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مقدمه
بـه عنـوان تنهـا سـازوکار برخـورد بـا       » مبتنی بر سزادهیعدالت کیفري «براي مدتی طوالنی، 

عدالت کیفري مبتنی بر اصـالح و بـازپروري   «تا اینکه به تدریج . شدپدیدة مجرمانه محسوب می
با این حال، به مرور زمان مشـخّص  . نیز ظهور کرده و آثاري از خود بر جاي گذاشت» بزهکاران

انـد بـه   معایب خود را دارند، بـه نحـوي کـه نتوانسـته    شد که هر یک از دو الگوي باال ایرادات و 
هـاي ایـن دو، رویکـرد    بدین منظور و در جهت رهـایی از نارسـایی  . اهداف خود دست پیدا کنند

عـدالت ترمیمـی الگـوي جدیـدي در     .باشـد مـی » عدالت ترمیمی«نوینی ظهور کرد که مشهور به 
فصـل مسـائل ناشـی از وقـوع بـزه و      دیـده و حـلّ و   سیاست جنایی است که بر احیاي حقوق بـزه 

دیده و نیز احیاي بزهکار با مشـارکت آزادانـه   هاي وارده بر بزهبه ویژه خسارتهاتترمیم خسار
دیده و بزهکار و جامعۀ محلّـی، از طریـق مـذاکره و گفتگـو، در قالـب سـازوکارهایی       و فعال بزه

هـا و رسـیدن بـه مصـالحه و     ههاي گروهی و خـانوادگی و مـدل حلقـ   گري و نشستمانند میانجی
. نمایدتوافق اجماعی تأکید می

آنچه در این میان از اهمیت زیادي برخوردار اسـت، شـناخت مبـانی نظـري عـدالت ترمیمـی       
هـاي  شناختی این الگوي جدید کیفري، بایستی بنیانبراي مبناسازي دینی و اخالقی و جرم. است

هاي آن در قلمرو سیاسـت  ادینه کردن فرایندها و برنامهنظري این مفهوم را شناخت تا عالوه بر نه
ات    . جنایی، به ثبات و دوام این پارادایم نوین کمک مؤثّري نمود بدین منظور، تا بـه امـروز نظریـ

: تـرین آنهـا عبارتنـد از   متعددي به عنوان مبناي نظري عدالت ترمیمی ارائـه شـده اسـت کـه مهـم     
ۀ  «، 3»ي جـرم سازخنثینظریۀ «، 2»الغاگرایی حقوق کیفرينظریۀ«، 1»نظریۀ کنترل اجتماعی« نظریـ

.5»دکترین احیاي نفس«و 4»کنندهشرمساري بازاجتماعی
، بزهکاري ناشی از عملکرد حقوق کیفـري و نظـام   »نظریۀ الغاگرایی حقوق کیفري«بر مبناي 

ایـی، نظـام حقـوق    زدایی، قضـازدایی و کیفرزد عدالت کیفري بوده و بایستی طی سه مرحلۀ جرم
کیفـري را ملغـی کـرده و از ضـمانت اجراهــاي اداري، مـدنی و ترمیمـی اسـتفاده نمـود و نیــز از         

ارتبـاط عـدالت   . سـاز بهـره جسـت   هـاي مسـأله  مشارکت جامعۀ مردمی در رسیدگی بـه وضـعیت  
خواهی در عـدالت ترمیمـی دقیقـاً منطبـق     ترمیمی با این دیدگاه در این است که آموزة مدل ناب

ــی الغاگرایــان معتقدنــد کــه مــدل مــوردنظر آن   ــوده و حتّ ــا ایــن رویکــرد ب ــراي مــدیریت ب هــا ب
1. Social Control Theory
2. Abolition of Criminal Law Theory
3. Theory of Neutralization of Crime
4. Re-integrative Shaming Theory
5. Doctrine of Soul Vivification
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چنـین الغاگرایـان از ضـمانت اجراهـاي     هـم . باشـد سـاز، عـدالت ترمیمـی مـی    هاي مسألهوضعیت
کنند که هر دو در عدالت ترمیمـی متبلـور اسـت   ترمیمی و نیز مشارکت شوراهاي مردمی یاد می

).40-43، صص 1384؛ و رایت و دیگران، 135-139، صص 1381ك؛ پرادل، .ن(
ه، بزهکـاري نتیجـۀ      . باشـد می1هیرشی»نظریۀ کنترل اجتماعی«نظریۀ دیگر،  مطـابق ایـن نظریـ

یکی از عناصر این نظریه، وابسـتگی عـاطفی   . تضعیف و سست شدن قیود اجتماعی شخص است
هـاي عـاطفی قـوي بـا اطرافیـان خـود       هـا و علقـه  اگـر شخصـی وابسـتگی   ،است که بر مبنـاي آن 

ك؛ ولد .ن(شودداشته باشد کمتر مرتکب جرم می...) .والدین، دوستان، همساالن، همکاران و(
عدالت ترمیمی از آن جهت که جـرم را موجـب اخـتالل و    ).282-297، صص 1388و دیگران، 

هـاي اجتمـاعی   علقـه هاي خود تالش دارد کـه گسست در روابط بین اشخاص دانسته و در برنامه
ت شـده تـا در آینـده       دهی اعضاي جامعۀ محلّی و بزهبزهکاران با مشارکت دیـده و بزهکـار تقویـ

.کمتر مرتکب جرم شود، با این نظریه در ارتباط است
سـازي  شـرمنده «اسـترالیایی ارائـه شـده اسـت،     2نظریۀ دیگري که از سوي جان برایـث ویـت  

ط اطرافیـان خـود کـه         ا. باشدمی» بازاجتماعی کننده ه بیـانگر آن اسـت کـه بزهکـار توسـین نظری
ها، دوستان، همکاران، معلّمـان و  از قبیل خانواده(ها براي بزهکار مهم و حساس است دیدگاه آن

البتّـه سـرزنش حامیـان وي فقـط نـاظر بـر فعـل        . به خاطر ارتکاب جرم شرمسار خواهـد شـد  ....) 
در غیر این صورت، هدف بازاجتماعی شدن محقّـق  . انسانی اوارتکابی است نه حیثیت و کرامت 

شـود  سازي با وصف طردکننده یا رسواکننده محقّق مینخواهد شد و صورت دیگري از شرمنده
سازي، بزهکار عالقه و حساسـیت  در فرایند شرمنده. که برایند دستگاه عدالت کیفري سنّتی است

در اثـر تحقّـق شـرم حاصـله از بـزه ارتکـابی در یـک        کنـد و اطرافیان را نسبت به خود درك می
آمیز، سعی خواهد نمود که از این به بعد، شهروند مطیع قانون باشد تا دیگـر تجربـۀ   فضاي احترام

ارتبــاط عــدالت ).355-390، صــص 1390ك؛ وایــت و دیگــران، .ن(تلــخ شــرم را حــس نکنــد
داراي فرایندهایی اسـت کـه منجـر بـه     ترمیمی با این نظریه بدین ترتیب است که عدالت ترمیمی

شـود کـه   در این فرایند، بزهکار متوجه می. شودارزیابی و سنجش اَعمال بزهکار توسط خود می
ها و هنجارهاي اجتماعی است و در نتیجـۀ ایـن ارزیـابی بـه خـود خشـم       رفتار او برخالف ارزش

کنندگان بـه  نسانی تمام مشارکتگیرد و از طرف دیگر در فرایندهاي ترمیمی شأن و حیثیت امی
بزهکـار در  . نحو مطلوبی مصون از تعرّض بوده و در مورد بزهکار هم، چنین اصلی صادق اسـت 

1. Travis Hirschi
2. John Braithwaite
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کنـد و بـا شـرم ناشـی از ارتکـاب بـزه و       فرایندهاي ترمیمی احساس احترام به خـود را حـس مـی   
چنـین بـه نظـر برخـی     هـم . گیـرد مالحظۀ احترام دیگران به او در مسیر بازاجتماعی شدن قرار می

دیـدگان داشـته و   محقّقین شرم حاصله در وجود بزهکار اثرات ترمیمی روانی و عاطفی براي بـزه 
.شوددیدگان میمنجر به التیام روانی بزه

هـاي دینـی و   بر اساس این نظریه که منبعث از آمـوزه . است» دکترین احیاي نفس«نظریۀ دیگر، 
الهـی و کرامـت   ها بوده که وجـود نفخـۀ   مثابۀ احیاي تمام انساناخالقی است، احیاي یک انسان به

ارشاد و هـدایت انسـان و نجـات او از فسـاد و گمراهـی،      . باشدها علّت چنین حکمی میذاتی انسان
ی شده و نیـز نجـات   هایتانسانی که متحمل خسار) مادي، روانی، عاطفی(جانبۀ جبران و ترمیم همه

ه، تمـامی    . به کار رفتـه اسـت  » احیاء«ی هستند که براي عبارت فرد از مرگ حتمی مفاهیم ایـن نظریـ
عـدالت ترمیمـی از یـک جهـت بـا      . دهـد ابعاد مادي، روانی و زیستی انسان را مورد توجه قـرار مـی  

دیـده اسـت بـراي    کنندة بزهدیدگان، عدالت واقعی را که احیاءوارده به بزههايترمیم کلّیۀ خسارت
اسـت؛ آنجـا کـه    ) ع(آورد که ترجمانی از فرمودة موالي متّقیان حضرت علـی  غان میها به  ارمآن
هـاي انسـانی و   از جهت دیگر، عـدالت ترمیمـی بـه دنبـال احیـاي ارزش     و . »العدل حیاةٌ«: فرمایندمی

دیده بوده و از سوي دیگر با ایجاد شـرم واقعـی در بزهکـاران    ترمیم روابط مختل شده بزهکار با بزه
ها و ارائۀ الگوي تربیتـی مطلـوب در جریـان فراینـدهاي ترمیمـی و از      انداز اخالقی آنیر چشمو تغی

ت انسـانی بزهکـار، موجـب احیـاء بـزه        همه مهم دیـدگان و بزهکـاران   تر احترام بـه کرامـت و حیثیـ
جـدد  دیـدگی م زداید و او را از خطر بـزه دیده میدیدگی را از بزههاي تلخ بزهزیرا تجربه. گرددمی

دیـده  دهد و براي او امنیت خاطر روانی فراهم نموده و از انزوا و افسـردگی اجتمـاعی بـزه   نجات می
آورد و در مـورد بزهکــار هــم از طریـق ایجــاد شـرم و جلــوگیري از الصــاق    ممانعـت بــه عمـل مــی  

برچسب مجرمیت به وي و تغییر دیدگاه اخالقی او و گرامی داشتن کرامـت وي، موجبـات احیـاي    
).127- 144، صص 1389نژاد، ك؛ رحیمی.ن(کند ها را فراهم میهاي انسانی آنقابلیت

ۀ خنثـی  «از دیگر نظریاتی که به عنوان بنیان نظري عدالت ترمیمی ابراز گردیده،  سـازي  نظریـ
در ایـن پـژوهش   . اسـت ارائه شـده  2و گرشام سایکس1این نظریه توسط دیوید ماتزا. است» جرم

بـدین  . یلی به بررسی این نظریه و نحوة ارتباط آن با عدالت ترمیمی خواهیم پرداختبه طور تفص
ۀ           منظور در ابتدا به مفهوم عـدالت ترمیمـی و تاریخچـۀ آن اشـاره کـرده و سـپس بـه تبیـین نظریـ

ه بـا عـدالت ترمیمـی و تـأثیر آن        سازي جرمخنثی هـا بـر   پرداخته و در نهایـت، ارتبـاط ایـن نظریـ

1. DavidMatza
2. Gresham Sykes
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.ررسی خواهیم کردرا بیکدیگر 

عدالت ترمیمی. 1
ۀ    در گـرو  سـازي جـرم  خنثـی از آنجا که شناخت دقیق نحوة ارتباط عدالت ترمیمی بـا نظریـ ،

آشنایی نسبی با پیشینه و مفهوم عدالت ترمیمی است، لذا در ایـن قسـمت بـه بررسـی تاریخچـه و      
.پردازیممفهوم عدالت ترمیمی می

تاریخچۀ عدالت ترمیمی. 1-1
برخی از محقّقـان، تاریخچـۀ   . رابطه با پیشینۀ عدالت ترمیمی، دو دیدگاه کلّی وجود دارددر

عـدالت  ،جـان برایـث ویـت   براي نمونه، . دانندعدالت ترمیمی را به قدمت تاریخ زندگی بشر می
ترمیمی را به عنوان الگوي برجستۀ عدالت جنایی در سراسر تاریخ بشر و براي همـۀ مـردم جهـان    

استدالل این دسته از محقّقان این ). 527-528، صص 1385ك؛ بریث ویت، .ن(نماید مطرح می
شدند و حلّ و فصل اخـتالف از  هاي ترمیمی اجراء میاست که در طول تاریخ زندگی بشر سنّت

در . شـد گردیـد، انجـام مـی   اي که منتهی به سـازش و مصـالحه مـی   هاي قومی و قبیلهطریق برنامه
مدعی است که خونخواهی به ندرت در میان جوامـع اسـکیمویی   1ار ویت کمپالمهمین رابطه، 

گرفت و این موضوع ناشی از قابلیت این جوامع براي حـلّ و  حتّی در موارد قتل عمد صورت می
مطـابق بـا   2توسط آلبرت اگالش» ترمیم و جبران«به نظر ایشان ابداع عبارت . فصل اختالفات بود

ایشان تاریخچۀ عـدالت ترمیمـی را از زمـان تشـکیل     . وامع اسکیمویی بودهاي جها و سنّتعرف
).Weitekamp, 1991, p. 81(نماید اجتماعات انسانی قلمداد می

هاي ترمیمی در جوامـع بـومی   ایرادي که بر این دیدگاه وارد است این است که گرچه برنامه
اي مـورد اسـتفادة ایـن    ور گسـترده جویانه بـه طـ  وجود داشته است، ولی رویکرد سزادهی و انتقام

عطف سابقۀ عدالت ترمیمی در مفهـوم نـوین بـه تـاریخ تشـکیل اجتماعـات       «بنابراین . جوامع بود
شناسـی و اسـتفادة گزینشـی از    نگرانـۀ مـردم  آمیـز بـوده و ناشـی از مطالعـۀ سـطحی     انسانی اغـراق 

تـرمیم و حـلّ و فصـل    هـاي تـاریخیِ  مثـال ).Sylvester, 1996, P. 12(» هـاي تـاریخی اسـت   مثـال 
هدف محقّقینی کـه سـابقۀ   . اختالفات از طریق گفتگو، حاکی از تاریخچۀ عدالت ترمیمی نیست

دانند، ایـن اسـت کـه بـه     این نظریه را به قدمت تاریخ زندگی بشر و تشکیل اجتماعات انسانی می

1. Elmar Weitekamp
2. Albert Eglash
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ترمیمــی و هـاي عـدالت   رویکردهـاي ایـن پـارادایم جدیــد مشـروعیت بخشـند تـا تــرویج برنامـه       
.هاي این نظریه تسهیل یابدسیاستگذاري ایده

مـیالدي ظهـور   1970عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد نوین در عدالت کیفري در دهـۀ  
ـ . آر«و » آلبـرت اگـالش  «اولین کسانی که از این اصطالح استفاده کردند، . کرد بودنـد 1»تبارن .

در 1977شـود، در سـال   الت ترمیمـی یـاد مـی   اگالش که از او تحت عنوان واضع اصـطالح عـد  
ضرورت توجه به عدالت ترمیمی تأکید رب» استرداد خلّاق: فراتر از استرداد«اي تحت عنوان مقاله
اي بـه نـام   در همین سال در آمریکا تحت عنوان مقاله» بارنت. آر«). 71، ص 1385غالمی، (کرد 

، عدالت ترمیمـی را تشـریح و   »Ethics«اي به نام هدر نشری2»پارادایم نوین عدالت کیفري: ترمیم«
هـا بـه   اخـتالف «اي تحـت عنـوان   نروژي با انتشار مقاله3»نیل کریستیِ«در همین سال . تبیین نمود

دیده و بزهکار تشبیه نمـود کـه   بزه» دارایی و مال«، اختالف برخاسته از جرم را به 4»عنوان دارایی
بایسـتی بـه مالـک    ومات عمومی جامعه به سرقت رفته استتوسط مقامات عدالت کیفري و مقا

بـه عنـوان یکـی از پیشـگامان اصـلی      5»هـوارد زهـر  «1985در سـال  . اصلی آن بازگردانـده شـود  
، مـدل جـامع   6»عـدالت سـزادهی  -عدالت ترمیمـی «ترمیمی طی یک مقالۀ کوتاهی تحت عنوان 

هـر در ایـن سـال نشـان داد کـه نمونـه و نسـخۀ        مطالعات هوارد ز. عدالت ترمیمی را تشریح نمود
دانـیم در حقیقـت   فعلی عدالت کیفري که در حال حاضر ما آن را طبیعی انگاشـته و منطقـی مـی   

ه  ل عمومی نظریـهـاي کالسـیک عـدالت کیفـري، تنهـا در طـول دو قـرن اخیـر بـوده اسـت           تحو
هـاي ایجـاد   قالـب برنامـه  اولین برنامـۀ عـدالت ترمیمـی در    ). 58-59، صص 1382، )ب(عباسی(

میالدي در کانادا تحت حمایت کلیساي محلّـی  1974بزهکار نیز در سال ادیده بسازش میان بزه
بزهکار اجراء شـد  -دیدهگري و مالقات چهره به چهرة بزهو با استفاده از روش میانجی7منونیت

هـاي عـدالت ترمیمـی    برنامهه ازاکنون با توجه به استقبال گستردکه هم) 72، ص 1385غالمی، (
.در اروپا، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا، این رویکرد در حال جهانی شدن است

مفهوم عدالت ترمیمی. 1-2
بـا ایـن وجـود،    . انـد شناسان از عدالت ترمیمی تعـاریف متعـددي را ارائـه نمـوده    محقّقین و جرم

1. R. Barnet
2. Restoration a new paradigm of criminal justice
3. Nils Christie
4. Conflicts as property
5. Howard Zehr
6. Retributive Justice- Restorative Justice
7. Mennonite
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نظـري در خصـوص تعریـف آن    ائه نشده و هیچ اتّفاقتاکنون تعریف جامع و مانعی از این مفهوم ار
: کنـد گونـه تعریـف مـی   هوارد زهـر بـا تأکیـد برکـارکرد عـدالت ترمیمـی آن را ایـن       . وجود ندارد

- عدالت ترمیمی فرایندي است براي درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خـاص دارنـد   «
ه بـه صـدمات و زیـان     تا به طریق جمعی نسبت بـه  - تا آنجا که امکان پذیر است  هـا و  تعیـین و توجـ

پـذیر اسـت،   اي کـه امکـان  تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور بـه انـدازه  
گونـه  انگلیسـی نیـز عـدالت ترمیمـی را ایـن     1مـارتین رایـت  ). 8، ص 1385غالمـی،  (» اقدام نماینـد 
دیـده و جامعـه و   کند که بین منـافع بـزه  عدالت ترمیمی عدالتی است که تالش می«: کندتعریف می

کوشـد کـه تـرمیم و بهبـود     نیاز به بازپذیري اجتمـاعی بزهکـار تـوازن و تعـادل ایجـاد نمایـد و مـی       
دیده را تا حد امکان عملی ساخته و در این مسـیر تمـام اشخاصـی را کـه بـه نحـوي در       وضعیت بزه

ها و نمایندگان جامعه و مقامـات  ر و وابستگان آنهکازدیده، بمانند بزه(حادثۀ مجرمانه نفعی دارند، 
، )ب(عباسـی (» خوانـد به مشارکت فعال و سازنده براي ایجاد چنین توازنی فـرا مـی  ) عدالت کیفري

عدالت ترمیمی بزه را نـوعی تخطّـی نسـبت بـه مـردم و روابـط       «،2از نظر هلن بوئن). 57، ص 1382
. آورد تـا از آن طریـق مسـائل سـامان یابنـد     را بـه وجـود مـی   این فرایند تعهداتی . داندها میمیان آن

دیده، بزهکار و جامعه را درگیر جستجویی در جهت یـافتن راهکارهـایی بـراي    عدالت ترمیمی، بزه
).229، ص 1385شیري، (» نمایدکمک به ترمیم، آشتی و ایجاد اطمینان خاطر می

باشـد،  داف عـدالت ترمیمـی مـی   یکی از تعاریفی که در عین اختصار، واجد خصـائص و اهـ  
عدالت ترمیمی فرایندي است کـه  «از نظر وي، . ارائه نموده است3تعریفی است که تونی مارشال

آیند تا به طـور  که در آن کلّیۀ کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می
ي آینده تصـمیم  جمعی دربارة چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکالت ناشی از آن برا

).9، ص 1385غالمی، (» حلّی بیابندگرفته، راه
:توان به پنج ویژگی کلیدي منتج از آن به شرح ذیل اشاره نمودبا دقّت در تعریف فوق می

این امـر بـدان   :نظر و اجماععدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکت کامل و اتّفاق) 1
با وجود این، کسان دیگـري  . شوندرگیر موضوع میدیدگان و بزهکاران اصوالً دمعناست که بزه
بـه عنـوان مثـال    (تأثیر واقعۀ مجرمانه قـرار گرفتـه اسـت    ها نیز تحتکنند منافع آنکه احساس می

. توانند مشـارکت نماینـد  نیز می) اندتأثیر جرم قرار گرفتههمسایگانی که به طور غیرمستقیم تحت
.واید حاصل از دخالت و درگیري، داوطلبانه استدعوت به مشارکت با تأکید بر منافع و ف

1. Martin Wright
2. Helen Bowen
3. Tony Marshall
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عدالت ترمیمی در جستجوي آن است که آنچه را که نقض شـده اسـت، بهبـود    ) 2
دیده به چه چیـزي نیازمنـد   پرسش محوري در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که بزه:بخشد

ت مجـدد           ممکـن اسـت   . نمایـد است تـا بهبـود یابـد و خـود را بازیافتـه، احسـاس آرامـش و امنیـ
آنان ممکن است نیازمند آن باشند که سـریعاً خشـم خـود را    . دیدگان نیازمند اطّالعاتی باشندبزه

آنان ممکـن اسـت نیازمنـد    . نسبت به کسی که به آنان ضرر و زیانی وارد کرده است ابراز نمایند
هبـود شـرایط اقـدام    بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهـت ب . جبران و ترمیم زیان وارده باشند

خواهند از احساس گناه و ترس رهایی یابند و براي ترمیم و بازسازگاري آنچـه در  آنان می. کنند
.باشندنتیجۀ جرم از بین رفته است، نیازمند فرصتی می

:عدالت ترمیمی در جستجوي ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مسـتقیم اسـت  ) 3
رو گردنـد و مالحظـه نماینـد کـه     اند، روبهرري وارد کردهبزهکاران باید با کسانی که به آنان ض

آنـان بایـد در مـورد رفتـار خـود      . اقدامات آنان چگونه منجر به ضرر و زیان دیگري شـده اسـت  
هـایی را جهـت   بزهکـاران بایـد گـام   . دیده و جامعه بتوانند آن را درك کننـد توضیح دهند تا بزه

.هاي ناشی از جرم بردارندترمیم زیان
عدالت ترمیمی در جستجوي بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزي اسـت  )4

بنـدي و انشـقاق میـان    جرم موجب ایجـاد نـوعی تقسـیم   :که در نتیجۀ جرم گسسته شده است
این انشقاق . و نیز نوعی گسستگی در جامعۀ محلّی است) دیدهبزهوتقسیم افراد به بزهکار(مردم 

فرایندهاي ترمیمی اقداماتی بـراي ایجـاد   . اشی از ارتکاب جرم استهاي نترین زیانیکی از مهم
رویکـرد  . هـا بـه جامعـه اسـت    دیده و بازگرداندن هـر دوي آن آرامش و توافق میان بزهکار و بزه

هـا  هـر کـدام از آن  . دیده و بزهکار باید موقّتی باشد نه دایـم هاي بزهترمیمی معتقد است که نقش
اي توأم با خاطره جرم رهاسـت، رهنمـون گردنـد و بـیش از آن در     گذشتهاي که از باید به آینده

.نباشند) دیدهبزه(یا متحمل شده است ) مجرم(چنبرة جرمی که مرتکب شده 
عدالت ترمیمی در جستجوي تقویت جامعۀ محلّی جهت پیشگیري از زیان جـرم  ) 5

ا عـالوه بـ   . جرم موجب ایجاد ضرر و زیـان اسـت  :در آینده است ر ایـن، جـرم آشـکارکنندة    امـ
تواند به ایجاد کشـمکش و درگیـري   این وضعیت می. شرایط ناعادالنۀ قبل از وقوع آن نیز هست

اي که در بروز رفتار مجرمانـه نیـز نمـود یافتـه     به گونه. دیده منجر شودطوالنی میان بزهکار و بزه
نـابرابري اقتصـادي یـا    این شرایط ممکن است ناشی از یک وضعیت سـاختاري، در قالـب   . است

این امر گرچه براي بزهکار عذري جهت توجیه ارتکاب جرم نیست، اما بایـد بـراي   . نژادي باشد
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ه قـرار گیـرد     ت بیشتر در آن مورد توجـت جامعه و در نتیجه ایجاد امنیغالمـی، در؛ نجفـی   (تقوی
).9-11، صص 1385؛ و غالمی، 724-725، صص 1389ابرندآبادي، 

بـدین معنـی کـه بـر چـه      . دالت ترمیمی در گرو شـناخت مبـانی نظـري آن اسـت    فهم دقیق ع
بـه عبـارت دیگـر، کـدامین     . هـاي ترمیمـی پرداخـت   توان به توجیه این مفهوم و برنامهاساسی می

طـور  همـان . اندها زمینۀ پیدایش و پذیرش این الگوي نوین عدالت کیفري را فراهم ساختهاندیشه
باشد کـه جهـت   جرم میسازيهاي نظري عدالت ترمیمی، نظریۀ خنثیکه گفته شد یکی از بنیان

.بایست مفهوم دقیق آن مورد بررسی واقع شودشناخت ارتباط آن با عدالت ترمیمی می

سازي جرمنظریۀ خنثی. 2
شـناختی نیـز   روانۀهـاي آن جنبـ  شود و آموزههم نامیده می»سازيفنون خنثی«ه که این نظری
کارگیري آنها،تصویر قبیح جرم از ذهن مرتکب پاك ه است که در پرتو بفنونیبر دارد،مشتمل

و شـده ه آشـنا ایـن نظریـ  کنندگانارائهدر این مبحث ابتدا با .دیابشده و ارتکاب جرم تسهیل می
.کنیماشاره میآن رجرم و انتقادات وارده بسازيفنون خنثیو نظریهخاستگاه این به سپس 

جرمسازيۀخنثییان نظریبان. 2-1
این نظریمـاتزا  . میالدي مطـرح شـد  1960ۀ ط آقایان دیوید ماتزا و گرشام سایکسدر دهه توس

ۀ خنثـی  و به همراه سایکس هبزهکاري نوجوانان را مورد تحقیق و مطالعه قرار داد را سـازي نظریـ
. مطرح نمود

د به نظـام ارزشـی   ام مجرمان مقیدیدگاه ماتزا و سایکس در خصوص بزهکار بر آن است که تم
هاي متعـارف را  پذیرند و ارزشبزهکاران هم زشتی عمل خود را می«در این دیدگاه .جامعه هستند

دهـد کـه   افتد، مـاتزا چنـین پاسـخ مـی    فاق میا در مورد اینکه ارتکاب جرم چگونه اتّام. قبول دارند
ـ    هاي خاص جسـت تت بزهکاري اطفال را باید در موقعیعلّ هـا  تجو کـرد کـه جوانـان در آن موقعی

این تشـکّل جوانـان بـه    . دکنها را دور هم جمع مینیعنی محیط پیرامون و محیطی که آ. قرار دارند
در ایـن تشـکّل یـک احسـاس     .نوجوانی و جوانی را خنثی کنندةدهد که استرس دورآنان اجازه می

ها ممکن است منجـر بـه یـک    لاین تشکّبرخی از . هددجمع بودن و همبستگی به جوانان دست می
االصـول  هـا علـی  لایـن تشـکّ  . باشـد زا مـی ت جـرم تی شود، که آن وضـعی ق وضعیتفاهم و تحقّوء س

لال نداشته باشـد، ایـن تشـکّ   ت اجتماعی فعا در شرایطی که فرد کار و موقعیام.ندکارکرد مثبت دار
تالیـ ق بـه کـار و ازدواج و ورود بـه فع   موفّـ پس اگر فرد نوجوان و جوان،.دشوها مستمر و دائم می
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دشول خارج میت اجتماعی پیدا کند، فوراً از تشکّهایی شود که هوی.هـا  لا اگر زمانی ایـن تشـکّ  ام
ـ       دایمی شوند، زمینه ی کـه  ق نشـود در سـنّ  ساز جـرم شـده و آن در صـورتی اسـت کـه شـخص موفّ

استعداد کار دارد، فعالیصـص  1387نجفی ابرنـدآبادي،  (» دی داشته باشت اجتماعت رسمی و هوی ،
هـایی فنـون و روش هـا بـا اسـتفاده از    لبزهکاري نوجوانان و جوانان در درون این تشکّ). 328- 329

.خواهد آمدنظریهدهد که در بحث از تشریح این روي می

ــی آن    ــد، ول ــی متعارفن ــد اســت کــه بزهکــاران داراي اعتقادهــاي اخالق ــاتزا معتق ــام ــا را ب ه
آنکـه  بـی ،عمـال بزهکارانـه شـوند   اي کـه بتواننـد مرتکـب اَ   به گونـه . سازنداثر میهایی بیتوجیه

کند که بزهکاران بـه نظـم اخالقـی متعـارف پیونـد مـی      ماتزا تأکید میۀنظری. احساس گناه کنند
د و ولـ (عمال بزهکارانـه بایـد خودشـان را از آن قیـد و بنـدها آزاد کننـد      خورند و براي ارتکاب اَ

هـاي  در ارزیابی مصـاحبه 1»بزهکاري و سرگردانی«در کتاب وي در ). 281، ص 1388دیگران، 
خود ارجـی  ۀخصوصی با بزهکاران به این نتیجه رسیده است که بزهکاران به رفتارهاي بزهکاران

ولی بـا اسـتفاده از اسـتدالت خـود،     ،نماینـد نهند و آن را از نظر اخالقی نادرست قلمـداد مـی  نمی
اثـر  هاي اخالقی را که معتقـد بـه آن هسـتند، بـی    پندارند و ارزشغل و غش میعمال خود را بیاَ

بندد و التزام اخالقی بـه قـانون سسـت    جرم را به کار میسازيخنثیفنونوقتی بزهکار .سازندمی
عمـال  ت اسـت کـه از میـان اَ   گیرد و در این وضـعی ت سرگردانی قرار میشود، در یک وضعیمی
افتـد کـه   فـاق مـی  مفهـوم سـرگردانی زمـانی اتّ   .نی یا بزهکارانه یکی را انتخاب خواهـد کـرد  قانو

کند که هیچ کنترلی بـر اوضـاع   شود و فرد احساس میهاي اجتماعی سست یا تضعیف میکنترل
ت بزهکار در مقابل این وضـعی . شود و سرنوشت در انتظار اوستعمال نمیاش او احوال زندگی
زیـرا بزهکـاران   . گـردد دهد که این واکنش در قالب رفتار بزهکارانه نمایان مـی واکنش نشان می

).Matza, 1964, p. 33(ظاهر شوند»جوجه«خواهند که در نقش نمی
ـ به طور خالصه باید گفت که چارچوب کلّ مـاتزا و سـایکس بـه ایـن گونـه اسـت کـه        ۀی نظری

شـکنی  نهند، ولی براي قانونجامعه را ارج میرات حاکم بر بزهکاران در عین حال که قواعد و مقرّ
فنـون گیرد کـه ارتکـاب جـرم را براسـاس     ها شکل میروانی در ذهن آنفراینديو ارتکاب جرم، 

کنندها خود را از قیود اجتماعی رها میسازوکاره نموده و با استفاده از این خود، موج.

2-2 .آنفنونجرم و سازيۀخنثیتبیین نظری
جـرم بپـردازیم، بهتـر اسـت جایگـاه و خاسـتگاه       سـازي خنثـی فنـون اینکه بـه تشـریح   قبل از 

1. Delinquency and Drift
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.ه را مورد بررسی قرار دهیمشناختی این نظریجرم

ه  دمحـور دانسـته و   رَهـاي خ هجرم را جزو نظریسازيشناسان،نظریۀخنثیجرم را هـا ایـن نظریـ
فـاوت مـاهوي بـا غیرمجـرم نـدارد و      ها معتقدند کـه مجـرم ت  هاین نظری«: نمایندچنین توصیف می

دانــد کــه چگونــه در مواقــع فشــارهاي اي اســت و مــیشــدهفاقــاً بزهکــار فــرد بســیار اجتمــاعیاتّ
شـود و چگونـه   داند که چرا مرتکب جرم میمجرم می. اقتصادي استراتژي طرح کند-اجتماعی

هکـار فـردي انتخـابگر،    هاي خردمحـور بز هآن را باید انجام دهد و براي خود توجیه کنددر نظری
ال استحسابگر، اجتماعی و فع.هاي خردمحور، انسان بزهکار قربانی هدر دیدگاه طرفداران نظری

بلکه بـرعکس، یـک   ؛ قربانی فقر و خرده فرهنگ مجرمانه نیست. جبر اقتصادي و فرهنگی نیست
، صـص  1387ي، نجفی ابرنـدآباد (» زنداي است که دست به انتخاب استراتژي میعامل یا سوژه

327-325.(
هایشان نظریۀخنثیدمحور را مشتمل بر سه رَهاي خرابطه )سازيفنون خنثی(جرم سازينظری ،

هاي انتخـاب عقالنـی دانسـته و معتقـد اسـت      هو نظری) کنترل اجتماعی هیرشی(و پیوند اجتماعی 
مجـرم بـه عنـوان    ۀظر مطالعـ ل، ناظر بر بزهکار بوده که چرایی ارتکاب جرم از مناونظریۀکه دو 

دیـده هسـتند   هاي انتخاب عقالنی بیشتر ناظر به بـزه هعامل حسابگر مورد بررسی واقع شده و نظری
هو در این نظریك؛ نجفـی ابرنـدآبادي،   .ن(د باشـ دیده میت بزهها بزهکار تابعی از رفتار و وضعی

.دهنددیده تشکیل میر و بزههاي خردمحور را بزهکاهوجه غالب نظری).325-339، صص 1387

گیـرد  هاي خردمحور مـورد بحـث قـرار مـی    به این ترتیب، نظریۀ ماتزا از این جهت در نظریه
سـازيِ موانـع   هـاي خنثـی  زمـان روش که به موجب آن فراگیري بزهکاري نیـاز بـه فراگیـري هـم    

وع جلـوه داده و  خنثی کردن این موانع، ارتکـاب جـرم را بـراي او عملـی مشـر     . درونی فرد دارد
دهد که به عمل خود همان اعتبـاري را  سازي به بزهکار اجازه میپس فنون خنثی. کندتسهیل می

. سازي ناظر به قبل از ارتکاب جرم اسـت فنون خنثی. دهددهد که فرد درستکار به عمل خود می
ت   سـازي باعـث مـی   خنثی. کندبا این فنون، فرد راه ارتکاب را براي خود تسهیل می شـود عقالنیـ

سـازي  سـازي در اینجـا، خنثـی   در واقـع منظـور از خنثـی   . مجرم، او را از ارتکـاب جـرم بازنـدارد   
هـا بـه فـرد    تراشـی دلیـل . خنثی کردن نیروي وجدان یا پلیس درونی منظور اسـت . عقالنیت است

اثـر  اي خـود بـی  ها یا یک مادة قانونی را خنثی و آنها را بـر دهد اعتبار هنجارها یا ارزشاجازه می
سـازي ایـن   آوردة ماتزا در نظریۀ فنـون خنثـی  ). 329-330، صص 1387نجفی ابرندآبادي، (کند 

توانـد  فرد می. سازياست که فراگیري بزهکاري مالزمه دارد با فراگیري و اشراف بر فنون خنثی
تــی و هنجارهــاي اجتمــاعی و قــوانین دولتــی را نقــض کنــد، در عــین اینکــه بــه ایــن قــوانین دول  
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ه     . دهدهنجارهاي اجتماعی بها می ۀ مـاتزا بـا نظریـ گویـد  او مـی . هـاي قبلـی اسـت   این فـرق نظریـ
اعتبـار  کننـد آنهـا را بـراي خـود بـی     هاي اجتماعی اعتبار قائلند اما سعی مـی مجرمین براي ارزش

عمـل مجرمانـه و   به این ترتیب، تأکید دیوید ماتزا بر . جلوه داده و به این ترتیب آنها را دور بزنند
ۀ او راجـع بـه علـل     . عقالنیت جرم است کـه بـه موجـب آن، مجـرم فـرد نامتعـارفی نیسـت        نظریـ

نجفـی  (کنـد  را توجیه مـی ) به ویژه در اطفال(گوید بلکه براي ما بزهکاري بزهکاري چیزي نمی
)330، ص 1387ابرندآبادي، 

هـایی مرتکـب جـرم    تراشـی ا دلیلیفنونبزهکاران از طریق ،هاي ماتزا و سایکسمطابق یافته
بـه  . دگنـاه ناشـی از ارتکـاب جـرم را در خـود خنثـی نماینـ       حس،این فنونۀ شوند تا به واسطمی

کننـد تـا در   عبارت دیگر، بزهکاران از طریق این فنون، راه بزهکـاري را بـراي خـود همـوار مـی     
بـر ایـن   . »نگیرنـد عـذاب وجـدان  «درون خویش احساس شرم و گناه نکنند و بـه قـول معـروف،    

توان یک فراینـد روانـی و شخصـی دانسـت کـه در      را می» سازيخنثی«یا » انگاريموجه«اساس، 
طول آن، فرد بزهکار از طریق فنون خاص، رفتار مجرمانه را براي خود یا دیگران توجیه کـرده و  

باشـد  مـی فن نج روانی مشتمل بر پسازوکاراین . کندبر احساس شرم و گناه درونی خود غلبه می
.پردازیممیهاآنوضیحکه به ت

عا که رفتـار آن ت خود را با این ادولیؤبزهکاران مسفن،براساس این :1تولیؤانکار مس) فال
مـثالً  . کننـد باشد، انکار میها خارج میفاقی بوده یا ناشی از اجباري بوده است که از کنترل آنها اتّ

ت خود در قبـال رفتـار مجرمانـه در امـور اداري طفـره      ولیؤاز مسکنند که مأمورین دولتی تالش می
با این استدالل کـه قـوانین خیلـی پیچیـده یـا مـبهم هسـتند یـا اینکـه عمـل           ؛رفته و آن را انکار کنند

هـاي  آنان عمدي نبوده و کامالً تصادفی است و مشـابه آن، بزهکـارانی کـه عضـو سـازمان     ۀمجرمان
هـا بسـیار نـاچیز بـوده و     کننـد کـه نقـش آن   را با این توجیه انکار میت خود ولیؤگسترده هستند مس

). Copes and et.al, 2007, p. 446(انــدتحــت امــر مــدیران ارشــد مجبــور بــه ارتکــاب بــزه شــده
» منظـور انجـام دادن آن نبـود   «: کـه ایـن اسـت  ،ایـن بزهکـاران  ةترین اصطالح مورد اسـتفاد معمول

).207، ص 1383ویلیامز و دیگران، (» منظورم این نبود«و یا ) 195، ص 1389مارش و دیگران، (
هـاي  از قبیـل وجـود خـانواده   ؛انـد تی را که در آن قرار گرفتـه بزهکاران وضعی،در این توجیه

دانند و براي خـود  را عامل ارتکاب جرم می.…نامناسب، همسایگان شرور و دوستان نامناسب و
حـوادث و دیگـران   » آلت دست«شرایط یا » قربانی«قع، خود را در وا.ل نیستندئتی قاولیؤهیچ مس

نمونـۀ بـارز ایـن توجیـه را     . را بـر گـردن آنهـا نهـاد    » مسـؤولیتی «و » تقصیر«توان دانند که نمیمی

1. Denial of responsibility
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توان در گرانفروشی برخی اجناس از سوي بازاریان مشاهده نمود که به بهانـۀ تحـریم کشـور،    می
ر برابـر انتقـاد مشـتریان، تمـامی تقصـیر را بـر گـردن دولـت و         هـا را چنـد برابـر کـرده و د    قیمت

اقدام نادرست و ممنـوعی اسـت   » فروشیگران«دانند که این افراد می. اندازندکنندگان میتحریم
فروشند که حتّـی بـا   دانند بیش از قیمتی میکنند؛ در حالی که میولی با این فن، آن را توجیه می

.وختندفرلحاظ آثار تحریم بایدمی
او ۀپنـدارد کـه رفتـار مجرمانـ    بزهکار چنین مـی فن،در این:1انکار ضرر و زیان وارده) ب

بزهکار مثالً عمـل سـرقت   ،با استفاده از این فن. دیده وارد نکرده استهیچ صدمه و زیانی به بزه
جمعی را به عنوان یـک مشـاجره و برخـورد خصوصـی بـین     قرض گرفتن و نزاع دستهۀرا به مثاب

ایـن اسـت   فـن، ترین اصطالح مـورد اسـتفاده بزهکـاران در مـورد ایـن      معمول.ندپندارطرفین می
مـن  «و یا ) 207، ص 1383ویلیامز و دیگران، (» خواستم به کسی آسیب برسانممن واقعاً نمی«:که

براي نمونه، سارق اموال دیگـران،  ). 195، ص 1389مارش و دیگران، (» به کسی آسیب نرساندم
توانـد خسـارت خـود را از    دیـده مـی  کنـد کـه بـزه   گونه توجیه میشی از رفتار خود را اینضرر نا

یـا کارمنـد دولـت کـه از اتومبیـل اداره بـراي امـور شخصـی اسـتفاده          . طریق بیمه دریافـت کنـد  
کند که با این کار ضرر چندانی به دولت وارد نشـده یـا   گونه توجیه میکند، رفتار خود را اینمی

هاي کاشته شده از سوي شهرداري یا فردي که گل» ن را خودش پرداخت خواهد کردپول بنزی«
.کارد، بر این باور است که زیانی وارد نشده استرا کنده و در منزل خود می

انگاري نکنـد،  ی را به عنوان عمل مجرمانه جرمبار خاصعمال زیانهرگاه جامعه یک سري اَ«
از سـوي  فـن م باشـد، اسـتفاده از ایـن    عـال بـراي اشـخاص مسـلّ    فبار بـودن آن اَ در حالی که زیان

ـ   بزهکاران مـورد تقوی  د قـرار خواهـد گرفـت   ت و تأییـد مجـد «)Coleman and William, 1987,

p.411 .(ّبه بیان دیگر با اتفعـال ارتکـابی مجـرمین    بار بودن اَر غیر زیانخاذ چنین رویکردي، تصو
اگر فعل ارتکابی واجـد آثـار   کنند کهاستدالل میبزهکاران زیرا .ت خواهد شددر نزد آنان تقوی

بزهکـارانی کـه از ایـن فـن اسـتفاده مـی      . شـد انگاري میبود، از سوي قانونگذار جرمبار میزیان
ولـی در آن مـورد   ، هـا در کـل و عمومـاً ناشایسـت بـوده     کنند، ممکن است بپذیرند که رفتار آن

.اقعی به شخصی وارد نشده استزیرا هیچ زیان و. خاص قابل قبول است

هـا، موجـب   فعـال ارتکـابی آن  پذیرنـد کـه اَ  برخی مواقع بزهکاران مـی :2دیدهانکار بزه)پ
ا نگرش و دیدگاه ذهنی و اخالقی خود را بـا انکـار بـزه   ام، ورود خسارت و صدمه گردیده است

1. Denial of injury
2. Denial of victim
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.کننددیده، توجیه می

عـا  نخست اینکه بزهکـاران ممکـن اسـت اد   :دعمال گردتواند در یک یا دو قالب امیفناین 
ـ   دیدگان به طور ناشایسـتی عملـی را انجـام داده   کنند که برخی بزه ت سـزاوار آن  انـد و بـدین علّ

کنند فعال ارتکابی خود را چنین تفسیر و تعریف میبزهکاران اَ.دي واقع شونهستند که مورد تعد
عـا  دیده بوده کـه بـدان وسـیله اد   بزهدر حقِّها نوعی عمل متقابل یا مجازات به حق،که رفتار آن

ها اشـخاص خطاکـاري هسـتند و بـدین     زیرا آن. ددیدگان سزاوار عمل ارتکابی هستنکنند بزهمی
ی دیـده تلقّـ  گیري از عمل بزهنوعی دادخواهی و انتقامۀترتیب جرم ارتکابی علیه این افراد به مثاب

بزهکـار نگـرش   کـارگرانِ ،بـراي مثـال  . شـود ب میو یا اینکه نوعی دفاع مشروع محسوشودمی
کننـد کـه   ذهنی و اخالقی خود نسبت به جرم ارتکابی علیه کارفرمایان خود را چنـین توجیـه مـی   

چنـین  ۀکنـد، بنـابراین شایسـت   آنـان امتنـاع مـی   ۀچون کارفرما از پرداخت افـزایش حقـوق ماهانـ   
، زمـانی رخ  فـن عمـال ایـن   ل دیگـر ا شـک ).Greenberg, 1990, pp. 561-568(د باشـ برخوردي می

تواند بـه آسـانی حقـوق    ها بزهکار میتدر این موقعی.ددیده غایب یا ناشناخته باشدهد که بزهمی
دیـده در کنـار او نیسـت کـه     زیرا دیگر بزه.ددیده را نادیده گرفته و مرتکب جرم علیه وي شوبزه

ت و تقصـیري  بیشتر افراد خودشان را از مذممثالً. و آن را بیدار کندرانگیختهوجدان بزهکار را ب
در مـال مسـروق  د کـه کننـ رهـا مـی  بدین صـورت  که به خاطر ارتکاب جرم سرقت وجود دارد،

مالکینیستینت شخص معی)Debney, 1995, pp. 313-331 .(     چنـین تـوجیهی در زمـان ارتکـاب
شـود؛ زیـرا   دولتی بسیار مشاهده میها، ادارات و مؤسسات دولتی و غیرجرائم علیه اموالِ سازمان

کنند که ضرر به خود سازمان و اداره وارد شده و شخص خاصی قربـانی  بزهکار چنین تصور می
.نبوده است

دیده به صـورت فیزیکـی و حقیقـی،    بزه،دیده به معناي واقعی و در نوع اخیربزه،لدر نوع او
ـ   ـ به نظر بزهکار وجود ندارد و ارتکاب جرم بـدین علّ چنـین  . شـود ط بزهکـار توجیـه مـی   ت توس

هـود را کـه از اشـخاص ثروتمنـد سـرقت مـی      هایی ماننـد رابـین  هاي داستانتبزهکارانی شخصی
: ترین اصطالح مورد استفادة این بزهکـاران، ایـن اسـت کـه    معمول.کنند، به نیکی یاد میندکرد

مـارش و دیگـران،   (» حقّـش بـود  «و یـا  ) 207، ص 1383ویلیـامز و دیگـران،   (» آنها حقّشان بود«
).195، ص 1389
کننـد، بـه جـاي    استفاده مـی فنبزهکارانی که از این :1کنندگانمحکوم کردن محکوم) ت

کننـد،  ها و رفتارهاي اشخاصی که بزه ارتکابی را تقبـیح مـی  برانگیزه،ل در فعل ارتکابی خودتأم

1. Condemnation of the condemners
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یـان آن اعـم از   م عـدالت کیفـري و متولّ  این بزهکاران معتقدند که دستگاه نظـا . شوندمتمرکز می
ل و ریاکار یا مجرمینی بـا لبـاس مبـد   ،ولین قضایی و اداري و مقامات پلیس و مقامات دولتیؤمس

مجـرمین یقـه سـفید    براي نمونه، ). Sykes and Matza, 1975, p. 668(تغییر قیافه داده شده، هستند
رات کنند کـه دولـت از طریـق وضـع مقـرّ     یتراشی مبراي توجیه جرایم ارتکابی خود چنین دلیل

دارد یا اینکـه پزشـکانی کـه    گذاري آزاد باز میار را از سرمایهتجاري، تجةشدید و محدودکنند
شوند، به غیرمنطقی بودن سیستم حاکم بر امور درمانی براي ب محکوم میدر امور درمانی به تقلّ

خـوار  گویند که خود قضات رشـوه کنند یا اینکه مجرمین میتوجیه جرم ارتکابی خود استناد می
.و فاسد هستند

اهمـ  سازوکارت این یـ از این لحاظ است که مجـرمین از تأم فعـل ارتکـابی   ةر دربـار ل و تفکّ
دهند و با این وصف فعل ارتکـابی خـود را   فعال دیگران تغییر جهت میخود به سمت تمرکز بر اَ

کم اهمت یا بییاهمتیولین دولتی و قضـایی قـرار گیـرد   ؤه مسجلوه داده که نبایستی مورد توج
)Copes and et.al, 2007, p. 117 .(  همـه،  «: اصطالح معمول در میان این بزهکاران، این اسـت کـه

مـارش و دیگـران،   (» آنهـا واقعـاً  بـد هسـتند    «و یـا  ) 207، ص 1383ویلیامز، (» کنندبه من بند می
1).195، ص 1389

کننـد کـه   عا می، بزهکاران ادفنبراساس این :2دات باالترپایبندي به اعتقادات و تعه) ث
ـ   ها مشتمل بر یک سري تعهرفتار آن ـ     دات اخالقـی گـروه خاص ق ی اسـت کـه  بـه آن گـروه تعلّ

ولـی بـراي اینکـه تحـت فشـار التـزام       ، گرچه بزهکار بـه هنجارهـاي قـانونی آگـاهی دارد    . ددارن
عمال وفاداري خـود بـه   دات و اعتقادات آن گروه باالتر و در جهت ابق با تعهباالتري است، مطا

تقاضاها و هنجارهـاي مسـلّط جامعـه را فـداي     «به عبارت دیگر، . شودآن گروه مرتکب جرم می
سفید بـه  مثالً مجرمین یقه). 77، ص 1391نجفی ابرندآبادي، (» کندتقاضاهاي گروه کوچک می

؛ شـوند ق اهداف تجاري محیط و گروه کاري خود، مرتکـب جـرم مـی   آسانی براي حفظ و تحقّ
یـا  .نـد دانتر از التزام به قوانین حـاکم مـی  ت تجاري محیط کاري خود را واالتر و مهمقیچون موفّ

یـا  .دشـون وسایل و امکانات مورد نیاز اعضاي خانواده مرتکب جرم مـی ۀبرخی فرزندان براي تهی
مثالً فـرد  . شوندیکدیگر در داخل گروه خاص مرتکب جرم میهمچنین اشخاص براي رقابت با 

خواهد به همساالن خود نشان دهد که او داراي شجاعت بار میفعال خشونتنوجوان با ارتکاب اَ
و موقعیه هاي بانیان این این موضوع ریشه در یکی از یافته. ی استت خاص دارد کـه معتقـد   نظریـ

یا (رطب خورده منع رطب چون «یا » گوید رویت سیاهدیگ به دیگ می«هایی چون المثلدر عرف مردم ایران ضرب. 1
. کندبه این فن اشاره می»  کند) کی

2. Appeal to higher loyalites
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.ق آن منوط بـه نقـض قـانون اسـت    هیجان هستند که گاهی تحقّاست که نوجوانان به دنبال یافتن

ایـن کـار را بـراي خـودم     «: ترین اصطالح در میان این دسته از بزهکـاران، ایـن اسـت کـه    معمول
مـارش و  (» کـردم من به دوسـتانم کمـک مـی   «و یا ) 207، ص 1383ویلیامز و دیگران، (» نکردم

).195، ص 1389دیگران، 

جرمسازينظریۀخنثیقادات وارده بر ایرادات و انت.2-3
ه مطابق ایـن   بزهکـاران نسـبت بـه قـوانین حـاکم در جامعـه وابسـتگی داشـته و گرچـه          نظریـ ،

، ارتکاب جرم و نقـض  سازيخنثیخواهند عنصر مطلوبی در جامعه باشند، ولی از طریق فنون می
نفسه به قوانین جامعه ارج یاین موضوع بدین معنی است که بزهکاران ف. کنندقانون را توجیه می

ه ترین ایرادي که به ایـن مهم. نهندمی بزهکـارانی کـه   در مـورد کهـ اسـت ایـن ، وارد شـده نظریـ
. پندارند، قابل اسـتناد نیسـت  اب و مفید میبلکه مطلوب و جذّ،ارتکاب جرم را نه فقط قابل قبول

ننـد کـه بـراي رفـع ایـن خصیصـه       دازیرا این بزهکاران اساساً ارتکاب جرم را امر نـامطلوبی نمـی  
هـا بـه دنبـال    کـه در خیابـان  یگرانـ مـثالً روسـپی  . ، به توجیه رفتار خود بپردازند)نامطلوب بودن(

وجه دانند و براي ارتکاب آن به هیچجذب مشتري هستند، ارتکاب این فعل را اساساً مطلوب می
یاسی، به درستیِ راه خویش ایمـان  یا مجرمین س). Volkan, 2006, p. 477(دنبال توجیه آن نیستند

بـه همـین دلیـل، مجـرمین سیاسـی را      . داننـد دارند و حتّی کشـته شـدن در ایـن راه را افتخـار مـی     
؛ زیـرا  )1، زیرنوشـت  75، ص 1392ك؛ میرمحمدصـادقی،  .ن(خواننـد  مـی » مجرمین اقناع شده«

.اند که راهشان درست استقانع شده
فسازيۀخنثیبه دیگر سخن، نظرینفسـه و  ت استناد دارد کـه فـی  قط نسبت به بزهکارانی قابلی

فنـون  ۀولی براي بزهکارانی که مفهوم تقصـیر را نـه بـه وسـیل    ، دانندذاتاً ارتکاب جرم را قبیح می
هاي ارزشی و هنجاري از رفتار مجرمانـه خودشـان،   ها و قرائتبلکه از طریق تعریفسازي،خنثی

ــی ــه م ــتناد ن توجی ــل اس ــد، قاب ــتکنن ــه،. یس ــراي نمون ــاتروریســتب ــت 1ه ــراد داراي طبیع ــا اف ی
اي از ایـن  برند و یـا زنـان خیابـانی نمونـه    ت میدیدگی لذّسادومازوشیست که از بزهکاري و بزه

.بزهکاران هستند

در سـازي خنثـی متداول از فنون ةمعتقدند که استفادنظریهطرفداران این ،در مقابل این انتقاد

براي چنین . توجیه کرد» توسل به تعهدات باالتر«توان بر اساس فنِّ یستی را میاي از جرایم تروررسد پارهبه نظر می. 1
هاي سیاسی، فرد تروریست با توسل به آرمان. افرادي رسیدن به آرمان مطلوب و فدا شدن در راه آن نوعی افتخار است

.دهدخود تن به این اقدامات خطرناك می.... مذهبی و 
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زیـرا ایـن بزهکـاران پیوسـته و     . تشـده اسـ  یانی منتج به حصـول چنـین نگرشـ   نزد چنین بزهکار
مفهـوم تقصـیر و   فنون،ر از این مکرّةاستفادۀاستفاده کرده و در نتیجسازيخنثیمتداوالً از فنون 

خود کنـار گذاشـته خواهـد شـد و نهایتـاً      ه مدار و هنجارهاي جامعه، خودبدرك رفتارهاي قانون
بـه  . تـر خواهـد شـد   تـر و آسـان  وجود ندارد و ارتکاب جرم به تدریج راحـت چیزي براي توجیه 
فاصلی بین رغبت و تمایل به ارتکاب یک جـرم بـا اقـدام بـه آن جـرم در نـزد       عبارت دیگر، حد

فاصل را به عنوان تقصیر و درك هنجارها و قـوانین  اگر ما این حد.چنین بزهکارانی وجود ندارد
ر از مکـرّ ةاي وجود ندارد و عدم وجود این فاصـله صـرفاً در اثـر اسـتفاد    هی کنیم، چنین فاصلتلقّ

.باشدمیسازيخنثیفنون 

وارد شده، این است که اگـر توجیهـاتی کـه سـایکس و     نظریهانتقاد دیگري که نسبت به این 
د، کـار رو ه تقصیر و گنـاه بـ  اند، قبل از ارتکاب جرم و براي خنثی نمودن حسماتزا عنوان کرده

ولـی اگـر ایـن دالیـل بعـد از ارتکـاب جـرم بـراي         . را خواهد داشـت سازيخنثیاین امر مفهوم 
تراشـی و منطقـی نمـودن فعـل ارتکـابی      کار رود، این عمل دلیله تقصیر بسرکوب نمودن حس

ت اسـتناد دارد کـه مجـرمین    جرم، فقط در مورد جرایمـی قابلیـ  سازيۀخنثی، نظریبنابراین. است
در حـالی کـه ایـن توجیهـات معمـوالً      . کننداستفاده میسازيخنثیرتکاب جرم، از فنون قبل از ا

کـار  ه بـ شود تشخیص این امـر کـه فـنِّ   این موضوع سبب می. شودبعد از ارتکاب جرم اظهار می
، بــــا مشــــکل مواجــــه شــــودرفتــــه قبــــل یــــا بعــــد از ارتکــــاب جــــرم صــــورت گرفتــــه

)http//www.criminology.FSU.edu/crimetheory/Matza.htm.(
گفتـه شـد کـه    . ایراد دیگر این نظریه، عدم توجه به علل ساختاري و بیرونی بزهکـاري اسـت  

سـازي یـا توجیـه تمرکـز کـرده و سـخنی از سـایر علـل         این نظریه بر تحلیل فرایند روانـی خنثـی  
عـه علـل و   شناسان، جرم را معلـول مجمو این در حالی است که جرم. آوردبزهکاري به میان نمی

.دانندعوامل متعدد درونی و بیرونی، فردي و اجتماعی و محیطی می
. سازي تا قبل از ارتکـاب جـرم، کـاربرد چنـدانی نـدارد     ایراد دیگر این است که نظریۀ خنثی

شـویم کـه بزهکـار چگونـه تصـویر قبـیح جـرم را        تنها بعد از ارتکاب جرم است که ما متوجه می
ه بایـد راهکـاري ارائـه دهـد کـه قبـل از           براي . خنثی ساخته است مقابله بـا بزهکـاري، ایـن نظریـ

بـه عبـارت دیگـر، ایـن     . ارتکاب جرم تأثیرگذار باشد که ظاهراً توجه مطلوبی به آن نداشته است
زیـرا تـا   . تر است تا ارتکاب جـرم بـراي بـار نخسـت    نظریه براي جلوگیري از تکرار جرم مناسب

.توان از دنیاي ذهنی افراد آگاه شدجرمی واقع نشده باشد، نمی
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جرم بر عدالت ترمیمیسازينظریۀخنثیتأثیر .3
و بـه بررسـی انتقـادات    هآشـنا شـد  سـازي نظریۀخنثیها و خاستگاه با آموزهدر مباحث پیشین

ه هاي بانیـان ایـن   در این گفتار به تأثیر اندیشه.پرداختیمآنوارده نسبت به  گیـري  در شـکل نظریـ
.پردازیممییندهاي آن اعدالت ترمیمی و فرةآموز

یندهاي ترمیمیاجرم در اجراي فرسازينظریۀخنثیتأثیر .3-1
ـ   ،، عدالت ترمیمیاشاره شدطور که همان ال تمـام سـهامداران   عدالتی مبتنی بـر مشـارکت فع

اشـخاص  دیده و بزهکار است و مشـارکت تمـام   رین از جرم و حامیان بزهمجرمانه و متضرّةپدید
دهنده و نیز ایجـاد حـس  جبرانی و التیامۀاز رهگذر گفتگو و اظهارنظر پیرامون جرم و طرح برنام

گفتگـو عنصـرکلیدي در اجـراي    «بـه عبـارتی بهتـر،    .افتـد فـاق مـی  هـا اتّ همدلی و احترام بین آن
ز طریـق  هاي ترمیمی، عواقب و آثار ناشـی از ارتکـاب جـرم ا   در برنامه. یندهاي ترمیمی استافر

گفتگـو  . یابـد درك این آثار و صدمات تسهیل مـی ،گفتگوي متقابل انتقال یافته و متعاقب بر آن
آورد تـا  بلکـه فرصـتی را بـراي بزهکـاران بـه ارمغـان مـی       ، دیـدگان نیسـت  فقط موجب التیام بزه

در یک روند گفتگوي متقابـل و سـنجیده و  . ت شودها تقویپذیري آنتولیؤپذیري و مساصالح
ؤمسـ منصفانه حسـ    تولی اگـر بزهکـاران در رونـد    . یابـد ق مـی پـذیري در وجـود بزهکـاران تحقّ

هـا  آندیدگان جرایم و اختالالت زنـدگی  گفتگو با نتایج بزه ارتکابی خود مواجه شوند، مثالً بزه
راتی در زیـرا تصـو  . ها پدیدار گـردد را مشاهده نمایند، ممکن است درك صحیح اخالقی در آن

ات را ببیننـد و از  سـازد واقعیـ  خود بزهکاران را وادار مـی هرمین شکل خواهد گرفت که خودبمج
ـ  نقاب آشفتگی درونی خودشان که منجر به اختفاي آنچه که بزه ل زیـان گردیـده  دیـدگان متحم

).Kuo and et. al, 2010, p. 320(» عبور کنندشود،میاند،
ینـــدهاي ترمیمـــی، مـــروري گـــذرا بـــه ااساســـی در فرویژگـــیحـــال بعـــد از ذکـــر ایـــن 

کنیمجرم میسازيخنثیۀنظری .ؤفردي است که مس،هبزهکار در این نظریت، ضرر و زیـان و   ولی
ـ    کند و یا جرم را صرفاً بـراي ا خود را انکار میةدیدبزه دات بـاالتر خـود   عمـال وفـاداري بـه تعه

بـه  .کنـد رفتـار خـود را محکـوم مـی    کننـدگان کنندگان و تخطئهمرتکب شده و یا اینکه محکوم
عبارت دیگر، فرد بزهکار بدین صورت و با توسل به این فنون، راه ارتکاب جـرم را بـراي خـود    

.بنابراین، باید تدبیر مناسبی اندیشید تا راه چنین توجیهاتی بسته شود. کندهموار می
بزهکـار بـه نادرسـتی    سـازد تـا فـرد   هاي عـدالت ترمیمـی زمینـۀ مناسـبی را فـراهم مـی      برنامه

هاي ترمیمی مفاهیم فوق در روند اجراي برنامهیتمام«به عبارت دیگر، . هاي خود پی ببردتوجیه
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هـاي  هرویـ وقتـی در مـتن جلسـات   . کنـد و از رهگذر گفتگوهاي متقابل تغییـر مناسـب پیـدا مـی    
-تاز صـدمات و خسـار  ر از جرم به صورت رو در رو با بزهکار دیدگان و افراد متأثّترمیمی، بزه

ـ   سـازوکار کننـد،  وارده به خود اظهارنظر مـی هاي بـه چـالش   سـازي ۀخنثیهـاي مـذکور در نظری
هـاي  برنامـه . برنـد اغلب موارد بزهکاران به نادرستی توجیهات خود پـی مـی  در شود و کشیده می

و نتـایج  عدالت ترمیمی تصویر کـامالً واقعـی و اخالقـی از رفتـار مجرمانـه و شـرایط آن و علـل        
سازند کـه چـرا آن عمـل خـاص بـه      دهند و همچنین دالیلی را روشن میبار جرم را ارائه میزیان

کنند شود و این روند را نهادینه میل در نظر گرفته میعنوان رفتار غیر قابل قبول و غیر قابل تحم
نـوعی فشـار مثبـت    هااین برنامه. رات اشتباه بزهکاران به طور واقعی اصالح شودکه بایستی تصو

,Barton, 2000(» دنـ انداز اخالقی خود را تغییـر ده کنند تا چشمشدیدي را به بزهکاران وارد می

pp. 11-53.(
گـري، گفتگـو و مـذاکره بـین     میـانجی ۀیندهاي ترمیمی بـه خصـوص در برنامـ   افریتمامدر 
و نقـل  1روایتگـري ۀنظریعددر این برنامه آن چیزي که از ب«. اختالف کامالً مشهود استطرفینِ

روایت و شرح رخداد جنایی و آثار و نتایج آن و تأثیرات آن بـر  ۀمسأل،داستان قابل التفات است
روایتگري اصالتاً بر روي مجال و فرصت بیـان  ۀتأکید نظری. دیده و اطرافیان وي استزندگی بزه

است که بـه ناگـاه   ) بزهکار(تی خصیدیدگی و آثار و نتایج آن براي شمستقیم حادثه و داستان بزه
نقـل و بیــان داســتان  (افتــد فـاق مــی گــري اتّدر سـیر روایــت و آن چیـزي کــه در فراینــد میـانجی   

ــزه ــ )دیــدگیب ــی و حتّ ــار روان ــزه ، واجــد آث ــراي بزهکــار و ب ــوژیکی ب ــده اســی فیزیول در . تدی
داستان اشاره بـه موضـوع   خود . باشدمی» بیان داستان«،تر از خود داستانمهم،گفتگوهاي دوطرفه

هـاي  ها و تعـابیر و طـرز بیـان و حالـت    ها و جملهجنایی دارد و نقل داستان اشاره به عبارتۀحادث
.دیدگی داردروانی، ظاهري و بدنی در نقل داستان بزه

از آن . عمـده اسـت  ةك و انگیزانعکاس وقایع مجرمانه در قالب داستان برخاسته از چند محرّ
هاي درونی و قضاوت اخالقـی  ت حادثه، ضرورت بیان دیدگاهیعلّةعلیل زنجیرضرورت ت،جمله

هـا و توضـیحات مناسـب در مـورد نقـاط      مجرمانه، نیـاز بـه یـافتن پاسـخ    ۀاشخاص در مورد حادث
غیرقابل درك و کور داستان جنایی و باالخره نیاز شخص به دفع تهدیـد اسـت و تعارضـاتی کـه     

هـاي مـورد   بیـان ارزش ،چرا کـه بیـان داسـتان   . اشخاص شده استهاي فردي ه نظام ارزشمتوج
ـ . شودی میها را نادیده گرفته است، تلقّدیده و بزهکار و بیان اینکه شخصی آناعتقاد بزه ه با توج

را در )ربزهکـا (دیدگی در واقع مخاطب خـود  ها، راوي داستان بزهها و انگیزهکهگونه محرّبه این
1. Narrative Theory
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دهد و یک انتظار تلـویحی دارد کـه مخاطـب در    دیدگی خویش قرار میهبزۀمسیري مشابه تجرب
ها و احساسات مشابه راوي داستان برسدها، برداشتاین مسیر به نتایج و آثار قضاوتطی.

تر و رساتر بـوده فرصـت و مجـال کـافی بـراي      در این طریق هرچه کلمات و عبارات مناسب
تـر  تري وجود داشته باشد، اثري مطلـوب اسمند و حسهشرح حادثه موجود باشد و مخاطبین عالق

   همـدردي مخـاطبین   از آن انتظار خواهیم داشت و این امر تفاهم و درك متقابـل و ایجـاد حـس
دیـده یعنـی   یندي است که طرف مقابـل بـزه  ااین چنین فرداستان را به همراه خواهد داشت وطی

، )ب(عباسـی  (» شـود یخته و آگاهانه نایـل مـی  ت اخالقی خودانگولیؤبزهکار به یک احساس مس
).72-74، صص 1382

کـرد، در خـالل   خـود را انکـار مـی   ةدیدت و صدمه و زیان و یا بزهولیؤبزهکاري که قبالً مس
شـود  زیرا در فرایندهاي ترمیمی این امکان فراهم می. بردیند ترمیمی به اشتباهات خود پی میافر

دیــده و بیــان هــا و اظهــارات بــزههــاي حضــوري و صــحبتهــهکــه از رهگــذر گفتگوهــا و مواج
وي، بزهکـار از آثـار و   ةب بزه بر زندگی خود و خـانواد ها و آثار واقعی و مخرّاحساسات و رنج

شود و با قبـول بـزه و آثـار و    وجدان انسانی وي بیدار وبار عمل خویش آگاهی یافته عواقب زیان
در واقـع بزهکـار بـا اسـتماع     . دیـده کنـد  دلی بـا بـزه  هاي آن، احساس همـدردي و یکـ  تولیؤمس

هایی به دنبال جرم ارتکابی وي به بـزه ها و زیاندیده و این که چه آسیبها و نیازهاي بزهخواسته
دیده وارد شده است و پی بردن بـه تقصـیر خـود نسـبت بـه جبـران ضـرر و زیـان ناشـی از عمـل           

ول بـوده و  ؤیابد که نسبت به عمل خود مسدرمیبزهکار. کندت میولیؤاش احساس مسمجرمانه
ارتکاب جـرم، بـزه  ۀهایی برآید که در نتیجدهی به زیانکند در مقام پاسخامکان سعی میتا حد

دیـده و بزهکـار در گفتگوهـاي متقابـل عـالوه بـر اسـتماع اظهـارات         بزه.ل کرده استدیده تحم
هـا و  هـا، گونـه  مانند حالت چهره، لرزش لبطرف مقابل، به نحو مطلوبی از حاالت اعضاي بدن

بدین ترتیب مراتب احساسـات و دردهـا و رنـج   . شوندلع میها نیز مطّها، حالت نگاهلرزش دست
.گرددرتري منتقل میثّؤها به طور م

یابد که واقعـاً بـزه  ه آنچه که گفته شده، این نتیجه قابل حصول است که بزهکار درمیبا توج
دارد و حقیقتاً ضرر و زیانی ناشی از بزه ارتکابی او، وارد شده است و با اسـتماع و  اي وجود دیده

ـ  البتّ. بردت خود پی میولیؤها به مساین ضرر و زیانةمشاهد ق چنـین دیـدگاهی الزم   ه بـراي تحقّ
ـ . اي باشـد کـه طـرفین در آن احسـاس راحتـی کننـد      است که فضاي گفتگو به گونـه  ةی شـیو حتّ

ت نشسـتن  اسیون مکـان گفتگـو، نـور مناسـب و وسـعت محـل و ترتیـب وضـعی        چیدمان و دکور
دیـده بـه   از بـزه ،مـات ناشـی از بـزه   باشـد کـه احساسـات و تألّ   به صـورتی دیده و بزهکار باید بزه
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.ریا شکل بگیردبزهکار انتقال یابد و گفتگوي واقعی و صادقانه و بی

کننـدگان بـود کـه در اثـر آن     ومجرم، محکـوم کـردن محکـ   سازيخنثیفنونیکی دیگر از 
حال باید ببینیم که آیـا  . داندها را ریاکار میولین قضایی و دولتی بدبین بوده و آنؤبزهکار به مس

راهکاري وجود دارد یا خیر؟،شدر عدالت ترمیمی براي اصالح این نگر
ها دخیل کند تا تمامی سهامداران جرم را در رسیدگیگفته شد که عدالت ترمیمی تالش می
هـاي  این امر زمینۀ مشارکت عمـوم افـراد را در برنامـه   . کرده و به آنها نقش فعالی را واگذار کند

گیـري از ابزاراهـاي عـدالت ترمیمـی باعـث جلـب       نظام عدالت با بهـره «. سازدترمیمی فراهم می
ي تنهـا بـه   بدین ترتیب مردم به دستگاه عدالت کیفـر . گرددعمومی میةاعتماد و استقبال گسترد

عمال قدرت حکومتعنوان مرجع و مصدر رسمی ادر . نگرنـد عمال ضـمانت اجراهـا نمـی   ها و ا
گـري باعـث   نفس حضور مقامات عدالت کیفري ماننـد پلـیس در گفتگوهـاي میـانجی    ،مواردي

گـردد و ایـن   هاي ارتباط و دوستی ملموس با جامعه و باعث جلب اعتماد عمومی مـی ایجاد حلقه
ث ارتقاء آموزش فرهنگ برخورد مردمی به پرسنل دستگاه عـدالت کیفـري گشـته و    حضور باع

دستگاه عدالت کیفـري بـا دادن سـهمی    . باعث اصالح فرهنگ برخورد خشن با افراد خواهد شد
و فصل مسـائل و  ها در حلّمدنی و محرم دانستن آنۀعدالت کیفري به شهروندان جامعةدر ادار

بـه  ).109، ص 1382، )ب(عباسی (» کندد و التفات عمومی را جلب میتنازعات ایجاد شده اعتما
هـا بیشـتر شـود، اعتمـاد آنهـا نیـز بـه        عبارت دیگر، هـر چـه میـزان مشـارکت مـردم در دادرسـی      

دادگستري بیشتر خواهد شد و به هر میزان کـه از مشـارکت آنهـا کاسـته شـود، اعتمـاد آنهـا نیـز         
.کاهش خواهد یافت

تفاده از فراینـدهاي ترمیمـی موجـب تـأمین رضـایت خـاطر شـهروندان و        نظام عـدالت بـا اسـ   
مـراجعین اثـر مثبتـی بـر نگـرش افـراد بـه دسـتگاه         خـاطرِ شود و تأمین رضـایت مراجعین خود می

مجرمانه داشـته باشـد و   ةت پدیددر مدیرییالاگر بزهکار نقش فع. عدالت کیفري خواهد داشت
عمال این نقش فعیـان دسـتگاه عـدالت کیفـري آشـنایی نزدیکـی پیـدا کنـد،         متولّال با در خالل ا

رات نادرست پیشین او مبنی بر فاسد بودن مقامات عدالت کیفري اصالح خواهد شـد  ماً تصومسلّ
جرم از رهگذر اجـراي فراینـدهاي ترمیمـی از بـین     سازيخنثیهاي سازوکارو در نتیجه یکی از 

.خواهد رفت

جرم باید خاطرنشان سـاخت  سازيۀخنثیعدالت ترمیمی با نظریۀبطنهایتاً در راستاي تبیین را
اشخاصـی کـه بـراي بزهکـار     حامیان، دوستان، اعضاي خـانواده وکلّـاً  ،هاي ترمیمیکه در برنامه

اهمت دارند باید شرکت داده شوند و این افراد با تقبـیح فعـل بزهکـار   ی،   ت بـدون تقبـیح شخصـی
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ــ  ــانی او، در تحقّ ــد انس ــداف ع ــود   ق اه ــد ب ــر خواهن ــر ثم ــی مثم ــی.الت ترمیم ــی از ،از طرف یک
عمـال  جـرم ایـن اسـت کـه فـرد جـرم را در راسـتاي ا       سـازي نظریۀخنثیهاي مطرح در سازوکار

ـ    دات گروهی مرتکب میوفاداري به اعتقادات و تعه دات را بـاالتر از  شود که التـزام بـه ایـن تعه
کـه بـراي بزهکـار مهـم هسـتند و اعتقـادات و       یاصاشخیحال اگر تمام. داندالتزام به قوانین می

ت فراوان براي بزهکار اسـت، فعـل ارتکـابی بزهکـار را تقبـیح      یها با بزهکار واجد اهمروابط آن
کنند، دیگر چه اثري از تصوعمال وفاداري بیشـتر نسـبت   ر پیشین بزهکار در ارتکاب جرم براي ا

ه نیز در خالل فراینـدهاي ترمیمـی، نادرسـت بـودن     ماً این توجیبه این اشخاص خواهد ماند؟ مسلّ
کنـد کـه همـین افـراد مخـالف      زیرا بزهکار مشـاهده مـی  . سازدگر میخود را براي بزهکار جلوه

براي نمونه، بزهکاري کـه سـیر کـردن شـکم اعضـاي خـانوادة خـود را        .او هستندۀرفتار مجرمان
کنـد کـه نـه تنهـا     اي ترمیمـی مشـاهده مـی   هـ دهد، در جریان برنامـه اي براي سرقت قرار میبهانه

ه    . کننداعضاي خانوادة وي از این کار راضی نیستند، بلکه احساس شرمساري می لـذا فـرد متوجـ
.شود که توجیه وي درست نبوده و باید راه خود را تغییر دهدمی

ه بـا  با عنایت به آنچه بیان گردید، سایکس و ماتزا معتقد بودنـد کـه بـراي پیشـگیري و مبـارز     
عـدالت ترمیمـی نیـز از    .را در بزهکاران از بـین ببـریم  جرمسازيخنثیفنونمجرمانه باید ةپدید

ه هـاي ایـن   ر از یافتـه طریق فرایند گفتگوهـاي متقابـل و متـأثّ    مجرمانـه  ة، بـه مقابلـه بـا پدیـد    نظریـ
ی باشد و یـا بـه   دقیق عدالت ترمیمةکنندتواند تبیینجرم میسازينظریۀخنثیولی آیا . پردازدمی

شـود یـا   دقیق و جامعی براي عـدالت ترمیمـی محسـوب مـی    ةشالودنظریهآیا این ،عبارت دیگر
.بحث بعدي مورد بررسی قرار خواهیم دادمرا در پرسشخیر؟ پاسخ به این 

جرم با عدالت ترمیمیسازيۀ خنثینظریۀارزیابی و مقایس. 3-2
این نظریه به رغم اهمهـاي عـدالت ترمیمـی دارد، از    بیین و توجیه اهداف و برنامهتی که در تی

باشـد کـه   صـادق  توانـد  چون در مورد آن دسته از بزهکارانی می. ت الزم برخوردار نیستجامعی
هــا و هنجارهــاي اجتمــاعی هســتند و جــرم و هنجارشــکنی را اساســاً امــري قبــیح و  پایبنــد ارزش
بـراي  . کننـد ذهنـی آن را توجیـه مـی   قبـیحِ این تصـویرِ براي از بین بردن ولیدانند،نامطلوب می

    انـد و  ت ضـداجتماعی بعضی از بزهکاران، مثل بزهکاران به عادت یـا کسـانی کـه داراي شخصـی
تقصـیر مطـرح نیسـت کـه بـه توجیـه آن بپردازنـد       ۀاصـوالً مسـأل  ،کننداحساس شـرم و حیـا نمـی   

ه      ، نمـی یـا در مـورد مجـرمین سیاسـی    ). 129، ص 1389نژاد، رحیمی( تـوان بـر مبنـاي ایـن نظریـ
این گروه از بزهکاران، آنچنان به درسـتی راه خـود ایمـان دارنـد کـه رفتـار       . راهکاري ارائه کرد



107 جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمیسازيخنثینظریۀ 

خود را زشت و نادرسـت ندانسـته و چـه بسـا بازگشـت از عقیـدة قبلـی خـود را امـري ناصـواب           
.دانندمی

ور است و گرچه بزهکـار یکـی   بزهکار محنظریۀجرم یک سازيۀخنثینظریسوي دیگر،از 
ـ   از اضالع عدالت ترمیمی محسوب می ه بـه بزهکـار   شود، ولی این الگوي نوین منحصـر بـه توج

رین ثانوي از جرم و نیز جبـران  ی و متضرّمحلّۀدیدگان، اعضاي جامعبزه، عدالت ترمیمی. نیست
ـ بنـابراین، . نظر داردخـود مـد  ةها را به عنوان یکی از اهـداف عمـد  آنهايتخسار ۀخنثینظری-

زیـرا  .دهاي پارادایم نوین عدالت ترمیمی باشآموزهةکنندتواند تبیینجرم از این حیث نمیسازي
است و با انتقادي که قبالً بیان گردیـد، ایـن   يت جرم و بزهکاره صرفاً به دنبال تبیین علّاین نظری

دقیـق  ةکننـد ه تبیینا این اوصاف این نظریب.ۀآنهاباشد، نه همناظر به بخشی از بزهکاران مینظریه
.شودعدالت ترمیمی محسوب نمی

ۀ      تـر بـه موضـوع نگـاه کنـیم، مشـاهده مـی       همچنین، اگر دقیق شـود کـه بـیش از آنکـه نظریـ
سازي زمینۀ پیدایش عدالت ترمیمـی را فـراهم کـرده و بـر آن تـأثیر گذاشـته باشـد، ظهـور         خنثی

هـاي ترمیمـی، نادرسـتی    سازد تا در پرتو اجراي برنامـه م میعدالت ترمیمی است که بستري فراه
تـوان گفـت کـانون اصـلی     به نحوي که می. فنون خنثی کنندة جرم براي بزهکاران مشخص شود

.ارتباط این دو، همین موضوع است

نتیجه
ۀ خنثـی   از مطالب پیشین می سـازي جـرم بـا آمـوزة عـدالت      توان به این نتیجه رسید کـه نظریـ

هـاي  هـاي عـدالت ترمیمـی و شـیوه    توان در برنامهی ارتباط عمیقی دارد و این ارتباط را میترمیم
انکــار «ســازي جــرم، بزهکــار بــا توســل بــه پــنج فــنِّ در نظریــۀ خنثــی. اجــراي آن مشــاهده کــرد

دات بـاالتر     «، »انکـار ضـرر و زیـان   «، »دیـده انکار بزه«، »مسؤولیت ل بـه اعتقـادات و تعهـ و » توسـ
نمـوده و عوامـل بازدارنـدة    » توجیـه «رفتـار ارتکـابی خـود را    » کننـدگان م کردن محکـوم محکو«

هـاي عـدالت   برنامـه . شـود کـرده و در نتیجـه، راه ارتکـاب جـرم همـوارتر مـی      » خنثی«درونی را 
ات سـهامداران جـرم          ترمیمی از آنجا که مبتنی بـر گفتگـو و تبـادل نظـرات، احساسـات و تجربیـ

سازد تا بزهکار متوجه شود فنـونی کـه وي بـه کـار بسـته اسـت، چنـدان        است، فرصتی فراهم می
در واقـع،  . صحیح و درست نیستند و حتّی برخی از آنها مبتنی بر تصـورات باطـل و اشـتباه اسـت    

سـازي خنثـی شـوند و فـرد بزهکـار دوبـاره بـا همـان         ها فرصـتی اسـت تـا فنـون خنثـی     این برنامه
شـود ضـرري کـه    ها، بزهکار متوجه مـی در جریان این برنامه. دتوجیهات پیشین به دنبال جرم نرو
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اي کـه وي منکـر او بـود، عمـالً وجـود دارد؛      دیدهمورد انکار وي بود، واقعاً وارد شده است؛ بزه
کننـدگانی کـه وي آنهـا را    کـرد، قابـل انکـار نیسـت؛ محکـوم     مسؤولیتی که وي آن را انکار می

ز این اتّهاماتند؛ و تعهدات و اعتقادات باالتري که وي بـه آنهـا   دانست، بري اناپاك و ریاکار می
همۀ اینهـا در طـول فراینـدهاي ترمیمـی     . کرد، از چنین جایگاه واالیی برخوردار نیستنداستناد می

.ممکن است رخ دهند
توانـد مبنـاي جـامع و دقیقـی     رغم ارتباط بین این نظریه و عدالت ترمیمی، این نظریه نمیعلی

ه،    . هـاي آن محسـوب شـود   ي تبیین عدالت ترمیمی و برنامـه برا در مـورد  ) الـف (زیـرا ایـن نظریـ
تمامی جرائم و همۀ مجرمین قابل استناد نیست، در حـالی کـه عـدالت ترمیمـی و بـه ویـژه مـدل        

آن در صدد آن است تا براي تمـامی جـرائم و بزهکـاران برنامـۀ مناسـبی را      ) الغاگراي(خواه ناب
بـا غفلـت از جایگـاه، نقـش و     ) ب(و جایگزین نظام عدالت کیفري موجود کنـد؛ و  اتّخاذ کرده
این در حالی اسـت  . دیده،فقط بر فرد بزهکار و علّت بزهکاري وي توجه کرده استنیازهاي بزه

در نتیجـه، ایـن   . هاي ترمیمی استهاي وي یکی از اهداف اصلی برنامهدیده و جبران زیانکه بزه
ریزد و راه را بـراي  هایی است که به دریاي عدالت ترمیمی میتنها یکی از رودخانهنظریه را باید

.سازدهاي آن هموار میتثبیت جایگاه و تقویت برنامه
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