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Abstract 
Restorative justice as a model that has gained a 

special place in different systems alongside the 

traditional criminal justice model, has multiple 

goals including repairing the damage suffered by 

the victim, reconciliation between the victim and 

the criminal, and restoring the fragmented cohesion 

in the society. As a result, it follows the crime. 

Achieving the goals of restorative justice requires 

the existence of actors who, while familiar with the 

foundations and goals of restorative justice, also 

believe in its principles. Undoubtedly, the police, 

as one of the most important institutions 

responsible for responding to criminal phenomena 

and as the first institution referred by victims after 

a crime, plays an important role in the 

implementation of rehabilitation programs. The 

success of the police in this way requires changes 

in the structure and also a change in the attitude of 

the police. Changing the strategy from violent 

policies to participation-oriented criminal policies 

and also moving in the direction of community-

oriented police model governance are among these 

requirements. On the other hand, the 

implementation of rehabilitation programs in the 

police organization requires the trust of the victims 

in the police as well as dignified behavior towards 

the victims. In the following article, descriptive-

analytical method and library studies are used as 

work tools. 

Keywords: Restorative Justice, Criminal 

Mediation, Criminal Justice, Community-Oriented 

Policing. 

  چکیده

، یسنت يفرکیعدالت  ينار الگوکه در ک ییالگو عنوان به یمیعدالت ترم

 اهداف، ردهکخود دست و پا  يمختلف براهاي  امدر نظاي  ژهیگاه ویجا

ار کده و بزهین بزه دیب یآشت، دهیم خسارت بزه دیاز جمله ترماي  چندگانه

 دنبال جه وقوع جرم رایو بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نت

ه کاست  ینشگرانکمستلزم وجود  یمیند. تحقق اهداف عدالت ترمک می

اعتقاد  زیبه اصول آن ن، یمیو اهداف عدالت ترم یبا مبان ییضمن آشنا

مسئول  ينهادهاین تر مهماز  یکی عنوان بهس ید پلیترد بی داشته باشند.

دگان یبزه د ن نهاد مورد رجوعیاول عنوان بهده مجرمانه و یبه پددهی  پاسخ

ت یدارد. موفق یمیترمهاي  برنامه يدر اجرا ینقش مهم، پس از وقوع جرم

س است. ینگرش پل رییز تغیدر ساختار و ن یراتیین راه مستلزم تغیس در ایپل

ت محور و کمشار ییجناهاي  استیخشن به سهاي  استیر راهبرد از سییتغ

ن یمحور از جمله ا س اجتماعیپل يت الگویمکر حایت در مسکز حرین

س یدر سازمان پل یمیترمهاي  برنامه ياجرا، گرید يالزامات است. از سو

دگان یرامت مدار با بزه دکز رفتاریس و نیدگان به پلیتماد بزه دازمند اعین

اي  کتابخانه مطالعات و تحلیلی-توصیفی روش از رو پیش مقاله در است.

  .است شده استفاده کار ابزار عنوان به

، عدالت کیفري، يفریک يگریانجیم، یمیعدالت ترم: واژگان کلیدي

  جامعه محور. سیپل

اله
 مق
ت
یاف
در

 :
3

0
/

0
7

/
1

4
0

1
 

– 
اله
 مق
ي
گر
ازن
ب

 :
2

8
/

1
1

/
1

4
0

1
 - 

اله
 مق
ش
ذیر

پ
 :

0
2

/
1

2
/

1
4

0
1

  



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   488

 

 

  :ارجاع

  .13شماره ، تمدن حقوقی، یمیجامعه محور و نقش آن در عدالت ترم یسبر پل یبازجست)، 1401؛ (سجاد یدس، يموسو یرزاق

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http: //creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits unrestricted 

use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 

  مقدمه

جدید به  کردیروعدالت ترمیمی است که با ، هاي اصلی تغییر جهت در راهبرد عدالت جنایی یکی از گونه

آن گیري  لکش يها شهیه رکاست  يردیکرو، یمیعدالت ترم؛ نگرد ن میدهی به آ بزهکاري و پاسخ  پدیده

آمیز  حل و فصل مصالحه ين اجتماعات برایدن ایش سفیمصلحانه ر يها و تالش يبه اجتماعات اولیه بشر

 يها یدگیچیپ يهمچنان دارا یمیف عدالت ترمیآن تعر یخین با وجود قدمت تاریکگردد. ل یآن باز م

 يه داراکاست  یچند وجه يهمچون منشور یمیه عدالت ترمکن جهت یاز ا یدگیچیپ باشد. یفراوانی م

ن عناصر سبب دور شدن از عناصر یدام از اکج و اصول است و توجه به هر ینتا، فرایندعناصري همچون 

ن یبهتر، ن این رشتهیمحقق یسازد. بنابر نظر برخ یامل را دشوار مکجامع و  یفیجه ارائه تعریگر شده و در نتید

1یچتر مفهوم عنوان بهتواند  یم یمیف از عدالت ترمیتعر
 يه اصول مختلف در آن جاکدر نظر گرفته شود  

 & Shapland( دییجو یگر را باز میدکی كمشتر يها نهیم مختلف و زمیمفاه، رد و در پی آنیگ یم

Robinson,2011,4.( هاي  بهره جستن از ظرفیت ي است احیاگر که بافرایندعدالت ترمیمی ؛ در معناي دیگر

عنوان یک سیاست  آفرینان دعواي کیفري است و به جبرانگر به دنبال برقراري صلح و سازش میان نقش

 يفرایندتالش دارد که بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. ، حقوق بزه دیده تأییدضمن ، انعطاف جنایی قابل

در  ينفع و ضرر ایاند  ثر شدهأجامعه که از جرم مت گریصورت لزوم اشخاص د بزه دیده و بزهکار و در که

متقابل با مساعدت و  يگفتگوها یطور فعال ط به لیسازد که در صورت تما یقادر مرا دارند  مقابله با جرم

  .استه از حادثه مجرمانه بپردازندووفصل مسائل برخ به حل طرف یب شخص ثالث کیحضور 

                                                     
1- Conceptual umbrella 
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 یمیعدالت ترمهاي  و مؤلفهها  جلوه 1392مصوب  يفرکی یسن دادرییران در قانون آیا گذار قانون

یک ه ماده کاي  به گونه؛ را مورد توجه قرار داده ين دعویان طرفیم یو اقدامات سازش يگریانجیازجمله م

ن ییعناصر آ ف و ازیاز تعر ین را بخشیطرف انیو صلح م يگریانجیم بر مکقواعد و مقررات حا، ن قانونیا

در  ینشگران اصلک از، يضابط عام دادگستر عنوان به)، یانتظام يروین( سینسته است. پلدا يفرکی یدادرس

 بزه با يتریکر نهادها ارتباط نزدیسه با سایدر مقا، جرم یو بررس ییشناسا یده مجرمانه و نهاد اصلیبرابر پد

گاه و نقش یاز جا یاشه نکهایی  فرصت و یسازمانهاي  تیاز ظرفگیري  ن جهت و با بهرهیدگان دارد. از اید

د. در یفا نمایا یمیترمهاي  برنامه يدر اجرا یتواند نقش مهم می، ده مجرمانه استیپد برجسته آن در مبارزه با

 يرا در اجراهایی  بیآس، گردد می متأثرها  دولت یتیمکحاهاي  استیه از سک ینهاد رسم یکحضور ، مقابل

س یپل يشود از فلسفه وجود می مطرح هک یگر تناقضید رتبه دنبال خواهد داشت. به عبا یمیترم يالگو

حداقل رساندن  به يدر راستا یه اقدامک یمیترمهاي  با برنامه، تیو امن جاد نظمیا ینهاد متول یک عنوان به

 یناش، هاست یدادرس فرایندت بر یمکحا ینترلکاهش چتر کو در واقع  یدادرس و اطاله يفرکیمداخله 

ت یر مأمورییس جامعه محور و تغیپل يبه سو یس سنتیمستلزم تحول در ساختار پلها  بیآس نیا شود. رفع می

  مدار است. تکمشار ییجناهاي  استیانجام س يبه سو، بودن يفرکیاست یصرف س يمجر آن از

 ل بهین يبرا آن سازمان يضرور س و لوازم و مقدماتیپل یمین نقش ترمیین مقاله تبیا یهدف اصل

ع یبد منظر نیاست و از ا يفرکی ین دادرسییقانون آهاي  تیبا لحاظ ظرف یمیالت ترمعد ياهداف الگو

هاي  تواند در برنامه می خودهاي  تین نهاد با ظرفیه اک یس و اقداماتیپل ینون به نقش تخصکه تاکاست 

 يدیجد يها و بسترها زمینه یه بررسک نیضمن ا. پرداخته نشده است، دینما ءفایا یمیترم مختلف عدالت

تأمل  قابل، دهیفراهم گرد 1392 مصوب يفرکی ین دادرسییب قانون آین موضوع با توجه به تصویه در اک

در تحقق عدالت پلیس و دادگستري  بین ییامدهایمسئله است که چه پ نیپاسخ به ا، ن مقالهیا خواهد بود.

 مصالح کنار در، ترمیمی دالتع از آن جا که، در نهایتبرقرار است؟ کیفري نظام با  در تعامل یمیترم

 و اصالح، دیدگی بزه ترمیم و جبران از جمله( کار بزه و دیده بزه هاي حق همتراز رعایت و تأمین به، جامعه

  .است سازگار، پلیس هاي آموزه و مبانی با که رسد می نظر به، دارد نظر نیز) مدار کرامت بازپروري

  کنشگري ترمیمی توسط پلیس-1

مقوله عدالت ترمیمی در میان مأموران پلیس به دنبال حاکم نمودن سازي  یمی یا گفتمانترمگري  پلیسی

، ها مکان، ها بین مأموران پلیس است که به ایشان القاء نماید که در تمام زمان شکل جدیدي از تفکر در
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ملیاتی آن و ع عمل نمایند. تعمیم این نوع تفکر صورت ترمیمی بیاندیشند و موضوعات و افراد باید به

ترمیمی هاي  برنامه در حضور پلیس هرچندمستلزم تهیه مقدمات آن است.  سازي، عالوه بر نیاز به گفتمان

توان به تعمیم شبکه  می را نیز به دنبال دارد که از آن جملههایی  لیکن آسیب، داراي مزایاي فراوانی است

ابهام و اجمال در تعیین ) Braithwaite,2002,78( رسمی کنترل اجتماعی از طریق ورود نهادهاي مدنی

 امکان عدول از انجام وظایف و عدم عملکرد واقعاً ترمیمی اکثر مأموران پلیس اختیارات پلیس و

)Ashworth,2002,578،( حکومت که ممکن هاي  نهادي رسمی از سیاست عنوان بهپلیس  پذیريتأثیر

عدم کنترل بر عملکرد ترمیمی ، دهد ه سوقرایانگ عوامهاي  ترمیم مدار را تا مرز سیاستهاي  است مدل

حقوق مسلم  نتایج معکوس حاصل از عملکرد غیرصحیح پلیس و به خطر افتادن نظم و امنیت و یا، پلیس

باید تغییراتی را ها  افراد در صورت تسامح و تساهل در انجام وظایف و... اشاره کرد. براي رفع این آسیب

هاي  اجراي برنامه فرایندرا بر مندي  م بر سازمان پلیس انجام داد و ضابطهحاکهاي  و سیاست در راهبردها

  ترمیمی پلیس حاکم نمود.

  ساختاري و مأموریتی فعالیت ترمیمی پلیسهاي  بایسته -2

شده  ءومت القاکح ه از طرفکاست هایی  یق خط مشیقانون از طر ياصوالً مسئول اجرا یس در مفهوم سنتیپل

س یانتظار از پل، گاهین جاینه و در ایشین پیگردد. با ا می از افراداي  عده یو بدنام یزن برچسب و اغلب باعث

 يلذا اجرا .ستین ییانتظار به جا، باشد می یترمهاي  برنامه يدر اجرا یطرف بی منصف و يه مجرک نیا يبرا

و وجود مقدمات  یفرهنگ و یسازمان ير راهبردهاییس مستلزم تغیدگان توسط پلید به بزه نسبت یمیترم عدالت

  .بود دواریام یمیعدالت ترمهاي  برنامه یتوان به اثربخش میها  آن صورت وجود ه درکالزم است هاي  نهیو زم

  ت محورکمشار ییجناهاي  استیوبگر به سکخشن و سرهاي  استیر راهبرد از سییتغ - 1- 2

خشن و هاي  سیاست، شود می به ذهن متبادرآنچه از اقدامات پلیس و به طور عام نظام عدالت کیفري معموالً 

در جنبش بازگشت به کیفر  اقدامات قبالً در قالب مکتب کالسیک حقوق کیفري و امروزه سزاگراست. این

یافته است. این سیاست در پرتو روابط پلیس با حکومت و نه در سایه  در چهارچوب عدالت استحقاقی تعمیم

منبعی  عنوان بهدیده  شود. در این نظام بزه می تعریف ن شکل گرفته وپلیس در برابر شهرونداهاي  مسئولیت

اهداف اولیه خود که همانا  شود که به حکومت در راستاي نیل به می جهت نیل به شواهد و مدارك شناخته

، دهند. در مقابل می دیدگان به پلیس خدمات کند و به عبارت دیگر بزه می کمک، نظم و امنیت است
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عنصري فعال در روند عدالت جزایی شناخته که از حقوق  دیده را بزه، در مفهوم موسع سیاست جنایی

عدالت ترمیمی به . دیدگان هستند در حال خدمت به بزه، جمله پلیس کنشگران از برخوردار است و فراوانی

 قرابت، همچون خصیصه غیرقضایی و مشارکت جامعه مدنی در اجراي آنهایی  ویژگی دلیل دارا بودن

  به سیاست جنایی مشارکتی دارد. بیشتري با نوع خاصی از سیاست جنایی موسوم

و اشتراك مساعی پذیري  مسؤلیت، تقسیم کار، مفهوم مشارکت در معانی مختلفی همچون سهیم شدن

جملگی بر کاربرد مفید ، گوناگونهاي  برداشت رغم به، است. با این حال مورد استفاده قرار گرفته

 ).9، 1392، سعیدي( اتفاق نظر دارند ه توسعه و رفع مشکالت اقتصادي و اجتماعیمشارکت در عرص

وجود آورده  گرایش سیاست جنایی را بهین تر مهمورود این واژه به قلمرو سیاست جنایی جدیدترین و 

اقتصادي و ، اجتماعی، بنا به علل و عوامل سیاسی، است. سیاست جنایی مشارکتی در دوره معاصر غرب

بحران ناکارآمدي و ناتوانی نظام عدالت کیفري در استفاده صرف از ابزارهاي سنتی  ویژه به شناختیجرم 

 پدیده مجرمانه بروز پیدا کرد و از عمر آن بیش از چند دهه زرادخانه حقوق کیفري جهت مقابله با

سرعت در حال گذارده و به  گذرد. اما در همین مدت کوتاه آثار ارزشمند و قابل توجهی به جاي نمی

هاي  تا جایی که به رویکرد اصلی سیاست جنایی بسیاري از کشورها و سازمان، تحول و تکامل است

  ی از جمله سازمان ملل متحد تبدیل شده است.الملل بین

است که در سیاست جنایی یک اي  منظور از سیاست جنایی مشارکتی بررسی و مطالعه، به طور کلی

مردم داده شده  کل جامعه یا ویژه بهبزه دیده و ، گذر اعطاي نقش به بزهکارکشور به جامعه مدنی از ره

پیشگیري از ، مأموریت اصلی متصور براي پلیس: این اصول عبارت از باشد. می است که داراي اصولی

پلیس  عمومی اقدامات پلیس توسط مردم دارد. تأییدمنوط به ، جرم است. توانایی پلیس در انجام این مهم

همکاري مردم در نظارت داوطلبانه بر اجراي قانون را تضمین نموده و از این طریق احترام به حقوق  باید

تواند ضرورت استفاده از اقدام فیزیکی را کاهش  می میزان همکاري مردم نماید. تأمین عامه را نیز حفظ و

طرفانه و  بی خدمات بلکه از طریق نمایش مداوم ارائه، پلیس نه از رهگذر جلب افکار عمومی. دهد

پلیس باید به میزان ضرورت از نیروي فیزیکی  .منافع عمومی باشد باید به دنبال حفظ، اقدامات قانونمند

هشدار و اقدامات تعقیبی  البته زمانی که، رعایت قانون و اعاده نظم و قانون استفاده کند، امنیت تأمینبراي 

ارتباط خود با مردم را حفظ کرده و این واقعیت را القاء ، ایطپلیس باید در تمام شر .دیگر مؤثر واقع نشود

هستند. پلیس بودن مختص مأموران رسمی پلیس که رابطه  نماید که پلیس از مردم بوده و مردم از پلیس
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بلکه هر شهروند در راستاي ، نیست کنند می استخدامی با پلیس داشته و در ازاي خدمات حقوق دریافت

پلیس باید به طور مستقیم وظایف خاص خود را انجام . شود می ک پلیس محسوبحفظ منافع عمومی ی

 غصب قدرت ایشان ننماید. داده و در مورد وظایف نهادهاي قضایی دیگر مداخله نکرده و یا اقدام به

نظمی است و نه صرف  بی ارزیابی کارآمدي و سودمندي اقدامات پلیس منوط به عدم وجود جرم و

  ).Nazemi,2002,39( برخورد با جرائم ت ظاهري درمشاهده و اقداما

تمام این اصول مبین نوعی ارتباط مأموریتی پلیس با جامعه مدنی است که ضمن ارتقاي مقبولیت 

 دهنده دقت در این اصول تشکیل .پلیس در انجام وظایف خود خواهد شد عمومی پلیس باعث موفقیت

بخش  عنوان به ترمیم مدار پلیسهاي  نتیجه اجراي برنامه مبانی اصلی اجراي سیاست جنایی مشارکتی و در

مهمی از مفهوم موسع سیاست جنایی خواهد بود. به تازگی در نیروي انتظامی نیز در جهت تعمیم جامعه 

و ارتقاي مشارکت جامعه مدنی در امور انتظامی و در واقع مردمی کردن امنیت در کنار  محوري پلیس

  عملیاتی شده و در حال اجرا است.» پلیس افتخاري«دیگري مانند هاي  طرح ،پلیس محله و همیار پلیس

  س جامعه محوریبه پل یس سنتیس از پلیتحول در سازمان پل - 2- 2

ارتباط ، ده مجرمانهیپس از وقوع پد: ر استیس شامل موارد زیدر سازمان پل یمیترمهاي  برنامه يط اجرایشرا

ان شده یخصوص اعتماد ب در یمختلفهاي  هیشود. نظر می آغاز، سیپل ژهوی به يفرکیده با نظام عدالت یبزه د

 يالگو ياجرا ينمونه ارتباط نهادها يبرا( جاد ارتباطیا يمعتقد است برا »د جانسونیوید«نمونه  ياست. برا

د را از طر يگریخود و دهاي  ه ترسکند کجاد ینده از اعتماد را اکآ يد بتواند فضایفرد با) یمیعدالت ترم

 يت فعال تمام اعضاکه مشارک ییجا از آن .بخشد ءرا ارتقا تأییدت و یحما رش ویپذ د بهیشدن برهاند و ام

س یمانند پل یکنندگان لیگر از جمله تسهیدیکاعتماد متقابل به  مستلزم وجود یمیعدالت ترم فرایندحاضر در 

 يفرکی ین دادرسییقانون آ 30ماده  ت مورد اشاره دریتوان از ظرف می، م مدار استیترمهاي  در برنامه

م یترم يهافرایندس اشاره دارد در یپل يروهایده بودن نیآموزش د لزوم مورد اعتماد و ه بهک 1392مصوب 

ا ین یادیاز جمله اعتماد بن هکاست  یمختلف ابعاد ين ماده دارایز استفاده نمود. اعتماد مورد اشاره در ایمدار ن

ح عدالت یصح ياجرا هرچند الزمه شود. می را شامل يو اعتماد نهاد یشخصن یاعتماد ب، يت وجودیامن

ش یافزا بر، سیم مدار در پلیترمهاي  برنامه ياجرا متقابل تأثیرز بر یناي  عده یول، س استیاعتماد به پل یمیترم

وان تمام ت می قین طریاز ااند  ردهک تأکیدسخن گفته و  دهید س و بزهین پلیر در روابط بییاعتماد و تغ

  ).Wilcox & Young,2007,103( ر دادییس را تغیپل یمنف يردهاکارکدر مورد  نیشیپهاي  فیتعر
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منصفانه  يدگان در اجراید اران و بزهکن بزهیس بیبه پل ینسب از محققان به وجود اعتماد یبرخ هرچند

مرنگ کاز  يریمنظور جلوگه به کاند  ن حال هشدار دادهیدر ع یول، اند نموده طرفانه عدالت اشاره بی و

سازمان  لکجامع داشته و در سطح  يردیکرو، یمیس نسبت به عدالت ترمین اعتماد الزم است پلیشدن ا

ان یش اعتماد میس در افزایمتوسط و خرد پل، النکدر سطوح  یمیم عدالت ترمیواقع تعم در .در پیش دارد

  .نمود فا خواهدیا ییسزاه ب نقش یمیس و مخاطبان عدالت ترمیپل

  هاي عدالت ترمیمی توسط پلیسفراینداجراي  -3

وجه ، بودن یمیدر ترم یول، متفاوت باشند یلکن است از نظر شکمم یسیپل یمیترمهاي  هرچند برنامه

دسته دو توان در  می را یمیگسترش عدالت ترم يس در راستایپلهاي  برنامهین تر مهمدارند.  كاشترا

  :ردکبندي  میتقس

  ري پلیسمیانجیگ - 1- 3

 یو حت یمیهاي عدالت ترم ن برنامهیاز اول يگریانجیم فرایند یمیهاي عدالت ترم ان شیوهیدر م

 با يگریانجیشود. رابطه م انجام میها  در دادگاهم و غیرمستقیم یطور مستق هاست که به ترین آن گسترده

میانجیگري در قانون  نماید. ن دو از هم دشوار مییک ایک است که تفکینزد يبه حد یمیعدالت ترم

؛ سه اصل مهم هست يدارا يالت ادارکیث ساختار و تشیاز ح 1392مصوب  يفریکآیین دادرسی 

منظور از موقعیت داشتن تعقیب در میانجیگري  بودن. ياریده مدار بودن و اختیبزه د، بیبودن تعق یمقتض

  است. ادگاهدر د مفید تشخیص دادن تعقیب و اختیاري بودن آن از سوي مقام قضایی

 يفرکی يگریانجیهر نوع م يش شرط الزم براینه و پیزم شیدر میانجیگري پ ياریت اختکاصل مشار

ان ین اصل ممتاز مین خواهد رفت. ایاز ب  گريیانجیم فرایندب یان موفقکبوده و بدون آن امها  در دادگاه

ده و ین حق انتخاب به بزه داست و در آ يفرکی یدگیرس یرسم يهافرایندبا  یمیعدالت ترم يهافرایند

استفاده از  یاصول اساس 13ماده » پ«در بند  ).199، 1391، يابرندآباد ینجف( ار واگذار شده استکبزه

د با یار نباکده و بزهیاز بزه د یکچ یه«ه کدارد  یمقدر م يفرکیدر امور  یمیعدالت ترم يها برنامه

  »ا وارد شوند.یمجبور  یمیترم يندهایرفتن برآیا پذی یمیترم فرایندت در کرمنصفانه به شریغ يها روش

ه قبل ک ییها جلسه یست طیبا یم، اش به میانجیگري ار پس از قبول ارجاع پروندهکدر میانجیگري بزه

ار کرا اساس یت عمل خود را بر عهده بگیرد زیگیرد مسئول از آغاز آن توسط میانجیگر شکل می
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ت یار مسئولکد و هرگونه انیآ ینشست حاصل م یه در طکاست  یه حصول به توافقاتیمیانجیگري بر پا

ازآن بزه  سازد. پس ین میکبسا کان لم  دن به اهداف آن را دشوار و چهیرس، ارکتوسط بزه یابکارت يخطا

ام یتبع آن الت وفصل موضوع و به  دن به توافق بر سر حلیمنظور رس ست به یبا یار هر دو مکده و بزهید

موتور ، افتن به هدفیمنظور دست  را به یز، را داشته باشند یافکاق یزه و اشتیجرم انگ از یناش يدردها

ضوابط خود را در زمینه  ین در آن است. هر نظام حقوقیاق طرفیزه و اشتیه جلسات میانجیگري انگکمحر

 از الهام با سیپل ).106، 1388، يآشور( ردکا انصراف از آن مشخص خواهد یب و یضرورت تعق

 وفصل حل در خصوص هایی اقدام، میانجیگري بر یمبن یقانون فهیوظ ياجرا در و گذشته هاي استسی

 ارکبزه و دهید بزه نیب میانجیگري آن ینیع نمود هک آورد می عمل به دعوا اصحاب نیب مجرمانه دهیپد

  ).137، 1385، سماواتی( شود می انجام یعرف یررسمیغ و یرسم صورت  به هک است

ر را به دنبال یدگان منافع زیبزه د يبرا، يفریعدالت ک فرایندن یس در همان مراحل آغازیپل يگریانجیم

سته یک گواه نگریتنها   و نه فرد عنوان بهده یبه بزه د، يگریانجیم و وفصل سازشکارانه هاي حل در روش. دارد

که  يفرد عنوان بهده یبه بزه د ها ن روشیدر ا، دیگر بیان به ).22- 12صص. ، 1391، نجفی ابرندآبادي( شود می

ي فریک یدادرس نییآ قانون 82سازوکاري در ساختار ماده  تیب و در وضعیم آزار و آسیطور مستق  به

منظور دست یافتن به صلح و   شده و مراجع قضایی را مکلف کرده است که به بینی  پیش 1392مصوب 

ده دعوت یاز بزه د میانجیگر. ندینماگري استفاده از راهکارهایی همچون میانجی، سازش میان طرفین اختالف

افت خسارت آگاه شود و یدر زمینه از حقوق خود در، هاي خود را ابراز کند و منفعت ها کند تا عالقه می

 .خود را بهتر ابراز کند هاي منفعت، حل اختالف فراینداموزد و در یهاي استفاده از مشورت و مشاوره را ب راه

 نمونه يشود تا احساسات خود را برا ده فرصت داده مییبه بزه د، ختالف سازشکارانههاي حل ا در روش

 مشاوره و ياو برا یین رهگذر امکان راهنمایکه از ا چرا؛ ت خود ابراز داردیرضا ایت و یحساس، خشم، شرم

ن را فراهم ن امکایا، رون از دادگاهیمصالحه ب يها روش، یفاتیو تشر ینظر شکل از؛ شود درمان فراهم می

 يو کاغذباز ير اداریفات دست و پاگیر شدن در تشریخسارت خود را بدون درگ دهیکه بزه د کنند می

 شود سرعت جبران می  ده بهیان وارده به بزه دیهرگونه ز، يگریانجیهاي م با توسل به شیوه؛ افت کندیدر

جاد نظم و یا ینهاد متول  یک عنوان هبس یپل يشود از فلسفه وجود ه مطرح میک یتناقض ).195، 1390، قوام(

 و در یو اطاله دادرس يفرکیبه حداقل رساندن مداخله  يدر راستا یه اقدامک یمیهاي ترم با برنامه، تیامن

ها مستلزم تحول  ن آسیبیشود. رفع ا می یناش، ستا ها دادرسی فرایندت بر یمکاهش چتر کنترلی حاکواقع 
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 يفرکیاست یصرف س يت آن از مجریر مأمورییمحور و تغ س جامعهیسوي پل  به یس سنتیدر ساختار پل

  ).127، 1385، کاشانی( ت مدار استکمشار ییهاي جنا سوي انجام سیاست  به، بودن

  میانجیگري کیفريبه  يشدن دعاو یدر منته پلیسنقش  -1- 3- 1

 انجام دار عهده و تهداش قرار دادسرا طول در که است يفریک عدالت نظام ينهادها جمله از سیپل نهاد

 ينقش گسترده و حضور يداراپلیس . است دادسرا نظارت با البته يفریک فرایند در یمقدمات قاتیتحق

که  نیبا توجه به ا و پردازد ت مییبه فعال یگوناگونهاي  زمینه است و در هاي مختلف پررنگ در عرصه

ار یبس، کند قوع جرم به آن مراجعه میده بعد از ویاست که بزه د هایی ن بخشیس جزو اولیسازمان پل

تر  ر شاهد حضور پررنگیهاي اخ باشد که البته در سال مؤثر يفریک يتواند در خصوص سازش دعاو می

ترین  ترین و برجسته از شاخص یکی یسیساختار پل ).73، 1394، صبوحی( ایم ن خصوص بودهیدر ا پلیس

دارند الزمه و  يفور یتیکه جنبه حما سیپل هست. خدمات يفریمرحله از مراحل دستگاه عدالت ک

اقتدار  ای ییتوانا زانیهست و سنجش م يفریو مثبت از دستگاه عدالت ک حیشرط درك و تصور صح پیش

 دارد یبستگ سیو دستگاه و ساختار پل سیخدمات پل مقرراتو  سیدولت به عملکرد پل کیو ضعف 

ا یده و ین واحد مورد مراجعه بزه دینخست عنوان به، س در قالب واسطهینقش پل ).76، 1394، صبوحی(

س با توجه به یواقع پل بدیل است. در بی، شود صحنه جرم حاضر می ه بر اساس درخواست افراد درک ينهاد

پذیرش و درخواست عناصر  مورد یانجیم عنوان بهاغلب ، يگریانجیم فراینددر ، ه داردک یشأن و منزلت

  د.شو جرم وارد می دهنده  تشکیل

کند و  مالقات و مقدمات آن را فراهم می ان و زمانکم، دیده  آموزش یانجیم عنوان بهس یپل

و  یشوند تا اطالعات واقع ق مییس تشویپل شده توسط ایجاد يل اعتماد و فضایدل کنندگان به شرکت

 تأثیر، ارکزه بزهیده از انگید بزه، مالقات نینند. در اثر اکان ینده را بیگذشته و آ، احساسات حال

ده مجرمانه یه در وقوع پدکار کبزه یو فعل یالت قبلکار و مشکبر رفتار بزه ییو اقدامات قضا يریدستگ

 و بزه يمعنو، يده اعم از صدمات مادید بزه ز از آثار بزه بریار نکشود و بزه آگاه می، مؤثر بوده است

و  يبزه و آثار فرد یحقوق يامدهایز پن ایطرف ز ضمن آگاه نمودنیس نیشود. پل ه مطلع مییثانو یدگید

در  یسع، گذار بر بزهتأثیرعناصر  كو نقاط مشتر رسوم و  آن و با استفاده از فرهنگ و آداب یاجتماع

  ).202، 1397، و همکاران یمقدس( دینما ده مجرمانه مییوفصل پد حل

محض وقوع   ن بهیواقع طرفاز م ياریکه در بس ن مؤثر باشند چراین طرفیتواند در امر سازش ب س مییپل
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تواند اختالف را در همان  ن واحدها مییا يجاه و اقدامات مناسب و ب کنند میمراجعه  يکالنتر به، جرم

 حقوق تیرعا اساس بر جامعه افراد رابطه گردد مقرر هرگاه دیگر عبارتی بهخاتمه دهد.  شیدایپ يابتدا

 که است ییروین تأسیس مستلزم امر نیا ياجرا ضمانت، گردد استوار گرانید حقوق به تجاوز عدم و گرانید

 از استفاده موارد یبرخ در اجرا ضمانت نیا ).135، 1388، مراغه یوسفی( باشد آن قیدق ياجرا بر ناظر بتوانند

 يراستا در اراتیاخت از یکی عنوان به يریدستگ رو ازاین .طلبد یم را افراد يریدستگ بر یمبن یخاص اریاخت

 ترین برجسته و ترین شاخص از یکی یسیپل ساختار. است شده واگذار سیپل به یعموم نظم حفظ ظیفهو  انجام

 و الزمه دارند يفور یتیحما جنبه که سیپل خدمات .هست يفریک عدالت دستگاه مراحل از مرحله

 و اراقتد ای ییتوانا زانیم سنجش و هست يفریک عدالت دستگاه از مثبت و حیصح تصور و درك شرط پیش

  .دارد یبستگ سیپل ساختار و دستگاه و سیپل خدمات مقررات و سیپل عملکرد به دولت کی ضعف

  یمیترم عدالت با در تعامل سیپل مشکالت -1- 3- 2

، نهیزم نیس در ایاز مشکالت پل یکند. برخ مأموران آن دشوار می يرا برا يگریانجیس انجام میت کار پلیماه

ل یس به دلیمکن است پلمس است. یز مخصوص پلین یگران دارند و برخیانجیر میاست که سا یهمان مشکالت

ن مشکالت یحل ا يبرا ).76، 1392، غالمی( ل کندین دعوا تحمینظرات خود را به طرف، که دارد یقدرت

نوع  يادیبندي جرائم تا حد ز دسته توان از ابتدا با حل مشکل اول می يمثال برا يبرا .رسد به نظر می يریتداب

ره ارجاع و یداري را در دا صالحیت که کارشناس نیا ایس را مشخص کرد و یتوسط پل يگریانجیجرائم قابل م

ست ین يازیاوالً ن، حل مشکل دوم يبرا .ن کندیرا مع يگریانجیها به کار گمارد تا موارد قابل م م پروندهیتقس

در  يگریانجیجاد واحد مخصوص میبا ا توان اً مییکند و ثان يگریانجیس در انواع گوناگون مناقشات میپل

حل مشکل  يبرا ).55، 1397، مقدسی و همکاران( کار را به دست متخصصان مربوطه سپرد، سیهاي پل اداره

کارشناسان  یعنی، عکس ا بهیآموزش داد و  يگریانجیامر م يرا برا یتوان افسران مخصوص ز مییسوم ن

حل مشکل  يبرا .س متخصص به کار گرفتیپل عنوان بهمدت  کوتاه یهاي آموزش دوره یرا با ط یروانشناس

رش یبه پذ يچ اجبارینان داده هیاطمها  آن س بهیمردم را باال برد و با نظارت بر کار پل ید آگاهیچهارم و پنجم با

کارگیري اصول عدالت  که در به یگر مشکالتیاز د ).88، 1396، شیري( ج آن ندارندیا نتایس یپل يگریانجیم

ه یآرام که از امکانات تهو يک فضاین اصول وجود یا برد شین است که در پیس وجود دارد ایپل يبرا یمیترم

هاي مشاوره و  که در اکثر مواقع اتاق درحالی، است تیار حائز اهمیبرخوردار باشد بس یو نور و مساحت کاف

  ).89، 1386، فروزش( ن امکانات استیفاقد ا يکالنتر يمستقر در واحدها يمددکار
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  گروهی و ترمیمیهاي  نشست - 2- 3

در  یمثبت تأثیرن روش یاز اگیري  بهره، ایاسترالشناسی  صورت گرفته در مؤسسه جرمهاي  بر اساس پژوهش

ن یدر ا ).102، 1392، غالمی( داشته است يفرکیس و نظام عدالت ینسبت به پل ارانکر بزهکر طرز تفییتغ

گران یانجیاز م، کننده لیتسه عنوان بهده یآموزش د سیده و پلید بزه، ارکافزون بر حضور بزه، برنامه

  گردد. می استفاده یجامعه مدن يو نهادهاها  آن و خانواده یجامعه محل يمانند اعضا يگرید

شود  می ن انتخابیعموماً از افراد مورد توافق و امکه  یس با دعوت از جامعه محلیپلها  ن نشستیدر ا

ردن ک یکنزد در یسع »دهیآموزش د کننده لیتسه عنوان به«، نیطرفهاي  و با دعوت از خانواده

ت مأموران مجرب کنمونه مشار يعهده دارد. برا ت اداره جلسه را برین نموده و مسئولیطرفهاي  دگاهید

اهش کجلسات معتادان گمنام جهت  يبه برگزار کمکحضور و  يرو براین نیس و بازنشستگان ایپل

 يگریانجین روش نسبت به میت ایاست. اهم ن حضوریاز ا یمعتادان نمونه موفق كتر اد ویاعتهاي  بیآس

ده ید وجود بزه يگریانجیرا در میز، شود می مشخص، م استیده مستقیده ه فاقد بزک یدر خصوص جرائم

م وجود یده مستقید سلب شده است و بزهاي  محله تینمونه امن يه براک یدر جرم یول، م الزم استیمستق

 یناتوان يامدهایپ، یاصل گر لیتسه عنوان بهس ین جلسات پلیاربرد خواهد داشت. در اک روش دوم، داردن

 يبرارا له راه ین وسیشود و بد می رکت داوطلبانه را متذکمشار، ح دادهیرا توض یلکدن به توافق یدر رس

 يشرمسار«د جایا، اربرد داردکها  نشست نیا ه درک يگریزم دیانکسازد. م می نشست فراهم ادامه

فعل  بر مجرم بر تأکید يبرگرفته شده و در آن به جا »تیث ویبرا« هیه از نظرکاست  »نندهکریبازپذ

  شود. می تأکیدمجرمانه 

نیز مورد توجه  1392مصوب کیفري در قانون آیین دادرسی کیفري  فرایندمشارکت جامعه مدنی در 

 به طور صریح مذکور قانون 66ره متغیر است. هرچند از ماده صاد بوده و از اعالم جرم تا اعتراض به احکام

توان به این نتیجه رسید که جامعه  می لیکن به نحو ضمنی، توان موضوع عدالت ترمیمی را برداشت نمود نمی

مردم نهادي که هاي  به سازمان ماده زیرا این، ترمیم مدار را داردهاي  مدنی امکان تشکیل و شرکت در برنامه

محیط ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، زنان، درباره حمایت از اطفال و نوجوانانها  آن امهاساسن

اجازه داده است ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندي است، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، زیست

. رسی شرکت کنندفوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادهاي  به جرائم ارتکابی در زمینه تا نسبت

 در مورد اشخاصی تشکیل، این حلقه که ریشه در فرهنگ بومی شمال کانادا دارد تعیین مجازاتهاي  حلقه
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، دارند هر کیفري را که حلقه مجازات تعیین کرده است شود که به بزه خویش اقرار داشته و آمادگی می

دیده و  اصلی آن توجه به نیازهاي بزه و هدفتواقفی و دوستانه بوده ، داوطلبانه بپذیرند. فضاي درون حلقه

  .بزهکار است دیده و تعیین مجازات حلقه التیام بزههاي  حلقه، التیام بزهکار است. به دیگر سخن

دیدگان و اعضاي جامعه در رسیدن به توافقی درخصوص نوع و میزان  بزه، قضات، وکال، مأموران پلیس

 نهایی به قاضی پیشنهاد تأییدتوافق مذکور پس از تصویب جهت ، لحا دارند. با این مشارکت فعالی، مجازات

دارد و آثار مجازات و  متن جامعه و برخورد با بزه قرار لیس دره پک توجه به این باها  شود. در این حلقه می

طرح محسوب شود.  دهنده پیشنهاد تواند از اعضاي اصلی می، کند می جرم را مستقیم و بدون واسطه لمس

در تشکیل این  تواند نقش مهمی می اصلی و مجري عدالت کیفري کننده تسهیل عنوان بهپلیس ، بر این افزون

دعوت کند. هرچند ها  صورت لزوم از افراد باتجربه در این حلقه مناسب داشته باشد و درهاي  در محلهها  حلقه

که مقنن براي هایی  بل گذشت و ظرفیتلیکن در جرائم قا، اند به مرحله عملیاتی نرسیدهها  ایران این حلقه در

 .تواند به نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرند می، در نظر گرفتهها  آن غیرکیفري فصل حل و

   نتیجه

 هکاست  یروش یمیست. عدالت ترمین نکمم یبر سزاده یعدالت مبتن يتنها با اجرا یاستقرار عدالت واقع

د. لذا ینماء و اصالح را اعطا ییایپو، كان تحرکو به آن امسزاده محسوب  یمل عدالت سنتکتواند م می

سزادهنده  يالگو بیه باعث تخرک ییا الگویفر است و کیه الغاگر کاي  نمونه عنوان بهن الگو ید به اینبا

ام یجبران و الت، از بزه یناشهاي  بیه در جهت اصالح آسکشود  می محقق یست. عدالت زمانینگر، است

، اسالم يفرینظام کتالش شود.  ازهاین نیو در جهت رفع ا ییده شناساید بزه يو معنو يماد يازهاین، آن

 کینزد زین یمیعدالت ترم هبا آموز، داشته يو بازپرور یسزادههاي  هیکه با نظر یعالوه بر شباهت و قرابت

 و جامعه، دهید بزه دادن قرار هم کنار در یمیترم عدالت هدف نیتر یاصل رسد. می و سازگار به نظر

 و شود یم توجه دهید بزه يازهاین به آن جهینت در که است کارآمد ینیآفر نقش کی انیجر در بزهکار

 تعامل نیا از زین جامعه و ردیپذیم را شیخو مجرمانه عمل از یناش يهاتیمسئول آگاهانه زین بزهکار

 يده محور و اجراید رد بزهیکس در روینقش پل کبدون ش .کند می يمندتیرضا احساس سازنده

شورها عموم مردم به آن کثر که در اکاست  يس نهادیرا پلیبدیل است. ز بی یمیهاي عدالت ترم برنامه

گویی  . لزوم پاسخکنند میبه آن مراجعه  یدگید ن بزهین اعتماد در مراحل نخستیل ایاعتماد دارند و به دل

از  يریضمن جلوگ، در زمان مناسب یمیهاي ترم امهده مجرمانه و استفاده از برنیس به پدیع و مؤثر پلیسر
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باعث ، يفرکینظام  مورد افراد به و مراجعه بی یاطاله دادرس، هیبزه دیدگی ثانو، یهاي شخص گسترش انتقام

دگان خاص و بالقوه ید س به بزهیتوجه پل ده خواهد شد.ید بزه يو معنو يام آالم و جبران خسارات مادیالت

دیدگی بیشتر قرار دارند و انجام اقدامات  زنان که در معرض آسیب ان وکدوک، همچون سالمندان

  گذار است.تأثیر ییدر توسعه عدالت قضا یمیهاي ترم برنامه يپیشگیرانه و اجرا

ن ممکن یطرف به نام صلح و سازش وجود ندارد. يگرفته در دادسرا واحد  در خصوص سازش انجام

ن امر ارجاع یا يبرا يکه دادسرا پرونده را به کالنتر نیا ای د وسازش کنن یاست نزد خود مقام دادستان

 یرسدن داییآ يشده برا  ف بیانیدر تعر 1392مصوب  يفریک ین دادرسییآ قانونک ی  دهد. در ماده

 يبرا يگریانجینهاد م قانون نیا برده شده است. در  ن نامین طرفیو صلح ب يگریانجیصراحتاً از م يفریک

 يمثبت در راستا یتوان گام ن اقدام را مییشده است که ا  بینی پیش رانیا يفرین کیقوان ن بار درینخست

ستم یکه در حال حاضر در س یاقدامات کرد. یابیارز یجهان ران با تحوالتیا يفرین کیقوان یهماهنگ

ست که ا ها هدادگا يکاستن از بار دعاو يبرا شتریشود ب ن انجام میین طرفیب یآشت يران در راستایا ییقضا

ت کامل نداشته یاگر رضا یحت کنند ن مصالحهیطرف یشود که به هر صورت مواقع تالش می ياریدر بس

 یمیاز اصول عدالت ترم ياریگیرد بس می حل اختالف هم انجام يباشند. آنچه در حال حاضر در شورا

  شود. ت نمییرعا

انتداري در استناد به متون و ارجاعات موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز ام: مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع
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