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 مقدمه . 1

 مساله بیان .1. 1

 حوزه در استقبال مورد و نو های نظریه از یکی بعنوان میمیتر عدالت که جاییآن از
 ترمیم، و جبران قبیل از هایی شاخص و شده معرفی معاصر جهان یکیفر سیاست

 پرداختن و بررسی است، دهش تعریف آن برای ...و واقعیت پذیرش اجبار، عدم ارکت،مش
 جمله از مذکور های شاخص با نطباقا و اداستن قابل فقهی های آموزه و مبانی به

 هایارزش با آن انطباق ،نظریه این بودن موجه به نظر و است تحقیق این های نوآوری
 برای حیطه سازگارترین معرفی صدددر حاضر مقاله آن، اتفاق مورد یتمقبول و جامعه

 کاربست باشد.می "خانواده" حیطه همان که است مذکور نظریه حاکمیت و کاربست
 در کیفرزدایی و قضازدایی نوین هایدیدگاه موازات به خانواده حیطه در مذکور رایندف

 با توام خانواده بنیان استحکام ضرورت اصل راستای در و عام طور به کیفری حقوق حوزه
 دارد. بایستگی و ضرورت آن، در حاضر اعضای جمیع حقوق احقاق

 
 موضوع پیشینه .2. 1

 ،شرعی های آموزه از مستنداتی و نیمبا بودن دارا از نظر صرف ترمیمی عدالت نظریه
 مطرح فریکی سیاست حوزه در نظریه یک بعنوان کانادا در میالدی 1970 دهه اواسط
 ،39[ گذاشت. جهان سیاسی معادالت عرصه به پا رسمی طور به 1980 سال از و گردید

 با گذرد،نمی آن طرح از دهه چند از بیش که کوتاه پیشینه وجود با نظریه این ]5ص
 مبتنی نظامی نیز ایران حقوقی نظام که جائیآن از و است بوده روبرو استقبال بیشترین

 خسارات ترمیم و جبران و عدالت تأمین آن، موجب به که است تعالیمی و هاارزش بر
 سازش، و صلح طریقه به منازعات مجموع فصل و حل افراد، بر وارده تظلمات از ناشی

 وجود آن مستند بعنوان متعددی روایات و آیات و است حکیم شارع مطلوب و مقصود
 از هاییجلوه وجود و شده واقع پذیرش مورد مخالفت کمترین بدون مذکور نظریه دارد،

 از توان می که است پذیرش این از حاکی تقنین مقام در و عمل در نظریه این حاکمیت
 )ماده حکم صدور تعلیق حبس، جایگزین های اتمجاز ق.م.ا(، 56 )ماده آزادی نیمه نظام
 رد ترمیمی عدالت از هایی جلوه بعنوان ا(ق.م. 40 )ماده حکم صدور تعویق و ق.م.ا( 43

 ق.آ.د.ک(،1)ماده گری میانجی قرار از همچنین و1392 مصوب اسالمی مجازات قانون
 )ماده تحقیقات یموقوف قرار و تعقیب تعلیق قرار ق.آ.د.ک(، 79 )ماده تعقیب ترک قرار
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 جدید کیفری دادرسی آیین در ترمیمی عدالت از هایی جلوه بعنوان ق.آ.د.ک( 104
 ]166ـ161 صص ،30[ برد. نام 1392 مصوب

 
 پژوهش سواالت .3. 1

 توان می آیا ـ1 :اینکه از عبارتند حاضر مقاله در تحقیق و بررسی مورد اساسی سوال دو
 ارتباطی فقهی های آموزه و جهانی کیفری یاستس عرصه در ترمیمی عدالت نظریه بین

 حل برای خانواده حیطه در آن حاکمیت و مذکور نظریه کاربرد ـ2 و نمود؟ برقرار
 دارد؟ جایگاهی چه زوجین، خصوصا آن در حاضر اعضای فیمابین اختالفات

 رتباطا :اوالً که است این از حاکی تحقیق این در گرفته صورت فقهی بررسی
 ثانیاً و دارد وجود ترمیمی عدالت های شاخص با فقهی های آموزه بین وثیقی و تنگاتنگ

 منطبق و استناد قابل قهیف مبانی اکثر که است این اغماض قابلیرغ و توجه قابل نکته
 طلبد می را مهم این و باشد می خانواده حیطه به مربوط رمیمی،ت عدالت های شاخص با

 ضرورت و بایستگی جهت از محوری رویکردی اب ترمیمی( عدالت) مذکور نظریه که
  گیرد. قرار توجه و لحاظ مورد خانواده حیطه در کاربرد
 

  ترمیمی عدالت شناسیمفهوم .2

 در جدید الگویی آن، بودن ترمیمی عالوه به عدالت از اضافی ترکیبی ترمیمی عدالت
 دو هر با یک()کالس متعارف کیفری عدالت ناکارآمدی تبع به که است فرییک سیاست

 که است فرایندی یک واقع در و است شده مطرح بازپرورانه و سزادهنده یعنی آن قسم
 صورت به ...و محور مجرم و محور جرم از اعم یبعد تک کیفری مکاتب برخالف

 شرکت مذکور فرایند در را جرم ارتکاب از متأثر و درگیر افراد تمام و اطراف جانبه همه
 ]218 ص ،17[ دهد.می

 بین سازش و صلح ایجاد و بزه ارتکاب از ناشی اختالفات فصل و حل الگو، این در
 در بزهکار و دیدهبزه فعال حضور با و محلی جامعه وسیله به بایستی نفع ذی هایطرف

 عدالت مختلف سازوکارهای که و... نشست مصالحه، مذاکره، گری،میانجی چارچوب
 این از و دولت و حاکم قدرت وسیله به هن گیرد صورت شوند،می محسوب ترمیمی

 از: عبارتند باشند، داشته دخالت مذکور فرایند در بایستی که ای گانه سه اضالع منظر،
 تعارض ایجاد واقع در بزه، ارتکاب دیدگاه، این اساس بر محلی. جامعه و بزهکار دیده،بزه
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  با مخالف و رسمی مقررات و قوانین نقض نه شودمی قلمداد اشخاص روابط در
 اطالق کسی به فقط دیدهبزه ترمیمی(، )عدالت مذکور رویکرد در و ]22 ص ،13[ دولت
 اعضای و خانواده اعضای بلکه است، شده متأثر بزه ارتکاب از مستقیم طور به که دشونمی

 از لذا و گیردبرمی در نیز را بود خواهند جرم از متأثر غیرمستقیم، صورت به که محلی جامعه
 و شود می تقسیم غیرمستقیم یا ثانویه و مستقیم یا اولیه دیدهبزه به دیدهبزه منظر، این

 به یا و شهرک یا محله مانند مشخص مکان یک در ساکن افراد از عبارتند نیز محلی جامعه
 دارند پیوند و بوده مرتبط هم با مشترکی مصلحت واسطه به که افرادی از گروهی تعبیری
  .]22 ص ،38[ همکاران یا و همسایگان خویشان، انواده،خ اعضای همچون

 
  یک هر فقهی مبانی و خانواده حوزه با ارتباط ترمیمی، عدالت اقتضائات .3

 ها،ویژگی ها،شاخص از یکسری داشتندربر لحاظ به ترمیمی عدالت رایندف و سیاست
 دنیا استقبال وردم و روز به هایسیاست از کیفری، سیاست از برتر اقتضائات و عناصر

 اجبار، عدم مشارکت، ترمیم، و جبران از: عبارتند هاشاخص این و است شده واقع
  اشخاص. محوریت و بازپذیری بودن، محرمانه

 
  ترمیمی عدالت اقتضاء تریناصلی ترمیم، و جبران .1. 3

 ترکیب، این در رفته کار به ترمیم قید و ترمیمی عدالت اضافی ترکیب به توجه با
 و ترمیمی جنبه را ترمیمی عدالت اقتضاء و شاخص تریناساسی و بارزترین توان می

 مجموع جبران و تدارک رسیدگی، فرایند این در که آورد شمار به آن کنندگیجبران
 و مادی هایزیان از اعم شود. واقع لحاظ مورد تواندمی جرم ارتکاب از ناشی هایزیان

 آرامش و امنیت تزلزل کرامت، و حرمت هتک همچون حیثیتی و روانی )روحی، معنوی
 .]20ـ21 ص ،26[ ثالث(. )اضالع کاربزه بسا چه و محلی جامعه دیده،بزه بر وارده و...(

 را امکان این وی به رسیدگی، جریان در او نقش و دیدهبزه حق اعاده با مذکور الگوی
 داستان بیان با کلی طور به و پرداخته مختلف صدمات ورود یماجرا بیان به که دهدمی
 دست خاطر، تشفی و تسکین نوعی به روانی، تخلیه و ریز برون با واقع در و اشدیدگیبزه

 توسط بزه ارتکاب انگیزه و داعی از دیدهبزه یافتن اطالع و علم اینکه خصوصاً یابد.
 به فاجعه قعم از اطالعش و علم تبع به که وی متقابل پشیمانی و ندامت ابراز و بزهکار

  افزود. خواهد وی تسکین و خاطر تشفی بر است، شده ایجاد دیده،بزه برای آورده بار
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 هر اصالح و ترمیم دنبال به اصوالً ترمیمی عدالت گفت: توانمی ترمناسب تعبیری به
 قربانی بر که خساراتی جبران و ترمیم سو یک از است، دهش تخریب که است چیزی آن

 وارد ثانوی دیدهبزده عنوان به محلی جامعه بر و اولیه دیدهبزه عنوان به جرم بالواسطه
 گسسته روابط ترمیم طریق از بزهکار هایرفتاریکج اصالح دیگر، طرف از و است دهش

 فرایند یک داخل در هااین تمام به نیل که محلی جامعه اعضای سایر و او بین شده
  .]23 ص ،32[ گرددمی پیگیری ترمیمی

 
  خانواده حوزه در ترمیم و جبران کارکرد .1. 1. 3

 بین عمیق وابستگی و عواطف احساسات، بر مبتنی ،خانواده اعضای بر حاکم روابط نوع
 به اختصاص منحصراً و صرفاً ممتاز، شاخص یک عنوان به مذکور رابطه و باشدمی اعضاء
 توجه با لذا نیست. تماعاج درون روابط از یک هیچ بر صدق قابل و داشته خانواده درون

 شارع بناء که جائیآن از گفت: بایستی آن، انحصاریت و خصوصیت و ارتباط نوع به
 بر حاکم طبیعی اقتضائات و وحیانی هایآموزه تشریع، مقامات رأس در حکیم و اقدس
 در تقنین و گیریتصمیم جهت صالح مراجع بنای همچنین و خانواده اعضای بین روابط
 وقوع فرض بر باشد،می «خانواده استحکام و استواری» اصل بر مبتنی ،نزولی سیر

 آنچه دیگر، اعضاء یا عضو به آسیب ورود و اعضا از یک هر سوی از رفتاری ناهنجاری
 دلیل و است وارده آسیب ترمیم و جبران دارد، ضرورت و بایستگی و یابدمی اولویت

 ضرورت جز نیست چیزی خانواده دورن روابط در ترمیم و جبران داشتن محوریت
 و است شده مخدوش نیز حدی تا پیوسته وقوع به ناهنجاری تبع به که ایرابطه استمرار
 اتخاذ پرتو در صرفاً خانواده حوزه در رابطه( )استمرار نتیجه تحصیل که است بدیهی
  کیفری. عدالت نه است پذیرامکان ترمیمی عدالت نوع از فرایند و رویکرد

 
 ترمیم و جبران فقهی مبانی .2 .1. 3

 آیات و و... تفریط و تعدی اتالف، تسبیب، غرور، الضرر، قبیل: از اصطیادی فقهی قواعد
 ترمیم و جبران ضرورت مستند عنوان به توانندمی حق، از استفادهسوء نفی دربردارنده

 تطویل از جلوگیری جهت که شوند واقع استفاده مورد معنوی یا مادی از اعم خسارت،
 ضرر،ال قاعده یعنی آن مستندات پرتو در مذکور ادله از یکی بیان به صرفا کالم،
 شود: می پرداخته ذیل شرح به و نمونه نبعنوا
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  شریفه آیات .1. 2. 1. 3

 تدارک، و جبران اقتضاء مستند عنوان به و الضرر قاعده تشریح و تحلیل مقام در
  ضرورت است، شده معرفی الضرر قاعده ندمست که آیاتی از نمونه چند به پرداختن

 موضوع مصادیق که است این مقام این در اغماض غیرقابل و توجه جالب نکته و یابدمی
 233 شریفه آیه در مثال عنوان به است. خانواده درون روابط و خانواده آیات، عموم
 دو هر در ضرر نفی به بنا و «بِوَلَدِهِ لَهُ ودٌمَوْلُ وَلَا بِوَلَدِهَا وَالِدَةٌ تُضَارََّ لَا» است آمده بقره سوره

 به خویش فرزند به والدین از یک هر رسانیدن زیان ـ1) فقهی متون در مفروض احتمال
 واسطه به یکدیگر به زوجین از یک هر رساندن زیان ـ2 مقابل طرف با اختالف واسطه
 ،]257ص ،2 ج ،32[ مقابل( طرف به نسبت خویش تکالیف از زدن سرباز با حمل وجود
 خسارت ترمیم و جبران توجیه برای را مذکور شریفه آیه به استناد قابلیت برخی

 و مذکور شرط اثبات با معتقدند و نموده ،«تُضَارََّ لَا» فعل نمودن فرض «معلوم» به مشروط
 بقره سوره 233 شریفه آیه توانمی وضعی( و تکلیفی از )اعم احکام به نهی تعمیم امکان

  .]11ـ13ص ،15 ج ،10[ کاربرد به خسارت ترمیم و جبران جهت در دلیلی عنوان هب را
 بین رابطه موضوع به دقیقاً نیز ترمیم و جبران مقوله در استناد قابل آیه دومین

 النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ وَإِذَا» که: شرح بدین است، یافته اختصاص نکاح انحالل فرایند در زوجین

 لِّتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُمْسِكُوهُنَّ وَلَا بِمَعْرُوفٍ سَرِّحُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ نَّأَجَلَهُ فَبَلَغْنَ

 سوء از نهی مقام در مذکور شریفه آیه ]231بقره/[ «نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَالِكَ يَفْعَلْ وَمَن
 کهجائیآن از و باشدمی نکاح، انحالل از بعد خاص ایام در زوج رجوع حق از استفاده

 زوج سوی از جویانهتالفی و انتقامی سوء هایانگیزه با حق این از استفاده و رجوع فرض
  .]582 ص ،2 ج ،20[ است پرداخته آن از نهی به حکیم شارع است، متصوَّر و محتمل

 
  روایات .2. 2. 1. 3

 231 شریفه آیه تبیین اممق در که روایتی ـ1 از: عبارتند الضرر قاعده مستند روایات
 این با باشدمی السالمعلیه صادق جعفر امام حضرت به منتسب و دارد وجود بقره سوره

 و باطنی رغبت و میل بدون گاهآن و دهد طالق را خویش همسر نباید مرد» که: مضمون
 بموج رفتار این زیرا دهد طالق آن از پس و نماید رجوع دوباره او به اصرار برای صرفاً
 اینکه مگر است. فرموده نهی آن از خداوند که است ضراری همان و شودمی وی زیان

  .]391ص ،15 ج ،8[ باشد زن داشتن نگه قصد به رجوع
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 ورود سبب به و است معنوی خسارت به ناظر روایت این جندب: بن مرةس روایت ـ2
 صادر یشخو درخت از سرکشی جهت انصاری مرد خانه به جندب بن سمرة غیرماذون

 فراهم را انصاری مرد خانه اهل خاطر تألم و مزاحمت موجبات وی ورود که است شده
 اکرم رسول حضرت بود، انداخته مخاطره به حیث این از را هاآن امنیت و بود ساخته
 جهت جندب بن سمرة به متعدد پیشنهادات و اکید هایتوصیه آله( و علیه هللا )صلی

 و دشن واقع مؤثر کدامهیچ امَّا داشتند مزاحمت، وجباتم ارتکاب از وی بازداشتن
 بها ارم و واقلعها اذهب فرمودند: انصاری مرد به نهایت در آله( و علیه هللا )صلی حضرت

  .]176 ص ،35[ «االسالم فی الضرار و الضرر اِنَّهُ الیه
 و )الضرر نبوی حدیث محتوای در رفته کار به «ال» خصوص در مختلفی های دیدگاه

 از: عبارتند که دارد وجود چیزی، گرفتن تقدیر در ضرورت و الضرار(
 ص ،11[ موضوع نفی لسان به حکم نفی ـ2 ]534ص ،2 ج ،7[ ضرری حکم نفی ـ1
  .]104ص ،36[ نهی بر نفی حمل ـ4 ]18 ص ،41[ غیرمتدارک ضرر نفی ـ3 ]380

 برخی دارند. تالفاخ الضرر قاعده یوسیله به ضمان حکم اثبات خصوص در نیز فقها
 ،1ج ،9[ هستند الضرر قاعده یناحیه از حکم اثبات به قائل عناوین، صاحب مانند

 قاعده یناحیه از حکم اثبات عدم به قائل نراقی مرحوم قبیل از دیگر برخی و] 317ص
 احکام نفی الضرر قاعده است معتقد نیز انصاری شیخ ]20ص ،41[ هستند الضرر

 ندانسته بعید نیز را ضمان اثبات حال عین در و کندمی وضعی و تکلیفی از اعم وجودی
 واجب ضرری احکام نفی شارع، حکم در که گونههمان» فرمایند:می خصوص این در و

 چون است واجب نیز آید،می بوجود ضرری احکام آن عدم از که احکامی جعل است
  .]373 ص ،6[ است وجودی حکم مستلزم عدمی حکم

 و اعیان حقوق، ها،سرمایه از حراست الضرر، یقاعده جعل فلسفه کهاین تر کامل
 اقتصادی و اجتماعی نظام حفظ نهایت در و انسانی هایگروه و هاانسان اعراض منافع،

 با خانواده به معنوی یا مادی ضرر ایراد فرض در اشخاص مسئولیت عدم و است بوده
 از ناشی ضرر بین تفکیک بنابراین دارد. منافات قاعده این قانونگذاری و تشریع فلسفه
 از بسیاری چون باشدنمی برخوردار درستی منطق از منظر این از عدمی و وجودی احکام
 فاعل مسئولیت عدم و نمایدمی وجودی حکم نوعی به بازگشت واقع در عدمی احکام

 و افراد احساسات و عواطف به لطمه یا طرف حیثیت هتک موجب که زیانباری فعل
 دارای دیگر وجودی ضرر هر مانند که است عظیمی ضرر خود است انسانی هایگروه
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  .]21 ص ،42[ است ضروری و الزم آن جبران مالک، همان به لذا است مصلحت و مالک
 
 مصالحه و شارکتم .2. 3

  معنای به لغت در مشارکت واژه است. «مشارکت» ترمیمی عدالت اقتضائات دیگر از
 ]161 ـ162 ص ،1ج ،12[ «است گرداندن شریک و دادن شرکت کاری،هم شرکت، شریک،»
 هایفعالیت با هابرنامه ارزیابی و اجرا گیری،تصمیم فرایند در افراد مداخله به اصطالح در و

 فقط بستگان و خویشان محلی، جامعه ترمیمی، عدالت فرایند در است. شده تعریف مختلف،
 به خویش مجرمانه عمل نتایج از نیز بزهکار دیده، بزه مشارکت تناسب به نیستند. گرنظاره
 آن ترمیم و رفع در و شودمی مطلع است، کرده ایجاد که عاطفی روانی خسارت ویژه

 پیدا آگاهی جرم از بعد وی فکر تحول و او عمل انگیزه از دیدهبزه کند.می شرکت داوطلبانه
 بیان آن عواقب و کیفری عدالت الزام و رفشا از فارغ را حقایق طرفین ترتیب بدین و کندمی
 ،38[ نمایندمی آشتی هم با  الطرفین،مرضی و ترمیمی حلراه یک به رسیدن با و کنندمی
 و بزهکار و شودمی محسوب کاره همه قاضی کیفری، عدالت نظام در بالعکس .]249 ص
  .]60 ص ،16[باشند.می وی به نسبت انفعالی نقشی دارای دیدهبزه
 
  مصالحه و مشارکت فقهی مبانی .1. 2. 3

 اصالح به را همگان اکید، تأکید با السالم( )علیهم اطهار ائمه روایات و شریفه آیات
 صریح بیان با و کنندمی سفارش مردم بین آشتی برقراری و صلح ایجاد و البین ذات

 ستنده جرم وقوع از متأثر که افرادی به طرف یک از ]128نساء/[ «خیر الصلح»
 ؛178بقره/ ؛45 مائده/[ کندمی مصالحه به موکد سفارش و توصیه جرم( )سهامداران

 و متنازعین بین صلح ایجاد به مکلف را جامعه افراد دیگر طرفی از و ]43 و 40 شورا/
 امر و صدقه قبیل از نیک اعمال بسان را آنان سوی از تکلیف ایفای و کندمی متخاصمین

  .]224بقره/ و 114نساء/ ؛9 و 10 حجرات/ ؛1انفال/[ کندمی معرفی و... معروف به
 خانواده: حوزه در مصالحه و مشارکت به توصیه فقهی مبانی از مصادیقی اینک و

 صُلْحًا بَیْنَهُمَا یُصْلِحَا أَنْ عَلَیْهِمَا جُنَاحَ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنِ»
 ؛بِیرًاخَ تَعْمَلُونَ بِمَا کَانَ اللََّهَ فَإِنََّ وَتَتََّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ  الشَُّحََّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتِ خَیْرٌ لصَُّلْحُوَا
 نیست یگناه دو آن بر باشد، داشته بیم شوهرش یرویگردان یا یناسازگار از یزن اگر و

 به مردم بودن آزمند یول .است ربهت سازش و کنند برقرار سازش خودشان میان که
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 مردان شما اگر پس دارد. یوام خود حق از دفاع به را آنان که است یخصلت خود حقوق
 وادار خویش حقوق از گذشت به را همسرانتان و گیرید پیش در تقوا راه و کنید احسان
  .]128نساء/[ «است آگاه کنید یم آنچه به خدا ،نسازید

 فَتَذَرُوهَا الْمَیْلِ کُلََّ تَمِیلُوا فَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْ النَِّسَاءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِیعُوا وَلَنْ»
 زنان میان توانید ینم هرگز شما ؛ارَحِیمً غَفُورًا کَانَ اللََّهَ فَإِنََّ وَتَتََّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنْ کَالْمُعَلََّقَةِ

 همه نباید پس باشید. حریص و وشاک آن بر چند هر کنید، اجرا کامل طور به را عدالت
 چون نه که ـ بالتکلیف را یدیگر و دارید معطوف آنان از ییک به را خود میل

 میان اگر و وانهید. خود به ـ گیرد یهمسر بتواند که شوهران یب نه و است شوهرداران
  شما بر را رحمتش و آمرزش خداوند سازید، پیشه تقوا و کنید برقرار سازش و صلح خود

 .]129نساء/[ «است مهربان و آمرزنده خدا که گستراندیم
 در خاصی قاعده و حکم دربردارنده کدام هر که دارد وجود نیز متعددی روایات

 و علیه هللا صلیاکرم) نبی فرمایش به بنا مثال: عنوان هب است مصالحه به ترغیب جهت
 روایت ]441ص ،18ج ،23[ «الصیام و الصاله عامه من افضل البین ذات اصالح» آله(:

 است، عبادات از برخی از البینذات اصالح بودن اهم و بودن افضل گویای که مذکور
 اصالح بارز مصداق قطع طور به و دارد سازش و مصالحه ویژه جایگاه و شأن بر داللت

 زوجین بین باالخص و خانواده اعضای بین روابط در سازش و صلح برقراری البین،ذات
 در که یشخص اند:فرموده آله( و هیعل هللا ی)صل اکرم امبریپ خصوص این در هک باشدمی
 ثواب او به متعال خداوند ورزد،یم اقدام آن به و کوشد یم یشوهر و زن نیب اصالح راه

 هر یبرا متعال یخدا و دیفرمایم عطا اند دهیرس شهادت به خدا راه در که یدیشه هزار
 کارهب سخنانش در کار نیا یبرا که یاکلمه هر یبرا و رددایبرم راه نیا در که یقدم

  شب به را آن یهاشب که یسال .دیفرمایم عطا او به عبادت سال کی ثواب بردیم
 .]341 ص ،29[ است بوده مشغول یدارروزه به را شیروزها و یدارزنده

 اصالح هللا یحبها قهصد» که: است شده نقل السالم(، صادق)علیه امام از همچنین
 ایصدقه ؛]253ـ254صص ،6 ج ،24[ «تباعدوا اذا بینهم تقارب و تفاسدوا اذا الناس بین
 شانرابطه هرگاه یعنی مردم. بین اصالح از است عبارت دارد دوست را آن خداوند که

 نزدیک هم به هاآن شدند، دور هم از هرگاه و وادارید رابطه اصالح به را آنان شد، تیره
 به مطلق، طور به افراد بین نزدیکی و سازش و صلح ایجاد مذکور رمایشف در کنید.
 کهجاییآن از و است شده معرفی خداوند پیشگاه در ممدوح و محبوب امری عنوان
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 تبعات بردارنده در مراتب به سایرین، بین روابط با قیاس در یکدیگر از همسران دوری
 دارند. را کاربرد حداکثر روایت این امثال است، بیشتری منفی پیامدهای و سوء

 مردم، بین اصالح اهمیَّت دلیل به صرفاً دروغ، بودن کبیره گناه مصداق علیرغم همچنین
 در روایاتی و شده شمرده مجاز ، هاآن بین مصالحه و سازش برقراری جهت در دروغ ارتکاب

 از است عبارت هاآن مصادیق از یکی نمونه عنوان به که دارد وجود آن جواز خصوص
  .]6ص ،12 ج ،5[ «بکذاب لیس المصلح ان» فرمایند:می که (السالمصادق)علیه امام فرمایش

 عدالت مصالحه، و مشارکت از حاکی روایات و آیات از مصادیقی بررسی به توجه با
 و برَّ بر اعانة اصل همچون: بنیادین اصولی از برگرفته کاربردی و نیک مصداق ترمیمی

 ]128نساء/[ صلح و ]59عمران/آل ؛38شوری/[ مشارکت و مشاورت ]2ه/مائد[ نیکوکاری
 و اجتماعی همبستگی و پیوند مظاهر بارزترین از مذکور مصادیق از هریک که باشدمی

 مصداق بایستی که است خانواده نوع از اجتماع واقع در و است جمعی زندگی مقتضیات
 نخواهد حاصل مهم این و بگذارد ظهور منصه به را نیکوکاری و بر اعانه و تعاون اعالی

 خانواده. در حاضر اعضای مجموع مشارکت راستای در مگر شد
 
  اجبار عدم .3. 3

 ترینمهم از یکی محلی جامعه و بزهکار دیده،بزه مشارکت بودن آگاهانه و داوطلبانه
 که است این بودن آگاهانه از منظور و رودمی شمار به ترمیمی فرایند در بایسته اصول

 نتایج و فرایند این در خویش مشارکت پیامدهای و تبعات از مذکور طرفین از کدام هر
 ایفای مذکور فرایند در ترسی و تهدید اجبار، گونههیچ بدون و باشد آگاه آن احتمالی

 سزادهنده، عدالت فرایند در زیرا نباشد تشریفاتی و ساختگی حضورش و نماید نقش
 نقشی نیز دیدهبزه و بدهد محاکمه به تن که است مجبور بلکه ودهنب داوطلبانه و ارادی
 به بایستی که یابدمی تنزل شاهد یک حد در گاهی و دارد ساختگی و تشریفاتی تقریباً

 عدالت و هستند و... قاضی وکیل، متهم، آن بازیگران که بنشیند اینمایشنامه تماشای
 کلیه آگاهانه و داوطلبانه ارادی، ی،واقع فعال، نقش کنندهتأمین که است ترمیمی

  .]232ـ233 ص ،17[ باشدمی جرم سهامداران
 روابط این حساسیت و خانواده اعضای بین روابط نوع داشتن موضوعیت جهت به لذا

 موجب خانوادگی، جرائم در ترمیمی رویکرد اتخاذ آن، بنیان استواری و بقاء ضرورت و
 از ناشی سوء آثار ترمیم در بزهکار سعی یکدیگر، به خانواده اعضای مجدد شدن نزدیک
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 دادن سوق در خود تقصیر میزان بازنگری در دیده بزه تالش و خویش مجرمانه رفتار
 حداکثر بودن، داوطلبانه و رضایت بر ابتناء دلیل به و است جرم ارتکاب سمت به بزهکار
  .]101 ص ،4[ داشت خواهد دنبال به را اجبار حداقل و رضایت

 از یک هیچ فروگذاری عدم و اسالم مبین دین های آموزه و تعالیم بودن جامع به ظرن
 فرایند در نیز اجبار عدم شرعی مبانی از مصادیقی ذکر بشر، زندگی در نیاز مورد زوایای
 اصول از یکی بعنوان آزادی و اختیار اصل که توضیح این با است ضروری ترمیمی عدالت
 فالهمها سواها ما و نفس و» :دنفرمای می حکیم خداوند شود. می شناخته اسالم در تربیتی
 آیه موجب به ]10ـ7 شمس/[ «دساها من خاب قد و زکاها من افلح قد تقواها و فجورها
 به صالح طریق گزینش افراد، فساد و صالح معرفی و حجت اتمام از بعد مذکور شریفه
 را مجبور و مکره تعامالت نیز مدنی قهف باشد می اجبار نوع هر از دور به و افراد اختیار

 در اجبار( و اکراه نوع هر از )دوری مهم این رعایت متیقن قدر و شناخته باطل و غیرنافذ
 و است مسلم و بدیهی امری آن، ذاتی اقتضائات به بنا هم آن ترمیمی عدالت فرایند

 ویژه، و خاص اجتماع عنوان به خانواده اعضای بین روابط تصحیح در که این تر مهم
  گردد. می آشکارتر آن، اهمیَّت و اولویت

 لها انتم و هازمکمولان" که: است آمده هود سوره 28 فهیشر هیآ موجب به نیهمچن
 انیب صدددر کنیم؟ وادار آن به دارید، راهاک بدان که یحال در را شما ما آیا "کارهون

 مذکور، یها آموزه جمله از که است نیمب نید یها آموزه و میتعال رشیپذ در اجبار عدم
 روابط میترم در یخاص کردیرو اتخاذ یریتعب به ای سازش و مصالحه به قیتشو و بیترغ
  باشد. تواند یم ده،ید بیآس
 
  بودن محرمانه و شیوع عدم .4. 3

 مقام در لذا ؛است جامعه از مجرم و بزهکار طرد جرائم، ارتکاب سوء پیامدهای جمله از
 مذکور، آفت از بزهکار بودن مصون به توانمی ترمیمی عدالت آوردهایره و آثار بیان

 و هانشست در بایسته و الزم هایاحتیاط مجموع اینکه شرط به البته ؛نمود اشاره
 تمامی فرایند، این در دخیل افراد و گرمیانجی فرد و شده رعایت گریمیانجی جلسات

 در توجه قابل نکته نمایند رعایت را گریکدی اسرار حفظ و داریامانت به مربوط اصول
 و مصون نیز اصلی دیدهآسیب عنوان به دیدهبزه به مربوط اسرار که است این فرایند این

 عدالت فرایند و کیفری دادرسی روند در که توضیحاتی اخذ با زیرا ماندمی محفوظ



 1398بهار و تابستان  ،اول شمارۀ ،پنجاه و دوم سال اسالمی، حقوق مبانی و فقه    118

 و گرددیم منکشف وی به مربوط اسرار یکسری که است بدیهی گیرد،می صورت کیفری
 خصوصاً بود خواهد محتمل و مفروض هاییواکنش نیز وی از جامعه برداشت در متقابالً

 دلیل به موارد، اکثر در بسا چه و مشابه. موارد و عفت منافی اعمال به مربوط جرائم در
 سکوت، این خود و ندارد بزهکار تعقیب به تمایلی دیدهبزه مذکور، اسرار افشاء از ترس

 درون جرایم در مثال عنوانبه تعقیب، فرض بر یا و گرددمی جرم تکرار و یفزون موجب
 فاش را ییزناشو اسرار هرگونه ش،یخو از دفاع یبرا مجبورند دعوا نیطرف خانواده،

 فرض بر و شده دارحهجری هاآن عواطف و احساسات ،اسرار اشاعه تبع به و سازند
 به بنا هم آن یکدیگر جوار در زندگی امهاد و استمرار جهت خانواده طیمح به بازگشت

 گرم کانون بقاء و قوام شرط که سابق محبت و تیمیصم آن از گرید دادگاه، اجبار
 .ودب نخواهد یخبر است، خانواده

 در است. خانواده درون اساسی اصول و متقابل اعتماد مبانی از خانواده در رازداری
 ایمان لوازم و شروط از و بوده برخوردار یتیاهم حائز جایگاه از رازداری اسالم تعالیم

 در ایمان کمال برای را خداوند سنت این که شودمی توصیه افراد به است. شده شمرده
 عنوانبه خانواده اعضای بین روابط در رازداری .]37ص ،9 ج ،43[ کنند ایجاد خود

 هایجنبه در خانواده در اسرار حفظ و شودمی محسوب خانواده تعادل و سالمت شاخص
 محدوده در باید شوهر و زن خصوصی روابط به مربوط مسائل است. حیاتی ،مختلف
 مورد هستند شوهران اسرار حافظ که را زنانی قرآن بماند. باقی شوهری و زن منظومه
 .کنندمی حفظ را خود شوهران اسرار درستکار زنان» گوید:می و داده قرار تمجید

 همسران از تن دو که است شده اشاره ایواقعه به قرآن در .]34/نساء[ «للغیب( )حافظات
 نموده اعالم انحراف را رفتار این خداوند کنند،می خصوصی راز افشاء به اقدام پیامبر)ص(

 حفاظت. ]4/تحریم[ کنند توبه ،ناشایست رفتار این از که کندمی توصیه زن دو این به و
 در مهم این و است مقدس شریعت تأکید ردمو تکالیف اهم از همسر عیوب پوشاندن و

 و لکم لباس هن» است آمده در تمثیل به وجه بهترین به بقره سوره 187 شریفه آیه
 برخی حتی که است برخوردار اهمیتی چنان از خانواده در اسرار حفظ .«لهن لباس انتم

 دیگر اعضای برای مواردی در و خانواده بیرون به نباید نیز افراد مثبت مزایای و هاویژگی
 از ناشی محتمل هایآسیب از برخی از مصونیت هدف با همآن گردد، افشاء خانواده

 در اعضاء. بین مقدس رابطه استمرار و استواری استحکام، جهت در صرفاً و و... حسادت
 .]5ف/یوس سوره[ شودمی روشن واقعیت این برادرانشان و یوسف حضرت بین رابطه
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 فرایند تنها که است اغماض غیرقابل و ضروری نکته، این به توجه فوق، مبانی به بنا
 درون اسرار اشاعه عدم و رازداری حداکثر با توام خانوادگی اختالفات حل جهت مناسب
 کیفری. عدالت نه است ترمیمی عدالت فرایند خانواده،

 

  بازپذیری .5. 3

 جهت مناسب هایزمینه دایجا و بزهکار بازپذیری ترمیمی، عدالت اقتضائات جمله از
 مهم این سزاده، نوع از کیفری عدالت در که است اجتماع عرصه به وی مجدد بازگشت

 عدالت فرایند در دارد. دنبال به را گریسرکوب و انزوا طرد، و شده سپرده فراموشی به
 با بزهکار و داشته محوریت اجتماع، و بزهکار و دیدهبزه بین ارتباط تقویت ترمیمی،

 جلب با و برآمده خویش رفتار از ناشی هایآسیب جبران صدددر خود اشتباه یرشپذ
 سازدمی فراهم را خویش بازپذیری زمینه دخیل، محلی جامعه و دیدهبزه رضایت

 را زمینه اجتماع توسط کاربزه بازپذیری که: اعتقادند این بر ترمیمی عدالت طرفداران
 بزهکاری، کنترل در مؤثری نقش و ساخته اهمفر مطیع شهروند به بزهکار تبدیل جهت

  .]18 ص ،26[ نمود خواهد ایفا
 امَّا شودمی محسوب جرائم مطلق در ممتاز شاخص عنوان به بازپذیری اقتضاء گرچه

 حیطه به وی رجوع و برگشت که بزهکاری برای خانواده حوزه در آن تأمین ضرورت
 هدف دیده،بزه جوار در حضور وصاًخص و مرتبط محلی جامعه جمع در حضور و خانواده

 پذیرامکان نیز مهم این تحصیل و است بدیهی و مسلم امری باشد،می مطلوب و اصلی
 بنابراین خانواده. درون جرائم حوزه در ترمیمی عدالت حاکمیت سایه در مگر بود نخواهد

 و شده حفظ اشخاص ذاتی حرمت و کرامت که است ترمیمی( )عدالت مذکور فرایند در
 معرض در چهآن واقع در و شودنمی ذاتی ویژگی این سلب سبب جنایت و جرم ارتکاب
 ذات از جدا که است انسان فعل و رفتار بلکه ،نیست انسان وجود گیرد،می قرار اصالح
 تعدی و تجاوز جرم «جمیعاً الناس احیاء فکانَّما احیاها من» مائده 32 شریفه آیه . اوست

 همه به تجاوز و تعدی منزله به را وی از معنوی و مادی اتحی سلب و انسان یک به
 همچنین و وی هدایت و گمراهی( و )ضاللت جرم از مجرم بازداشتن و دانسته هاانسان
 منزله به را جرایم دیدگانبزه بر وارد مادی و عاطفی و روانی روحی، خسارات ترمیم
 بازپذیری و بازتوانی احیاء، به الماس عمیق نگرش نوع این و داندمی هاانسان همه احیای

 ]80ص ،14[ گردد.برمی اسالم در انسان واالی و ارزشی جایگاه به جرم سهامداران کلیه
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 و است الهی وجود برابر در ایآیینه و حق اسماء تجلَّی مظهر انسان که توضیح این با
 انوار تجلَّی از ممانعت و آینه شکستن بسان فرد، هر شکستن درهم و کردن سرکوب
 ]81ص همان،[ باشد.می آن، طریق از مذکور

 گذشت بر تأکید و توصیه حکیم، شارع توسط مجازات و عقوبت جواز تشریع وجود با
 مهم این بیان به شوری سوره 40 شریفه آیه و است شده واقع توجه مورد صلح و

 الیحب إنه هللا، علی فاجره اصلح و عَفَا فمن مثلها سیَّئة سیئه جزاء» است: پرداخته
 مورد ترمیمی عدالت انطرفدار توسط که بازپذیری نوع از اقتضاء بنابراین «.الظالمین

 توانمندسازی و احیاء به و بوده بزهکار رستگاری و نجات کنندهتأمین گیرد،میقرار مانور
 نوع اقتضاء به توجه با و انجامدمی دیدهبزه به وارده خسارات ترمیم و جبران کنار در وی

 و مأمن به گرفته فاصله عضو بازگشت ضرورت و خانواده در حاضر اعضای بین روابط
 نهاد استمرار و قوام راستای در احسن نحو به نمودن نقش ایفای و خویش اصلی جایگاه
 بایسته و ضروری خانواده بین روابط در )بازپذیری( مهم این تأمین خانواده، مقدس
 بود. خواهد
 

  اشخاص محوریت .6. 3

 و افراد صرفاً نه است فردی میان روابط به تعدی اصوالً جرم زهر، هوارد دیدگاه به بنا
 قابلیت عدم یا قابلیت و مذکور دیدگاه سقم و صحت از صرفنظر ]39 ص ،15[ اجتماع
 رویکرد که است این اغماض غیرقابل و مهم نکته جرائم، مطلق مصادیق با آن انطباق
 خانواده، علیه خانواده درون جرائم در متیقن قدر و حداقل جرم، از تلقی باب در مذکور

 کوچک محیط عنوان به خانواده اعضای فیمابین روابط در مهم این و دارد موضوعیت
 ویژهبه داشت. خواهد بیشتری نمود و تبلور محصور، و محدود افراد حضور بر مبتنی
 مصالح رعایت بر تأکید با صرفاً هم خانواده بنیان استقرار و استحکام مصلحت اینکه
  است. توجه و لحاظ مورد خانواده در حاضر افراد تکتک

 و اعضا داشتن محوریت و موضوعیت به وضوح به نیز وحیانی هایآموزه و تعالیم
 به اعضاء، بین پیوند جز نیست چیزی که "ازدواج" از و پرداخته خانواده نهاد در اشخاص

 است نموده تعبیر "غلیظ میثاق" به خانواده، دهدهن شکل و موسس عامل تنها عنوان
 سایر و همسر فرد، خلقت بیان قالب در را اعضا داشتن محوریت تصریح، به و ]21نساء/[

 النَّاسُ یَاأَیُّهَا» فرمایدمی مطرح مؤنث، و مذکر جنس از اعم فرزندان، یعنی تبعی اعضاء
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 کَثِیرًاوَنِسَاءً رِجَالًا مِنْهُمَا بَثَّ وَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ هوَاحِدَ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اتَّقُوا
 از همچنین ]1نساء/[ «رَقِیبًا عَلَیْکُمْ کَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِی اللَّهَ وَاتَّقُوا

 نعمت" به ،یتبع یاعضا نوانعهب فرزندان و ارتباط نیا موجد عضو اولین بعنوان همسر
 أَزْواجِکُمْ مِنْ لَکُمْ جَعَلَ وَ أَزْواجاً أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ جَعَلَ اللََّهُ وَ» است. فرموده ریتعب "یاله

 نحل/[ «رُونَیَکْفُ هُمْ اللََّهِ عْمَتِبِنِ وَ یُؤْمِنُونَ فَبِالْباطِلِأَ الطََّیَِّباتِ مِنَ رَزَقَکُمْ وَ حَفَدَةً وَ بَنِینَ
 شده معرفی "سکینه" عنوان با و تسکین مایه همسر، یعنی اصلی عضو وجود و ]72

 و ترینمحبوب عنوانبه خانواده بناء از شریف نبوی حدیث در همچنین ]21روم/[ است
 هِاللَّ إِلَى أَحَبُّ بِنَاءٌ  الْإِسْلَامِ فِي بُنِيَ مَا» است شده تعبیر حکیم خداوند نزد بناء عزیزترین

  .]153 ص ،14 ج ،43[ «التَّزْوِیجِ مِنَ أَعَزُّ وَ وَجَلَّ عَزَّ
 عنوانبه زوجین را آن هایپایه که است نهادی و بنا خانواده، که جاییآن از بنابراین

 با اعضاء حضور جز چیزی به نیز آن قوام و ماهیت و دهندمی شکل اصلی مؤسسین
 دچار تزلزل و سستی به بنا این مختلف علل به چنانچه ندارد، ارتباط احسن، نقش ایفای
 خواهد پذیرامکان اعضاء، محوریت و دخالت با صرفا نیز، آن احیاء و تقویت ترمیم، گردد،

 رویکرد با آن تناسب خانواده، خصوصیت و اقتضاء و فوق مراتب به توجه با لذا بود.
 بر مبتنی کیفری نظام و باشدمی واضح ضرور،کامالً و الزم موارد در ترمیمی عدالت
 واقع لحاظ مورد کمتر آن در شخصی روابط به توجه که سزادهی نوع از کیفری عدالت

 داشت. نخواهد خانواده درون جرائم در استفاده جهت مناسبتی شود،می
 

  شقاق وضعیت در ترمیمی عدالت محوریت ضرورت بر  شریعت راهکار از مصداقی .4

 رقابلیغ تیاذ و آزار یمعنا به «مشقت» کلمه از ای هیناح یمعنا به «شق» کلمه از شقاق
 مشاجره، عداوت،» مفهوم: به اصطالح در و ]80 ص ،3 ج ،19[ است شده گرفته تحمل،
 ص ،5 ج ،33[ «است جدایی و تفریق آن آثار جمله از و است آمده مخالفت و کراهت

 که معنا این به ستا طرفینی نشوز )شقاق(، آن رایج اصطالحی مفهوم همچنین ]367
  .]166ص ،8 ج ،3 ؛339 ص ،4ج ،22[ باشند داشته ناسازگاری بنای زوجین از یک هر

 و جدایی بر حمل نباید وجه هیچ به و است جدایی و طالق از قبل مرحله شقاق،
 و جدایی بروز و وقوع عدم جهت راهکار، ارائه مقام در نیز کریم قرآن و گردد طالق
  .]572 ص ،1 ج ،25 ؛209 ص ،31 ج ،28[ است افتراق

 بدین و نساء سوره 35 شریفه آیه موجب به زوجین بین شقاق رفع به مربوط راهکار
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 اهلها من حکما و اهله من حکما فابعثوا بینهما شقاق خفتم ان و» که: است آمده شرح
 جدایی هاینشانه بروز هنگام ؛«خبیرا علیما کان هللا ان بینهما هللا یوفق اصالحاً یریدا ان
 تهیه و ناسازگاری جهات و علل بررسی جهت زوجین، بین شقاق از ترس هنگام به و

 با دو این اگر کنید. انتخاب را زن فامیل از یکی و مرد فامیل از نفر یک آشتی مقدمات
 بر را هاآن خداوند باشد، اصالح واقعاً هدفشان و شدند کار وارد دلسوزی و نیتحسن

 تواننمی که است این از حاکی مذکور شریفه آیه دارد.می موفق اندهیافت که مأموریتی
 و قانون خشک مقیاس از خانواده محیط در موجود اختالفات و مشکالت حل جهت

 راهکار و گزینه بهترین ترمیمی عدالت فرایند اتخاذ و نمود استفاده روحبی مقررات
 محکمه تشکیل و فامیلی ستنش به دستور و باشدمی حکیم و اقدس شارع ایتوصیه

 با که کندمی معرفی آن پیشگیرانه تدبیر و عمل یک را داوری و دهدمی خانوادگی
 و ترسهل بسیار کوچک اختالفات هرچند اختالفات رفع خانوادگی صلح محکمه تشکیل

 بروز ابتدای در سازش و وفاق به امید و است بزرگ و عمیق اختالفات از ترهزینه کم
  .]240 ص ،3 ج ،34[ است بیشتر بسیار اختالفات

 در تراخی و داشته فوریت خانوادگی صلح محکمه تشکیل جهت اقدام تفسیری به بنا
 ج ،27[ است استنباط قابل «فابعثوا» عبارت در «ف» حرف از نکته این نیست. جایز آن
 نص به بنا داوران انتخاب و گزینش نحوه در توجه قابل و مهم بسیار نکته .]285 ص ،2

 یک هر اقارب از بایستی داوران ثانیاً و شده داور دو به مقید اوالً که است این شریفه آیه
 یک جانب که دارد را آسیب این احتمال داور، یک دخالت زیرا شوند تعیین زوجین از

 داور که طرفی معموالً و کند ایجاد مانع توافق، به رسیدن در امر این و گرفته را طرف
 وی اقناع امکان راحتی به و داشته ظن سوء مقابل طرف داور به نسبت کندنمی معرفی
  .]247 ص ،3 ج ،18[ ندارد وجود

 از بیشتری اطالع زوجین بستگان اوالً که است این فرایند این در موجود حکمت
 مطلع نیز آنان احتمالی مشکالت و زندگی از حدودی تا و داشته طرفین خصوصیات

  و تعالیم به بنا ثانیاً و کندمی بیشتری کمک نزاع ماده کشف هب امر این و هستند
 خود و قائلند خاصی ارزش و احترام بزرگترها به نسبت افراد اسالم، مبین دین هایآموزه

 و تعلق به بنا خویشاوندان ثالثاً و دانندمی آنان هایتوصیه اتباع و استماع به ملزم را
 نموده مسئولیت احساس قطعاً دارند زوجین به اطفعو و احساسات لحاظ از که وابستگی

 کار به زوجین بین سازش و اصالح برقراری جهت در را خویش تالش و سعی نهایت و
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 شرط به که است شده تصریح نیز شریفه آیه موجب به اینکه خصوصاً و برندمی
 الهی امداد قطع طور به صلح، برقراری جهت مساعدت جدی قصد و داوران نیت حسن

 فرض که است بدیهی و «بینهما هللا یوفق» گردید خواهد ملحق آن اثربخشی به نیز
 محاکم در است. غیرخویشاوند از بیشتر مراتب به خویشاوندان سوی از نیتحسن صدور
 خویش، از دفاع برای مجبورند دعوا طرفین کیفری، عدالت فرایند و قضایی عادی

 دارجریحه هاآن احساسات اسرار افشاء تبع به و سازند فاش را زناشویی اسرار هرگونه
 و صمیمیت آن از دیگر دادگاه، اجبار به خانواده محیط به بازگشت فرض بر و شده

  بود. نخواهد خبری سابق، محبت
 ص ،3 ج ،2[ عذرخواهی و عذرپذیری بر ها،آن موجب به که دارد وجود نیز روایاتی

 از حکایت تماماً که است شده توصیه ریکدیگ به نسبت زوجین گذشت و صبر و ]391
  است. خانواده حیطه در ترمیمی عدالت فرایند دادن قرار محور ضرورت

 
  خانواده مسائل به گذار قانون نامتناسب رویکرد از مصادیقی .5

 در و خانواده حقوق حوزه در ترمیمی عدالت حاکمیت ضرورت نظریه اثبات راستای در
 برخی که شودمی گیرینتیجه مذکور، نظریه با موجود قوانین انطباق میزان بررسی مقام

 اقتضاء برخالف 1391 مصوب خانواده از حمایت قانون کیفری مقررات به مربوط مواد از
 قانون 53 ماده مثال عنوان به باشد.می خانواده حیطه با آن تناسب و ترمیمی عدالت
 ترمیمی( )عدالت جدید یفریک سیاست الزمه که زداییحبس جهت در تنها نه مذکور
 به نسبت نیز ماده این در مندرج حبس مجازات مقدار بلکه که است نرفته پیش است،
 به بوده ماه پنج تا روز ده و ماه سه که (1375) سابق اسالمی مجازات قانون 642 ماده
 غیرقابل معایب و هاکاستی از مهم این که است یافته افزایش سال دو تا ماه شش

 توجه عدم مصادیق از دیگر مصداقی است، ضروری آن در بازنگری و تأمل و بوده اغماض
 حوزه در مذکور سیاست حاکمیت ضرورت به بنا )خصوصاً جدید، کیفری سیاست به

 آن، از فرازی موجب به که باشدمی خانواده از حمایت جدید قانون 49 ماده خانواده(
 قابل میزان به نقدی جزای یا و هفت درجه تعزیری حبس مستوجب نکاح ثبت عدم

 خصوص در اسالم تعالیم بودن ترغیبی به توجه با که است شده معرفی توجهی
 داخلی سیاست همسویی و تساهل بر آن ابتناء و خانواده تشکیل و ازدواج گیری شکل
 به حسنه، سنت این ترویج جهت تبلیغ جهت از آن با حاضر حال در ایران حقوقی نظام
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 مثال مورد موضوع در وجه هیچ به کیفری عدالت نوع از رویکرد اتخاذ که رسدمی نظر
 عدالت نوع از سیاست با منطبق راهکارهای به تمسک و آن از عدول و نباشد شایسته
 از بعد هم آن زمینه این در کیفر سازوکار از استفاده زیرا باشد داشته ضرورت ترمیمی

 را کیفر سوء تبعات سایر و یأس خوردگی، سر دلسردی، قبیل از مخاطراتی عقد، وقوع
 باشد.می آن اعضای و خانواده نظام مصالح برخالف تماماً که داشت خواهد دنبال به

 سنخیت و شد گذاشته بحث به مختلف عناوین طی که متعددی محاسن بر عالوه لذا
 کار به که است بدیهی رسید، اثبات به خانواده حیطه با ترمیمی عدالت فرایند تامه

 عدم نوع از جزایی رسیدگی ماهیت از ناشی سوء تبعات از مصونیت مذکور، فرایند گیری
 ناخوشایند تبعات از مصونیت همچنین و خانواده خصوصی حریم با ماهوی سنخیت

 نیز را و... رسیدگی باالی هزینه دادرسی، اطاله همچون قضایی رسیدگی اجرایی فرایند
 ]42ـ32 صص ،37. [نمود خواهد تامین
 

 گیری نتیجه .6

 رسیدگی فرایند در جرم سهامداران کلیه دادن شرکت با ترمیمی عدالت ـ1
 عدالت تأمین پی در همگان، برای جرم از متأثر نقایص جبران اولویت با غیرقضایی
 مورد های هبایست و ضروریات جزو حداکثری(، عدالت )تأمین مهم این که است حداکثری

 باشد. می نیز "خانواده" در اکید توجه

 کلیه حقوق تأمین ضرورت خانواده، اعضای بین روابط نوع انحصاری ماهیت ـ2
 استمرار و استحکام بر تاکید لحاظ به خانواده حیطه در مجرمانه واقعه از متاثر اعضاء
 خانواده، بر حاکم بایسته اصول با کیفر سوء های پیامد داشتن منافات و آنها بین رابطه
 در که باشد می مذکور حیطه در ترمیمی عدالت فرایند حاکمیت تضرور از حاکی

 این تقدس به همگان که ای  حیطه در هم آن جزا و قضاء سوء تبعات از مصونیت بردارنده
 باشد. می دارند، اذعان آن ویژه اقتضائات و حریم

 فرایند اعتبار و حجیت اثبات جهت استفاده مورد فقهی مستندات و مبانی عمده ـ3
 متیقن، قدر که است خانواده درون روابط به مربوط عام، طور به ترمیمی دالتع

 سازد. می نمایان خانواده، حیطه در را آن بکارگیری ضرورت و بایستگی
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