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مقدمه و طرح مسئله
مطالعه و برنامهریزی در راستاای شتاات ،پیشت یری و درمتا مستال اجامتا ی
همواره ازجمله دغدغههای برنامهریزا و دسا اههای اجرایی کشتور بتوده است.،
طبق باد پاجم اص یک صد و پاجاه و ششم قانو اساستی «اقتدا مااست

بترای

پیش یری از وقوع جر و اصالح مجرمین» نیز از وظایف کلیدی قوه قضالیه اوا
شده اس( ،قانو اساسی جمهوری اسالمی ایترا  .)83 :1384لتینن پیشت یری از
جر تاها به تالش های دسا اه قضایی محدود نمیشتود بلنته شتام هتم هتوزه
مومی و هم هوزه تصوصتی است ( ،لیتوردینیتا  .)39 :1393بتر ایتن استا
پیش یری از جر در دو بعد رسمی و غیررسمی آ در نظر گرفاه میشود.
روینردهای نوین در شاات ،پیش یری مسال اجاما ی بتر املیت ،انستا
تأکید مینهاد و این روینردها زاویه ن اه به فرد را از پذیرش وی به اتوا ستو ه
مورد بررسی به املیای با قابلی ،شااسایی و کاارل مسال اجاما ی تغییر دادهانتد.
بر این اسا

اقدامات اجاماعمحور در صدر توجهات قرار میگیرد.

روینردهای اجاماعمحور 1ینی از موفقترین روشها در پیش یری از جترالم
اس .،این روینرد بر این پایه باا شده تا همای ،و راهه اراله دهتد و از اهتدا
جامعه پشایبانی کاد .یک روینرد اجاماعمحور میتواند به جوامت کمتک کاتد تتا
بهجای اینکه امال بیرونی در شااسایی و رف مشنلی گتا نهاتد آ اجامتاع از
مشنالت اجاما ی پیش یری و با آ ها برتورد کاد (کمیساریای الی سازما مل

1. Community-based approach
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برای پااهادگا

1

 .)14-15 :2008این روینرد تتودههتای اجامتا ی را بته رصته

کشانده و مشارک ،از پایین به باال را در زمیاه پیشت یری و کتاه

جترالم ایجتاد

مینمایاد .این اقدامات مهم هسااد چراکه از مسئولی ،سازما ها و نهادهای رسمی
در کاه

نرخ جر میکاهاد و با ث شتن گیتری فضتایی متیگردنتد کته در آ

شهروندا تود را توانماد یافاه و با ث تالش بهیاه آنا جه ،پیش یری و کاه
جرالم و ایجاد به ش ،اجاما ی میشود.
مقاله هاضر با بهرهگیری از نظریه شرمساری بازپذیرکااده 2با طرح این مطل
که پیش یری از جرالم و کاارل آ بتر ویگگتیهتای فرها تی و کیتیت ،تعتامالت
وابستتاه استت ،در نظتتر دارد تتتا ایتتن نظریتته را کتته بتتر نق ت

اجامتتاعگرایتتی و

جامعهمحوری در پیش یری از رفاارهتای انحرافتی دانشتجویا اشتاره دارد متورد
مداقه قرار دهد و دالل،های سیاسای آ را در این زمیاه به تصویر کشد .همچاتین
این مطالعه بر آ اس ،تا با نمای

کارایی دالل،های سیاستای نظریته متذکور بتر

ایجاد ساگ باایی جه ،جای زیای آ با اقدامات نظا کیتری تأکید کاد و بته ایتن
پرس

پاسخ دهد که دال ،ترمیمی بدی نظا کیتری است ،یتا مصتلن آ  .ایتن

نظریه این قابلی ،را دارد در کشوری نظیر ایرا که بته لحتا فرها تی جامعتهای
کمابی

اجاماع گرا اس ،به کار رود .ظرفی ،باالی آ جه ،بومیستازی با تث

شده تا به اوا ینی از راه شاترین توصیهها در راساای کاه

نترخ جتر متورد

بررسی قرار گیرد.
لینن دایره مطالعات در زمیاه این نظریه کاربس ،و دالل،هتای سیاستایاش
در ایرا بسیار محدود و لیرغم تااس

آ با ویگگیهتای اجامتا ی و فرها تی

جامعته مطالعتته آ مغتتتول مانتتده و دایتتره محتتدود مطالعتتات بتتهویتتگه در هتتوزه
جامعه شااسی شاات ،لمی آ را با دشواری مواجه ساتاه اس .،باابراین مقالته
هاضر در نظر دارد تا با بهکارگیری روش کاابخانهای و اساادی مطالعات بینالمللی
را بررسی کاد و به تدقیق متاهیم و دالل،های این نظریه از ماظتر جامعتهشتااتای
1. UNHCR
2. reintegrative shaming theory
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بپردازد .در این راه بررسی نمونههای موفتق 1برنامتههتا و سیاست،هتای اجراشتده
مباایبر این نظریه ضمن رفابخشید به شاات ،نظریه با ث اجااتا
روشهای پرهزیاه جه ،آزمو وتطای برنامتهای مشتخ

از ا متال

متیگتردد و فرصتای

فراهم میآورد تا طرحهای برگرفاه از آ با کمارین میزا اشاباه ا مال گردند.
 .١نظریه شرمساری بازپذیرکننده :ریشهها ،مفروضات و اندیشهها
 .١-١ریشههای نظریه شرمساری بازپذیرکننده

جا بریثوی 2،نظریه برچس زنی 3کالسیک را وارد مسیر تازهای سات .،نظریته
برچس زنی فرایاد رویآورد افراد به رفاار مجرمانه را توضین میدهد.
این فرایاد در آرای لمرت 4و نظریه برچس زنی کالسیک تاننبتا  5کته بایتا
نظریه شرمساری بازپذیرکااده را فراهم آوردهاند بهتوبی مشهود اس .،لمترت در
شرح فرایاد برچس زنی بیا میکاد که انحرا
لینن برچس

اولیه 6رفاار تادی جتوا است،

زد به آ به اوا «بزهناری» اغل

به انحرا

ثانویه 7میانجامتد

زیرا «فرد به چیزی تبدی میشود که به اوا موجودی ،او توصتیف شتده است»،
(تاننبا  20 :1938به نق از رسایو و النیِر .)117 :2015 8انحرا

ثانویه از طریق

برچس زنی زمانی ایجاد متیشتود کته رفاتار اکاشتافی تادی بته اتوا رفاتاری
«ماحر » دیده شود (آسانیو و بورک .)164 :2011 9تاننبا نیز معاقد است ،کته
جدی ،بسیار پلیس دادگاه و والدین با ث میشود تا هتد

اصتالح بتا شنست،

1. good practices
2. John Braithwaite
3. labeling theory
4. Lemert
5. Tannenbaum
6. primary deviance
7. secondary deviance
8. Restivo & Lanier
9. Asencio & Burke
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مواجه شود (وارد .)270 :1971 1باابراین نظریه بریثوی ،فرایاد برچست زنتی را
از آرای لمرت و تاننبا اتذ کرده و در دیدگاه تود نسب ،بته برتتورد بتا افتراد
برچس

تورده تجدیدنظرهایی را ا مال میکاد.

این نظریه روینرد فرها ی در مقابله با جرالم را نیز از آرای دورکتیم 2بته ودیعته
گرفاه و دارای چشمانداز دورکیمی جدیدی اس ،که برای تأثیر نیروهای اجاما ی
و فرها ی بر جر و ادغا اجاما ی یک نق

اصتلی ماصتور است( ،استنایب و

هاگز .)105 :2011 3روح «وجدا جمعی» 4دورکتیم در آرای بریتثویت ،هلتول
کرده و زمانیکه از قوانین تاصی سرپیچی میشتود فترد اهستا

شتر تواهتد

داش ،زیرا وجدا جمعی در فرد نتوذ کرده اس .،باابراین اهسا

شر به یتک

نیروی تود نظارتی تبدی میشود (هریس .)380 :2009 5نظریه بریثویت ،شتر

6

را در کانو توجه قرار داده و ماناد دورکیم کاارل جر را بر پایه دغدغه همبسا ی
اجاما ی باا نهاده اس.،
همچاین میتوا در روینردهای تتسیری نیز بایانی بترای ایتن نظریته یافت.،
گارفیان  7تواص آیینهای هقارت 8موفق را مشخ

متیکاتد کته بتهوستیله آ

املی ،کاارل اجاما ی قادر اس ،تا به موازات اینکه مجرمتا را بتهتتاطر مت
اشاباهشا تابیه میکاد اتالقیات مااس
ترتی

را به آنا بیتاموزد (همتا  .)380 :بتدین

طرح نظری بریث وی ،با اشاره به آیینهای هقتارت و درنهایت ،پتذیرش

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

1. Ward
2. Durkheim
3. Schaible & Hughes
4. collective conscience
5. Harris
6. shame
7. Garfinkel
8. degradation ceremonies
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 .2-١مفروضات و اندیشههای نظریه شرمساری بازپذیرکننده

میتوا نظریه شرمساری بازپذیرکااده را در دو جزء اصلی  )1شرمساری از رفاتار
بزهنارانه و  )2بازپذیری تاطی در شبنه جاری اجامتاع مالهظته کترد ( انتگ و
انگ.)435 :2004 1
متهو «شرمساری بازپذیرنده» 2کلیدی جدید در میسر برچس زنتی و ادغتا
نظریههای جر شااتای اس« .،شرمساری» 3به اوا

تد تأییتد اجامتا ی تعریتف

شده که «قصد یا تأثیر ایجاد پشیمانی در شخصی را دارد که توسط دی رانی کته از
شرمساری آگاه میشوند شرمسار یا محنتو شتده است .»،بریتثویت ،اصتطالح
«انگزنی» 4را به «شرمساری غیربازپذیرنده» 5اتاصاص میدهتد کته هتی تالشتی
جه ،تطبیق مجر شرمستار بتا جامعته را دربتر نمتیگیترد (اکترز.)722 :1990 6
شرمساری بازپذیرکااده به اوا اقدامی مؤثر در پیش یری از جر پتی

و پتس از

وقوع اراله شده اس( ،هریس 7و همنارا  .)191 :2004باابراین بخشی از فرایاد
شرمساری به پیش یری اولیه کمک میکاد زیرا  )1بته مجتازات درونتی در شتن
اهسا

گااه ماجر میشود و نیز  )2تتر

(تایا  8و همنارا  .)594 :2003بدینترتی

از واکتا

دی ترا را تولیتد متیکاتد

این نظریه با قابلی ،استاتاده پتی

و

پس از وقوع جر میتواند ابزاری در کااترل وقتوع و جلتوگیری از تنترار مجتدد
جر باشد.
نظریه شرمساری بازپذیرکااده روشی نوین بترای تتنتر در بتا

پتوی هتای

تانوادگی پیوند افتراد بتا اجامتاع پیونتد شترک،هتا بتا دولت ،رضته متیدارد
( لیوردینیا و هسای  .)9 :1393این ویگگی کتاربردی با تث متیشتود تتا چاتر
1. Zhang & Zhang
2. rintegrative shaming
3. shaming
4. stigmatization
5. disintegrative shaming
6. Akers
7. Harris
8. Tittle& et al.
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دالل،های سیاسای این نظریه بسیار گسارده گردد و این قابلی ،را دارد تا ستطوح
ترد و کال را پوش

دهد.

این نظریه در سطن ترد تنرار جر  1را تبیین میکاد .قانو شناانی که بهطترز
بازپذیرکاادهای شرمسار میشوند اهامال کمی دارد کته ستوءرفاارشتا را تنترار
کااد .بازپذیری شام تالش برای پذیرش فرد شرمستار در گتروه است .،از ستوی
دی ر کسانیکه بهصورت غیربازپذیرکااده شرمسار می شوند اهامال بیشاری برای
تنرار جر دارند (تایا و همنارا  .)594 :2003این نتوع متروضتات در ستطن
ترد هسااد و بر تأثیر نوع واکا

جامعه بر افراد و تنرار جر اشاره دارند.

این نظریه در سطن کال توضیحی بترای تغییترات میتزا جتر از گروهتی
اجاما ی به گروهی دی ر اراله میکاد .متهو شرمساری سازوکار اولیهای اس ،که
با آ ساتاار و فرهاگ بر بازی را فتردی تتأثیر متیگذارنتد (استنایب و هتاگز
 .)105 :2011در برتی فرهاگها تأکیدات بسیاری بر انگزنتی بته مجتر وجتود
دارد درهالیکه دی ر فرهاگها بیشار بر پاسخ و ن هداشان مجرما تمرکز دارنتد
و مجر را در جامعه باز میپذیرند (ربیلو  2و همنتارا  .)989 :2010جوامت در
برتورد با جر روینرد تاص تود را دارند و ن اه از دریچه تصای

تاص هر

جامعهای شیوههای برتورد با جر را تح ،تأثیر قرار میدهد.
بریثوی ،اسادالل میکاد که مهمترین ام در «کاارل جر تعهدات فرها ی
به شرمساری» اس( ،کتیم1065 :2011 3؛ استنیورمن5 :2012 4؛ لیتو 61 :1998
بهنق از لیوردینیا و هسای  .)9 :1394تأثیر شرمساری بر میتزا جتر در یتک
گروه اجاما ی بسا ی به این دارد که آیا این گروه اجاماعگرا است .،تعتاملی بتین
میزا شرمساری بازپذیرکااده و میزا اجاماعگرایی در تأثیرات آ ها بر نترخ جتر
وجود دارد (تایا و همنارا  .)595 :2003متروضات سطن کال بیشار بر کاارل
نرخ جر با بهرهگیری از ااصر اجاماعگرایی و پیوند گروهی تأکید دارند.
1. recidivism
2. Rebellon
3. Kim
4. Scheuerman
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 .2داللتهای سیاستی

1

دالل،های سیاسای درواق بر راهبردهای ملی هاص از بهرهگیری از متروضتات
تئوریک نظریهای تاص اشاره دارد که مباای م و تأثیرگتذاری بتر ذینتعتا را
تشنی میدهاد .با توجه به توانایی نظریه شرمساری بازپذیرکااده در کتاه

نترخ

جر و جلوگیری از بازگش ،به جر میتوا دالل،های سیاستای آ را بته اتوا
ابزاری کارآمد جه ،جای زیای با اقدامات نظتا کیتتری متورد استاتاده قترار داد.
بریثوی ،با تأکیدی کته بتر ااصتر فرها تی جوامت ازجملته اجامتاعگرایتی و
بههمپیوسا ی دارد ( لیوردینیا و هسای  )9 :1393جهت ،کااترل اجامتا ی بتر
نق

فرهاگ تنیه کرده و بر این استا

بازگش ،به جر و کاه

اقتدامات اجامتاعمحتور را راههت

تد

نرخ جر در نظر متیگیترد .ایتن نظریته بتا روینتردی

اجاماعمحور بر دو وجه رسمی و غیررسمی کاارل اجاما ی در کاه

نترخ جتر

تأکید دارد و این روینرد ساگ باای دالل،های سیاسای آ را تشنی داده اس.،
از جمله مهمترین دالل،های سیاسای این نظریه در وجه رسمی متیتتوا بته
دال ،ترمیمی 2اشاره داش .،تدال ،ترمیمتی از یتکستو بستط ماطقتی نظریته
شرمساری بازپذیرکااده اس ،و از سوی دی ر مهمترین دالل ،سیاسای این نظریه بته
شمار میرود ( لیوردینیا و هسای  16 :1393و  .)24تدال ،ترمیمتی بتا ایجتاد
پیوند میا وجوه رسمی و غیررسمی جه ،کاارل و کاه

جر در تالش اس ،و

با کوتاهکرد فرایادهای قضایی و قترارداد قضتات در کاتار مجتر و قربتانی بته
اصلی نظریه یعای بازپذیری مجدد جامه م پوشانده اس.،

هد

نظریه شرمساری بازپذیرکااده چارچوبی بترای برنامتههتای تدال ،ترمیمتی
اس .،ویگگیهای مرتبط نظری دال ،ترمیمی مقابله مجرما به شیوهای محارمانته
با واق

جر (شرماده کرد بدو بدنامی) تالشهتای صترین بترای دفت انتگ

(ماناد فرص،هایی جه ،مخالت ،با اتهاماتی ماناتد ایتنکته مجتر شتخ
اس ،با شهادت کسانی که دوساشا دارد به اینکته او شتخ

بتدی

تتوبی است )،و

1. policy implications
2. restorative justice
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تعهد صرین بته آیتین بازپتذیری (بته هتداک ر رستاند فرصت،هتا بترای تترمیم
بازگرداند روابط و تو) را شام میشتود (اهمتد و بریتثویت-299 :2005 1،
 .)300این ویگگیها را میتوا در نظریه شرمساری بازپذیرکااده یاف ،و به همتین
مااسب ،میتوا

دال ،ترمیمی را ازجمله دالل،های سیاسای این نظریه دانس.،

با توجه به اهمی ،دال ،ترمیمی در مقتا داللت ،سیاستای ایتن نظریته کته
می تواند جای زین اقدامات نظا کیتری شود متهو شااسی و تعریف آ ضتروری
مینماید .با وجود توجه فزایاده به دال ،ترمیمی این متهو همچاا تا هتدودی
جه ،تعریتف مشتن آفترین است( ،التیمتر 2و همنتارا  .)128 :2005تدال،
ترمیمی بهراهای قاب تعریف نیست ،چراکته در مراهت مخالتف فرایاتد کیتتری
تاو ی از روشها را دربر میگیرد و نهتاها در موضتو ات کیتتری بتزر ستاال و
جوانا بلنه در یکرشاه از مسال مدنی نیز بهکاررفاه است( ،دالتی.)57 :2002 3
بدینترتی

گساره م آ پهااور اس ،و باابراین پاسخهای غیرترمیمتی گاهتا در

ذی آ لحا میشتوند؛ درنایجته راه را جهت ،تعریتف دقیتق و شتتا

آ ستد

میکااد.
این متهو بهواسطه کارهایی چو کارهای بریثوی ،مارشال 4اومبریت 5،و
زهر 6بهصورت شتا تری درو تتنرات جر شااتای ادغا شده است( ،التیمتر و
همنارا  .)127 :2005فرض اساسی پارادایم دال ،ترمیمی این اس ،کته جتر
نهفقط نقت

قتانو کته بیشتار تعتدی بته افتراد و روابتط است .،بتدینترتیت

مااس ترین پاسخ به رفاار جاایی آ اس ،که آسی های ناشی از م غیرقانونی
را ترمیم کااد .باابراین نظا دال ،کیتری باید برای کسانی که بتهشتدت از جتر
تأثیر پذیرفاهاند (قربانی مجر و جامعه) فرصای فتراهم آورد تتا بترای بحتث در
1. Ahmed & Braithwaite
2. Latimer
3. Daly
4. Marshall
5. Umbreit
6. Zehr
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مورد این رویداد گردهم جم شوند و تالش کااد تا بهنو ی درک درس ،از آنچته
میتوا برای ترمیم مااس

انجا داد برساد (هما  .)128 :استاتاده از برنامتههتای

دال ،ترمیمی در مراه ابادایی نظا دال ،کیتری بهطور قابت مالهظتهای نیتاز
به مداتله دولای در مراه بعدی را کاه

داده است( ،ستاکییامتا 1و همنتارا

 .)172 :2011دال ،ترمیمی بهواسطه تأکید بر اقتدامات اجامتاعمحتور و در نظتر
گرفان نقشی فعال برای تمامی ذینتعا در ترمیم آسی

از بار متداتالت رستمی

میکاهد .روینرد اجاماعمحور تود را در چارهجوییها جهت ،تترمیم بته نمتای
میگذارد آنجا که مسئولی ،رسیدگی به جتر و کتاه

آ دی تر تاهتا بتر دوش

محاکم رسمی نیس ،چار دال ،ترمیمی بر سر جامعه و سیسام قضاوت گسارده
میشود.
مداتالت رسمی در قال

دال ،ترمیمی دول ،را به اوا قاضی یا شرینی

در نظر میگیرند که با قربانی و ماخلتف بترای کتاه

آستی

مترتبط بتا فعالیت،

مجرمانهای که به وقوع پیوساه کار میکاد (کالن و آگایو .)2005 2نظریته هاضتر
تح ،لوای دال ،ترمیمی مداتالت قضایی را بهشرط پذیرش اصالح و گتذر از
دیدگاه تابیهی به دیدگاه ترمیمی مورد توجه قرار داده اس.،
با تالش پگوهش رانی چو بریثوی ،و شترمن برتتی از نظتا هتای کتال
دال ،کیتری روزنه وسیعی فراروی اساتاده از فاو

دال ،ترمیمی بازگشودهاند

(میلر  9 :2009بته نقت از لیتوردینیتا و همنتارا  )109 :1393تتا جتایی کته
بسیاری از محققا و سیاس ،گذارا متهو

دال ،ترمیمی را به اتوا جتای زیای

معابر در مقاب تمرکز بر بازدارندگی ساای و بحثهای قصاص متورد توجته قترار
میدهاد (التیمر و همنارا  .)127 :2005ایتن متهتو بتا جتای زیای شتیوههتای
تابیهی با شیوههای گتا ویی بازپذیری مجرما را تحقق میبخشد .اهمی ،تدال،
ترمیمی با ث شده تا در نقاط مخالف جها مورد اساقبال قرار گیرند.

1. Sakiyama
2. Cullen & Agnew
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 .١-2شیوهها و برنامههای عدالت ترمیمی و نمونههای موفق آن در جهان

دال ،ترمیمی این قابلی ،را دارد تتا در مراهت گونتاگو فرایاتد قضتایی متورد
اساتاده قرار گیرد .التیمر و همنارا ( )2005ضمن اشاره به اساتاده از برنامههتای
دال ،ترمیمی در هر نقطه از نظا دال ،کیتری معاقدند که نیازی نیس ،تا ایتن
برنامهها صرفا برای اهدا
(پی

انحرافی اساتاده شتوند .ایتن نقتاط بارتاتد از :پلتیس

از اتها  )1افسر( 2پس از اتها  )3دادگاهها( 4پی

از محاکمته )5دارالاأدیت

6

(پس از محاکمه) 7و تو مشروط( 8قب از لغو) ( 9التیمر و همنارا .)129 :2005
کاربرد این متهو را میتوا طبق نظر لیولین و هتاوز )1998( 10توضتین داد .آنتا
معاقدند ااصر اصلی فرایاد ترمیم داوطل بود هقیق،گتان و برتورد رودررو
را دربر میگیرند .در نایجته ایتن رونتد بایتد بترای همته شترک،کااتدگا کتامال
داوطلبانه باشد؛ مجر باید مسئولی ،آسی

را بپذیرد بخواهتد آشتنارا و صتادقانه

درباره رفاارش بحث کاد .شرک،کاادگا باید در محیطی سازماندهیشده مالقتات
کااد تا بهطور جمعی در مورد روش مااس

جبترا آستی

توافتق کااتد (همتا :
هنتم

 .)128الباه در اجرای رویههای دال ،ترمیمتی (در متواردی کته در قالت
قضاییاند) برتی از ااصر نظیر داوطلبانهبود مورد غتل ،قرار گرفاهاند.

مککلد 11شیوههایی را که مدتا یا تاها بخشی از ترمیم را در نظر میگرفت،
ترسیم کرده و پیشاهاد میکاد که شیوههای کتامال ترمیمتی در سته هلقته ماقتاط

1. precharge
2. crown
3. postcharge
4. courts
5. presentence
6. corrections
7. postsentence
8. parole
9. prerevocation
10. Llewellyn & Howse
11. McCold
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«جبرا غرام ،قربانی»« 1مسئولی ،مجرمین» 2و «اجاما ات مصالحه مراقبای» 3رخ
میدهاد .در این تقاط شیوههایی همچو هلقههای آشای هلقههای محنومی ،و
انواع مخالف کاترانسها وجود دارند .بیرو از این تقاط شیوههایی وجتود دارنتد
که با اوا

مدتا ترمیمی (م

کمیاههای هقیق ،و آشای 4میانجیگری قربتانی-

مجر  )5یا جزلا ترمیمی (هیئ ،غرام 6،پان های کمک جوانا

7

غرام ،قربتانی)8

تعریف شدهاند .این سه هلقه به سه «ذینت » اصلی در پیامدهای یک جتر یعاتی
«قربانیا » «مجرما » و «اجاما ات» (که ا ضتای تتانواده و دوستاا «قربانیتا » و
«مجرمین» همسای ا تأثیر پذیرفاه و جامعه بزر تر را شتام متیشتوند) مترتبط
اس( ،دالی  .)58 :2002این نناه بسیار اهمی ،دارد که در برتورد بتا رویتههتای
نوین همواره مطالعه تجربیات جهانی و چ ون ی کاربست ،آ بتا اتوا مطالعته
نمونههای موفق نهتاها به آشاایی و درک بهار آ رویه کمک میکاد بلنه ماجر بته
اجااا

از اشاباهات میشود .میتوا گت ،بررسی نمونههتای موفتق برنامتههتا و

دالل،های سیاسای دال ،ترمیمی در جهتا از الزامتات اصتالح نظتا کیتتری و
پیریزی دال ،ترمیمی در ایرا اس.،
 .١-١-2نمونههای موفق برنامههای عملی مبتنیبر عدالت ترمیمی
نمونههایی از اقیانوسیه :موارد موفق استرالیا و نیوزیلند

کشورهای اسارالیا و نیوزیلاد در معرفی و کاربس ،دال ،ترمیمی در نظا قضایی
تود همواره پیش ا بوده و در زمره نمونههای موفق در این هوزه قرار میگیرنتد.

’1. victim reparation
2. offender responsibility
3. communities of care reconciliation
4. truth and reconciliation commissions
5. Victim–offender mediation
6. Reparation boards
7. Youth aid panels
8. Victim reparation
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کاترانسهای گروه تانواده 1که در نیوزیلاد و استارالیا بترای جوانتا مجتر اجترا
میشود تح ،تأثیر این نظریهاند .این کاترانسها با جلساتی با شهروندانی کته بته
مجرما (اغل

ا ضا تانواده) اهمی ،بیشاری میدهاد قربانیتا و هامیتا آ هتا

جای زین فرایاد دادگاههای ساای جوانا شدهاند ( انگ و انگ .)434 :2004
نمونههایی از دال ،ترمیمی 2در نظا کیتتری جوانتا کاتترانسهتای گتروه
تانواده 3و اقدامات پلیس انحترا

جوانتا  4در نیوزیلاتد و کاتترانس بتا جوانتا

بزهنار 5در اسارالیا اس .،کاترانس گروه تانواده بتا نمایاتدگی مؤسستات دولاتی
مسئول دربر گرفان تما کسانیکه بهطور مساقیم تح ،تأثیر بودهاند را هد

قرار

داده اس .،در نیوزیلاد زمانی که مجر جوانی دسا یر میشود پلیس چهار گزیاته
موجود دارد )1 :ممنن اس ،از اتطاری غیررسمی اساتاده کاد؛  )2از اتطار کابتی
بهره گیرد؛  )3طرهی انحرافی ترتی

دهد و  )4مساقیما بته ایجتاد یتک کاتترانس

گروه تانواده ارجاع دهتد (منتسول و هتایز .)129 :2006 6برگتزاری کاتترانس
ممنن اس ،برای مجرما بسیار جوا که در معرض تطر بازگش ،به جتر قترار
دارند در مقایسه با اتطار یا دادگاه مداتلهای مؤثرتر باشد (هما  .)139 :این نتوع
اقدامات اهمی ،مداتالت اجاماعمحور در کاارل جر را نشا میدهاد متیتتوا
رد پای نظریه برچس زنی مبایبر سیاس ،کتاه

متداتالت رستمی را در آ هتا

بهوضوح دید و نیز جای زیای این سیاس،ها با نظا کیتری را مورد توجه قرار داد.
کنفرانسهای گروهخانواده(نیوزیلند)  توستط هماهاتگکااتدگا

جوانا  7تاظیم شده که به وسیله بخ

تدال،

رفاه اجاما ی تدمات جوانا و تانواده 8به

کار گرفاه شدهاند .توسط متددکارانی اجامتا ی همایت ،متیشتوند کته نقششتا
1. Family group conferences
2. Restorative justice practices
3. family group conferences
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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مشاوره با شرک،کاادگا تاظیم کاترانس تاظیم تسهیالت آ و پی یری از طریتق
اراله گزارش ناایج به همه طرفین درگیتر را شتام متیشتود .کستانی کته در ایتن
کاترانس هضور دارند شام مجرما تانواده و دی تر هامیتا آ هتا قربانیتا و
هامیا آ ها نمایاده پلیس و تسهیل ر هسااد .در پروندههای ارجتاعشتده توستط
دادگاه یک وکی متداف کته توستط دادگتاه ماصتو

متیشتود و نیتز متددکارا

اجاما ی یا دی ر افراد مرتبط ممنن اس ،هضور یاباد (هما  .)129 :کاتترانس بتا
مقدماتی آغاز و پسازآ با بحث در مورد آنچه اتتاق افااده دنبال میشتود .ستپس
گزیاههای اهامالی برای پاسخ ویی مورد همهپرستی قترار متیگیرنتد .در مرهلته
نهایی همه مجددا برای بحتث در متورد طترح پیشتاهادی اصتالح مااست

آ و

رسید به توافق در مورد فر نهتایی جمت متیشتوند (همتا  .)130 :باتابراین در
سازوکار کاترانس فرد با جر و آسیبی که ایجاد کرده مواجه و گروهها بته طریتق
ارتباطی اقدا به ه آسی

مینمایاد.

طرحپلیسانحرافجوانان(نیوزیلن) 1؛ ینی دی تر از برنامتههتای تدال،
ترمیمی در برتورد با جرالم جوانا اس .،از ستهچهتار مجرمتانی کته بتا پلتیس
برتورد داشاهاند :هدود نیمی از جوانا ماخلتف اتطتار دریافت ،کتردهانتد و بتا
باقیمانده آنا توسط افسرا پلیس مددکار جوانا برتورد شتده است .،در انجتا
این ترتیبات افسر مددکار جوانتا بتا اصتول کلیتدی قتانو کودکتا جوانتا و
تانوادههای سال  1989هتدای ،متیشتود .اهتدا

آ تترمیم آستی

انجتا شتده

پاسخ وساتان جوانا در مورد تخلف درگیرساتان آنا تانوادههتا و قربانیتا
در روند تصمیمگیری و بازگرداند کودکا و جوانا از دادگاه و بازداشت ،است،
(منس ول و هایز  .)139 :2006این طرح پلیس را به تعاملی ستازنده بتا جوانتا
وارد میکاد و نق
در م

او از نیرویی قهری به نیرویی تعام گرا و همیار تغییر مییابد.

افسر مددکار جوانا پتس از اتتذ گزارشتی از افستر تتحت

کته

معموال اطال ات مربوط به قربانی را شام میشود از تانواده بازدید میکاتد و بتا
مجر جوا و والدین صحب ،میکاد تا طرح مااسبی تاظیم کاد .قربانیا و مدرسه
1. police youth diversion in New Zealand
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نیز ممنن اس ،بازدید شوند .برنامههای انحرا

جوانا بهطورمعمول تذرتواهی

کابی شخصی یا هر دو نوع جبرا تسارت مالی کمکهای مالی به تیریته کتار
در جامعه را دربر میگیرد .الوهبر این ترتیباتی بترای والتدین یتا جوانتا مجتر
فراهم میآورند تا در برتی از انواع برنامهها برای تحصی یا آموزش بیشار هضور
یاباد .ما رف،وآمد یا محدودی،های دی ر در برنامهها گاجانده و انتواع مخالتتی
از اقدامات (برای م ال نوشان مقاله) گزارش میشوند (هما .)131 :
کنفرانسع)التترمیمی( 1استرالیا ؛ طترح قلمتروی مستاقر استارالیایی 2در
سال  1994به اوا طرهی پلیسی -اجرایی 3آغتاز شتد .ایتن طترح در دو مرهلته
معرفی گردید .در مرهله نخس ،تاها جوانانی که به جرالم کماتر جتدی متاهم یتا
محنو شده بودند ارجاع داده میشوند .در مرهله دو ارجا تاتی را بترای همته
نوع جر شام جوانا مجر یا ماخلتا بزر سال دربتر متیگیترد (منتسول و
هایز  .)139 :2006میتوا دید که داماه ارجاع به این اهنا در این کشتور بستیار
گسارده اس.،
نمونههایی از آسیا :موارد موفق چین ،هنگکنگ

چین بهگونهای کارآمد طرحهای دال ،ترمیمی را به اجرا درآورده اس .،اهمیت،
بررسی آ از با

قراب ،فرها ی نسبی آ با ایرا به لحا قرار گرفان در فرهاگ

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

اجاما ی به بزهناری میتواند اثر ماتی و م ب ،داشاه باشتد

لینن تأکید بیشاری بر آثار م ب ،آ قترار دادهانتد (چتن  .)55 :2002برنامتههتا و
دالل،های دال ،ترمیمی در این کشور در سطوح مخالتی ا مال متیگردنتد کته
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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سازما های دولای همچو پلیس و سازما های قضایی را تح ،سیطره تود دارد.
مشارک ،جمعی در اصالح مجرما ینی از جابههای نظا قضایی چین اس.،
به اوا نخساین رده دفاع در برابر فعالی،های مجرمانته تتانواده و ستازما هتای
اجاماع محلی مهمترین نق

را ایتا میکااد .مجرما تح ،نظتارت تتانوادههتا و

مقامات محلی مربوطه قرار میگیرند .طبق ماده  17قانو مجازات چین والدین یتا
سرپرساا مجرما زیر  16ستال مستئولی ،نظتارت بتر فرزنتدا را دارنتد .تحت،
نظارت آنا که بیشارین تما

را دارند آ ها تشویق میشوند تا هتس مستئولی،

اجاما ی که ماجر به ادغا مجدد در جامعه تواهد شد را ایجاد و اصالح کااد.
در باره مداتله دی ر سطوح کال تر اجاما ی در مواجهه با جر میتتوا بته
سطوح مخالف ا ضای کا ره دول ،و دی تر ستازما هتا ازجملته اتحادیتههتای
کارگری انجمنهای زنا و های سازما های نظامی اشاره داشت ،کته هم تی بته
دارالاأدی ها کمک میکااد تا مجرما را اصالح کااد (هما  .)59 :باابراین ویگگتی
جامعه چین در کاارل و پیش یری از جر آ است ،کته فعالیت ،درایتنبتاره تاهتا
بهنظا قضایی محدود نمیشود و سطوح مخالتی در این هوزه درگیر میشوند.
فعالی،های پلیس از دی ر نمونههتای تتالش بترای اصتالح مجرمتا است.،
آموزش و کمک به مجرما بهویگه بزهنارا جوا به ینی از وظایف پلیسهتا در
ایسا اههای پلیس محله تبدی شده اس .،آنا اغل
کارآفریاا مدار
کاه

با دول ،محلی کارتانجات

محالت و دی ر نهادها جه ،هتظ نظم مومی «جلتوگیری

و بازداری از جرالم از طریق کار ایدلولو ینی سیاسی اقاصادی آموزشی

اداری و قتانونی» در همنتاری مستتاقیم هستااد و محتیط اجامتتا ی بهاتری تلتتق
میکااد .آنا نهتاها نظارت اجاما ی فراهم میآورنتد بلنته همچاتین برنامتههتای
آموزشی بسیاری در سطن محله اجرا میکااد که بارتاد از :توزی متواد قتانونی و
آموزش ساکاا محله در مورد قوانین و هقوق؛ برگزاری جلسات اجامتا ی بترای
بحث در مورد دال ،و مشنالت اجاما ی؛ آمادهسازی پیا هایی در مورد مستال
مربوط به پیش یری از جر و ماقا دکرد ساکاا دربتاره ضترورت قتوانین بترای
امای ،مومی و هتاظ ،فردی و بازدید از مجرما و تتانوادههتا دوستاا آ هتا
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برای تعیین مشن ؛ جساجوی راهه های تارج از نظا دال ،کیتری و کمک بته
آ ها برای ه مشنالتی ماناد بیناری (چن  .)60 :2002در چاین شرایطی پلتیس
از موض دسا یری و تابیه مجرما کااره گرفاه و با یاری اجاما ات محلتی ستعی
در پیش یری از جر و کاه

نرخ آ دارد.

تجربه چین نشا میدهد که آموزش اجاما ی غیررسمی ازجمله برنامتههتای
آموزشی و تعلیمی مخالتی که توسط والدین بسا ا و  ...یا مجمو ههای مربوطه
اجرا میشوند نسب ،به مجازات ا مالشده توسط یک مقا قانونی تتأثیر بیشتاری
بر رفاار آیاده جوانا و هوی،یابیشا دارد (هما  .)61 :این دس ،از آمتوزشهتا
از مجاری غیررسمی به فرد اناقال مییاباد و بر این مباا به دلی غیرمساقیمبتود و
القای آ از سوی دی رانی که برای جوانا مهم هسااد دارای مق تواهاد بود.
هاگکاگ ینی دی ر از نمونههای موفق اس .،هنم تدم ،اجاما ی 1که از
سوی قضات در این کشور صادر میشود از روینترد تدال ،ترمیمتی سرچشتمه
میگیرد .اهنا تدم ،اجاما ی از نظا قضایی بریاانیا و ولز ماشتأ گرفاته کته از
ایده «فعالی ،سازنده در قال

تدمات شخصی به جامعه» اساقبال کتردهانتد (لتو و

هریس .)373 :2004 2هاگکاگ بتر بتازپروری و بازپتذیری تأکیتد کترده است،
چراکه از تدمات اجاما ی شخصی کته هتاوی ااصتر تدال ،ترمیمتی هستااد؛
همای ،میکاد (هما  .)385 :هنم تدم ،اجاما ی در هاگکاگ توستط وزارت
رفاه اجاما ی تهیه شد و پس از اینکه ثمربخشی آ اثبات شتد از ستوی قضتات
با اساقبال مواجه گردید.
موافق ،مجرما برای انجا این هنم اجباری است .،مجرمتانی کته محنتو
شدهاند ملز به انجا  4تا  8سا  ،کتار بتدو دستامزد یتک روز در هتاته زیتر
نظارت کلی یک مأمور نظتارت بتر مجرمتا مشتمول آزادی مشتروط هستااد .در
ها ا انجا تدم ،اجاما ی در مح کار مجرما بهطور مساقیم زیر نظارت یک
ناظر قرار میگیرند .سیاس ،دول ،آ اس ،که مشاغ بدو دستامزد انجتا شتده
)1. community service orders (CSO
2. Lo & Harris
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ذی اهنا تتدم ،اجامتا ی موجته و متیتد باشتاد و ماخلتتا مشتغول در آ
به اوا «کارکاا تدمات اجاما ی» نامیده شوند .تدمات به دو نوع اصلی تقستیم
میشوند :کار یدی و تدمات اجاما ی شخصی .در نوع دو مجرما ایتن شتانس
را دارند تا با دریاف،کاادگا تدمات سازما های تأمین کاری ارتباط برقرار کااد.
ها امیکه مجرما در ذی هنم تدم ،اجاما ی قترار متیگیرنتد متأمورا
تو مشروط و ناظرا مح کار مسئول نظارت بر آ ها هستااد .وظتایف متأمورا
تو مشروط طراهی اهدا

بازپروری اراله راهامایی مشتاوره اناختا

تطبیتق

کار بدو دسامزد برای مجرما را شام میشود .مجرما معموال یتکبتار در متاه
مأمورا تود را در جلسات مشاوره مالقات میکااد (لتو و هتریس .)374 :2004
بدینترتی

این برنامه ترمیمی نهتاها فرد را از طریق انجا کارهای متید ناگزیر بته

ترمیم آسی

ارتنابیاش می کاتد بلنته با تث ایجتاد پیونتد ماقابت او بتا جامعته

بزر تر میشود که مهمترین هد
در مجموع تجار

نظریه شرمساری بازپذیرکااده اس.،

این کشورها نشا میدهد کته بهترهگیتری از برنامتههتای

ترمیمی نباید تاها به دادگاهها و اهنا قضایی محدود شود بلنته در هت مستال
اجاما ی باید زمی فراگیر به وجود آید و تمامی ارکا جامعه در ایتن راه درگیتر
شوند .به بارتی کاربس ،این نظریه نباید تاها به اهنا قضایی محدود گتردد کته
پس از وقوع جر صادر میشوند .کاربس ،آ نباید تاها مربوط به شترایط پتس از
وقوع باشد بلنه بهرهگیری از طرحهای تعاملی که پی تر در نمونهها ذکر شد در
پیش یری یا به دی ر سخن پی

از وقوع م مر ثمر تواهد بود.

نتیجهگیری
در ادبیات پیش یری از جر تمایزی میتا پیشت یری از جترالم متوقعیای (کتاه
فرص ،یا طراهی اری از جر ) و جرالم اجامتا ی (روینترد مستال اجامتا ی)
وجود دارد که پیش یری از جرالم اجاما ی در پی تغییتر ان یتزههتای مجرمانتهای
اس ،که در جوام انسانی از محیط اجاما ی دریاف ،میشتوند (گیلیاتگ:1997 1
 .)4باابراین نظریه شرمساری بازپذیرکااده در پیش یری از جتر بیشتار روینتردی
1. Gilling
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اجاما ی دارد و بر واکا های اجاما ی تنیه دارد.
در رابطه با کاربرد نظریه هاضر میتوا اد ا کرد کته نتهتاهتا اجامتاعگرایتی
پیوسا ی اجاما ی افراد و پررنگ بود متهو شر در بهترهگیتری از ایتن نظریته
قاب توجه اس ،بلنه نق
و بخش

واملی چو آموزههای مذهبی در با

پتذیرش توبته

نیز راه را برای بهکارگیری این نظریه هموار میسازد .اهمد و بریثوی،

( )2005معاقدند که نظریهپردازا

دال ،ترمیمی القه تاصی به متهتو بخشت

دارند دادههای مطالعه آنا از کشوری مسلما نشا میدهد که بخش

اغلت

بته

معاتتای تستتنین درد ناش تی از شتتر و توبتته استت ،و جابتته مهمتتی از شرمستتاری
بازپذیرکااده بههسا
اسا

میتوا از تااس

میآید (اهمتد و بریتث ویت .)307-308 :2005 ،بتر ایتن
این نظریه با جامعه ایرا سخن راند و بر قدرت تبیین آ

در جامعه ما که ویگگیهایی چو جم گرایی وابسا ی ماقاب و توجه به توبته در
آ نمود برجساهای دارند اذ ا داش.،
ورود به رصه دانش اه با ایجتاد نقطته طتتی در زنتدگی جوانتا و کست
اساقالل با ث ایجاد تغییراتی بایادین در زندگی دانشجویا میشود .بر این استا
بسیاری از تحقیقات هنای ،از شیوع رفاارهای انحرافتی در ایتن دوره از زنتدگی
دارند .اتخاذ رفاارهتای انحرافتی و پرتطتر بتهویتگه درتصتوص افترادی کته در
تواب اههای دانشجویی ساکن هسااد بهشدت مشاهده شتده است( ،ستراجزاده و
جواهری )1382؛ چراکه این افراد از قید پیوندها و کاارلهتای تتانوادگی تتارج
شدهاند و آزادی م بیشاری یافاهاند درنایجه اغلت

نخستاین مواجهته آنتا بتا

رفاار انحرافی در چاین فضاهایی رخ داده اس .،با توجه به میزا شیوع رفاارهتای
انحرافی در بین دانشتجویا و اهمیت ،پیشت یری و کااترل آ نظریته شرمستاری
بازپذیرکااده میتواند دالل،های سیاسای نیرومادی در این زمیاه رضه کاد.
کاربرد داللتهای سیاستی نظریه شرمساری بازپذیرکننده در پیشگیری از
رفتارهای انحرافی دانشجویان

سیاس،های نظریه هاضر قال به درگیرساتان تمامی سطوح جامعه و بهترهگیتری
از توا کلیه نهادهای رسمی و غیررسمی در مقابله با جر و کاه

نرخ آ است،
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لذا راهنارهای این نظریه در سطوح مخالف ترد و کال از تانواده و نق
جامعهپذیری و کاارل گرفاه تا نهادهای قضایی و نق

آ در

آنا در برتورد با مجرمتا

و صدور اهنا قاب طرح اس .،در این قسم ،بر آنتیم تتا داللت،هتایی سیاستای
جه ،کاسان از انحرافات و رفاارهای پرتطر در میا دانشجویا اراله کایم.
کاربرد داللتهای نظریه در برخورد با رفتارهای پرخطر

ا ایاد و مصر

مشروبات النی ازجمله معضالتی اس ،که دانش اههای کشتور بتا

آ روبهرو هسااد و این نوع رفاارها نهتاها در میا پسرا بلنته در میتا دتاترا
دانشجو نیز شای اس .،سیاس،های ملی نظریه بدین شن اس ،که بهجای انگ
ماتیزد به دانشجویانی که انحرا

آنا مشخ

شده وی را بهگونهای شرمستار

گرداند و بهجای طرد ادغا و بازپذیری وی صتورت گیترد تتا ضتمن استاتاده از
همای،های اجاما ی ماوجه اشاباه تود شود و از راهرفاه بازگردد .امال کااترل
در دانش اه در برتورد با دانشجویا تتاطی بایتد بردبتاری بیشتاری بته نمتای
ب ذارند تا آثار مخر
بر این اسا

توجهات رسمی را کمیاه سازند.
امال کاارل در دانش اه باید تتالش کااتد کته دانشتجو را بته

پیامدهای م تود بازگرداناد آنا متیتواناتد بتهجتای اتتراج دانشتجو وی را
مجبور سازند که پگوهشی لمی و گسارده در زمیاه پیامدهای اجاما ی روانتی و
 ...ا ایاد انجا دهد یا مروری لمی بر کاا ها و تحقیقتاتی در ایتن زمیاته داشتاه
باشتتد و نایجتته را بتتهصتتورت تالصتته در اتایتتار مستتئوال دانشت اه قتترار دهتتد.
طرح ریزی اهنا و تابیهات بدین شن زمیاه روبهروشتد دانشتجوی تتاطی بتا
مل

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

کارگاه هایی که در زمیاه ا ایاد و پیامدهای آ جلسات بحث گروهتی بتا هضتور
افرادی که موفق به ترک شدهاند و شاید مصال
دانشجو از تجربه زیساه تلخ این افراد در

آنا نیز میتواند راه شا باشد و

میگیرد و آیاده م تود را میبیاد.

در مواردی که دانشجویا با دادگاه و مقامات رسمی مواجه میشوند نیز ایتن
روینرد باید مدنظر قضات و ضابطا قضتایی قترار گیترد .در ارالته راهنتارهتا و
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بومیسازی نظریه میتوا به اصالح نظتا کیتتری اشتاره داشت .،در ایتن راستاا
راهبرد این نظریه در سطن کتال نظتا قضتایی تغییتر روینترد نظتا کیتتری در
برتورد با ماهما و اصالح اهنا صادره از سوی قضتات است .،اتختاذ روینترد
دال ،ترمیمی از سویی با ث میگردد که هد

ترمیم باشد تا کیتر مجر و بهتب

آ نوع اهنا ماتاوت تواهد شد .اهنتا کماتر جابته تابیهتی و بیشتار ترمیمتی
هسااد.
در این رویه قضاوت به اوا م ال دانشجویانی را که بهصورت تتریحی اقتدا
به مصر

قرصها و مواد غیرقانونی مینمایاد بهجای هبس و اتراج از دانشت اه

میتوا با اهنامی همچو کار بدو مزد در کلایکهای ترک ا ایاد مواجه سات،
تا ضمن مشاهده رنج افراد جه ،ترککرد با مصالبی که تانواده و نزدینا ایتن
افراد به دلی ا ایاد زیزانشا با آ درگیر هسااد آشاا شتوند و همچاتین ماوجته
آسیبی گردند که به جامعه بزر تر وارد میسازند .ایتن نتوع اهنتا متیتوانتد در
جرالم ارتنابی از سوی جوانا به جد توصیه شتود چراکته از جداستازی آنتا از
اجاماع و کشیده شدنشا به فرایادهای جدی قضایی که میتواند سرآغازی جهت،
برچس

ماتیتورد و ورود به دنیتای مجرمانته باشتد جلتوگیری کاتد .در ایتن

راهبرد با ایجاد هتس اجامتاع فضتایی ایجتاد متیشتود کته تهدیتد اشتاباهات و
تطاکاریها به فرص ،بروز رفاارهای اجاما ی سازنده و م مر ثمر تبدی شود.
مطالعه اشاایدر )1990( 1نشا میدهد که انجا کارهتای جبرانتی و تتدمات
اجاما ی با تعهد فزایاده به اجاماع و اهسا

شهروندی (و کتاه

همراه بوده اس( ،بریثوی .)67 :2002 ،بر این اسا

تنترار جتر )

هنتم بته اجترای ا متال

جبرانی برای دانشجویانی که رفاارهای ضداجاما ی دارند و به شنسان و تخریت
اموال و وسای دانش اه مبادرت میورزند نیز میتواند قاب توصتیه باشتد .در ایتن
شیوه دانشجویا تاطی را به واهدهای مسئول هتظ و ن هداری فضتای دانشت اه
معرفی نمایاد تا در زمیاه رنگزد دیوارنوشاه ها و تعمیرات وسای شنساه بتدو
دریاف ،مزد تدمات انجا دهاد .این با ث میشود که دانشجو میزا ترابتیهتای
1. Schneider
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به بار آمده زهم ،و هزیاه ترمیم آ را از نزدیتک مشتاهده نمایتد و باتابراین در
تصوص ن هداری از فضاهای مومی مسئول و ماعهدتر مت کاتد .ایتن همتا
چیزی اس ،که میتوا به اوا نق

دال ،ترمیمی از آ صحب ،کرد.

سات ،اجاماع بر ناایجی در درو جامعه بزر تر تمرکز میکاد که بهواسطه
اقدامات تترد صتورت پذیرفاته و در آ ایتن بتاور وجتود دارد کته شتهروندا
سازما های اجاما ی و سیسام دال ،کیتری بایتد جهت ،کااترل و پیشت یری از
جر

م کااد و بدینترتی

فرایاد سات ،اجاماع با شااسایی انحرافتات و اقتدا

جه ،رف آ ها از توا تمامی ا ضای جامعه و سطوح مخالف تترد و کتال کته
به واسطه مشارک ،اجاما ی تمامی ستطوح دنبتال متیشتود توصتیه شتده است.،
ساتان جامعته کوچتک دانشت اهی و بازگردانتد پیونتدهای افتراد بته ینتدی ر
دالل،هایی مهم در انحرافات و رفاارهای پرتطر بین فتردی دارد و بستیار توصتیه
میشود .تلق این اجاما ات کوچک 1راهناری شااتاهشتده در آثتار اندیشتمادا
هوزه دال ،ترمیمی اس ،که میتواند در زمیاههای مخالف به کار رود.
کاربرد داللتهای نظریه در برخورد با رفتارهای انحرافی دارای قربانی بالفصل

برتی از وجوه رفاارهای انحرافی از قبی تشون ،نتزاع مزاهمت ،بترای جتاس
مخالف و  ...از مواردی هسااد کته موجبتات آزار رستاند بته دی ترا را فتراهم
میآورند .در این موارد دالل،های کاربردی هلقهها کاترانسها و هیئ،ماصتتههتا
ازجمله راهنارهای ملی در زمیاه کااترل و پیشت یری هستااد .چراکته موجبتات
مواجهه قربانی با دانشجوی تاطی را فراهم آورده و الوهبر آ که زمیاه بخش
ادغا مجدد تاطی را به ارمغا می آورد با ث افزای

و

رضای ،قربانی نیز میشود.

در این راه هم ا تشویق می شوند تا اهساسات تود را ابراز نمایاد و با

آگاهی

دانشجو نسب ،به تأثیری که رفاار اشاباه وی بر دی را داشاه گشوده میشود.
حلقههایدرمان :2ینی از راهنارهای دال ،ترمیمی اس ،که بتر محوریت،
ترمیم جوام برای ترمیم افراد اشاره دارد .این هلقهها جه ،مقابله با مساللی چو
1. micro-community
2. healing circles
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سوءاساتاده جاسی بهکاربرده شده اس .،در مطالعه هاضر نیز هلقههای درمتا بتا
توجه به بحث دانشجویا میتواند پیرامو مزاهم،ها و سوءاساتادههتای جاستی
از همنالسیهایشا مورد اساتاده قرار گیرد .ایتن راهنتار نیتز اصت چاتد املیای
دال ،ترمیمی را در رأ

اصول تود قرار داده اس .،ا ضای گروه الج 1شتام

دانشجویانی اس ،که مورد مزاهم ،قرار گرفاهاند و در هال درما هسااد.
رواج چاین مساللی در دانش اه بدین دلی اس ،که سالها اتتتاق افاتاده امتا
بهاین ل ،که صحب ،از آ تابو بوده اس .،بدین ماظور اغل

هلقههای درما بتا

فرایادی از یادگیری و درما همراه میشوند که برنامههایی چو تودآگاهی بترای
همه 2از این نوع هسااد .این مرهله کمک میکاتد تتا دانشتجویا قربتانی باواناتد
بیاموزند تا با دی را که درما را شروع کردهاند همراه شوند و درنایجۀ ایتن نتوع
آموزشها ا اماد بیشاری در میا دانشجویا قربانی شن میگیرد و مزاهم،ها و
سوءاساتادههای بیشاری فاش میشوند و مسنوت نمیماناد .در هقیقت ،نخستاین
گا در راه درما یک مسئله صحب ،درتصوص آ و بیا وجودش اس.،
در ادامه این راهبرد ارتباط با امالنی کته در مقابلته بتا ایتن معضت دتیت
هسااد همچو مددکارا مشتاورا و مستئوال بهداشت ،روا دانشت اه پلتیس
قضتتات و  ...ضتتروری متتینمایتتد .دانشتتجوی قربتتانی تتتانواده او دانشتتجوی
سوءاساتادهکااده و مزاهم تانواده وی و دی ر دانشجویا یتا تامالنی کته متورد
مزاهم ،و سوءاساتاده قرار گرفاهاند دی ر کسانی هسااد که باید در ایتن راهبترد
لحا شوند.
در این راهنار باید اقداماتی در نظر گرفاه شود کته باواناتد اقاضتالات زمتا
افشاء را برآورده سازند و چ ون ی برتورد دادگاه با این مسئله و نیز تالش بترای
ترمیم آ را در دساور کار قرار دهاد .در اینتصتوص متیتتوا از هلقته درمتا
همهجانبه جامعه 3بهره گرف .،در این مورد اباتدا کشتف وقتوع مزاهمت ،توستط
تیمی از مداتلهگرا صورت میپذیرد .دانشجوی قربانی داساان

را میگویتد .در
1. Resource Group

)2. Self-awareness for Everyone (S.A.F.E
)3. Community Hearing Circle Holistic (CHCH
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این راه دانشجوی قربانی باید راه ،باشد و توسط کسانیکه به آ ها ا امتاد دارد
همای ،شود .بدینترتی

سنوت شنساه و نخساین گا در جه ،کاارل و تترمیم

برداشاه میشود .در مرهله بعدی که مزاهم ،و سوءاساتاده ثاب ،میشود قانو و
جامعه دانشجوی تاطی را مجبور میسازند تا تطای تتود را بتر هتده گیترد و
بپذیرد .در این هال ،وی با این هلقه همراه میشود در غیر این صورت رستیدگی
قانونی و رسمی برای وی در نظر گرفاه میشود که با انگ همراه تواهد بود .ایتن
راهبرد بسیار طوالنی اس ،لینن درنهای ،با ث آشتای میتا دانشتجوی تتاطی
دانشجوی قربانی و دی ر ذینتعا ازجمله تانوادهها و جامعه بزر تر میشود.
در ابادا باید صداق ،دانشجوی تاطی که قبول کرده در ایتن هلقته و فرایاتد
شرک ،کاد توسط یک گروه از تیم درما همهجانبه جامعته بررستی شتود تتا بته
ان یزه فرار از برتورد رسمی و زندا نباشد .بهطورکلی این فرایاد چهار هلقته را
دربر می گیرد .در هلقه نخس ،دانشجوی تاطی باید از مزاهماتی کته انجتا داده
اس ،صحب ،کاد .در هلقه دو باید در برابر تانواده هساهای تود به کتاری کته
کرده ا ارا

کاد و در مرهله سو همین کار را در برابتر تتانواده گستارده تتود

انجا دهد .در هلقه چهار وی باید در برابر تمتامی جامعته (کستانی کته در ایتن
هلقهها شرک ،داشاهاند) ب وید چهکاری انجا داده و چه اقداماتی جهت ،درمتا
نیز داشاه تا در این هلقه که هلقه محنو کرد اس ،پس از اذ ا وی این فرایاد
پایا پذیرد و مراسم تطهیر 1برای وی صورت گیرد .الباه این نباید بته دانشتجویا
تطاکار تام شود بلنه در این میا باید از دانشجویا قربانی نیز همای ،کرد.
کاربرد داللتهای نظریه در سطح عاملین کنترل جامعه

طرحپلیساجتماع؛ راهناری در بهرهگیری از نظریه در ستطن رستمی و ستازمانی
اس .،از آنجاکه جه ،کتاربرد نظریته بایتد زمتی فراگیتر در میتا ستازما هتای
مخالف نیز شن گیرد تا اقدا به طرحریزی و اجرای برنامههای ترمیمتی نمایاتد
در سطن نهادها و سازما های انضباطی متیتتوا از برنامتههتایی همچتو پلتیس
اجاماع و پیوند سازما های کارآمد نظیر نیروهای نظامی با نهادی چو دانش اه یاد
1. Cleansing ceremony
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کرد .طرح پلیس اجاما ی در ایرا بسیار ضروری به نظر میرسد تتا در تتالل آ
پلیس باواند با جامعه دانشت اهی تعامت برقترار کاتد .در ایتن طترح پلتیس بایتد
بیشارین تالش تود را صر
دسا یری صر

و تحوی به مقامات قضایی بناهد .به اوا م ال نیروهتای پلتیس

بهجای ا مال نق
دارند در نق

ایجاد تعام کاتد و از تمرکتز فعالیت،هتای

بترای

انضباطی تود در برتورد با دانشجویانی که ا اراضات صتاتی

مددکارا اجاما ی م نمایاد .جلساتی اجاما ی برگزار کااد و از

مسئوال دانش اه بخواهاد در آ شترک ،کااتد تتا دانشتجویا باواناتد مشتنالت
صاتی تود را از مجرای تاظیمشدهای مطرح و در مورد آ بهصورت متاظم بحتث
کااد .برگزاری نشس ،با دانشجویا برای تعیین مشن و جساجوی راهه بتدو
ورود بهنظا

دال ،کیتری از دی ر نمونهها اس.،

کاربرد داللتهای نظریه در سطح عامالن کنترل دانشگاه

اساتی)دانشگاه؛ میتواناد از قدرت نقشی تود اساتاده کرده و بتا برقتراری ارتبتاط
نزدیکتر با دانشجویا زمیاهساز تغییر م ب ،در آنا شوند .همچاین در برتورد بتا
انحرافات دانشجویا با تسامن بیشاری رفاار کااد و تود بدو ارجاع دانشتجو بته
کمیاه انضباطی در جه ،ترمیم مشن تالش کااد .به اتوا نمونته زمتانی کته بتا
مسئلهای همچو تقل

مواجه متیشتوند بتهجتای ایانته در نقت

سخارا وارد م شوند باید در نق

شریک و ستهیم در مستئله ظتاهر شتوند و

تالش کااد تا با همناری دانشجو و بدو سرزن
ل ،تقل

مو ظتهگتر و

وی از طریق بحتث و صتحب،

را ریشهیابی و ه کااتد .ایتن کتار ینتی از اصتول اساستی روینترد

ترمیمی را که بر جداسازی م از ام اشاره دارد دربر میگیرد .در ایتن هالت،
اساتید برای شخ

دانشجو ارزش قال هستااد لتینن مت وی را نمتیپذیرنتد

اشاباه فرد از فرد جدا میشود و سرزن ها نسب ،به م ناروا ا مال میشوند نته
شخ

تاطی .بدین ترتی

فرد هم از بیرو به م اشاباه تود نظاره تواهد کرد

و در جه ،ترمیم رفاار گا بر تواهد داش.،
آنا میتواناتد بتا ایجتاد بحتثهتای گروهتی زمیاتهای را فتراهم آورنتد تتا
دانشجویا از تالل آ در شاات ،مسال درگیر شتوند و بته تتدبیر در آ زمیاته
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اقدا کاد .باابراین آنا تود اصول اجامتاع را شتن متیدهاتد و تعهتد بیشتاری
تواهاد داش.،
در مجموع گساردگی هوزه م نظریته شرمستاری بازپذیرکااتده و وستع،
چار دالل،های آ نشا از قابلی ،بیبدی این نظریه در ه مستال بته شتیوهای
نوین دارد .نظریه هاضر با ویگگی تعاملی راه را برای گتامتا همتوار متیستازد و
بیتردید طریقهای اس ،کته ظرفیت،هتای اجامتا ی و فرها تی جامعته همچتو
اجاماعگرایی و بههمپیوسا ی را با الزامات صر جدید مبایبتر تعامت و گتامتا
پیوند میزند .با وجود تالش جه ،بهکارگیری اصتول تدال ،ترمیمتی در الیحته
مجازات جای زین هبس مصو

سال  1384مجلس شورای اسالمی این مسئله از

سوی مسئوال و مراج ذیربط با جدی ،دنبال نشده و مسنوت باقی مانده است،
( لیوردینیا و هسای  .)34 :1393این غتلت ،تاهتا در میتا مستئوال بته چشتم
نمیتورد چراکه تحقیقات داتلی بستیار محتدودی نیتز در ایتن زمیاته صتورت
گرفاه اس ،و شاید توجه بیشار محققا هوزه جر شااسی و جامعهشااستی باوانتد
ضرورت کاربرد این نظریه را در ایترا نشتا دهتد .امیتد است ،کته ایتن راهبترد
فرها ی باواند راه تود را در جامعه باز نماید.
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