاص متورد توجته قترار    های  معابر در مقاب  تمرکز بر بازدارندگی ساای و بحث
هتای   شتیوه بتا جتای زیای   (. ایتن متهتو    127: 2005دهاد )التیمر و همنارا    می

بخشد. اهمی،  تدال،   می  را تحقق ابازپذیری مجرم های گتا ویی با شیوهتابیهی 
 مورد اساقبال قرار گیرند.لف جها  در نقاط مخا با ث شده تاترمیمی 
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 های موفق آن در جهان ت ترمیمی و نمونههای عدال ها و برنامه . شیوه١-2

 دال، ترمیمی این قابلی، را دارد تتا در مراهت  گونتاگو  فرایاتد قضتایی متورد       
 هتای  رنامه( ضمن اشاره به اساتاده از ب2005التیمر و همنارا  ) .اساتاده قرار گیرد

ایتن  نیس، تا  یازین ی  معاقدند کهتری دال، ک نظا در هر نقطه از  یمی دال، ترم
 سیپلت  :ایتن نقتاط  بارتاتد از   . اساتاده شتوند  یاهدا  انحراف یبرا صرفا  ها برنامه

 6  دارالاأدیت  (5پی  از محاکمته ) 4ها دادگاه(  3)پس از اتها  2  افسر(1از اتها   ی)پ
 (.129: 2005  )التیمر و همنارا  9 )قب  از لغو( 8و  تو مشروط 7(پس از محاکمه)

توضتین داد. آنتا     (1998) 10توا  طبق نظر لیولین و هتاوز  کاربرد این متهو  را می
 رودرروگتان و برتورد  ق،یبود   هق داوطل   میترم ادیفرا ی ااصر اصل معاقدند

 کااتدگا  کتامال    همته شترک،   یبترا  دیت رونتد با  نیت ا جته  ی. در ناگیرند را دربر می
 انهو صتادق  اارآشتن  بخواهتد   ردیرا بپذ  یآس ،یمسئول دیداوطلبانه باشد؛ مجر  با

مالقتات   شده یسازمانده یطیدر مح دیکاادگا  با شرک، .بحث کادش درباره رفاار
)همتا :   توافتق کااتد    یآست  جبترا  در مورد روش مااس   یطور جمع تا به کااد
ی کته در قالت  هنتم    متوارد در )های  دال، ترمیمتی   در اجرای رویه(. الباه 128

 اند. بود  مورد غتل، قرار گرفاه داوطلبانهبرتی از  ااصر نظیر   (اند قضایی
گرفت،    در نظر می را میاز ترم یتاها بخش ای  مدتا  کهرا  ییها وهیش 11کلد مک

 هلقته ماقتاط   در سته  ترمیمتی   کتامال   یها وهیکاد که ش یم شاهادیپ ترسیم کرده و
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رخ  3«یاجاما ات مصالحه مراقبا»و  2«نیمجرم ،یمسئول»  1«یقربان جبرا  غرام،»
های محنومی، و  های آشای  هلقه هلقه همچو هایی  . در این تقاط  شیوهداده یم

هایی وجتود دارنتد    ها وجود دارند. بیرو  از این تقاط  شیوه انواع مخالف کاترانس
 -گری قربتانی    میانجی4های هقیق، و آشای  اوا   مدتا  ترمیمی )م   کمیاه که با 
( 8ی  غرام، قربتان 7کمک جوانا  یها   پان 6غرام،( یا جزلا  ترمیمی )هیئ، 5مجر 

اصلی در پیامدهای یک جتر  یعاتی   « نت  ذی»اند. این سه هلقه به سه  تعریف شده
و « قربانیتا  »)که ا ضتای تتانواده و دوستاا     « اجاما ات»و «  امجرم»  «قربانیا »
مترتبط  شتوند(   را شتام  متی   تر بزر   همسای ا  تأثیر پذیرفاه و جامعه «مجرمین»

 هتای  رویته  اهمی، دارد که در برتورد بتا  (. این نناه بسیار58: 2002اس، )دالی  
 اتوا  مطالعته    بتا  انی و چ ون ی کاربست، آ  تجربیات جهنوین  همواره مطالعه 

ه بلنه ماجر بت   کاد به آشاایی و درک بهار آ  رویه کمک می تاها نههای موفق  نمونه
 هتا و  هتای موفتق برنامته    بررسی نمونهوا  گت، ت د. میشو می اجااا  از اشاباهات

از الزامتات اصتالح نظتا  کیتتری و      ترمیمی در جهتا    دال،های سیاسای  دالل،
 .ریزی  دال، ترمیمی در ایرا  اس، پی

 بر عدالت ترمیمی های عملی مبتنی های موفق برنامه . نمونه١-١-2

 نیوزیلندهایی از اقیانوسیه: موارد موفق استرالیا و  نمونه

کشورهای اسارالیا و نیوزیلاد در معرفی و کاربس،  دال، ترمیمی در نظا  قضایی 
 گیرنتد.  میهای موفق در این هوزه قرار  و در زمره نمونه  تود همواره پیش ا  بوده
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جوانتا  مجتر  اجترا     یبترا  ایو استارال  لادیوزیدر ن که 1دهگروه تانوا های کاترانس
بته   ی کته دانبا شهرون یها با جلسات کاترانس نی. اندا هیرنظ نیا ریثأتح، ت شود  یم

  هتا  آ  ا یت و هام ا یت   قرباندهاد یم یشاریب اهمی، ا ضا تانواده( اغل   )امجرم
 .(434: 2004) انگ و  انگ   ندا شدهجوانا   یساا یها دادگاه فرایاد نی زیجا

هتای گتروه    کاتترانس  در نظا  کیتتری جوانتا    2 دال، ترمیمی هایی از نمونه
در نیوزیلاتد و کاتترانس بتا جوانتا       4و اقدامات پلیس انحترا  جوانتا    3تانواده
اس،. کاترانس گروه تانواده بتا نمایاتدگی مؤسستات دولاتی     در اسارالیا  5بزهنار

اند را هد  قرار  طور مساقیم تح، تأثیر بوده به که یکسانمسئول  دربر گرفان تما  
 گزیاته چهار  سیشود  پل یم ریدسا  یجوانمجر   که یزمان لاد یوزیدر نداده اس،. 
 کابتی ار اتط از (2؛ داساتاده کا یرسمریغ یاراتطممنن اس، از  (1: موجود دارد

کاتترانس   کیت  ه ایجتاد بت  ا میمساق( 4دهد و   یترت یانحراف یطره (3د؛ گیر  بهره
کاتترانس  (. برگتزاری  129: 2006  6ول و هتایز  )منتس  دارجاع دهت  هگروه تانواد

قترار   بازگش، به جتر  جوا  که در معرض تطر  اری  بسامجرم یممنن اس، برا
 نتوع (. این 139د )هما : باش مؤثرتر یا دادگاه مداتله ایبا اتطار  سهیدارند  در مقا

تتوا    متی  دهاد  نشا  میرا  کاارل جر محور در  اقدامات اهمی، مداتالت اجاماع
هتا   را در آ  رستمی    متداتالت سیاس، کتاه  بر زنی مبای رد پای نظریه برچس 

 ها با نظا  کیتری را مورد توجه قرار داد. د و نیز جای زیای این سیاس،وضوح دی به
کااتدگا   تدال،    توستط هماهاتگ   ده)نیوزیلند( گروهخانوایهاکنفرانس

به  8و تانواده جوانا تدمات  بخ  رفاه اجاما ی لهیوس بهکه تاظیم شده  7جوانا 
 نقششتا  کته  شتوند   یمت  ،یت هما یاجامتا   یانرکامتدد توسط . اند گرفاه شده کار
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4. police diversionary actions 
5. conferencing with young offenders 
6. Maxwell & Hayes 

7. youth justice co-ordinators (YJC) 
8. child youth and family services (CYFS)
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از طریتق   یری یو پ آ  التیتسه میکاترانس  تاظ میاظکاادگا   ت مشاوره با شرک،
ایتن  در  کته  یکستان  .شتود  را شتام  متی   ریت درگ نیهمه طرف هب جیگزارش ناااراله 

و  ا یت قربان  هتا  آ  ا یت هام ردی ت و     تانواده اهضور دارند  شام  مجرمکاترانس 
شتده توستط    ارجتاع  یها اد. در پروندههسا ل ریتسهو  سیپل ادهیها  نما آ  ا یهام

 کارا متدد  و نیتز  ودشت  متی ماصتو    توستط دادگتاه  کته  متداف   یک وکی    دادگاه
بتا   . کاتترانس (129یاباد )هما :  ممنن اس، هضور افراد مرتبط ردی  ای یاجاما 

. ستپس  شتود    دنبال میه اتتاق افاادهبحث در مورد آنچبا  ازآ  پسو  زآغا قدماتیم
نتد. در مرهلته   گیر پرستی قترار متی    مورد همه ییپاسخ و یبرا یاهامال یها اهیگز
و  آ مااست   اصتالح    یشتاهاد یبحتث در متورد طترح پ    یبرا   همه مجددا یینها
در باتابراین   .(130شتوند )همتا :    جمت  متی   ییفر  نهتا  در موردبه توافق  د یرس

 قیت بته طر ها  و گروه کرده  مواجهبا جر  و آسیبی که ایجاد فرد   سازوکار کاترانس
 نمایاد. میرتباطی اقدا  به ه  آسی  ا

هتای  تدال،    برنامته  ینی دی تر از  ؛1نیوزیلن( )طرحپلیسانحرافجوانان
 سیبتا پلت   ی کته نامجرمت  چهتار   سته جوانا  اس،. از  جرالمترمیمی در برتورد با 

بتا   و انتد  کترده  افت، اتطتار دری  ماخلتف  از جوانا  یمینهدود : اند  داشاهبرتورد 
. در انجتا   برتورد شتده است،   جوانا  مددکار سیتوسط افسرا  پل آنا  مانده یباق
و  جوانتا  قتانو  کودکتا      یدیت بتا اصتول کل   مددکار جوانتا   افسر  بات یترت نیا

شتده    انجتا    یآست  آ  تترمیم شتود. اهتدا     یمت  ،یهتدا  1989 ی سالها تانواده
 ا یت هتا و قربان  ه  تانوادنا ساتان آ درگیر   تخلفدر مورد  ساتان جوانا  پاسخ و

 از دادگاه و بازداشت، است،  جوانا  کودکا  و  بازگرداند  و یریگ میروند تصم در
این طرح  پلیس را به تعاملی ستازنده بتا جوانتا      .(139: 2006ول و هایز   )منس
 یابد. تغییر می گرا و همیار تعام از نیرویی قهری به نیرویی  کاد و نق  او وارد می

کته   تحت  از افستر ت  یپتس از اتتذ گزارشت   جوانا    مددکاردر  م   افسر 
بتا   و کاتد  بازدید می از تانواده  شود شام  میرا  یاطال ات مربوط به قربان معموال 
و مدرسه  ا یقربان. تاظیم کاد یتا طرح مااسبکاد  صحب، می ینوالد و جوا مجر  

                                                                                                                                 

1. police youth diversion in New Zealand 
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ی  تذرتواه  طورمعمول به جوانا  انحرا  یها شوند. برنامه دیممنن اس، بازد زین
های مالی به تیریته  کتار    ی  کمکجبرا  تسارت مال کابی  شخصی یا هر دو نوع 

مجتر   جوانتا    یتا  نیوالتد  یبترا  اتیبترتی ن ای بر  الوه. گیرد می در جامعه را دربر
هضور  شاریآموزش ب ای  یتحص یها برا برنامهانواع از برتی در تا  آورند فراهم می

 مخالتتی  انتواع  و گاجانده ها برنامهدر   رید یها ،یمحدود ای وآمد ما  رف،. یاباد
 .(131)هما : شوند  می گزارشم ال نوشان مقاله(  یاز اقدامات )برا
در  2قلمتروی مستاقر استارالیایی    طترح  ؛)استرالیا  1یمیع(التترمکنفرانس

در دو مرهلته   طترح ایتن  . آغتاز شتد   3ییاجرا -یسیپل ی اوا  طره به 1994سال 
کماتر جتدی متاهم یتا      جرالمبه  که جوانانی  تاها نخس،د. در مرهله گردی یمعرف

همته   یبترا  ارجا تاتی را   . در مرهله دو شوند ارجاع داده می  محنو  شده بودند
ول و  )منتس  دگیتر  دربتر متی   سال بزر ماخلتا   ایمجر   جوانا جر   شام   عنو

در این کشتور بستیار    اهنا   نیاتوا  دید که داماه ارجاع به  می .(139: 2006هایز  
 گسارده اس،.

 کنگ هایی از آسیا: موارد موفق چین، هنگ نمونه

اهمیت،  اس،.  درآوردههای  دال، ترمیمی را به اجرا  ای کارآمد طرح گونه به  چین
فرهاگ قرار گرفان در  به لحا راب، فرها ی نسبی آ  با ایرا  از با  ق بررسی آ 

 اتوا    کتارگیری ابزارهتای غیررستمی بته     ستا، دیریاته بته    آسیایی است،. چتین  
در  .(6: 2009  4یانتگ و لمبترت   سازوکارهای ابادایی در کاارل جر  را دارد )جتی 

باشتد   اثر ماتی و م ب، داشاه  تواند می واکا  اجاما ی به بزهناریجامعه چیای  
هتا و   (. برنامته 55: 2002انتد )چتن     آثار م ب، آ  قترار داده لینن تأکید بیشاری بر 

کته   گردنتد  های  دال، ترمیمی در این کشور در سطوح مخالتی ا مال متی  دالل،
گساره آ  طیتف وستیعی از ارکتا  و نهادهتا از تتانواده و اجاما تات محلتی تتا         

                                                                                                                                 

1. restorative justice conferencing 

2. australian capital territory (ACT) 
3. police-run 

4. Jiang & Lambert 
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 های قضایی را تح، سیطره تود دارد. پلیس و سازما  همچو  های دولای سازما 
. اس، نیچ ییقضا ظا ن یها جابه از ینی  ادر اصالح مجرم یمشارک، جمع

 یهتا  تتانواده و ستازما     مجرمانته  یها ،یدفاع در برابر فعال رده ننخسای اوا   به
 هتا و  تتانواده   تح، نظتارت  امجرم کااد. یم تاینق  را ا نیتر مهم یمحل اجاماع

 ایت  نیوالد ن یقانو  مجازات چ 17. طبق ماده رندیگ یقرار ممقامات محلی مربوطه 
نظتارت بتر فرزنتدا  را دارنتد. تحت،       ،یستال مستئول   16 ری  زاسرپرساا  مجرم

 ،یهتس مستئول  تا  دشون یم قیها تشو ند  آ را دارتما  بیشارین  که آنا  نظارت 
 کااد. و اصالح جادیا را در جامعه تواهد شد دکه ماجر به ادغا  مجدی ما اجا

تتوا  بته    تر اجاما ی در مواجهه با جر  می ر سطوح کال دی مداتله  رهدر با
 یهتا  هیت اتحاد ازجملته هتا    ستازما   دی تر کا ره  دول، و ا ضای سطوح مخالف 

بته   یهم ت  ی اشاره داشت، کته  نظام یها سازما  یهاو  زنا  یها   انجمنیکارگر
(. باابراین ویگگتی  59)هما :  را اصالح کااد  اکااد تا مجرم یکمک م ها دارالاأدی 

تاهتا   بتاره  نیت درافعالیت،  است، کته    کاارل و پیش یری از جر  آ جامعه چین در 
 .شوند در این هوزه درگیر می یسطوح مخالتشود و  قضایی محدود نمی نظا  به

  است،.  ارمت هتای تتالش بترای اصتالح مج     های پلیس از دی ر نمونه فعالی،
در  هتا  ویگه بزهنارا  جوا  به ینی از وظایف پلیس به   اآموزش و کمک به مجرم

تبدی  شده اس،. آنا  اغل  با دول، محلی  کارتانجات   های پلیس محله ایسا اه
جلتوگیری   »ر نهادها جه، هتظ نظم  مومی  دی کارآفریاا   مدار   محالت و 

از طریق کار ایدلولو ینی  سیاسی  اقاصادی  آموزشی   جرالمکاه  و بازداری از 
در همنتاری مستتاقیم هستااد و محتیط اجامتتا ی بهاتری تلتتق     « اداری و قتانونی 

هتای   آورنتد بلنته همچاتین برنامته     نظارت اجاما ی فراهم می تاها نهکااد. آنا   می
و  یونمتواد قتان    یتوزکااد که  بارتاد از:  آموزشی بسیاری در سطن محله اجرا می

 یبترا  یجلسات اجامتا   یو هقوق؛ برگزار نیمحله در مورد قوان  اآموزش ساکا
مستال    مورددر  ییها ا یپ یساز آماده ؛یبحث در مورد  دال، و مشنالت اجاما 

 یبترا  نیضترورت قتوان  دربتاره    اکرد  ساکا جر  و ماقا د از یریش یمربوط به پ
هتا   آ  هتا  دوستاا      و تتانواده ااز مجرم دیو بازد یفرد اظ،و هت ی موم ،یاما
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 کمک بته و  یتریتارج از نظا   دال، ک یها ه  راه جساجوی ؛مشن  نییتع یبرا
در چاین شرایطی پلتیس   .(60: 2002ی )چن  ناریماناد ب یمشنالت برای ه  ها آ 
و با یاری اجاما ات محلتی ستعی     کااره گرفاه اوض  دسا یری و تابیه مجرماز م

 ر  و کاه  نرخ آ  دارد.در پیش یری از ج
 یهتا  برنامته  ازجمله یرسمریغ یدهد که آموزش اجاما  ینشا  م نیتجربه چ

مربوطه  یها مجمو ه ای... و  بسا ا  ن یکه توسط والد یمخالت تعلیمیو  یآموزش
 یشتار یب ریتتأث  یقانون مقا  کیشده توسط  لا ما مجازات نسب، به د نشو یم جراا

هتا   این دس، از آمتوزش  .(61)هما :  دارد شا  یابی هوی،جوانا  و  هادیبر رفاار آ
 بتود  و  مباا به دلی  غیرمساقیمیاباد و بر این  رسمی به فرد اناقال میاز مجاری غیر
 تواهاد بود.  دارای  مق مهم هسااد جوانا ی که برای سوی دی رانالقای آ  از 
که از  1هنم تدم، اجاما ی های موفق اس،.  ینی دی ر از نمونه  کاگ هاگ

د از روینترد  تدال، ترمیمتی سرچشتمه     شو سوی قضات در این کشور صادر می
گرفاته کته از    ماشتأ گیرد. اهنا  تدم، اجاما ی از نظا  قضایی بریاانیا و ولز  می

انتد )لتو و    اساقبال کترده « فعالی، سازنده در قال  تدمات شخصی به جامعه»ایده 
  کترده است،   تأکیتد بتر بتازپروری و بازپتذیری     کاگ (. هاگ373: 2004  2هریس
 ؛ادترمیمتی هستا    تدال،   ااصتر  یکته هتاو   یشخص یتدمات اجاما از  چراکه
کاگ توستط وزارت   هنم تدم، اجاما ی در هاگ .(385)هما :  دکا می ،یهما

ثمربخشی آ  اثبات شتد  از ستوی قضتات     که رفاه اجاما ی تهیه شد و پس از این
 با اساقبال مواجه گردید.

نی کته محنتو    ااست،. مجرمت   یاجبار این هنمانجا   ی  برااموافق، مجرم
 زیتر هتاته   دریتک روز   کتار بتدو  دستامزد   سا ،  8تا  4به انجا  لز  اند  م شده

  مشتمول آزادی مشتروط هستااد. در    انظتارت بتر مجرمت    مأمورنظارت کلی یک 
 کینظارت  زیر میطور مساق به  امجرم  در مح  کار یانجا  تدم، اجاما  ا ها 
سیاس، دول، آ  اس، که مشاغ  بدو  دستامزد انجتا  شتده     .رندیگ یقرار م ناظر

                                                                                                                                 

1. community service orders (CSO) 

2. Lo & Harris 
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آ   مشتغول در   اماخلتت ذی  اهنا  تتدم، اجامتا ی  موجته و متیتد باشتاد و      
 میتقست  یشوند. تدمات به دو نوع اصل دهینام «یکارکاا  تدمات اجاما » اوا   به
شتانس  ایتن    ا. در نوع دو   مجرمیشخص یو تدمات اجاما  یدیشوند: کار  یم

 ارتباط برقرار کااد. یکار ی تأمینها تدمات سازما  ادگا کا دریاف، باتا  ارنددرا 
متأمورا    رنتد  یگ یقترار مت   ذی  هنم تدم، اجاما ی  در اکه مجرم یها ام

وظتایف متأمورا     .ها هستااد  مسئول نظارت بر آ   مح  کار اناظرو   تو مشروط
 قیت مشتاوره  اناختا   تطب    ییاراله راهاما  بازپروریاهدا   یطراه تو مشروط  

بتار در متاه    کیت    معموال ا. مجرمشود را شام  می  امجرم یبرا بدو  دسامزدکار 
 .(374: 2004یس  )لتو و هتر   کااد یمالقات م  را در جلسات مشاوره دتو  امأمور
تاها فرد را از طریق انجا  کارهای متید ناگزیر بته   ترمیمی نه هاین برنام ترتی  بدین

کاتد  بلنته با تث ایجتاد پیونتد ماقابت  او بتا جامعته          اش می ترمیم آسی  ارتنابی
 ترین هد  نظریه شرمساری بازپذیرکااده اس،. شود که مهم تر می بزر 

هتای   برنامته  گیتری از  دهد کته بهتره   نشا  میدر مجموع تجار  این کشورها 
بلنته در هت  مستال       دشوها و اهنا  قضایی محدود  ترمیمی نباید تاها به دادگاه

 آید و تمامی ارکا  جامعه در ایتن راه درگیتر   به وجود زمی فراگیر  بایداجاما ی 
کاربس، این نظریه نباید تاها به اهنا  قضایی محدود گتردد کته    یبه  بارتشوند. 

کاربس، آ  نباید تاها مربوط به شترایط پتس از    شوند. پس از وقوع جر  صادر می
در  ها ذکر شد  تر در نمونه های تعاملی که پی  گیری از طرح وقوع باشد  بلنه بهره

 بود. تواهد م مر ثمرپیش یری یا به دی ر سخن پی  از وقوع  

 گیری نتیجه

متوقعیای )کتاه     جترالم در ادبیات پیش یری از جر  تمایزی میتا  پیشت یری از   
( اجامتا ی )روینترد مستال  اجامتا ی     جرالم ( ویا طراهی  اری از جر  فرص،

 ای ی مجرمانته هتا  زهیت ان  رییت تغ در پی یاجاما  جرالماز  یریش یپوجود دارد که 
: 1997  1)گیلیاتگ د نشتو  یمیاف، در یاجاما  طیمح از یاس، که در جوام  انسان

روینتردی  شرمساری بازپذیرکااده در پیش یری از جتر  بیشتار     نظریه باابراین .(4
                                                                                                                                 

1. Gilling 
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 های اجاما ی تنیه دارد. بر واکا  اجاما ی دارد و
گرایتی    اجامتاع  تاهتا  نته کته   دکرتوا  اد ا  می رد نظریه هاضرکارب رابطه بادر 

گیتری از ایتن نظریته     پررنگ بود  متهو  شر  در بهتره پیوسا ی اجاما ی افراد و 
های مذهبی در با  پتذیرش توبته    بلنه نق   واملی چو  آموزه  قاب  توجه اس،

وی،  سازد. اهمد و بریث این نظریه هموار می یریکارگ به برایو بخش  نیز راه را 
بخشت    متهتو   به ی القه تاص میمیپردازا   دال، تر هینظر( معاقدند که 2005)

بته  بخش  اغلت    دهد که های مطالعه آنا  از کشوری مسلما  نشا  می دارند  داده
جابتته مهمتتی از شرمستتاری  استت، و از شتتر  و توبتته یدرد ناشتتتستتنین  یمعاتتا

بتر ایتن   (. 307-308: 2005ویت،    د و بریتث آید )اهمت  هسا  می بازپذیرکااده به
  خن راند و بر قدرت تبیین آ با جامعه ایرا  س توا  از تااس  این نظریه میاسا  

گرایی  وابسا ی ماقاب  و توجه به توبته در   هایی چو  جم  جامعه ما که ویگگی در
 ای دارند  اذ ا  داش،. آ  نمود برجساه

ورود به  رصه دانش اه با ایجتاد نقطته  طتتی در زنتدگی جوانتا  و کست        
شود. بر این استا    با ث ایجاد تغییراتی بایادین در زندگی دانشجویا  می اساقالل

بسیاری از تحقیقات هنای، از شیوع رفاارهای انحرافتی در ایتن دوره از زنتدگی    
ویتگه درتصتوص افترادی کته در      دارند. اتخاذ رفاارهتای انحرافتی و پرتطتر بته    

زاده و  ست، )ستراج  شدت مشاهده شتده ا  های دانشجویی ساکن هسااد  به تواب اه
هتای تتانوادگی تتارج     کاارل افراد از قید پیوندها و این چراکه(؛ 1382هری  جوا
ه آنتا  بتا   اغلت  نخستاین مواجهت    جهیدرنااند   اند و آزادی  م  بیشاری یافاه شده

ا  شیوع رفاارهتای  با توجه به میز فضاهایی رخ داده اس،. در چاینرفاار انحرافی 
شرمستاری  نظریته   و کااترل آ   یا  و اهمیت، پیشت یری  در بین دانشتجو  انحرافی

 د. رضه کا سای نیرومادی در این زمیاههای سیا د دالل،توان بازپذیرکااده می

های سیاستی نظریه شرمساری بازپذیرکننده در پیشگیری از  کاربرد داللت

 رفتارهای انحرافی دانشجویان

گیتری   وح جامعه و بهتره های نظریه هاضر قال  به درگیرساتان تمامی سط سیاس،
از توا  کلیه نهادهای رسمی و غیررسمی در مقابله با جر  و کاه  نرخ آ  است،   
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راهنارهای این نظریه در سطوح مخالف ترد و کال  از تانواده و نق  آ  در لذا 
  او نق  آنا  در برتورد با مجرمت  گرفاه تا نهادهای قضایی پذیری و کاارل جامعه

هتایی سیاستای    داللت،  آنتیم تتا   اس،. در این قسم، بر طرح قاب   و صدور اهنا 
 .مکاییا  دانشجویا  اراله جه، کاسان از انحرافات و رفاارهای پرتطر در م

 های نظریه در برخورد با رفتارهای پرخطر کاربرد داللت

های کشتور بتا    معضالتی اس، که دانش اه ازجملها ایاد و مصر  مشروبات النی 
در میا  پسرا  بلنته در میتا  دتاترا      تاها نهسااد و این نوع رفاارها ه رو هروبآ  

  جای انگ  ملی نظریه بدین شن  اس، که به های دانشجو نیز شای  اس،. سیاس،
ای شرمستار   گونه   وی را بهشجویانی که انحرا  آنا  مشخ  شدهزد  به دان ماتی

د تتا ضتمن استاتاده از    صتورت گیتر   جای طرد  ادغا  و بازپذیری وی به گرداند و
  کااترل  بازگردد.  امال رفاه راههای اجاما ی  ماوجه اشاباه تود شود و از  همای،

بته نمتای    بایتد بردبتاری بیشتاری     ا دانشجویا  تتاطی  در دانش اه  در برتورد ب
 ب ذارند تا آثار مخر  توجهات رسمی را کمیاه سازند.

کته دانشتجو را بته     دکاات تتالش   باید  کاارل در دانش اه بر این اسا   امال
جتای اتتراج دانشتجو  وی را     تواناتد بته    م  تود بازگرداناد  آنا  متی  پیامدهای

مجبور سازند که پگوهشی  لمی و گسارده در زمیاه پیامدهای اجاما ی  روانتی و  
ها و تحقیقتاتی در ایتن زمیاته داشتاه      ... ا ایاد انجا  دهد یا مروری  لمی بر کاا 

  دانشتت اه قتترار دهتتد. صتتورت تالصتته در اتایتتار مستتئوال را بتته باشتتد و نایجتته
وی تتاطی بتا   شتد  دانشتج   رو هریزی اهنا  و تابیهات بدین شن  زمیاه روب طرح

 سازد. و وی را ماوجه ناایج و پیامدهای رفاارهای پرتطر می  مل  را فراهم
هتای آموزشتی و    در این مورد هنم به شرک، دانشتجوی تتاطی در کتال    

  جلسات بحث گروهتی بتا هضتور     آ و پیامدهای  هایی که در زمیاه ا ایاد هکارگا
تواند راه شا باشد و  شاید  مصال  آنا  نیز می اند و افرادی که موفق به ترک شده

 بیاد. گیرد و آیاده  م  تود را می دانشجو از تجربه زیساه تلخ این افراد در  می
شوند نیز ایتن   مات رسمی مواجه میدر مواردی که دانشجویا  با دادگاه و مقا

هتا و     قضتایی قترار گیترد. در ارالته راهنتار     اروینرد باید مدنظر قضات و ضابط
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داشت،. در ایتن راستاا    توا  به اصالح نظتا  کیتتری اشتاره       میسازی نظریه بومی
تغییتر روینترد نظتا  کیتتری در      راهبرد این نظریه در سطن کتال  نظتا  قضتایی    

و اصالح اهنا  صادره از سوی قضتات است،. اتختاذ روینترد     برتورد با ماهما  
تب   باشد تا کیتر مجر  و به گردد که هد  ترمیم  دال، ترمیمی از سویی با ث می

 یترمیمت  و بیشتار نتا  کماتر جابته تابیهتی     آ  نوع اهنا  ماتاوت تواهد شد. اه
 هسااد.

تتریحی اقتدا   صورت  دانشجویانی را که به م ال  اوا  بهدر این رویه قضاوت 
جای هبس و اتراج از دانشت اه   نمایاد  به ها و مواد غیرقانونی می به مصر  قرص

های ترک ا ایاد مواجه سات،  کار بدو  مزد در کلایک همچو توا  با اهنامی  می
که تانواده و نزدینا  ایتن   یمصالب  با کرد  فراد جه، ترکتا ضمن مشاهده رنج ا
شتوند و همچاتین ماوجته     آشاا  با آ  درگیر هسااد  زانشا ی زافراد به دلی  ا ایاد 

توانتد در   سازند. ایتن نتوع اهنتا  متی     تر وارد می بزر   گردند که به جامعه آسیبی 
از جداستازی آنتا  از    چراکته د  شتو ارتنابی از سوی جوانا  به جد توصیه  جرالم

آغازی جهت،  تواند سر به فرایادهای جدی قضایی که می شدنشا  دهیکشاجاماع و 
تورد  و ورود به دنیتای مجرمانته باشتد  جلتوگیری کاتد. در ایتن        برچس  ماتی

شتود کته تهدیتد اشتاباهات و      راهبرد با ایجاد هتس اجامتاع  فضتایی ایجتاد متی     
 تبدی  شود. م مر ثمرها به فرص، بروز رفاارهای اجاما ی سازنده و  تطاکاری

کارهتای جبرانتی و تتدمات     دهد که انجا  ( نشا  می1990) 1مطالعه اشاایدر
اجاما ی با تعهد فزایاده به اجاماع و اهسا  شهروندی )و کتاه  تنترار جتر (    

(. بر این اسا  هنتم بته اجترای ا متال     67: 2002وی،   همراه بوده اس، )بریث
دارند و به شنسان و تخریت    یضداجاما جبرانی برای دانشجویانی که رفاارهای 

تواند قاب  توصتیه باشتد. در ایتن     ورزند نیز می رت میاموال و وسای  دانش اه مباد
شیوه دانشجویا  تاطی را به واهدهای مسئول هتظ و ن هداری فضتای دانشت اه   

ها و تعمیرات وسای  شنساه بتدو    زد  دیوارنوشاه معرفی نمایاد تا در زمیاه رنگ
هتای   شود که دانشجو میزا  ترابتی  دریاف، مزد تدمات انجا  دهاد. این با ث می

                                                                                                                                 

1. Schneider 
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در  ده نمایتد و باتابراین  را از نزدیتک مشتاه   ترمیم آ   بار آمده  زهم، و هزیاهبه 
د. ایتن همتا    کات تصوص ن هداری از فضاهای  مومی مسئول و ماعهدتر  مت   

 از آ  صحب، کرد.  اوا  نق   دال، ترمیمی توا  به چیزی اس، که می

واسطه  کاد که به تمرکز می تر بزر سات، اجاماع بر ناایجی در درو  جامعه 
اقدامات تترد صتورت پذیرفاته و در آ  ایتن بتاور وجتود دارد کته شتهروندا           

جهت، کااترل و پیشت یری از     بایتد های اجاما ی و سیسام  دال، کیتری  سازما 
 ع با شااسایی انحرافتات و اقتدا   ترتی  فرایاد سات، اجاما جر   م  کااد و بدین

می ا ضای جامعه و سطوح مخالف تترد و کتال  کته    ها از توا  تما جه، رف  آ 
 شتود  توصتیه شتده است،.     واسطه مشارک، اجاما ی تمامی ستطوح دنبتال متی    به

  رینتد یدانشت اهی و بازگردانتد  پیونتدهای افتراد بته      کوچتک   هساتان جامعت 
دارد و بستیار توصتیه    یفترد  نیبهایی مهم در انحرافات و رفاارهای پرتطر  دالل،
شتده در آثتار اندیشتمادا      راهناری شااتاه 1ن اجاما ات کوچکشود. تلق ای می

 رود. به کارهای مخالف  تواند در زمیاه هوزه  دال، ترمیمی اس، که می

 های نظریه در برخورد با رفتارهای انحرافی دارای قربانی بالفصل کاربرد داللت

  مزاهمت، بترای جتاس    ی از قبی  تشون،  نتزاع برتی از وجوه رفاارهای انحراف
را فتراهم   دی ترا  بته   آزار رستاند  از مواردی هسااد کته موجبتات   مخالف و ... 

 هتا  ماصتته  ئ،یهها و  کاترانس  ها های کاربردی هلقه د. در این موارد دالل،نآور می
موجبتات   چراکته راهنارهای  ملی در زمیاه کااترل و پیشت یری هستااد.     ازجمله
که زمیاه بخش  و   بر آ آورده و  الوه را فراهم  دانشجوی تاطی قربانی بامواجهه 

د. شو آورد  با ث افزای  رضای، قربانی نیز می ادغا  مجدد تاطی را به ارمغا  می
شوند تا اهساسات تود را ابراز نمایاد و با  آگاهی  در این راه هم ا  تشویق می

 شود. گشوده می را  داشاه  دانشجو نسب، به تأثیری که رفاار اشاباه وی بر دی 
ینی از راهنارهای  دال، ترمیمی اس، که بتر محوریت،    :2هایدرمانحلقه

ها جه، مقابله با مساللی چو   ترمیم جوام  برای ترمیم افراد اشاره دارد. این هلقه
                                                                                                                                 

1. micro-community 
2. healing circles 
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های درمتا  بتا    شده اس،. در مطالعه هاضر نیز هلقه کاربرده بهسوءاساتاده جاسی 
هتای جاستی    ها و سوءاساتاده تواند پیرامو  مزاهم، شجویا  میتوجه به بحث دان

ایتن راهنتار نیتز اصت  چاتد املیای       مورد اساتاده قرار گیرد. شا یها یهمنالساز 
شتام    1ا ضای گروه  الجاس،.  دال، ترمیمی را در رأ  اصول تود قرار داده 

 .هسااد درما اند و در هال  قرار گرفاه اس، که مورد مزاهم، دانشجویانی
امتا    ها اتتتاق افاتاده   رواج چاین مساللی در دانش اه بدین دلی  اس، که سال

های درما  بتا   بدین ماظور اغل  هلقه .که صحب، از آ  تابو بوده اس،  ل، نیا به
هایی چو  تودآگاهی بترای   ند که برنامهشو فرایادی از یادگیری و درما  همراه می

کاتد تتا دانشتجویا  قربتانی باواناتد       از این نوع هسااد. این مرهله کمک می 2همه
ایتن نتوع    ۀجیدرنااند  همراه شوند و    که درما  را شروع کردهدی رابیاموزند تا با 

ها و  مزاهم، گیرد و انی شن  میا اماد بیشاری در میا  دانشجویا  قرب ها آموزش
 نخستاین  اناد. در هقیقت، م یت نممسنوشوند و  میهای بیشاری فاش  تادهسوءاسا

 اس،. صوص آ  و بیا  وجودشگا  در راه درما  یک مسئله  صحب، درت
نی کته در مقابلته بتا ایتن معضت  دتیت        در ادامه این راهبرد  ارتباط با  امال

  بهداشت، روا  دانشت اه  پلتیس     و مستئوال  مددکارا   مشتاورا   همچو هسااد 
  دانشتتجوی وی قربتتانی  تتتانواده اودانشتتجنمایتتد.  قضتتات و ... ضتتروری متتی 

نی کته متورد   کااده و مزاهم  تانواده وی و دی ر دانشجویا  یتا  تامال   سوءاساتاده
هسااد که باید در ایتن راهبترد     ر کسانیدی اند   مزاهم، و سوءاساتاده قرار گرفاه

 لحا  شوند.
در این راهنار باید اقداماتی در نظر گرفاه شود کته باواناتد اقاضتالات زمتا      

ن مسئله و نیز تالش بترای  سازند و چ ون ی برتورد دادگاه با ای برآوردهافشاء را 
تتوا  از هلقته درمتا      تصتوص متی   آ  را در دساور کار قرار دهاد. در اینترمیم 
توستط   اتدا کشتف وقتوع مزاهمت،    بدر این مورد ا بهره گرف،. 3جانبه جامعه همه

. در گویتد  داساان  را میپذیرد. دانشجوی قربانی  صورت می گرا  تیمی از مداتله
                                                                                                                                 

1. Resource Group 
2. Self-awareness for Everyone (S.A.F.E) 
3. Community Hearing Circle Holistic (CHCH) 
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  ها ا امتاد دارد  به آ  که یکساناین راه دانشجوی قربانی باید راه، باشد و توسط 
شنساه و نخساین گا  در جه، کاارل و تترمیم   ترتی  سنوت ینبد همای، شود.
شود قانو  و  . در مرهله بعدی که مزاهم، و سوءاساتاده ثاب، میشود برداشاه می

سازند تا تطای تتود را بتر  هتده گیترد و      جامعه  دانشجوی تاطی را مجبور می
شود در غیر این صورت رستیدگی   بپذیرد. در این هال، وی با این هلقه همراه می

 نیت ا تواهد بود.شود که با انگ همراه  قانونی و رسمی برای وی در نظر گرفاه می
با ث آشتای میتا  دانشتجوی تتاطی       ،یدرنهالینن   راهبرد بسیار طوالنی اس،

 شود. می تر بزر ها و جامعه  تانواده ازجملهنتعا   ر ذیدی دانشجوی قربانی و 
در ابادا باید صداق، دانشجوی تاطی که قبول کرده در ایتن هلقته و فرایاتد    

جامعته بررستی شتود تتا بته       جانبه همهشرک، کاد توسط یک گروه از تیم درما  
  این فرایاد چهار هلقته را  یطورکل بهان یزه فرار از برتورد رسمی و زندا  نباشد. 

از مزاهماتی کته انجتا  داده    دانشجوی تاطی باید  نخس،در هلقه  گیرد. دربر می
ای تود به کتاری کته    صحب، کاد. در هلقه دو  باید در برابر تانواده هساه  اس،

کرده ا ارا  کاد و در مرهله سو  همین کار را در برابتر تتانواده گستارده تتود     
در ایتن   کته  یکستان در برابر تمتامی جامعته )   بایدانجا  دهد. در هلقه چهار  وی 

انجا  داده و چه اقداماتی جهت، درمتا     یکار چهاند( ب وید  هها شرک، داشا هلقه
کرد  اس،  پس از اذ ا  وی این فرایاد  نیز داشاه تا در این هلقه که هلقه محنو 

برای وی صورت گیرد. الباه این نباید بته دانشتجویا     1پذیرد و مراسم تطهیر پایا  
 قربانی نیز همای، کرد. تطاکار تام شود بلنه در این میا  باید از دانشجویا 

 های نظریه در سطح عاملین کنترل جامعه کاربرد داللت

گیری از نظریه در ستطن رستمی و ستازمانی     راهناری در بهره ؛طرحپلیساجتماع
هتای   بایتد  زمتی فراگیتر در میتا  ستازما       که جه، کتاربرد نظریته   آنجااس،. از 

های ترمیمتی نمایاتد     ی برنامهریزی و اجرا مخالف نیز شن  گیرد تا اقدا  به طرح
پلتیس   همچتو  هتایی   تتوا  از برنامته   های انضباطی متی  در سطن نهادها و سازما 
 ادیهای کارآمد نظیر نیروهای نظامی با نهادی چو  دانش اه  اجاماع و پیوند سازما 

                                                                                                                                 

1. Cleansing ceremony 
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در تتالل آ   رسد تتا   می به نظردر ایرا  بسیار ضروری  ی. طرح پلیس اجاما کرد
بایتد   تعامت  برقترار کاتد. در ایتن طترح پلتیس        دانشت اهی  جامعهپلیس باواند با 

هتای  بترای    کاتد و از تمرکتز فعالیت،    بیشارین تالش تود را صر  ایجاد تعام  
نیروهتای پلتیس     م ال  اوا  بهدسا یری صر  و تحوی  به مقامات قضایی بناهد. 

ورد با دانشجویانی که ا اراضات صتاتی  جای ا مال نق  انضباطی تود در برت به
اد و از کاجلساتی اجاما ی برگزار  .مایادمددکارا  اجاما ی  م  ندارند در نق  

دانشتجویا  باواناتد مشتنالت     در آ  شترک، کااتد تتا      دانش اه بخواهادمسئوال
صورت متاظم بحتث    مطرح و در مورد آ  به یا شده میتاظصاتی تود را از مجرای 

بتدو    ه  راهاری نشس، با دانشجویا  برای تعیین مشن  و جساجوی کااد. برگز
 .ها اس،  دال، کیتری از دی ر نمونه نظا  بهورود 

 ن کنترل دانشگاههای نظریه در سطح عامال کاربرد داللت

تواناد از قدرت نقشی تود اساتاده کرده و بتا برقتراری ارتبتاط     می ؛اساتی(دانشگاه
ند. همچاین در برتورد بتا  شوساز تغییر م ب، در آنا   تر با دانشجویا  زمیاه نزدیک

بته  و تود بدو  ارجاع دانشتجو   با تسامن بیشاری رفاار کاادانحرافات دانشجویا  
 اتوا  نمونته زمتانی کته بتا       اد. بهکادر جه، ترمیم مشن  تالش  کمیاه انضباطی

گتر و   جتای ایانته در نقت  مو ظته     هشتوند  بت   تقل  مواجه متی  همچو ای  مسئله
سخارا  وارد  م  شوند باید در نق  شریک و ستهیم در مستئله ظتاهر شتوند و     
تالش کااد تا با همناری دانشجو و بدو  سرزن  وی از طریق بحتث و صتحب،   

ینتی از اصتول اساستی روینترد      یتن کتار  ا یابی و ه  کااتد.   ل، تقل  را ریشه
گیرد. در ایتن هالت،    ترمیمی را که بر جداسازی  م  از  ام  اشاره دارد  دربر می

پذیرنتد    ستااد لتینن  مت  وی را نمتی    اساتید برای شخ  دانشجو ارزش قال  ه
شوند نته   ها نسب، به  م  ناروا ا مال می شود و سرزن  فرد از فرد جدا می اشاباه

ترتی  فرد هم از بیرو  به  م  اشاباه تود نظاره تواهد کرد  بدین شخ  تاطی.
 و در جه، ترمیم رفاار گا  بر تواهد داش،.

ای را فتراهم آورنتد تتا     زمیاته هتای گروهتی    بتا ایجتاد بحتث   تواناتد   می آنا 
زمیاته  آ  در شاات، مسال  درگیر شتوند و بته تتدبیر در       از تالل آ دانشجویا
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بیشتاری  تعهتد   دهاتد و  اصول اجامتاع را شتن  متی   تود آنا   اقدا  کاد. باابراین
 .داش، دتواها

گساردگی هوزه  م  نظریته شرمستاری بازپذیرکااتده و وستع،      در مجموع
 یا وهیبته شت     این نظریه در ه  مستال  بدی بی آ  نشا  از قابلی، های چار دالل،

ستازد و   تعاملی راه را برای گتامتا  همتوار متی     نوین دارد. نظریه هاضر با ویگگی
 همچتو  هتای اجامتا ی و فرها تی جامعته      ای اس، کته ظرفیت،   تردید طریقه بی

بتر تعامت  و گتامتا      را با الزامات  صر جدید مبای یوسا یپ هم بهگرایی و  اجاماع
 تدال، ترمیمتی در الیحته     اصتول  یریکارگ بهتالش جه،  با وجودزند.  پیوند می

مجلس شورای اسالمی  این مسئله از  1384جای زین هبس مصو  سال  تمجازا
و مسنوت باقی مانده است،   نشدهربط با جدی، دنبال    و مراج  ذیسوی مسئوال
 بته چشتم    (. این غتلت، تاهتا در میتا  مستئوال    34: 1393نیا و هسای   ) لیوردی

ه صتورت  تحقیقات داتلی بستیار محتدودی نیتز در ایتن زمیات      چراکه  تورد نمی
شااستی باوانتد    شااسی و جامعه   هوزه جر اگرفاه اس، و شاید توجه بیشار محقق

امیتد است، کته ایتن راهبترد       نشتا  دهتد.   این نظریه را در ایترا  ضرورت کاربرد 
 باز نماید. باواند راه تود را در جامعهفرها ی 
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