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چکیده
یکی از آموزههای نوین حقوق کیفری در ترسیم سیاست کیفری ،توجه ویژه بهجایگاه بزهدیده و ترمیم خسارات و
هزینههای وارده به وی با توسل به ابزارها و نهادهای غیرکیفری و غیررسمی برای حلوفصل امور کیفری است.
در دهههای اخیر بهعلت مشکالت ناشی از اجرای عدالت کیفری گرایش نظامهای حقوقی بهه عهدالت ترمیمهی
بیشتر شده است .اندیشهها و فرمایشهای حضرت علی(ع) همواره بخش اعظمی از سیاسهت حقهوقی اسهالم را
تشکیل داده است .حال باید دید عدالت ترمیمی در دیدگاه و اندیشه علوی وجود داشته یا خیر؟ .به نظر میرسهد
عدالت ترمیمی در دیدگاه علوی جایگاه ممتاز و ویژهای داشته است .پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی
و با استفاده از منابع کتابخانهای نگارش یافته درصدد است تا عدالت ترمیمی موردپهییرش حضهرت علهی(ع) را
مورد تحلیل قرار دهد .یافتههای پژوهش حکایت از وجود مصادیق مختله عهدالت ترمیمهی از منظهر حضهرت
علی(ع) دارد ،هرچند لفظ عدالت ترمیمی در هیچیک از فرمایشهای حضرت بهکار نرفته لیکن ایشان در 1011
سال پیش اهمیت عدالت ترمیمی را موردتوجه خاص و ویژه قرار داده و عالوهبر اجرای آن همواره مهردم و نیهز
آیندگان را به اهتمام ویژه نسبت به گرایش به عدالت ترمیمی دعوت نموده است .تأسیساتی از قبیل بهزهپوشهی،
اصالح ذاتالبین ،شرمساری ،ماهیت جبرانی دیه و پرداخت آن از بیتالمال و میهانییگهری محوریهت گفتمهان
علوی عدالت ترمیمی را تشکیل میدهند.
کلید واژهها :امام علی ،نهجالبالغه ،عدالت ترمیمی ،میانییگری ،دیه.

 .1استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد
* :نویسنده مسئول

Email: aminkiani31@gmail.com
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عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع)

 .1مقدمه
عدالت از ضروریات حیات اجتماعی جوامع بشری است و در سیر تاریخ تفکر و اندیشه ،همواره سهم
قابلتوجهی از مسائل را به خود اختصاص داده است .اندیشمندان از گیشته تاکنون تعاری متعدد و بعضاً
متضادی را از عدالت ارائه دادهاند .صرفنظر از منشأ و تعدد تعری عدالت ،در این واقعیت که اصل آن
توسط اسالم پییرفته شده است تردیدی وجود ندارد .مفهوم عدالت از اصول کانونی اسالم است که جایگاه
ویژه و ممتازی در اندیشه سیاسی و حقوقی اسالم دارد .1اندیشمندان اسالمی در حوزههای مختل عدالت
نظرات قابلتوجهی ارائه دادهاند ،ابنخلدون معتقد است عدالت خصیصه ماهوی نظم الهی در کائنات است
و عالوه بر آن معتقد است ،عدالت بهمعنای قرار دادن هر چیز در جای خودش و ایفای اهلیت و رعایت
استحقاقها است .از نظر فارابی سعادت جامعه در گرو تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم
براساس رفاه اجتماع است نه رفاه فردی .فارابی معتقد است رفاه اجتماع محقق نمیگردد مگر در تحت
لوای ریاست فاضله و آن ریاستی فاضله است که بر اساس عدالت باشد ،همچنین میافزاید که عدالت
ناشی از فضیلت و حکمت است (فارابی .)71 :1731 ،خطبهها ،نامهها ،مواعظ و قضاوتهای حضرت
علی(ع) بهعنوان بخش بسیار مهمی که پس از قرآن بیانکننده دیدگاههای اسالم است موردتوجه است.
با بررسی اندیشه و سیره حضرت علی(ع) بهجایگاه رفیع عدالت در اندیشه ایشان پی میبریم .2عدالت
مفهومی مطلق است و شامل گونههای مختلفی میگردد ،هر گونه از عدالت ،ضمن مقید کردن این مفهوم
بیانکننده معنای مختص به خود است .چنانکه از مفهوم عدالت اجتماعی معنای خاص خود به ذهن متبادر
می گردد و از مفهوم عدالت ترمیمی نیز معنای مختص به خود و البته متفاوت از سایر گونههای عدالت
مستفاد میگردد .عدالت ترمیمی ،پارادایم نوین عدالت جنایی است که جهت خصوصی بزه را بر جنبه
عمومی آن ترجیح میدهد .پاسخهای ترمیمی را بهجای کیفرهای تنبیهی پیشنهاد میکند و بر آنان تأکید
مینماید و بازپییری بزهکار و اصالح آسیبهای ناشی از جرم نسبت به بزهدیده را مورد هدف قرار میدهد.
یکی از جدیدترین آموزههای حقوق کیفری در ترسیم سیاست کیفری ،توجه ویژه بهجایگاه زیاندیده و
ترمیم خسارات و هزینههای وارده به وی با توسل به ابزارها و نهادهای غیرکیفری برای حلوفصل امور
کیفری است ،سیاستی که از دهه  1111بهعنوان نهضتی اجتماعی جهت اصالح نظام عدالت کیفری
مطرحشده (غالمی )3 :1737 ،و تحت عنوان عدالت ترمیمی 7نامیده میشود.
عدالت ترمیمی اصطالحی است که طیفی از برنامهههها و فعالیهتهها را کهه بهدیلی در برابهر
رویکردهای رسمی است ،زیر چتر واحدی جمع کرده است ( .)Miller, 2013: 248واقعیت آن است که
رویکردهای انتزاعی و میرد حقوق کیفری کالسیک در بعضی موارد سبب اییاد فاصله و گسست میان
جامعه و نظام عدالت کیفری میگردید .اما عدالت ترمیمی عالوهبر صلحمحور بودن به خواستههای جوامع
" .1همانا ما پیامبران خود را با دالیل روشن و آشکار فرو فرستادیم و همراه آنان کتاب و ترازو روانه کردیم تا مردم به عدالت و قسط برخیزند"
(حدید" .)22/مامورم که عدالت را میان شما بر پای دارم" (شوری.)12/
 .2نِ.ک :نهجالبالغه :نامه ،22/نامه ،21/خطبه ،12/خطبه،73/خطبه ،11/خطبه ،171/خطبه.220/
3. Restorative Justice
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محلی و بایستههای عرفی زمان و مکان بهدنبال ترمیم روابط آسیبدیده بزهدیده ،بزهکار و اجتماع است و
تلقی عدالت ترمیمی از بزه و فرآیند ترمیم بستری برای پیوند هرچه بیشتر و عمیق میان بزهدیده ،بزهکار و
جامعه با یکدیگر است.
گر چه بدون شک میتوان برای عدالت ترمیمی جایگاه دینی در نظر گرفت اما این مقاله درصدد
بررسی جایگاه عدالت ترمیمی از منظر حضرت علی(ع) است و با بررسی اندیشه و سیرهی عملی امام
علی(ع) درصدد یافتن نسبت میان اندیشههای ترمیمی حضرت علی(ع) با آموزههای عدالت ترمیمی است.
 .1-1بیان مسئله

عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و درعینحال سنتی و ریشهدار از عدالت است .در دهههای اخیر به علت
مشکالت ناشی از اجرای عدالت کیفری گرایش نظامهای حقوقی به عدالت ترمیمی بیشتر شده است.
عدالت ترمیمی بهعنوان یک تئوری جدید در نظام عدالت کیفری ،سابقههای به قهدمت حهضور بشهر در
تاریخ دارد ،اما طرح آن بهصورت جدی در اروپا آغاز گردید .تیدید حهیات عدالت ترمیمی از ربهع آخر
قهرن بیسهتم آغاز گردیده و اکنون نهتنها در قلمرو سیاستگیاری جنایی ملی ،بلکه در قلمرو بینالمللی
نیز مورد استقبال قهرارگرفته است؛ بهنحویکه ،اکنون بهسرعت به مفهومی جهانی در نظامهای مبتنی بر
عدالت بدل گشته است (غالمی .)310 :1737 ،وجود تأسیسات ترمیمی از قبیل سفارش به گفتوگوی
خصوصی و آشتی با کسی که به دیگری بدی کرده (متی )13 :12 ،و نیز داستان محاکمة زن بدکارهای
که سران قوم ،او را در حال زنا یافته و از حضرت عیسی(ع) تقاضا کردند مطابق آیین موسی(ع) او را
سنگسار کرده و بکشد؛ اما حضرت عیسی(ع) او را عفو میکند (یوحنا ،بیتا ،)11-2 :حکایت از وجود
اندیشههای ترمیمی در گیشته دارد .وجود نهادهای ترمیمانهای از قبیل :اصالح ذاتالبین ،میانییگری و
سازش ،شرمسار و بازپییر کردن مرتکب ،بزهپوشی در جهت متنبه ساختن مرتکب ،پرداخت دیه از بیت-
المال و توبه حکایت از وجود عدالت ترمیمی در اندیشه و سیره امام علی(ع) و زمانهای گیشته دارد .در
مطالعهی سیر تاریخی عدالت و سزادهی ،خودکامکی و استبداد بسیاری از حکام سبب گردید عدالت
ترمیمی به فراموشی سپرده شود و کیفردهی خارج از حدود عدالت و افسارگسیختگی در اجرای میازات-
های بی حدوحصر مانند آنچه بهعنوان میازات در سال  1323در پاریس به جرم سوءقصد به جان شاه بر
دامییَن اِعمال گردید (فوکو )11-12 :مؤید این مدعا است که استبداد حکام روند بلوغ عدالت را با چالش
و عقبگردی چند صد ساله روبهرو ساخت و از ظهور فراگیر عدالت ترمیمی جلوگیری نمود .واقعیتی که در
تصنیفات علمای علم حقوق در صدواندی سال پیش دیده میشود مؤید این ادعا است که امپریالیسم حقوق
کیفری هِیمنه و برج و باروی خودش را از دست داده و بهتنهایی پاسخگوی مشکالت و چالشهای کیفری
نیست .شاید بتوان گفت توجه به علل ارتکاب ،محرکها و موانع وقوع جرائم از خوشایندترین اتفاقات حقوقی
تاریخ بهشمار میرود .جرمشناسی مکمل بسیار خوبی است که در کنار حقوق جزا به مبارزة مثمرثمر و منتج به
نتییه با بزه و بزهکاری در راستای استقرار نظم و امنیت بپردازد .یکی از مولودهای جرمشناسی ،تولد دوباره و
تیدید حیات عدالت ترمیمی است.
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عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع)

جان برایتویت ،عدالت ترمیمی را اینگونه تعری میکند« :عدالت ترمیمی شیوهای برای گزینش
راهبردهای مرتبط با پاسخ به چالشهایی مانند تشفّی آسیبهای ناشی از جرم است .راهبرد مرکزی
عدالت ترمیمی برای توانمندسازی ذهنی سهامداران خود از این شیوه استفاده میکند که افراد بهنوبت در
یک دایره میانییگری خود را بروز میدهند و حرف میزنند (برایتویت .)1 :1712 ،عدالت ترمیمی می-
کوشد با میانییگری ،مصالحه و سازش و بازپییری کنشگران جرم 1و درگیر نمودن و مشارکت آنان را در
این فرایند ضمن کاهش هزینههای بزهدیده بستری را برای بازگشت بزهکار به اجتماع فراهم نماید .ترمیم
اساس عدالت ترمیمی است که در تضاد با سزاگرایی در عدالت کیفری است.
عدالت ترمیمی با تشویق ارزشهای دوطرفه و مشترک و مسئولیتپییری بزهکار به معنی درک وی از
تأثیر عملش و کمک به تصمیمگیری در مورد اینکه چگونه میتوان مسائل را تصحیح کرد بر ترمیم
آسیبهای اجتماعی تمرکز دارد (شیری .)201 :1732 ،در قلمرو سیاست کیفری ،عدالت ترمیمی بر سه
محور «بزهدیده کنار بزهکار»« ،جبران خسارت»« ،عدم کیفر ،بهویژه حبس» و «توافق طرفین دعوا»
استوار است (صفاری.)213 :1712 ،
اشکال و مصادیق مختلفی از عدالت ترمیمی در نظامهای مرتبط با عدالت در کشورها و مکانهای
مختل متیلی شده است که نمیتوان نقش عرف و فرهنگهای حاکم بر زمان و مکان را در نوع
ترمیمانه بودن آن نادیده انگاشت ،بنابراین منطقی است که مصادیق عدالت ترمیمی در مکانهای مختل
و در زمانهای مختل درعینحال که در اصول و مبانی و اهداف مشترکاند تفاوتهایی با هم داشته
باشند .موفقیت عدالت ترمیمی نیز بهمانند هر پدیده اجتماعی ،در گرو پییرش توسط فرهنگ یک جامعه
بوده و این خود ،لزوم همسویی انتظارات ،باورها و ارزشها را میرساند .مطالعه اندیشه حضرت علی(ع) در
سیره ،گفتار و آموزههای حضرت به مواردی برمیخوریم که منطبق و همسو با مظاهر عدالت ترمیمی
است؛ بنابراین در این نوشتار عدالت ترمیمی را از دیدگاه علوی در شش حوزه موردمطالعه و بررسی قرار
میدهیم.
بدینسان این جستار میکوشد با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد ،آموزه-
های ترمیمانهی امام علی(ع) قابلتطبیق با آموزههای عدالت ترمیمی در عصر حاضر است یا نه؟.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

در مورد جایگاه عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع) پژوهشی صورت نگرفته است .اما در رابطه با نقش
و جایگاه و یا برخی مفاهیم فقهی اسالم و همسویی آنها با عدالت ترمیمی پژوهشهایی صورت گرفته
است که به برخی از آنان اشاره میگردد .جناب آقای دکتر نیفی ابرندآبادی و همکاران ایشان ( )1733در
مقالهای تحت عنوان "اصالح ذاتالبین و نظریه عدالت ترمیمی" به تشریح اصالح ذاتالبین و عدالت

 .1بزهکار و بزهدیده.
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ترمیمی پرداخته و ضمن امکانسنیی تطبیق عدالت ترمیمی بر اصالح ذاتالبین به این نتییه میرسند
که اصالح ذاتالبینِ مورد تأکید اسالم یکی از جلوههای عدالت ترمیمی است.
جناب آقای دکتر فریدون جعفری ( )1712در مقالهای تحت عنوان "عدالت کیفری از دیدگاه علوی"
به بحث راجعبه مبانی و اهداف میازاتها از دیدگاه علوی میپردازد .ایشان در بخشی کوتاه از مقالة خود
به عدالت ترمیمی از دیدگاه علوی اشارهای گیرا مینماید و بدون تعری و تبیین جایگاه عدالت ترمیمی
پیشنهاد پژوهشی تحت این عنوان را مطرح مینماید.
آقای دکتر اکبر علیوردینیا به همراه آقای حمدرضا حسنی ( )1717در مقالهای تحت عنوان
"شرمساری بازپییرکننده بهمثابه راهبرد فرهنگی در کنترل جرم" به بحث و کاوش راجع به نظریه
شرمساری بازپییرکننده بهعنوان جلوهای از عدالت ترمیمی پرداخته و در بخشی از مقاله بهصورت گیرا به
این تأسیس در سیاست کیفری اسالم اشارهای کوتاه میکنند .در هیچیک از پژوهشهای فوق عدالت
ترمیمی از منظر امام علی موردمطالعه قرار نگرفته است .وجه تمایز نوشتار حاضر از پژوهشهای ذکر شده
بررسی و تحلیل جلوههای عدالت ترمیمی در اندیشهها ،فرمایشات و عمل حضرت علی(ع) بهعنوان یکی
از نظریهپردازان بزرگ سیاست کیفری اسالم میپردازد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

حقوق سکهای دورو است که یک روی آن برخورد کیفری است و روی دیگر آن برخورد غیرکیفری.
عدالت ترمیمی آن روی سکهی حقوق است که سراسر صلحطلبی و خیرخواهی است ،البته این اصالً بدان
معنا نیست که کیفردهی از سر خیرخواهی نیست اما واقعیت آن است که جلوهها و مصادیق عدالت
ترمیمی به نسبت عدالت کیفری بسیار صلحطلبانهتر است .با عنایت به اینکه استفاده و اقتباس از اندیشه و
سیره حضرت علی(ع) در ارائه یک سرمشق و الگوی عملی برای جامعه اسالمی بسیار حائز اهمیت است.
موفقیت در پیادهسازی عدالت ترمیمی نیز مانند هر پدیده اجتماعی دیگر در گرو پییرش آن توسط جوامع
است ،برداشت حضرت علی(ع) از عدالت ترمیمی و بهکارگیری آن با توجه به احکام و دستورات اسالم
برای جامعه ما که الهام گرفته از اندیشههای اسالمی – علوی است در جهت بومیسازی و اثرگیاری
حداکثری بسیار اهمیت دارد .لیا این تحقیق با محوریت کالم امام در نهجالبالغه و قضاوتهای ایشان ،به
تبیین عدالت ترمیمی و اهمیت جبران خسارت بزهدیده در اندیشه و سیره ایشان پرداخته و ضمن تأمل و
تدقیق در اندیشه و سیره حضرت با هدف الگوسازی استقصاء و تحلیل نموده است.

 .2بحث
اشکال و مصادیق مختلفی از عدالت ترمیمی در نظامهای مرتبط با عدالت در کشورها و مکانهای مختل
متیلی شده است .موفقیت عدالت ترمیمی نیز بهمانند هر پدیده اجتماعی ،در گرو پییرش توسط فرهنگ
یک جامعه بوده و این خود ،لزوم همسویی انتظارات ،باورها و ارزشها را میرساند .عدالت ترمیمی به این
دلیل که بهدنبال ترمیم روابط آسیبدیده بزهدیده ،بزهکار و اجتماع است ،باید عناصری را در خود جمع
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کند تا در کنار یکدیگر ،سازنده الگویی ترمیمی باشند .این عناصر عبارتند از "داوطلبانه بودن"" ،اظهار
ندامت"" ،غیرعلنی بودن"" ،رودررویی" و "توافق" است .مطالعه اندیشه حضرت علی(ع) در سیره ،گفتار
و آموزههای حضرت به مواردی برخورد مینماییم که منطبق و همسو با مظاهر عدالت ترمیمی است؛
بنابراین در این نوشتار عدالت ترمیمی را از دیدگاه علوی در شش حوزه موردبررسی قرار میدهیم.
 .1-2اصالح ذاتالبین

اصالح ذاتالبین از سه کلمه تشکیل شده است؛ «اصالح» از ماده صلح و نقطه مقابل فساد و تباهی است
به معنی از بین بردن نفرت و کینه در میان مردم است (راغباالصفهانی« .)012/2 :1730 ،ذات» مؤنث
ذو به معنی عین هر چیز و نفس آن است (راغباالصفهانی« .)20/2 :1730 ،بین» برای حدفاصل میان دو
چیز یا وسط آنها وضع شده است (راغباالصفهانی« .)231/1 :1730 ،اصالح ذاتالبین» به معنی اصالح
اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است
(شریعتمداری .)122/2 :1733 ،و در اصطالح قرآنی به معنی آشتی دادن مردم و نیز به معنی از میان
برداشتن تباهی و نادرستی در محیط اجتماعی است (حاج سیدجوادی.)221/2 :1732 ،
برای بقاء روابط محبتآمیز و ادامه زندگی مشترک ،آشتی دادن بین دو طرفی که خصومت دارند یک
ضرورت اجتماعی است بخصوص اگر رابطه میکور میان زن و شوهر در محدوده خانواده یا دو طایفه واقع
شود (البهی.)711 :1712 ،
در اسالم هنیارشکنی و تعدی به تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص و اموال آنان ،یعنی ارتکاب بزه،
باعث اختالل در روابط میان افراد و نه مخالفت با دولت است .با ارتکاب بزه خسارتها ،بهویژه خسارت-
های وارد بر بزهدیده باید جبران شود .بزهدیده نهتنها در حاشیه نیست بلکه در حلوفصل مسئله اییاد شده
در اثر ارتکاب بزه همراه با اعضای جامعه و نیز بزهکار حضور و مشارکت فعالِ آزادانه دارد .بهطور اساسی
رویکرد اسالم به ارتکاب بزه علیه اشخاص و اموال ماهیت ترمیمی دارد .یکی از سازوکارهای این رویکرد
اصالح ذاتالبین است .در اصالح ذاتالبین اصول و مبانی اساسی عدالت ترمیمی موجود است (ابرندآبادی
و شادمانفر و همکاران.)1 :1733 ،
یکی از برنامههای مهم و مؤکد اسالم در مقابله با اختالفهای حقوقی ازجمله اختالفهای کیفری-
که فراتر از یک دستور اخالقی است« -اصالح ذات البین» است و در آیات و روایات متعددی به آن
پرداخته شده است که نشان از اهتمام دین مقدس اسالم به این برنامه مهم است؛ زیرا دارای آثار فردی و
اجتماعی مفیدی برای طرفین اختالف و جامعه است (ابرندآبادی و شادمانفر و همکاران.)7 :1733 ،
اصالح ذاتالبین در معارف اسالمی ،تا آنیا مهم است که از آن بهعنوان صدقه یادشده 1و در احادیث
دیگر آمده که اگر دروغی جهت اصالح و آشتی باشد ،آن دروغ ،گناه محسوب نشده و میاز است (الکلینی
الرازی.)211 /2 :1712 ،
« .1صدقهای که خداوند دوست دارد ،اییاد صلح و آشتی بین مردم است هنگامیکه با هم دشمن میشوند و نزدیک کردن آنها است هنگامیکه از
هم دور میگردند» (الکلینیالرازی.)211/2 :1712 ،
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حضرت علی(ع) در آخرین روزهای حیات در وصیت خویش به فرزندان خود امام حسن(ع) و امام
حسین(ع) فرمودهاند« :شما و همه فرزندانم و هرکس را که وصیتنامه من به او میرسد به پرهیزکاری و
نظم در امور و اصالح ذاتالبین سفارش میکنم .من از جد شما (صلیاهللعلیهوآلهوسلم) شنیدم که می-
فرمود« :اصالح ذاتالبین از نماز و روزه برتر است» (نامه .)03/جایگاه و اهمیت نماز و روزه بهعنوان دو
مورد از فروعات دین بر کسی پوشیده نیست .تعبیر اصالح ذاتالبین از نماز و روزه باالتر است بیانگر
جایگاه واالی این تأسیس دارد .در بیان چرایی این اهمیت همین بس که اصالح ذاتالبین کینهها و
دشمنها که خود محرک ارتکاب جرم و بعضاً بر هم زننده امنیت و آرامش جامعه هستند را از بین میبرد.
نیز هم حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) میفرمایند :کسی که میان مردم صلح و سازش دهد خداوند در
آخرت (نیز) میان او و دیگران صلح و سازش خواهد داد (تویسرکانی.)210/2 :1017 ،
حضرت همچنین در مقام بیان اصرار و تأکید بر اییاد صلح و سازش میفرمایند :بهترین اندرز (در قدم
اول) وادار کردن به صلح و آشتی است .کسانی که با شما قطع رابطه کردند ،شما (در مقابل) با تفضّل برتر
خود ،رابطة خودتان را با آنان تیدید و استوار نمایید (میلسی .)012 /30 :1017،از فرمایشات حضرت
چنین استنباط میگردد که در اصالح ذاتالبین عالوهبر وصیت بهواسطه شدن شخص ثالث میان دو نفر یا
دو گروه ،شخصی که با دیگری مخاصمه و اختالف دارد خود نیز پیشقدم شده و درصدد اصالح رابطه خود
با طرف مخاصمه گام بردارد که این را از برتری تفضل فردی میداند که پیشقدم شده است.
 .2-2شرمساری

برنامههای عدالت ترمیمی ،منیر به شرمساری بزهکار از عمل ارتکابی خود میشوند؛ این شرمساری که
مبتنی بر بازپییری اجتماعی فرد در جامعه است ،نوعی شرمساری مثبت تلقی میشود (موسویمیاب و
پارسایی .)321 :1712 ،جان برایتویت اولین مطرح کننده نظریه شرمساری مثبت ،1تحت عنوان شرمنده
سازی بازپییرکننده{2بازاجتماعی کننده} است.
از دیدگاه برایتویت ،شرمساری نقش کلیدی در بازپییری و قبول رفتار و هنیار اجتماعی توسط بزه-
کار ایفا میکند .تحقق شرمساری از دو طریق درونی (شرمساری از طریق درک وجدان بزهکار) یا بیرونی
(ازطریق عدمتأیید یک رفتار توسط جامعه و توجه به هنیارهای اجتماعی) صورت میگیرد (غالمی،
.)117 :1732
شرمساری بازپییرنده بیانگر آن است که بزهکار توسط اطرافیان خود که دیدگاه آنها برای بزهکار مههم
و حساس است (از قبیل خانواده ،دوستان ،همکاران ،معلمان) به خاطر ارتکاب جهرم شرمسهار خواههد شهد
(رحیمینژاد .)33 :1731 ،تأکید بر کرامت انسانی ارزشی است که در عدالت ترمیمی نیز بهواسهطه مفههوم
«احترام» مورد تأکید است .در حقوق کیفری اسالمی ،گیشت و مهربانی بهوفور مورد تأکید بهوده و بهر آن
توصیه و سفارش شده است .حضرت علی(ع) در موارد بسیاری زمینه را برای شرمسار شدن مرتکب فراهم
1. Positive Shaming Theory
2. Reintegrative Shaming
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نموده است و به بزهکار فرصت داده تا عالوه بر پییرش و اعتراف به بزه درصهدد جبهران خسهارت برآیهد.
عدالت ترمیمی که بهدنبال جبران خسارت و اعادهی وضع به حالت سابق است .در این راسهتا اولهین گهام،
پییرش اشتباه توسط مرتکب است و پسازاینکه بزهکار اشتباه خود را پییرفت درصهدد جبهران خسهارت و
اعادهی وضع به حالت سابق برمیآید ،یکی از بهتهرین و مهؤثرترین شهیوهههای پهییرش اشهتباه بهزهکهار
شرمساری وی است که ناظر بر شرمساری مثبتی است کهه بهزهکهار در اثهر تحقهق شهرم ناشهی از عمهل
ارتکابی ،در یک فضای احترامآمیز تالش خواهد کرد که از این به بعد ،مطیع قانون باشد و دیگر تیربههی
تلخ شرم را احساس ننماید .در این نگرش اساساً شرمساری منفی که منتج به برچسبزنی و طرد بزهکار از
جامعه و تلقی وی از خود بهعنوان عنصر نامطلوب میگردد منتفی است.
اییاد حس شرم ناشی از عمل ارتکابی بهعنوان مقدمهای برای پییرش اشتباه توسط بزهکار در اندیشهه
امام علی(ع) دیده میشود .در موارد برخوردهای مبتنی بر عدالت ترمیمی که توسط حضرت علی(ع) انیهام
پییرفته است ایشان بهخوبی و بهنحو شایسته ابتدا حس شرم و برائت از پشیمانی در جهت بازپییرکننهدگی
متهم اییاد نموده و سپس با بیانی پدرگونه مرتکب را موردعتاب قهرار داده و در جههت اجهرای عهدالت در
سایه ترمیم تالش نمودند؛ «پس از یاد خدا و درود همانا ،شایستگى پدرت مرا نسهبت بهه تهو خوشهبین ،و
گمان کردم همانند پدرت مىباشى ،و راه او راه میروی .ناگهان به من خبر دادند ،که در هواپرستى چیزى
فروگیار نکرده ،و توشهاى براى آخرت خود باقى نگیاشتهاى ،دنیاى خود را با تباه کردن آخرت آبادان مى-
کنى ،و براى پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بریدهاى .اگر آنچه به من گزارش رسیده ،درسهت باشهد،
شترخانهات ،و بند کفش تو ،از تو باارزشتر است ،و کسهى کهه هماننهد تهو باشهد ،نهه لیاقهت پاسهدارى از
مرزهاى کشور را دارد ،و نه مىتواند کارى را به انیام رساند ،یا ارزش او باال رود ،یا شریک در امانت باشد
یا از خیانتى دور ماند پس چون این نامه به دست تو رسد ،نزد من بیا .انشاءاللّه"» (نامه .)31/نامه حضهرت
به یکى از فرمانداران که در سال  73هیرى در بیتالمال دست درازی کرده بود ...« .دشمنت بیپدر بهاد،
گویا میراث پدر و مادرت را به خانه مىبرى سبحاناللّه آیا بهه معهاد ایمهان نهدارى و از حسابرسهى دقیهق
قیامت نمىترسى اى کسى که در نزد ما از خردمندان بشمار مىآمدى ،چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود
گوارا کردى درحالیکه مىدانى حرام میخوری و حرام مىنوشى چگونه بها امهوال یتیمهان و مسهتمندان و
مؤمنان و میاهدان راه خدا ،کنیزان مىخرى و با زنان ازدواج مهى کنهى کهه خهدا ایهن امهوال را بهه آنهان
واگیاشته ،و این شهرها را بهدست ایشان امن فرموده است  ...پس ،از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان،
و اگر چنینی نکنی و خدا مرا فر صت دهد تا بر تو دست یابم ،تو را کیفر خواهم کرد ،که نزد خدا عهیرخواه
من باشد( »"...نامه .)01/چنانکه دیده میشود حضرت ضمن یادآوری خصلتهای پسندیده پهدر و مهیمت
رفتار مرتکب سعی در اییاد شرم و پشیمانی از عمل و در پس آن زمینه را برای پییرش اشتباه محیا نموده
و فرصت جبران خسارت را به شخص خاطی داده است.
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 .3-2میانجیگری و سازش

از نظر لغوی در زبان فارسی« ،میانییگری» بهمعنای وساطت است (معین )132/2 :1733 ،و میهانیی یها
میانییگر به معنای واسطه رفع اختالف و آشتی است که دو نفر را با هم آشتی مهیدههد (عمیهد:1731 ،
 .)022میانییگری ،روش و آیین حل اختالف است که براساس آن بر ضرورت میاکرة شهرکتکننهدگان،
جهت دسترسی به یک توافق در زمینة موضوع دعوی تأکید و بر مبنای تصمیمسازی آزادانهه و همهراه بها
مشارکت بازیگران دعوی کیفری نسبت به سازش آنان با یکدیگر و حلوفصل خصهومت اقهدام مهیشهود
(غالمی .)111 :1732 ،با پییرش جرم بهعنوان پدیده طبیعی و زاییده روابط اجتمهاعی ،بایسهتی بههدنبهال
راهکار مناسب جهت رسیدن به حالت ماقبل وقوع جهرم باشهیم .ازایهنرو واکهنشههای ترهیبهی ،ترذیلهی
وارعابی ،علیرغم اثرات نسبی موردنظر عدالت کیفری ،در مسیر تحقق عدالت ترمیمی مطلوب نبوده است
و ناگزیر باید روشهایی همچون میانییگری تقویت شود تا با اصالح و ترمیم آثار و نتایج زیانبار جرم به
عدالت آرمانی نزدیکتر شویم (کوشکی و حسینوند .)117 :1712 ،بنابراین میتوان ادعها نمهود میهانیی-
گری یکی از نهادهای برخاسته از اجتماع است که صبغهی ترمیمی داشته و همسو با آمهوزهههای عهدالت
ترمیمی است.
پرواضح است که ثبات امنیت در جامعه در گرو رفع اختالف و خصومتهاست .زمانیکه میان کنشگران
جرم ،صلح و سازش حاکم شود احساس همگرایی با اجتماع در بزهکار متبلور میگهردد و در واقهع بهزهکهار
خود را فردی مطرود از جامعه نمیبیند و این خود عامل بسیار مهمی است که باعث پیشهگیری از ارتکهاب
دوبارهی بزه توسط وی میگردد .تأسیس سازش فقط ناظر به بزهکار نیست و توجه خاص و بسیار ویهژهای
به بزهدیده نیز دارد ،بدینصورت که با صلح و سازش مقدمات تشفی خاطر بزهدیده فراهم میگردد ،آرامش
مییابد و خود را بازنده نمیپندارد .مضافاً اینکه در سایه میانییگری و اصالح ،بزهکهار ملهزم بهه جبهران
خسارتهای وارد شده بر بزهدیده است .همچنان که در باال ذکر گردید وجهود اخهتالف میهان دو یها چنهد
شخص یا گروه و طایفه محرک مهمی برای درگیری و بهتبع آن ارتکاب جهرائم و بهر ههم زدن امنیهت و
آرامش است .چنانکه ذکر شد میانییگری و سازش میان این گروههای معارض و احیاناً درگیر خصیصهه
پیشگیری نیز دارد .توجه ویژه حضرت علی(ع) به مقولهی میانییگری و سازش مؤید این معنی است کهه
 1011سال پیش برخوردهای ترمیمی موردتوجه حضرت بوده است .در زمان حضرت دو طایفه با یکدیگر
کینه و خصومت داشته که حضرت درصدد سازش میان ایشان تالش و درنهایهت پیمهاننامههای میانشهان
برقرار نمودند« .این پیماننامهای است که مردم «یمن» و «ربیعه» آن را پییرفتهاند ،چه آنان که در شههر
حضور دارند چه آنان که در بیابان زندگى مىکنند .آنان پیرو قرآنند ،و به کتاب خدا دعوت مىکننهد ،و بهه
انیام دستورات آن فرمان مىدهند ،و هر کس که آنان را به کتاب خدا بخواند پاسخ مىدهند ،نه برابهر آن
مزدى خواهند ،و نه بهجای آن چیز دیگرى بپییرند ،و در برابر کسى که خالف این پیمان خواهد ،یها آن را
واگیارد ،ایستادگى خواهند کرد .بعضى بعض دیگر را یارى مىدهند ،همه متّحد بوده و به خهاطر سهرزنش
کنندهاى ،یا خشم خشم گیرندهاى ،یا خوار کردن بعضى ،یا دشنام دادن قومى ،این پیمان را نمهىشهکنند.
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بر این پیمان ،حاضران و آنها که غایباند ،دانایان و ناآگاهان ،بردباران و جاهالن ،همه استوارند ،و عهد و
پیمان الهى نیز بر آنان واجب گردیده است که {همانا از پیمان خدا پرسش خواهد شهد} و علهى بهن ابهى
طالب آن را نوشت( ».نامه.)30/
میان این دو قبیله{یمن و ربیعه} در زمان جاهلیت دشمنىها و جنگهایى بهود کهه اسهالم بهه آنهها
پایان داد و تألی قلوب کرد و امام با این پیماننامه بر آن تأکید نهاد (مغنیهه .)111 /0 :1733،بهااینحهال
بعید نیست که این دو طایفه بعد از اسالم نیز با یکدیگر اختالف و درگیریههایی داشهتهانهد کهه نیهاز بهه
میانییگری و سازش بوده است .چنانچه مشاهده گردید حضرت با این میانییگری و پیماننامه میان دو
طایفه الفت و سازش برقرار کردند که هم زمینهی درگیری شدید و احیاناً کشت و کشتار بهر اثهر اخهتالف
میان دو طایفه از بین برود و هم جامعه از صلح ایشان سودمند گردد و روی ناامنی نبیند.
 .4-2بزهپوشی

شیوع و آشکار نمودن جرائم جنسی موجب جریحهدار شدن احساسات میهبی مردم مهیگهردد ازایهن رو در
آموزههای اسالمی بر پوشاندن و پنهان داشتن آن تأکید شده است .در اصطالح جرمشناسی به بهزهپوشهی
تعبیر میشود و مشروعیت آن از آیات قرآنی روایات اسالمی و قاعده درء اسهتفاده مهیشهود (کرمهیپهور و
میرخلیلی .)2 :1710 ،حضرت علی(ع) با آگاهی از پیامدهای ناگوار این جرائم و نیهز بها توجهه بهه اهمیهت
آبروی اشخاص و لزوم حفظ آن ،بر بزهپوشی در جرائم جنسی که به عن و اکراه محقق نشده بهود تأکیهد
داشت .این رویکرد ،یک رویکرد اخالقمدار و کیفرزدا مدنظر حضرت بود که خود مقدمههای بهرای اییهاد
حس تنفر از بزه ارتکابی و پشیمانی و جبران خسارتهای وارده از سوی بزهکار است.
گفتمان غربی عدالت ترمیمی بهه موفقیهت در جهایگزینی «شرمسهاری بازسهازگارکننده»ی میهرم بها
هنیارهای اجتماعی بهجای «شرمساری مخرب» که ویژگی عدالت کیفری سهنتی بهود ،افتخهار مهیکنهد
(ساریخانی و خاقانی .)3 :1711 ،مطلق شرمسار نمودن بزهکار بهخودیخود حسن و مزیت محسوب نمهی-
گردد و حتی آن شرمساری که برچسب میرمیت بر بزهکار زده شود ،بسیار مخرب است و در واقع بها القها
این تفکر به بزهکار که وی فردی بزهکار است و هیئت اجتماع وی را با این عنهوان مهیشناسهد در جههت
سوق دادن وی به ورطهی بزهکاری گام برداشتهایم ،این رویکهرد مهورد تقبهیح حضهرت بهود و در مقابهل
شرمساری بازپییرکنندهای که مقدمه برای اصالح و جبران ضرر و زیانهای وارده است موردتوجه و تأکید
ایشان بود .سیاست جنایی علوی هزار سال قبل از مکتب کالسیک حقوق جهزا ،مبهاحثی را در ایهن راسهتا
بیان میفرماید .در سیره علوی به موارد متعددی برمیخوریم که رویه حضرت بر عدماثبات جرایمی چهون
زنا و لواط ،علیالخصوص آن مواردی که در مالءعام نبوده ،است .این رویکرد حضهرت بها ههدف دفهاع از
اجتماع از رهگیر اصالح بزهکار استوار است .نمونههایی از این رویه در قضاوتهای حضرت قابهلمشهاهده
است« .مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت :ای امیرالمؤمنین من زنا کردهام مرا پاک کن! .حضرت از او
روی برگرداند و به اصحاب فرمود هر کدام از شما مرتکب گناه میگردد آن را پنهان دارد همچنان که خدا
آن را پنهان میدارد .مرد گفت :برای پاک شدن از گناه است که چنین اعترافی میکهنم .حضهرت فرمهود:
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چه پاک شدنی بهتر از توبه است؟ سپس حضرت شروع به صحبت با اصحاب نمود که مرد دوبهاره گفهت:
من زنا کردهام .حضرت با طرح سؤاالتی روند بحث را عوض کرد .و فرمهود بهرو و اگهر نهزد مها نیهایی مها
بهدنبال تو نمیفرستیم .بعد از مدتی مرد آمد و گفت :من زنا کردهام مرا پاک کن .حضرت گفهت :اگهر بهه
نزد ما نمیآمدی دنبال تو نمیفرستادیم ولی اینک حکم خدا را در مورد تو اجرا میکنم (شوشتری:1710 ،
.)71-72
چنانکه مشاهده شد تأکید و رویه حضرت بر عدماثبات جرم زنا متمرکز اسهت .در ایهن رابطهه حضهرت
رفتار و سیاست مشابهی نسبت به زنی که محضر حضرت رسید و اقرار به زنا کرد و نیز مردی که خهدمت
حضرت رسید و اقرار به لواط کرد اتخاذ نمود ،حضرت آنان را تشویق به توبه نمهود و از اقهرار میهدد منهع
نمود و حتی در مراجعات بعدی آن زن که برای اقرار میدد آمده بود حضرت وانمود کهرد کهه او را نمهی-
شناسد .با توجه به اینکه زنا و لواط مربوط به حیطه شخصی افراد است حضرت میکوشد تا جهرائم مهیکور
خصوصاً آنهایی که در مالءعام نبوده به اثبات نرسند .تشویق ایشان بر عدم اقرار شخص بهه جرایمهی از
قبیل زنا و لواط و تشویق مرتکبین آنها به توبه در جهت اصالح و بازگشت مرتکهب بهه جامعهه متمرکهز
است .عالوه بر اقرار شخص مرتکب تمایلی هم به شهادت دیگران بر این جرائم وجود نهدارد؛ اجهرای حهد
قیف بر کسانی که کمتر از حدنصاب شهود زنا و لواط 1بودند و به نهزد حضهرت آمدنهد و بهر زنها یها لهواط
دیگری گواه دادند خود مؤیدی بر این معناست که سیاست حضرت بر بزهپوشی و عدم اثبات جرائم جنسی
در غیر موارد به عن و تیاوز است .زنا و لواط چنانچه به عن و اکراه و اغفال نباشد ستم بر خود اسهت و
بزه پوشی و تشویق به توبه در این موارد ناظر بر ترمیم ضرر به خود که در اینیا سهعادت اخهروی مرتکهب
هم موردتوجه است .عالوه بر چشمپوشی در جرائم زنا و لواط توجه حضرت به چشمپوشی از لغهزشههای
افراد با شخصیت نیز معطوف است که ذکر آن نیز ضروری به نظر میرسد .امام علیه السّالم در این رابطهه
فرموده است« :از خطا و لغزشهاى جوانمردان بگیرید که از آنان کسى نمىلغزد مگر آنکه دسهت (لطه )
خدا به دست او است که او را {از آن لغزش} بلند مىنماید {موفّق میسهازد تها از آن خطها و زشهتى بهاز
گردد ،خالصه خداوند نیکوکاران را توفیق عطا فرماید تا بر اصالح خطاى خود بکوشند}» (حکمت.)21/
 .5-2پرداخت دیه از بیتالمال

سیاست جنایی علوی که از اهداف عمده آن محو ظلم و تیاوز به حقوق انسانهاست ،بدون شک در برابر
جرم و جنایت بیتفاوت نبوده و به حمایت از بزهدیدگان پرداخته است .حمایت از بزهدیده در اسهالم وجهوه
مختلفی دارد که در اینیا به فراخور بحث به حمایت از بزهدیده با نهاد ترمیمی دیه پرداخته میشود.
از نظر شرع اسالم اگر انسانی هم نوع خود را بکشد یا یکی از اعضای او را قطع و یا ناقص نمایهد و یها
وی را میروح کند؛ باید به وی یا وارثانش مال مشخصی پرداخت کنهد کهه بهه آن مهال دیهه مهی گوینهد
(هاشمی شاهرودی .)131/7 :1710 ،اسالم برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که
کشتن یک انسان محقونالدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردی با نابودی نسل بشهر
 .1حدنصاب شهود در زنا و لواط چهار مرد میباشد.
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میداند (مائده .)72/پرداخت دیه از بیتالمال شیوهای از جبران خسارت بزهدیده توسط امهام یها نائهب او از
دولت اسالمی است که این اموال مرکز دخلوخرج دولت اسالمی نیز است .در رابطه با ماهیهت نههاد دیهه
چهار نظریه عمده از سوی صاحبنظران علم حقوق مطرح شده است.
گروهی از حقوقدانان ،دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی و برخی دیگر ،آن را واجد ماهیتی صرفاً جزایهی
بیان کردهاند .برخی نیز با تفصیل در این خصوص ،در مواردی دیه را دارای جنبههی مهدنی و در مهواردی
دیگر ،واجد جنبه کیفری دانستهاند .گروهی از حقوقدانان نیز ماهیتی دوگانه را برای دیه در تمام حهاالت و
موارد آن پییرفتهاند (امی .)7 :1711 ،با عنایت به کارکرد نهاد دیه و نقش مصهالحهای آن در تعارضهات و
نیز نحوه ی بیان آن در فقه اسالمی و موارد پرداخت آن خاصه پرداخت دیه از بیتالمال ،باید پییرفت دیهه
ماهیتی جبرانی دارد و هدف از آن جبران بخشی از ضرر و زیان وارد بهر بهزهدیهده و نیهز اییهاد احسهاس
رضایت نسبی و تشفیخاطر بزهدیده است.دیه ،دارای ماهیت ترمیمی است و مهیتهوان بهه غلبههی حالهت
ترمیمی بر کیفری بودن آن باور داشت .لیا ماهیت ترمیمی دیه ،باعث تسهیل رجوع به شیوههای ترمیمهی
در تعیین آن میشود .هدف اصلی از تشریع تأسیس دیه ،جبران خسارت جسمی و جانی است ،حق مسهلم
{بزهدیده} ،اختیار کامل در اعمال یا عدماعمال آن است .بنهابراین در مهورد دیهات ،بههراحتهی مهیتهوان
رسیدگی را به میانییگری ارجاع نمود (عطاشنه و ایرانی .1)217 :1712 ،هرچند مقهدار دیهه توسهط شهرع
معین شده است اما مصالحة کنشگران جرم به مبلغی بیشتر یا کمتر از مبلغ تعیین شده دیهه توسهط شهرع
جائز و الزماالتباع است .در مطالعه منابع فقهی در مورد دیه به مواردی برمیخوریم که حاکم موظ است
قبل از صدور حکم ،طرفین را دعوت به صلح و سازش نماید .با مطالعه در سیره و گفتار حضهرت علهی(ع)
به مورادی برخورد مینماییم که در این حوزه موردتوجه حضرت واقع شده است.
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است:
حضرت علی(ع) درباره مردی که به قتل رسیده بود و قاتل او معلهوم نبهود ،چنهین قضهاوت کهرد :اگهر
مقتول اولیای دمی دارد ،دیهاش را از بیتالمال مسلمین پرداخت کنید و خون مسلمان بهه ههدر نمهیرود،
زیرا میراث او به امام میرسد .بنابراین ،دیهاش نیز بر عهده امام است و بر او نماز مهیخواننهد و او را دفهن
میکنند .درباره مردی که در روز جمعه ،بر اثر ازدحام جمعیت از دنیا رفته بود ،قضاوت فرمود که دیهه او را
از بیتالمال مسلمین بپردازند (عاملی111/11 :1011 ،؛ اردبیلی.)131/10 :1011 ،
ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت میکند که ایشان فرمود:
اگر جنازه فرد مقتولی در بیابان پیدا شد ،دیه او از بیتالمال پرداخت میشود ،زیرا امیرالمؤمنین(ع) می-
فرمود :خون مسلمان به هدر نمیرود (عاملی.)112/11 :1011 ،
امیرالمؤمنین(ع) وارد مسید شد .جوانی نزد ایشان آمد و گفت پدرم به همراه چند تهن دیگهر بهه سهفر
رفتهاند ،االن همه آمدهاند جز پدر من ،پرسیدم پدرم کیاست میگویند مرده اسهت پرسهیدم پهدرم همهراه
خودش اموالی داشت امام آنها انکار کردند .حضرت میان آنها قضاوت کرد و پس از گرفتن اقرار آنها به
 .1برای اطالع از نظر مخال (ن.ک :بهرهمند.)32 :1737 ،
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قتل دوستشان و بردن اموالش حضرت آنها را محکوم به پرداخهت خهونبهها و برگردانهدن مهال (جبهران
خسارت) نمود(عاملی.)121/11 ،1011 ،
 .6-2توبه

توبهه در لغههت بهه معنههای بازگشهت اسههت (ابهنمنظههور277/1 :1010 ،؛ الفراهیههدی )173/3 :1011 ،و در
اصطالح ،عبارت است از پشیمانی بر معصیتی که از آدمی سر زده و عزم بر ترک آن در آینده دارد (نراقهی،
 .)133 :1733نهاد توبه دارای ظرفیتهایی است که ارتباط عمیقی با اندیشة عدالت ترمیمی دارد .تدقیق و
واکاوی در ماهیت توبه ،بهویژه ارتباط آن با جبران خسارت در جرائمی که دارای بهزهدیهده اسهت ،مبهین و
مؤید همسویی این نهاد با اندیشه عدالت ترمیمی است .تحصیل رضایت زیاندیده که یکی از راهههای آن،
جبران زیان وارده است بهعنوان پیششرط و الزمهی قبولی توبه در جرائم حقالناسی مطرح است .نهدامت
و پشیمانی که نتییهی تنفر از رفتار ارتکابی است از عناصر توبه است و همین ندامت که در اثر شرمساری
و پییرش اشتباه توسط مرتکب صورت میپییرد صبغهی ترمیمی داشته و عالوه بر تأثیر آن بر پیشهگیری
از تکرار بزه در مطالعات عدالت ترمیمی جایگاه ویژه و ممتازی دارد.
ماهیت توبه در جرائم با جنبهی حقاللهی ،با جرائم واجد جنبههای حقاللههی و حهقالناسهی ،متفهاوت
است .اگر در مورد جرائم حقاللهی ،ندامت از گناه یا ندامت همراه با تصمیم به عدم ارتکاب گنهاه یها جهرم
کفایت کند ،در جرائم حقالناسی ،پشیمانی بهتنهایی کارساز نیست .بهطورکلی در جهرم حهقالناسهی بهرای
تحقق توبه ،تحصیل رضایت زیاندیده از جرم ،شرط است (نوبهار.)377 :1712 ،
در کالمی از حضرت علی(ع) ،توبه بها امهور زیهر محقهق مهیشهود :پشهیمانی از گیشهته ،تصهمیم بهه
عدمبازگشت به گناه ،پرداخت حقوق ضایعشدهی آدمیان در اثر گناه؛ انیام فرایض و واجبهات ضهایعشهده؛
تالش با ریاضتهای شرعی برای آبکردن گوشتهایی که از حرام در بدن روییده و تالش برای زحمهت
و تحمل درد و رنج در مسیر فرمانبرداری از خداوند (عاملی .)711/11 :1011 ،تهالش بهرای محهو کهردن
پیامدها و تبعات بزه که از شروط توبه در جرائم با جنبه حقالناسی است همبستگی مستحکم و معنهادار بها
عدالت ترمیمی مییابد .عالوه بر آن ،توجه به شرط تحصیل رضایت و جبهران ضهرر و زیهان بهزهدیهده در
فرمایشات حضرت علی(ع) دیده میشود.
در تبیین جایگاه حقوقی توبه در سیره عملی حضرت علی(ع) به ذکر و بررسی دو مورد از پییرش توبهه
توسط ایشان میپردازیم« :روزی امیرالمؤمنین(ع) با جمعی از اصحاب بودند کهه جهوانی آمهد و گفهت :یها
امیرالمؤمنین! من بر پسری دخول کردم ،مرا پاک کن .حضرت فرمود :این چه سخنی است که میگهویی؟
تو بیماری صفرا به سراغت آمده که چنین سخنی میگویی؟ دنبال کار خودت بهرو .آن جهوان رفهت و روز
دیگر آمد و گفت :یا امیرالمؤمنین! من لواط کردهام ،مرا پاک کن .باز حضرت فرمود :دنبال کار خودت بهرو،
شاید صفرا و سوداء بر تو غلبه کرده که اینگونه سخن میگویی .آن جوان رفت و روز سوم آمهد و همهان
گفت و همان جواب شنید .چون مرتبه چهارم اقرار کرد آن حضرت فرمودنهد :ای مهرد! دانسهته بهاش کهه
رسولخدا (صلیاهللعلیهوآلهوسلم) در این عمل سه حکم فرموده است ،اکنون هر کدام را میخواهی اختیهار
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کن .اول :آنکه با شمشیر گردن تو را بزنند .دوم :انداختن از بلندی با حالتی که دست و پایهت بسهته باشهد.
سوم :سوزانیدن به آتش .گفت :کدامیک از این سه حکم سختتر است؟ حضرت فرمود :سوختن به آتهش.
مرد گفت :من سوختن به آتش را انتخاب کردم .آنوقت امیرالمؤمنین فرمود :اکنون خودت را برای این کار
آماده کن .مرد گفت :حاضرم یا امیرالمؤمنین! فقط اجازه بدهید دو رکعهت نمهاز بههجهای بیهاورم .حضهرت
فرمود :بخوان .صحابه آن حضرت همه نگران آن منظره حزنآور بودند که آن جهوان بها کمهال خضهوع و
خشوع دو رکعت نماز بهجای آورد و در تشهد نشست و پس از سالم سر به جانب آسمان بلند کرد و گفت:
پروردگارم! من مرتکب گناهی شدهام که تو میدانی و از عیاب تو میترسهم و بهه خهدمت وصهی رسهول
خدا(ص) پسر عموی حضرت مصطفی آمدم .ایشان مرا میان سه نوع عیاب مخیر کرد و من سختترین و
اشد آنها را اختیار کردم که مرا از گناه پاک بنماید .خداوندا! از رحمت تو سؤال میکنم که این سهوختن را
در دنیا کفارة گناه من قرار بدهی و مرا در آخرت نسهوزانی .از کلمهات آن جهوان سهیالب اشهک از چشهم
امیرالمؤمنین و سایر اصحاب آن حضرت جاری گردید .سپس آن جوان از جای برخواست و خود را در چالة
آتش با چشم گریان انداخت .امیرالمؤمنین(ع) چون پرندة شکاری عیله کهرد و دویهد دسهت آن جهوان را
گرفت و از آتش بیرون آورد و فرمود برخیز ای جوان! هر آینه مالئکه آسمان و زمین را به گریهه درآوردی،
به درست که خداوند متعال توبة تو را قبول کرد ،پس استوار باش کهه مثهل ایهن عمهل را دیگهر مرتکهب
نشوی (طوسی .)27/11 :1012 ،دیده میشود آنیا که غایت میازات که همانا اصهالح فهرد و حفاظهت از
جامعه در برابر تعدیات بعدی وی است با توبهی شخص و پهییرش ایهن نههاد ترمیمهی محقهق گردیهد و
حضرت دیگر میال و وجهی برای اِعمال میازات قائل نگردید« .مهردی نهزد امیرالمهؤمنین(ع) آمهد و بهه
دزدی خود اعتراف نمود .امام به وی فرمود :آیا {چیزی} از قرآن میدانی؟ .گفت :آری! سورهی «بقره» را
می دانم .حضرت فرمود :دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم .اشعث گفت :آیا حدی از حدود خهدا را
تعطیل میکنی؟ .حضرت علی(ع) به وی فرمود :تو از احکام خدا چه میدانی؟ ،و ادامه داد :اگر اثبهات حهد،
با گواه و شاهد باشد امام نمیتواند از آن درگیرد ،ولی اگر مُثبِتِ حد ،اقرار خهودِ جهانی باشهد اختیهار دارد و
میتواند او را عفو کند و یا حد را بر وی جاری سازد» (ابنبابویه.)00/0 :1017 ،

نتیجهگیری
برآیند این مقاله با هدف بررسی عدالت ترمیمی در اندیشه و سیره امام علی(ع) بهه شهرح ذیهل قابهلبیهان
است:
 .1دیدگاه حضرت علی(ع) نسبت به عدالت کیفری دیدگاهی نقادانه اسهت نهه انکارگرایانهه ،بها تهدقیق در
اندیشه و سیره حضرت درمییابیم که ایشان معتقدند عدالت کیفری و عهدالت ترمیمهی دو بهازوی حقهوق
است که هر کدام بسته به اقتضاء زمان ،مکان ،شرایط و اوضاعواحوال کهارکردی مفیهد ،مثبهت و بهه نفهع
جامعه و کنشگران جرم دارد که الزم است با شناخت جمیع مؤلفههای ذکر شده به ههدف حقهوق کیفهری
نائل آمد.
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 .2علیرغم پرداختن به جلوههای ترمیمی عدالت در این مقاله ،برآیند نوشتار حاضر ،بهههیچوجهه برچیهدن
نظام عدالت کیفری نیست ،اما میتوان بشارت یک نظام کارآمد و کهمهزینهه را بهرای مهدیریت جهرم در
اجتماع ،از اندیشه و سیره علوی دریافت.
 .7تأکید آموزههای جزایی در اندیشه و سیره امام علی(ع) بر نهادهای سازش ،اصالح ذاتالبهین ،پرداخهت
دیه از بیتالمال ،بزهپوشی ،توبه و شناسایی قلمرو وسیع تأثیرگیاری آنها بر سهقوط کیفهر ،مُبَهین دیهدگاه
کمینهگرای حضرت در مورد میازات است.
 .0بسترهای تاریخی عدالت ترمیمی در اندیشه و سیرهی امام علی(ع) که در ذیل سنت یکی از منابع مهم
شرعی است و بهعنوان یکی از منابع الزامآور حقوق کیفری مطرح است تأثیر فراوانی در پییرش جلوههای
این الگو در فرایند رسیدگیهای قضایی دارد .لیا نوشهتار حاضهر بها بهازخوانی و بازاندیشهی سهیره و روش
حضرت علی(ع) کوشیده تا با ارائه رهیافتی همسو با موازین اسالمی در جهت نیل به یهک نظهام حقهوقی
کمهزینه و کارآمد که منطبق بر آموزههای حقوقی علوی باشد معرفی نماید.
 .2ترکیب عقالنی و کارآمد دو نظام عدالت کیفری و عدالت ترمیمی ،مانند آنچهه حضهرت علهی(ع) بهدان
عمل مینمود ،آیندهی روشن ،امیدبخش و کمهزینهای را بهرای کنشهگران جهرم ،اجتمهاع ،نظهام عهدالت
کیفری و پیشگیری از جرم رقم میزند.
 .1عدالت ترمیمی را میتوان جزئی از خانوادهی بزرگ عدالت اجتماعی به شمار آورد؛ زیرا به نحو احسهن،
اهداف عدالت اجتماعی را که مبتنی بر فرصتدهی به افراد ،عدم انزوای بخشی از اجتمهاع و نیهز دوری از
خشونت است ،محقق میسازد .این رویکرد در اندیشه امام علی(ع) جایگاه رفیعی دارد.
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