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  173- 210 صفحات ،97 بهار ،3 شماره ،12 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

  

 هاي نزاع مدیریت سازوکارهاي تاریخیِ شناختی جامعه بررسی
 ایران روستایی جوامع در اي طایفه ـ ایلی

  

  3و الهام عباسی 2آباد اسماعیل جهانی دولتدکتر ، 1طاها عشایري
  

  21/8/96 پذیرش: تاریخ        16/8/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
هاي  جوامع سنتی ایران، سازوکارهایی با سنخ متفاوتی براي حل بحران

حاضر با   اند. پژوهش قتل، نزاع و اختالف گروهی) تجربه کرده( یاجتماع
عدالت ترمیمی و ( میدورکحلیلی و با الهام از دیدگاه ـ ت رویکرد تاریخی

ارهاي مدیریت نزاع و میزان انطباق و افتراق این کیفري)، به تحلیل سازوک
دهد که چهار  سازوکار با دیدگاه دورکیمی، پرداخته است. نتایج نشان می
میانجیگري و  سنخ رویکرد عدالت ترمیمی (اصل اعتماد، گفتگو و مشارکت،

یی است، اما شناسا قابلنگري) در سازوکارهاي مدیریتی ایران  آینده اصل
بودن در سنخ سنتی نمود چندانی ندارد. به این معنی که  اصل داوطلبانه

 سلسله( ییگرا سبب هنجار بودگی فرهنگ جمع  بهسنتی ایران   جامعه
قطاعی و کندویی) و جوامع (ی کئیموزامراتبی)، غلبه وجدان جمعی، ساختار 

جامعه مدرن ( یمیدورکبافت ناهمگون آن، بستر توسعه حقوق ترمیمی از نوع 
) را نداشته است. این سنخ از جوامع، از مکانیسم خاصی کار میتقسمبتنی بر 

 وعدالت ترمیمی  ي با گونهکه گروهی بهره برده ـ  در مدیریت نزاع ایلی
 ؛ رویکردي که از ساختار سیاسی وهستو متمایز  کیفري بسیار متفاوت

ي سنتی نمود ها نییآبوده و در قالب  متأثر فرهنگی حاکمـ  اجتماعی
   ی یافته است.اجتماع

  کیفري ـ اي، عدالت ترمیمی نظام ایلی ـ طایفه یی،گرا جمع مدیریت نزاع، :مفاهیم کلیدي

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،دانشجوي دکتري بررسی مسائل اجتماعی ایران،  1

 t.ashayeri@gmail.com ي مسئول) نویسنده(ل واحد اردبی
  sml.jahani@gmail.comشگاه محقق اردبیلی شناسی دان استادیار گروه جامعه 2
  e_abbasi55@yahoo.com تهران پیام نور دانشگاه علمی گروه علوم اجتماعی تیأهعضو  ٣
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  مسأله یانب و مقدمه
ي ایرانی ساختاري با تنوع قومی است که تاریخ سیاسی آن به نقش فعال ایالت  جامعه

ه تنوع قومی، ). چنین ساختاري، به همرا19: 1392 عادلی،( است خورده  گرهها  و قومیت
ی غذایی، محوریت عصبیت اجتماعی ناامن ی،سال خشکمتفاوت،  رسوم و  آدابها و  فرهنگ

، در بوم و مرزتاریخی این  درگذشتهی و عدم مسئولیت حکومت مرکزي نینش لیای زندگ و
، از دل این تنوع اجتماعی، سازوکار حال نیا بابوده است،  مؤثراي، ظهور نزاع ایلی ـ طایفه

یی ایجغرافاست. نظام  گرفته  شکلنی رفع مخاصمه و بازتولید گفتگوي هابرماسی، درو
متفاوت مبتنی بر سبک فرهنگی متمایز قومی، سازوکار مدیریتی عرفی، بومی و متمایزي را 

نموده است. مدیریتی که به سبک و سیاق امیل دورکیم، با وجدان جمعی، انتقام،  ایجاب
گاهی مکافات اجتماعی همراه بوده است. پیوند خویشاوندي عدالت، عصبیت و همبستگی و 

) را 1392دورکیم، ( یاجتماعي احساسات دار حهیجرو غرور ایلی، اقدام متقابل به هنگام 
معادل روح گروهی، روح جماعت یا  و عصبیت خویشاوندي در این سنخ جوامع، طلبد یم

 خلق،وثوقی و نیک( شد یمروح جمعی و نیروي قرابت خون، غرور ملی و نژادي تلقی 
است. در  ایلی و سنتی جوامع تاریخ همیشگی گروهی ـ ایلی همراه هاينزاع ).56: 1386
ي روستایی ایران به سبب وسعت و پراکندگی جغرافیایی در طول تاریخ، درگیري و  جامعه

 و فرهنگی مسائل و آب مراتع، نظیر کمیابی منابع سر برها و طوایف نزاع بین گروه
 در توانمی را جمعی دسته هاينزاع از هایینمونه که است افتاده اتفاق بسیار اجتماعی

 »همدان اسدآباد از شیخ چنار روستاي« و »قوچان توابع از خونی کالته روستاي درگیري«
 شهرستان توابع از لرقره با خر زا قشالق روستاي« ي ساله 30 اختالف )،1367 (عبدي،
ارجمندي و ( »ایذه شهرستان بختیاري عشایر« درگیري )،1395 ،(عشایري »شهرمشگین
است. چنین ساختار اجتماعی، نزاع ایلی را بازتولید کرده و مشارکت  )1388 نوروزي،

ها، بیگانه هراسی، خودنمایی  طلبی گروه است. از طرفی قدرت داده یمگروهی آن را توسعه 
و  محدودکنندهي اجتماعی  ی و سرمایهجویانه، ضعف بازدارندگی بیرون گروه، حس تالفی

پرستی، تضاد ارزشی و اعتقادي و ضعف  مسائل فرهنگی از قبیل عصبیت، ناموس
-244: 1392عشایري و ایمانی جاجرمی، ( زد یمبازدارندگی، بستر ظهور نزاع ایلی را دامن 

ي سنتی ایرانی، داراي مکانیسم بومی و خودجوش، جهت ایجاد عدالت  جامعه ).221
ي  این سازوکارها در دوره رمیمی و بازدارندگی اجتماعی در برابر نزاع ایلی بوده است.ت

شد و بعد از رخداد نوسازي، سنتی و قبل از مدرن بیشتر به دست بزرگان ایل اجرا می
رسمی تضعیف و مکانیسم قانونی جایگزین گردید. اجتماع  سازوکارهاي سنتی و نیمه
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ي بومی مبتنی بر نظام فرهنگی جغرافیایی را ها نییآگذشته در مسائل داخلی خود، 
تا با قواعد اجتماعی عرفی، پیوستگی مدنی و گفتگوي عمومی را حفظ نمایند.  دندیطلب یم

خوانین، کالنتر، دولت و کدخدا) بر سر قلمرو و مراتع، جابجایی سریع ( رانیمداختالف 
ي عرفی ـ بومی را ها سمیمکانتار ي حکمرانی، آشفتگی در مواجهه با مدرنیته، ساخها روش

آن سازوکارهاي مواجهه با نزاع ایلی نیز تغییر یافت. بدین  تبع بهدچار فروپاشی نمود و 
ی در محلسفیدان و معتمدین محوري، ریشي قاجاریه، عرف و بوم ترتیب، قبل از دوره

ي ایرانی،  عهی جامفرهنگ خردهساختار قدرت، برجسته بودند. با توجه به ساختار متنوع 
ي عرفی ها حل راهپیش از اینکه نظم داخلی بین روستاها با نهادهاي قانونی مدیریت شود، 

ي قاجاریه و ورود مدرنیته، روند  اما از اواخر دوره در مواجهه با اختالف اندیشیده شده بود؛
ردید. سازوکارهاي رسمی و نوینی مطرح گ و افتهی رییتغنظارت بر حل اختالفات بین اهالی 

این سازوکارها اغلب رویکرد دولتی داشتند، یعنی نهادهاي دولتی، انتظامی و قضایی و در 
و سایر نهادهاي قضایی، در امور مربوط به » ي انصاف خانه«، از قبیل »قانون« کالم کی

ي  مسائل امنیتی و قضائی در اجتماعات روستایی جاي پا براي خود پیدا کرد. در دوره
 فصل و  حل، در جریان »کدخدا«، »مالک«رسمی از قبیل هاي نیمهمکانیسمی، تیرع ارباب
، »مرکز قضائی و انتظامی«ي نوین مانند ها سمیمکانو با پیروزي انقالب اسالمی،   شده فعال

بر این اساس، پژوهش حاضر،  ، مطرح شدند.»شوراي حل اختالف«و » شوراي اسالمی«
ي  اي در دو دورهي مدیریت نزاع ایلی ـ طایفههاي سازوکارهاسنخ ضمن بررسی تاریخی

شناختی این  ي روستایی ایران، به تحلیل جامعه تاریخی قبل و بعد از انقالب در جامعه
سازوکارها و بررسی جایگاه آن در ارتباط با رویکردهاي مختلف مقابله با جرم و نزاع 

ي سنخ ها گونهیخی به لحاظ تار - 1که دهد  پرداخته است و به این پرسش پاسخ می
اي چه ي مدیریت نزاع ایلی ـ طایفهها سمیمکان - 2، اند بودهها مدیریتی در ایران کدام

شناختی، با مطابق رویکرد تاریخی ـ جامعه - 3تجربه نموده و  تحوالتی را در فرایند تاریخی
ي در چه عناصر ها آنو عدم همنوایی  و همنوایی ی تطابق داشتهشناس جامعهکدام سنخ 

  هست؟
  

  پژوهش شناسیروش
روش پژوهش حاضر مبتنی بر یک بینش و روش تاریخی است و از فنون تاریخی ـ 

در دو گام  ي سنتی استفاده نموده است. بر این اساسسازوکارهاشناختی در نقد جامعه
  است. گرفته انجامسنخ آرمانی) ( یشناخت جامعهي تاریخی پدیده و ب) مدل مطالعه الف)
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  تاریخی لعهمطا الف)
 دست منابع سایر و کتب تاریخی، منابع اسناد، به مراجعه با شده سعی بخش این در

 ایران روستایی جوامع در نزاع مدیریت سازوکارهاي خصوص در اطالعات گردآوري به ،اول 
 از فهرستی ابتدا منظور این براي .پرداخته شود امروز تا مشروطه از بعد تاریخی ي دوره در

 از برداريفیش به بعد ي مرحله در و ؛)1 جدول( شد تهیه موضوع با مرتبط ریخیتا منابع
 ي تهیه در است ذکر  انیشا گردید. اقدام مطالعه مورد موضوع محوریت با شده یاد متون
 محتواي شد سعی که صورت این به گرفتیم، بهره نیز زمانی تخصیص روش از هافیش
 سازوکارهاي تاریخی روند تینها در و شده  مرتب مطالب تاریخیِ نظم اساس بر هافیش

  باشد. استخراج  قابل نیز ایران روستایی ي جامعه در نزاع مدیریت
  

  تاریخی اطالعات گردآوري جهت شده  انتخاب منابع فهرست :1 جدول
  شناختیعنوان پژوهش تاریخی ـ جامعه

  ، تهران: مطالعات پژوهشگاه ناجای نزاع و درگیري در استان اردبیلشناس جامعه)، 1395( عشایري
  ی در جوامع عشایري ایران، تهران: سخنورانجمع دسته نزاع )،1394( يریعشانیازي و 

هاي شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نزاع)، مطالعه جامعه1394( ياونداحمدي 
  شهرستان ایذه)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران( جمعی دسته

)، نگاهی به نهادهاي مشابه شوراي حل اختالف قبل از انقالب اسالمی ایران، 1390د (فرهمن
  86ي  ي دادرسی شماره ماهنامه

  شناسانشناسی روستایی، تهران: انتشارات جامعه )، جامعه1390بهروان (
  ي انتشارات تهران مؤسسه )، مدیریت روستایی در ایران، تهران: دانشگاه تهران:1389طالب (

)، بررسی تحوالت مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان 1388ایمانی جاجرمی و عبدالهی (
  52ي  ي راهبرد، سال هجدهم، شماره حاضر، فصلنامه

ارزیابی نقش شوراي حل اختالفات روستایی در امنیت قضایی  )،1388الدین افتخاري و همکاران (رکن
  ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد انشکدهي علوم اجتماعی د روستاییان، مجله

  تهران: انتشارات دانشگاه ایالم )، همیاري سنتی ایالمیان،1388قاسمی و مروتی (
ي روستایی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه  )، ابعاد تغییر و توسعه در جامعه1387طالب و عنبري (

  تهران
ي روستایی در ایران، تهران، پیوند مهر: نهضت  ي متولی توسعهها سازمان)، 1388زاده (طالب و بخشی

  پویا
اف و شوراي داوري، نصي اي خانهریگ شکلهاي تاریخی ـ اجتماعی )، زمینه1387جانکی (محمودي

  62ي  ي حقوقی شماره مجله
، رگذاریتأث يبرنهادها تأکید)، نگرشی نو به مدیریت روستایی با 1386الدین افتخاري و همکاران (رکن
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  شناختیعنوان پژوهش تاریخی ـ جامعه
  2ي  ي روستا و توسعه، شماره فصلنامه

  شناسی، تهران: بهینه )، مبانی جامعه1386( خلقوثوقی و نیک
  ي لرستان و بختیاري، تهران: نشر دفتر پژوهش رادیو عامه  )، سور و سوگ در فرهنگ1386(حنیف 

ي  سالمی، ماهنامه)، شورا و مشارکت: شوراهاي اسالمی، تحقق آرمان جمهوري ا1385(موسوي 
  74 ي شهرداري، شماره

ی ابیانه تهران: سازمان میراث فرهنگی و شناس مردم)، 1384نظري داشلی برون و همکاران (
  یشناس مردمي  گردشگري، پژوهشکده

  چو، اهواز: نشر معتبر و خین: بختیاري قوم ي نانوشته قانون )،1384صحراشکاف (
  3ي  ي اول، شماره ی، دورهشناس ساناني  صل، نامهخی )،1382ماسوري (
  دانشور تاانتشارهایی نوین عدالت ترمیمی، تهران: )، افق1382عباسی (

  عرف و عادات در قبایل فارس، تهران: بنگاه آذر )،1380( بهمن بیگی
  ي روستایی، تهران: انتشارت اطالعات ی توسعهشناس جامعهي بر ا مقدمه)، 1374ازکیا (

  )، نگاهی به خوزستان، تهران: نشر هنر1373(سیستانی افشار 
  )، قبایل و عشایر خوزستان، با نگاهی به آیین فصل، شعر، هنر و تاریخ، تهران1372طرف (عزیزي بنی

  )، سیه چادرها، شیراز: انتشارات کیان نشر1372کیانی (
  الملل نیب)، جامعه و حکومت در ایران، تهران: مرکز نشر 1371( يباقر
  ریرکبیامعشایر مرکزي ایران، تهران: مؤسسه و انتشارات  )،1368ژاد (نصفی

  مسائل اجتماعی قتل در ایران، تهران: جهاد دانشگاهی )،1367عبدي (
  : نشر نیتهران )، ایل ناشناخته،1366شهبازي (

  )، تاریخ بختیاري، تهران: نشر یساولی1363( سردار اسعد
  ي مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، تهران: مؤسسهآباد البطمونوگرافی ده  )،1345نژاد (صفی

  
  شناختیجامعه تحلیل ب)

 ي هاي مقابله با نزاع در جامعهشناختی از شیوهدر این بخش جهت تحلیل جامعه
 آرمانی ي نمونه یک«شود. به تعبیر وبر استفاده می هاي آرمانیسنخ نمونه از روستایی ایران

 ساخته منفردي و عینی يها دهیپد ترکیب با و دیدگاه چند یا یک ي جانبه یک تشدید با
 گهگاه و دارند حضور شیب و  کم و هستند هم از جدا و پراکنده بسیارواقع  در که شود می

 ساختار یک صورت  به شده، تشدید جانبه یک هايدیدگاه همانحسب  بر و اند غایب
آن  با که است تحلیلی ساختار یک آرمانی ي نمونه. »گیرندمی سامان یکپارچه تحلیلی

 بررسی براي مفهوم این. دهد تشخیص عینی موارد در را هاانحراف و هاهمانندي توان می
  .)1386(کوزر،  سازد می فراهم بنیادي روش یک ايمقایسه
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هاي حاضر سعی شده تا با بررسی منابع مختلف، مدل ي بر این اساس، در مطالعه
 ي ترمیمی و عدالت کیفري را ساخته و سپس با مقایسه آرمانیِ دو رویکرد عدالت

ها میزان انطباق و افتراق روستایی ایران با این مدل ي سازوکارهاي مدیریت نزاع در جامعه
  بگیرند. مورد ارزیابی قرار شده ادهاي یاین سازوکارها را با مدل

  
  هاي نظري پژوهشدیدگاه

اي ایران نزاع در اجتماعات ایلی ـ طایفه هاي برخورد باي اصلی پژوهش، شیوه مسئله
شناس فرانسوي، ارائه ها در این حوزه را امیل دورکیم، جامعهدیدگاه نیتر مهماست، یکی از 

بر  توانمی را جامعه که دهدمی داده است. وي با ایجاد تمایز بین دو نوع حقوق، توضیح
همین تمایز و  .اختشن ترمیمی حقوق یا تنبیهی حقوق اساس برخورداري آن از

هاي اجتماعی با ي جرم و آسیب گیري رویکردي در حوزهی مبناي شکلنوع  بهشناسی  سنخ
، »عدالت کیفري«معروف است که در مقابل  ،»محور اجتماع« یا »عدالت ترمیمی«عنوان 

 استفادهبر این اساس، در نقد و بررسی ساز و کارهاي سنتی، از این دو مفهوم  .ردیگ یمقرار 
  است. شده 

 و اندیشه از دیگري نوع که است فلسفی ـ شناختیجامعه رویکردي ترمیمی، عدالت
 جدید روش ترمیمی عدالت کند. می عرضه را کیفري عدالت و جرم به نسبت تفکر

 پیدایش و ظهور است. آن به پاسخ چگونگی ي درباره هم و جرم ي درباره هم اندیشیدن،
 در کیفري عدالت به نگرش در آمده وجود به تحوالت از یکی ي نتیجه ترمیمی عدالت

 است. اخیر ي دهه دو در جرم به ناظر تفکر در تحول یکل طور به و شناسیجرم رویکردي
 نهضتی عنوان به تاکنون 1990 سال از ترمیمی عدالت نویسندگان از برخی نظر مطابق

  ).22 :1381 (رایجیان، است آمده در کیفري عدالت نظام بازنگري و اصالح جهت اجتماعی
  کند: می تعریف گونه این را آن ترمیمی، عدالت کارکرد بر تأکید با زهر، هاوارد

 جرم یک در سهمی که کسانی نمودن درگیر براي است، فرآیندي ترمیمی عدالت«
 به توجه و تعیین به نسبت جمعی طریق به تا است پذیرامکان که آنجا تا دارند خاص

  به امور، گردانیدن راست و بخشیدن بهبود و التیام جهت تعهدات و ها زیان و صدمات
  ).62 :1383 (زهر، »نمایند اقدام است، پذیر امکان که اي اندازه

 آن بر را عدالت سازمان شود می جامعه وجدان شدن دار جریحه موجب جرم که آنجا از
 این در مشارکت به ازمج نیز طرفین و کند ترمیم را آمده وجود به هاي آسیب تا دارد می

 به که دیگرانی و بزهکار دیده،بزه ترمیمی، عدالت هاي برنامه بنابراین بود؛ خواهند فرآیند
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 مستقیم دخالت جرم با مقابله در که سازد می قادر را اند شده  واقع جرم تأثیر تحت نحوي
 آن هدف و گیرند می قرار کیفري عدالت فرآیند مرکز در شده یاد افراد باشند. داشته

 دیده،بزه کامل همیاري و دیدهبزه به شده وارد هاي آسیب بازسازي بزهکار، پاسخگویی
 به دستیابی بنیادین شرط طرفین، تمام دخالت فرآیند واقع در است. جامعه و بزهکار
  ت.اس آرامش و اصالح برونداد

 دارد، وتتفا معاصر کیفري عدالت با متعددي جهات از ترمیمی عدالت ،بر این اساس
 عملی صرفاً را جرم آنکه از بیش دارد، مجرمانه اعمال به فراگیرتري نگرش آنکه نخست
 حتی و جامعه دیدگان، بزه به بزهکاران که پردازد می موضوع این به کند، تلقی شکنانه قانون

 دهد، می دخالت جرم با مقابله فرآیند در را بیشتري افراد آنکه دوم زنند. می لطمه خودشان
 قرار جریان در میزان همان به نیز جامعه افراد و دیدگان بزه دولت، و بزهکار بر عالوه

 از بیش کند، می ارزیابی دیگر يا گونه به نیز را موفقیت سیستم، این تینها در گیرند. می
 یا و شده جبران هاي آسیب میزان کند، توجه شده لیتحم مجازات میزان به اینکه

  .جدسن می را شده پیشگیري
  نمود: خالصه مقوله چند در توانمی یطورکل به را ترمیمی عدالت اهداف بنابراین،

 در هدف ترینمهم و یابد بهبود شده نقض آنچه است آن صدد در ترمیمی عدالت )1
  ).21 :1385 (غالمی، باشدمی دیدهبزه يها یمشغول دل و نیازها به توجه ترمیمی رویکرد
 صاحب انسان دو مثابه به را بزهکار و دیدهبزه که است نآ پی در ترمیمی رویکرد )2
 وي ثانویه یدگیدبزه از تا سازد برطرف دیدهبزه از را دلهره و ترس و پنداشته کرامت

  ).25 :1384 (رایت، کند پیشگیري
 نوع .هاست آن خسارت جبران دیدگانبزه مورد در ترمیمی عدالت اهداف دیگر از )3

  ).57 (همان: دارد نیاز کمکی چه به دیدهبزه که است آن مشخص ارتکابی جرم
 

  جامعه هاي گردهمایی و بزهکار دیده،بزه
 براي توجه  قابل روشی اجتماع، متأثر اعضاي و بزهکاران دیدگان، بزه میان دیدارهاي

 آید می پی در که اي گانه سه هاي روش است. عدالت و جرم ارتباطی يجنبه دادن نشان
 تواند می ها آن از کدام هر اند. شده  پذیرفته ترمیمی عدالت اساسی ارهايمعی عنوان به

  .جوید می شرکت داوطلبانه طور به که باشد طرفینی از یک هر به محدود
 عدالت رویکرد کلیديِ عنصر واقع در کیفري میانجیگري :کیفري میانجیگري )1
 طرف دو بین وساطت یکی رود:می کارب معنی دو در مفهوم این شود.می محسوب ترمیمی
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 رفع منظور  به یا دهید انیز یا قربانی يلهیوس  به متجاوز طرف عفو منظور  به متخاصم
 (قاضی) حاکم نزد وساطت و پایمردي دیگري، دو، آن بین سازش و صلح جادیا و اختالف

 در وي) مجازات در تخفیف یا او خطاي بخشش عفو منظور  به گناهکار و مجرم سود به
 از مأخوذ کلمه این است. رفته کارب میانجیگري دوم يمعنا در (شفاعت) يواژه عرب، انزب

 و حرمت دادن قرار يلهیوس  به )(شفیع کنندهشفاعت گویی است. )(جفت معناي به (شفع)
 او جفت له)(مشفوع خاطی شخص کنار در گرفتن قرار و الیه)(مشفوع حاکم نزد خود اعتبار
 در آنچه .دیآ یبرم گرفته قرار آن معرض در که مجازاتی از او یرهای صدد در گشته،

 از است دانسته اينحوه را نهاد این آمده میانجیگري مدخل ذیل شناسی جرم يدانشنامه
 جرمی که ايلحظه از ايمرحله هر در است ممکن که کیفري فرایند به نسبت انحراف

 گیرد قرار استفاده مورد شود،می حاضر دگاهدا محضر در متهم اینکه از قبل تا افتاده اتفاق
 هدف به توجه با رسدمی نظر به کنیول )141 :1377 بیگی، هاشم و ابرندآبادي (نجفی
 از اي،مرحله هر در و دادگاه محضر در را آن معنی داده تعمیم را مفهوم این ییقضازدا
 دانست. استفاده مورد آن اجراي و حکم صدور يمرحله تا افتاده اتفاق جرم که ايلحظه

 دادرسی. دستگاه دخالت بدون است اختالفات حل آئین یا روش میانجیگري ی،کل طور به
 یک به حصول جهت یکدیگر با کنندگان شرکت مذاکره ضرورت بر آن طی که فرایندي

 مشارکت با مأتو و آزادانه سازيتصمیم مبناي بر و تأکید مطروح دعواي خصوص در توافق
  .شودمی اقدام خصومت فصل و  حل به نسبت طرفین

 در معمول تشریفات از فارغ که است اي طرفه  سه یا جانبه  سه فرایند میانجیگري،
 شخص حضور با بزهکار ـ متهم و دیدهبزده ـ شاکی قبلی توافق اساس بر کیفري فرایند
 ارتکاب از ناشی مسائل و ها اختالف فصل و  حل منظور  به میانجی یا گرمیانجی نام به ثالثی
 شود.می آغاز جزم،

 جهات جمیع به توجه با که گردیده ابراز مختلفی نظرهاي گريمیانجی انواع يدرباره
 گريمیانجی - 1 کرد: تفکیک هم از جنایی سیاست در را میانجیگري نوع سه توانمی

 ـ ضاییق گريمیانجی - 3 ،قضایی مقام نظارت با همراه جامعوي گريمیانجی - 2 ،جامعوي
    ).1377 بیگی،هاشم و ابرندآبادي (نجفی تشکیالتی درون گريمیانجی یا پلیسی

 از ناشی اختالفات ياحاله طریق از ییقضازدا ياندیشه گريمیانجی توجیهی هايضرورت
 تنازعات فصل و  حل در منشی کدخدا نوعی قبول و گريمیانجی به مجرمانه يپدیده

 یک ترسیم در يانکار  قابل ریغ منزلت و اهمیت جامعه، و هکاربز و دیدهبزه نیماب یف
 دارد. کارآمد و پذیرانعطاف مشارکتی، ترمیمی عدالت سیاست
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 در را خود بزهکار که سازد می فراهم را فرصتی نفع ذي دهیدبزده براي روش این
 جرم يدرباره بحث به ،دهید  آموزش میانجی یک کمک با و کند مالقات سالم شرایطی
  :شود می شامل را ذیل اهداف گريمیانجی روش .بپردازد

 بزهکار ب) ؛کند دیدار داوطلبانه اي زمینه در بزهکار با یابد می اجازه دیدهبزه الف)
 فرصتی ج) ؛آید واقف آسیب ساختن وارد و جرم از ناشی مسئولیت به که شود می تشویق
  .بپردازند خسارت جبران براي ریزي برنامه به بزهکار و دهیدبزده که آید می فراهم

 و خانواده و بزهکار ،دهیدبزده روش، این خانواده: یا جامعه گروه گردهمایی )2
 اهداف بگیرند. تصمیم جرم عواقب جبران مورد در تا آورد می هم گرد را طرفین دوستان
  :از عبارتند ها گردهمایی برگزاري

 با مقابله جریان در مستقیم دخالت جهت دیدهبزه براي فرصتی ساختن فراهم الف)
 قبال در مسئولیت احساس و او مجرمانه رفتار تأثیر مورد در مجرم آگاهی افزایش ب) ؛جرم

 به دادن اجازه د) ؛او رفتار اصالح براي بزهکار از حمایت سیستم ساختن متعهد ج) ؛آن
  .جامعه حمایت از برخورداري براي بزهکار و دهیدبزده

 میان عام رضایت و توافق ارتقاي براي روش این احکام: صدور هاي دایره یا مصالحه )3
 پلیس و وکال گروه دادستان، قضات، طرفین، حامیان بزهکاران، دیدگان، بزه اجتماع، اعضاي
 طرفین مطالبات و ها نگرانی تمام به که مناسب حکم صدور بر است مبتنی و شده  یطراح

  :کنند می دنبال را ذیل هدافا دوایر .باشد داشته توجه نفع ذي
 در اصالح امکان ایجاد ب) ؛اند شده متأثر ینوع  به که کسانی به بخشیدن التیام الف)

 ؛سودمند حل  راه افتنیدر اجتماع و ها خانواده بزهکار، دیده،بزه ساختن سهیم ج) ؛بزهکار
 پیرامون عیجم احساس یک ایجاد ه) ؛مجرمانه رفتار نهفته دالیل شناسایی و یافتن د)

  .)1384 همکاران، و (رایت اجتماع هاي ارزش
  

  جرم از حاصله آسیب ترمیم
 خسارت جبران چگونگی خصوص در يا نامه موافقت با شده یاد فرآیندهاي از یک هر

 بابت بزهکار که است مبلغی آمده وارد زیان جبران رسند. می پایان به بزهکار سوي از
 احیاگر دورنماي یک در عمل این کند. می پرداخت دیدهزهب به جرم از ناشی مالی هاي زیان

 و گیرد می انجام خالفشان اعمال خاطر به مجرمان داشتن  نگه پاسخگو براي روشی عنوان به
 جبران رود. می شمار به دهیدبزده به آمده وارد هاي آسیب ترمیم براي راهکاري مثابه  به نیز
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 و گردهمایی میانجیگري، ( شده یاد گانه سه هاي وشر از کدام هر در تواند می زیان و ضرر
  .شود اتخاذ ) دوایر

  
  ایران در نزاع با مقابله سازوکارهاي به تاریخی نگاهی

 سه در را ایران روستایی اجتماعات در جمعی دسته هاينزاع حل و مقابله سازوکارهاي
  داد: جاي توانمی رسمی،نیمه و مدرن سنتی، سازوکارهاي شامل کلی، يمقوله

 و بومی بلکه ندارد، قانونی تشریفات و آیین سازوکار، نوع این سنتی: سازوکارهاي - 1
 انجام خصومت رفع و حل براي ثالث اشخاص يخودانگیخته يمداخله با و است محلی

  شود.می
     و (معمتدین هاسنت و مردم نقش مدرن، سازوکار در مدرن: سازوکارهاي - 2

 و است شده ها آن جایگزین رسمی و مکتوب قوانین و شده ترکمرنگ عرف و سفیدان)ریش
  دارند. اجرایی ضمانت سازوکارها این

 و سفیديریش سنت از الهام با رسمی  نیمه سازوکارهاي رسمی:  نیمه سازوکارهاي - 3
 و سنتی بخش دو بین و شودمی گرفته کار به روستایی اجتماعات در یمنش کدخدا روش
  دارد. وجود همکاري و تبادل مدرن

 در نزاع با مقابله سازوکارهاي بر مروري ایمکرده سعی ادامه در که اساس همین بر
 يمقوله سه قالب در و انقالب از بعد و قبل زمانی يدوره دو در ایران روستایی يجامعه
  باشیم. داشته فوق،

  
  اسالمی انقالب از قبل منازعات حل يسازوکارها -1
 سنتی يسازوکارها - 1- 1

 تمامی« نویسد:می ایران در مالک و زارع کتاب مؤلف ی:محل معتمدین و سفیدان ریش
 با و آیندمی هم گرد دهایسف شیر و شیوخ الزم مواقع در نیست. ایلخان یک فرمان زیر ایل
 به نسبت ایلی ساده افراد حتی یا و بزرگ ایل اشخاص نظر وفق بر و کنندمی مشورت هم

 ).1044 :1366 سیستانی، (افشار »گیرندمی تصمیم دهند، انجام دبای که کارهایی
 فرد آگاهی و فعالیت با بلکه نیست، انتخابی و موروثی شدن، طایفه) (گروه، اوالد دیسف شیر
 دارترمردم و تربزن حرف بایستی فردي چنین اصطالح در و است ارتباط در خود محیط از
 مسکونی محل به که محلیانی غیر با تماس ).1394 عشایري، و نیازي( باشد دیگران از

 نژاد،(صفی است سفیدریش وظایف از ها آن نیازهاي به پاسخگویی و شوندمی وارد اوالد
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 دوستبگلو، جمله از اردبیل استان روستایی مناطق در یدانیسف شیر حضور ).495 :1368
 روستایی درون و تاییروس بین اختالفات کاهش باعث دیوان، صاحب و تبنق زاخر، قشالق

 کشاورزان بین کینه و نزاع افزایش شاهد ،دانیسف شیر فوت با يریگ کناره از بعد بود، شده
 از تر کوچک واحدهاي مسئولیت گذشته، در ).237 :1395 عشایري،( 1هستیم دامداران و

 عرف بر مبتنی و رسمی غیر سفیدي،ریش سمت بنابراین بود؛ سفیدان ریش يعهده به ایل
 این دارعهده ایلی هر واحد فرد ترینمسن معموالً که يا گونه  به بود، پدرتباري فرهنگ و

    و ارزیابی در معمول طور به روستا مردم ).150 :1368 (غفاري، شدمی مسئولیت
 تازه هايروش و راه يعرضه مقابل در بخصوص و حوادث و امور يدرباره خود هايقضاوت

 نداي به گوش و دوختندمی کسوتانپیش و بزرگان به چشم یزندگ و رکا جدید هايشیوه و
 و روستایی مردم بر جمعی روح حاکمیت دادند.می فرا اجداد و آبا عقاید و هاسنت

 (بهروان، بخشدمی تحکیم و کرده تر آسان را وضعیتی چنین آنان همبستگی و یکپارچگی
 حل ،قیم تعیین ،ارث تقسیم ،کردن وصیت همچون اموري جهینت در ).246 :1390

 اصلی وظایف جمله از هامحلّه حریم به مربوط اختالف حل و خانوادگی اختالفات
-276 :1384 دیگران: و برون (داشلی شدمی محسوب جامعه داخلی امور در سفیدان ریش
275.(  

 و باشد شده  واقع قتلی که است هنگامی بسخون« ها:بختیاري بین در بسخون آیین
 و کنند تعیین را بهاخون یعنی ببرند، را خون و داده تشکیل ايجلسه طایفه دو کالنتران به

 يطایفه از سرانه صورت  به بهاخون البته بدهند. مقتول به قاتل يخانواده از هم دختري
 اثر در گاه هر ).170 :1372 (خسروي، »دارد را تعاون حکم که شودمی آوريجمع قاتل

 یکی شودمی مجبور قاتل يخانواده شود، واقع قتلی ،ردیگ یم در طایفه دو میان که نزاعی
     از تا درآورد مقتول يخانواده از فردي ازدواج و عقد به را طایفه یا خود دختران از

 ).1394 اوندي، احمدي( گویند »بسخون« رسم این به شود، جلوگیري بیشتر ریزيخون
 خونی ،مخاصمات و منازعات پی در که  یهنگام ،بختیاري فرهنگ در کاالت: و خین

 يطایفه به زمین آن معادل یا پول دیه، براي بود خواهد ملزم قاتل يطایفه شود، ریخته
 و بها خون و دیه معنی به »خین« گویند.می »کاالت خین« رسم این به که بدهد مقابل

 صورت قتلی مردم بین در وقتی است. آن فصل و  حل آداب و تشریفات مفهوم به »کاالت«
                                                 

جمله کریم دهقان، حیدر کریمی، عبدل عشایري، عبدالحسین کوالنی، قبل از دگرگونی  سفیدانی از ریش 1
کاهش منازعات و تقویت انسجام بین گروهی فرهنگی نقش مهم و مؤثري در ـ  ساختارهاي اجتماعی

  اند. داشته
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 مختلف روستاهاي و طوایف از محلی معتمدان و سفیدان ریش زمان، گذشت با گرفت می
 مقتول، اولیاء با گفتگو و مختلف هايمشورت و ها رایزنی از پس شدند، می بکار دست
 قرآن که بود چنین رسم ،معموالً شد. می فراهم قاتل بخشش و عفو و فصل و  حل يزمینه

 همراه به قاتل دادند، می قاتل دست به و گذاشتند می طبق یا سینی یک در شیريشم و
 اولیاء منزل به تا افتاد می راه به بودند، قاتل بستگان و سفیدان ریش بیشتر که جمعی
 شمشیر به یا ببخش قرآن به یا کرد می اظهار ناله و گریه و التماس با و رسید می مقتول
 عجز، تا کشد می را آن نفر یک و انداختند می قاتل گردن به طنابی یا شالی گاهی بکش.
 آمدند می پیش وضع این يمشاهده با نیز مقتول اولیاء دهد. نشان را خود پشیمانی و ذلت

 قاتل گردن از شال یا طناب و نهادند می چشم بر و بوسیدند می را خدا کتاب قرآن و
 قاتل عفو کنار در البته بود. قاتل عفو و بخشش يمنزله  به آنان کار این گشودند. می

       مشورت و رایزنی با بهاء خون مبلغ و میزان تعیین گرفتند. می نیز دیه و بها خون
 صورت  به معموالً و شد می انجام مختلف جلسات طی مقتول و قاتل بستگان و سفیدانریش
 بر شد. می رداختپ احشام و دام رأس چند دادن ساختمان، و زمین واگذاري نقد، پول

 شرط اموال، و زمین یا پول دریافت کنار در مقتول يخانواده گاهی ایلی رسم یک اساس
 اعالم مقتول يخانواده به قاتل يخانواده از دختر دو یا یک دادن را قاتل عفو و بخشش

 حق مقتول يخانواده بسیاري موارد در شد. می کار نیا به ملزم قاتل يخانواده و کرد می
 حق قاتل يخانواده و کرد می انتخاب داشت، تمایل که را دختري هر و داشت انتخاب

 شدند، می گرفته بها خون و دیه عنوان به که دخترانی یا دختر نداشت. اعتراض و مخالفت
 به را ها آن که داشت را اجازه این مقتول، يخانواده و نداشتند را همسر انتخاب حق نیز

  ).85 :1346 بختیاري، اسعد (سردار درآورند داشت، لتمای که یکس هر عقد
 حکمی که قوم، سفیدان ریش و بزرگان حکم یعنی فصل، خوزستان: در فصل آیین

 مردم براي ،اش رخواهانهیخ اهداف خاطر به آن هايعیب يهمه با ولی بود، نکردنی تغییر
 زمان از خوزستان اعراب میان در رسم این ).1373 سیستانی، (افشار است بوده قبول  قابل
 جهت اعراب میان در جانی یا و معنوي یا مادي خسارت جبران به است. بوده رایج قدیم
 فصل گویند. می فصل عشیره، یک از طرف دو یا و عشیره دو از طرف دو میان اختالف حل
 و فتنه رفع جهت منطقه عرف نظر از و است دادن فیصله و کردن جدا معنی به لغت در

 يخانواده به را آن يعمده بخش که رود می کار به دعوا طرف دو میان صلح اريبرقر
 (زیان فاعل يخانواده يعهده بر خسارت نوع به بسته فصل پرداخت دهند. می دیده آسیب
 قتل، فصل پرداخت در مثالً است؛ مشترك صورت  به فاعل يعشیره و خانواده یا زننده)
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 میان از دیگر سوم دو و بپردازند را فصل مبلغ سوم  کی قاتل يخانواده که است این بر مبنا
 در باید باشد رسیده قانونی سن به که عشیره از فرد هر شود. می آوري جمع قاتل يعشیره

 و مسائل که دهند می ترجیح خوزستان اعراب معموالً ورزد. مشارکت سوم دو این پرداخت
 فصل و  حل داخلی صورت  به قانونی، مراجع به مراجعه بدون را خودشان میان اختالفات

  گویند. می صلهیف آن به صورت آن در که باشد زن حتی یا پول تواند می فصل نمایند.
 دو بین قتل از ناشی اختالفات فصل و  حل به صلخی لرستان: در صلخی آیین

 رسم این اساس رب شود.می اطالق قبیله یا ایل یک رهبران میانی در پا يواسطه  به خانواده
 در مرسوم (قواعد عرف طبق بر که گردیدمی مقرّر و شدمی ایجاد طرف دو بین ايمبادله
 از نگردد، پایمال نیز مقتول يشده ریخته خون تا شود اندیشیده تدبیري خاص) يجامعه
 همیاري خیر امر این تحقق براي گردد. خودداري قاتل خون شدن ریخته از دیگر، سوي

 جنس، پول، توانستمی مبادله يوسیله و است بوده مبادله آن اساس که گرفتمی صورت
 تعیین براي .)66 :1384 ،شکاف صحرا( نامندمی صلحخی را این که باشد غیره و انسان
 آن يانگیزه و قتل چگونگی مقتول، و قاتل خانوادگی شأن قبیل از ضوابطی بها خون میزان
 شود.می گرفته نظر در مشابه موارد در شده اخذ بهايخون میانگین معموالً داشت. وجود
 نیز امر این در البته بود. قاتل شخص یا خانواده يعهده به مراسم برگزاري يهزینه تمام

 این کردند.می پرداخت را بها خون و هزینه از بخشی و گذاشتندنمی تنها را او قاتل يطایفه
 یا خانواده یا قاتل گاهی گرفت.می انجام »1پیاشمار« نام به بندي تقسیم یک قالب در مبلغ

 یا پدر یا قاتل بنابراین، نداشتند؛ را سنگین يهزینه این کردن فراهم امکان او يطایفه
 کردمی نقدي کمک درخواست جوار هم طوایف تمام از و انداخت یم گردن بر طوقی او برادر

 ترتیب بدین ).123 :1363 بختیاري، سعدا سردار( شدمی گفته »تاسو« درخواست این به و
 برقرار دوستی و صلح ها آن میان خانواده دو بین وصلت ایجاد و کدورت و کینه رفع با

 و قاتل ي خانواده ب) ،مقتول يخانواده الف) دارند: دخالت گروه سه آیین این در گشت. می
  ).170- 172 :1388 مروتی: و (قاسمی روستا اختالف حل گروه ج)

 نفس قتل فارس، قبایل بین در جرم نیتر بزرگ فارس: استان در داريخون نآیی
 حساب  به دار خون را خود مقتول يخانواده افتد،می اتفاق قتلی که مواقعی در است.

 و برادران پدر، به داريخون حق کند. تالفی را قتل که داندمی خود مشروع حق و آورد می
 تعلّق او دوم يدرجه خویشاوندان به آن فقدان صورت در و یابدمی انتقال مقتول پسران

                                                 
شده و   بها به شمار مردان ایل تقسیم دیگر، خون  عبارت  پیا یعنی مرد و پیاشمار یعنی شمار مردان؛ به 1

  ).1392رستمی، میالد، کارشناس ارشد مطالعات توسعه، دانشگاه تهران،  :شد (به نقل ازآوري می جمع
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 مجموع و زدیخ یبرم دار خون از حمایت به مقتول يطایفه خونداري يمسئله در گیرد.می
 تالش این نرسد، بسخون يمرحله به داريخون وقتی تا دانند.می دار خون را خود يطایفه

 و سفیدان ریش و ایل رئیس سادات، وساطت اب که مراسم این در یافت. خواهد ادامه ستیز و
   دار خون يخانه به را او و انداختندمی قاتل گردن به قرآنی شد،می برگزار ایل بزرگان

 گاه و آورد می در دار خون ازدواج به را دختري مقتول، خون ازاي در قاتل يطایفه بردند.می
 در را خود حق یک يدرجه دار خون نتیجه در و پرداختمی او به نیز دام و پول مقداري
 ،بیگی (بهمن یافت خواهد ادامه کینه نگیرد، انجام بسخون مراسم اگر بخشید.می قصاص
1380: 31.( 

 که جنگی شرایط در است. موقت بسخون نوعی فارس: استان در برائت پیمان آیین
 با اند،بوده »دار خون« هم با که خانواري دو بین است، بوده مطرح ایل نبود و بود يمسئله

 و شدمی منعقد »برائت پیمان« نام به پیمانی بزرگان، و سفیدان ریش و سادات وساطت
 است بوده صورت این به مراسم جنگیدند.می دشمن علیه هم کنار در راحت خیال با سپس

 قرآن مجلس این در اند.نشستهمی سفیدانریش و سادات حضور با مجلسی در طرفین که
 و داده قرار (توبه) »برائت« يسوره روي را (آبدیده) جوهري خنجر و کردهمی باز را مجید
 (شهبازي، نکنند خیانت هم به جنگ طول در که خوردند می سوگند قرآن آن به سپس
1366: 160-159.(  

 و قصور پذیرش معنی به توان می را پتّر بلوچستان: در 1پناهندگی سنتی آیین یا پتّر
 شخصی، اختالفات قوم دو یا شخص دو بین اگر که صورت  نیبد کرد، تلقی اشتباه

 کشته یا زخمی کسی برخورد و درگیري اثر در یا باشد، آمده وجود فامیلی و خانوادگی
 بزرگان گیري،انتقام و اختالف يدامنه گسترش از جلوگیري جهت موارد این در شود،

 و خود اشتباه پذیرفتن و پیشمانی و ندامت اظهار براي خطاکار شخص همراه به طایفه،
 او از تقصیر قبولی ضمن و رفته او يخانه به دهید انیز مظلوم به دادن احترام و ارزش

 و متهم موارد اکثر در که شوند می خسارت پرداخت به حاضر و کنند می یخواه معذرت
 برگردانده او به مدتی از بعد او يشده  پرداخت هاي خسارت و شود می بخشیده خطاکار

 قاتل يخانه در قتل وقوع از روز چند گذشت از پس بلوچ بزرگان آیین این در شود. می
 مقتول يخانواده از و روند می وي دم اولیاء یا مقتول منزل به وي اتفاق  به و شده جمع

 افراد این نمایند. مطالبه خواهند می چه هر مقابل در و بدهند پناه قاتل به که خواهند می
 متقاضی مقتول، يخانواده به قاتل تسلیم با نمایند می ایفا را میانجی نقش حقیقت در هک

                                                 
1 pattar or asylum tradition 
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 گونه این دم اولیاء اگر و هستند دیه اخذ برابر در قصاص از گذشت و قاتل به دادن پناه
  به که است آن آیین این در توجه  قابل نکات از نمایند. قصاص را قاتل دانند، نمی صالح
 شرط بلکه نمایند. مثل  به  مقابله به اقدام مقتول يخانواده که افتد یم اتفاق ندرت

 از نمودن نظرصرف با و نمایند می قبول را پناهندگی و آورده جا  به را کرامت و بزرگواري
 و (البرت گذرند می او از یطورکل  به یا و دهند می رضایت دیه دریافت به یا قاتل، قصاص

  ).462 :2006 همکاران،
  گَلِ ):تقاص یا تبر آیین و قسامه آیین کمک، گَلِ آیین( ایالم در موجود هايیینآ
 در همبستگی و جمعی دسته همکاري براي ایالم در که است محلی اصطالحی 1کمک
 بکار دیگر قبایل با یا اهالی خود بین جمعی دسته هاينزاع بخصوص روستایی مسائل

 جمعی کارهاي از اينمونه و شودمی محسوب موقتی قرارداد نوعی کمک گل رود. می
 در و زنانه صرفاً گاهی مردانه، گاهی بنابراین، است؛ زنانه و مردانه فعالیتی و ایالم روستائیان

 با گروه گه گیردمی شکل ديرموا در رسم این شود.می انجام مختلط صورت  به نیز مواردي
 الف) است: زیر موارد شامل موقعیت این از هایینمونه گردد. مواجه اضطراري یتیموقع
  شدن. قسم هم ب) ،بسخون

 گیرد.می شکل مختلف هايانگیزه به که است گروهی همیاري نوعی قسامه آیین اما
 استان مناطق مردم بین در ایل و طایفه شرف و حیثیت از دفاع خاطر به کار این گاهی

 یا قبیله مردان اساس، این بر که است بوده مدنظر نیز آن سلبی بعد حتی گرفت.می صورت
 عرفی و اخالقی شئون که جریانی یا فرد علیه که شدندمی واحد و القولمتفق هم با ایل
 این وارد اقوام و بستگان از کسی چنانچه و گردند مانیپ هم است کرده دارخدشه را آنان

 هم اينوشته امر این تحقق براي گاهی گیرد.می قرار نفرین و لعن مورد نشود، اتحادیه
 تیموجود را قسامه که موضعی گفتند.می نامهلعن یا نامهلعنت آن به که شودمی تهیه
 خود نمودن مسلح با خویشاوند افراد بود. جمعی دسته نزاع یک به ورود گاهی بخشید، می

 در ،عموها پسر علیه برادران گاهی کردند.می حمایت جمع منافع از مقابل طرف علیه
 دیگر ایالت هیعل ایل افراد نیز مواقعی در و ایل و طایفه علیه عموها پسر و برادران مواردي

 تشکل یک به ورود و شدن قسم هم بود وحدت این مبناي آنچه اما شدند؛می عمل وارد
 مورد و تهیه بود شرع و عرف از ترکیبی آن يپشتوانه که قواعدي قسامه در بود. واحد
 وابسته بدان دهید بیآس یا متضرر يخانواده که ايتیره بزرگان و پیران شد.می واقع تیحما
 دو هر به عوض در اینکه یا نبود وابسته تیره دو از کی چیه به که را ثالثی شخص بود،

                                                 
1 gale komak 
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 مطرح ها آن با را قسامه موضوع و فرستادندمی اتهام مورد تیره بزرگان نزد بود، وابسته
 در باید که افرادي آن طی و کردندمی نشست ستدرخوا تیره دو هر رهبران کردند. می

 از پس ).34 :1386 ،حنیف( شدندمی تعیین بخورند، سوگند مقدس هايمکان از یکی
 تهیه ايتذکره گرفت،می انجام متضررین و باختگان مال حضور در که قسم مراسم اجراي

  یافتند.می دست مصالحه به گروه دو و شدمی
 و ظلم مورد ايقبیله یا ايمنطقه افراد از یکی وقتی که دبو صورت بدین تبر آیین

 اي خانواده سوي از شکنی حرمت نوع هر یا قتل و دادمی رخ تعرضی یا شدمی واقع تعددي
 افراد و شدندمی قلمداد دشمن و متخاصم عنوان به متعرض يقبیله افراد شد،می اعمال

 اقدامی هر به دست که بودند قائل خود براي را حق این تعرض مورد يعشیره و خانواده
 به دست و زدندمی شبیخون گروهی صورت  به مناسب فرصتی در آنان از افرادي لذا بزنند.

 و چهارپایان دم بریدن اموال، غارت جمله از زدند. می انسانی غیر و نامناسب حتی عملی هر
 عمل این ها. آن احشام و افراد به شلیک و چادر سیاه و خرمن زراعت، زدن آتش احشام،

 پا با شد،می جانی و مالی خسارات سبب که »تبر« بود. مقابل ي طایفه عمل جواب نوعی به
 طایفه شد.می هانزاع موقتی دادن پایان و فیصله به منجر طرفبی ايطایفه میانی در
 کرد.می فصل مقدمات تدارك به اقدام مظلوم طرف خسارات جبران تعهد ضمن طرف بی
 يارائه و نظر  تبادل با فصل يجلسه در بود. معروف »اتوه« به محلی زبان در عمل نای

 تنظیم دعوي اساس بر نسخه سه در قراردادي میانجی يطایفه مختلف پیشنهادهاي
 دعوي طرف دو اختیار در دیگر ي نسخه دو و میانجی طرف نزد آن ينسخه یک که شد می
  ).167- 169 :1388 مروتی، و (قاسمی گرفتمی قرار

  
  رسمی  نیمه وکارهايساز - 2- 1

 فصل و  حل ایران، روستایی ي جامعه در مالک اجتماعی وظایف از یکی مالک:
 زندگی بر نظارت روستا، اجتماعی رسوم و سنن تقویت و حفظ روستائیان، بین اختالفات
 ودستگید و اختالفات حل در سعی و روستائیان اجتماعی روابط بر نظارت و روستائیان
 حتی و دیگر روستاهاي سایر و روستا در یدودستگ و اختالف ایجاد برعکس یا روستائیان

 :1389 عنبري، و (طالب بود »کن حکومت و انداز تفرقه« اصل اساس بر روستائیان میان
160.(  

 مدیریت در ).388 :1341 (دهخدا، است مالک و صاحب معناي به کدخدا کدخدا:
 بود روستا در دولت رسمی ي نماینده بار اولین براي 1314 سال در کدخدا ایران روستایی
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 طرف از بایستیمی عمالً اما گردید،می منصوب سمت این به فرماندار حکم موجب  به که
 ).100:1384 (وثوقی، گردیدمی معرفی بخشداري به و شدمی برگزیده مالکان یا مالک

 در داشت، عهده بر کدخدا نام به فردي را هد امور ي اداره دور هايگذشته از بنابراین،
 منصوب ارباب جانب از ده ي اداره براي که بود ده مدیر کدخدا ایران، دهات در حقیقت

 خود نکهیا با بود. روستا در کدخدا پشتیبان و حامی مالک، ).99 :1390 (بهروان، شدمی
 ده امور ي اداره به الکم قدرت از گیريبهره با معموالً اما بود، روستائیان از کدخدا

 ده عمومی انتظامات مسئول کدخدا دولت، و مالک نظر از ).94 :1389 (طالب، پرداخت می
 گزارش انتظامی مقامات به افتاد،می اتفاق که را اغتشاشاتی و منازعات و دزدي و است
 و بخواهد روستائیان از را هاقنات الیروبی مانند عمومی خدمات انجام تواندمی او و دهد می
 مانند کوچک کیفرهاي به را خطاکاران و کندمی فصل و  حل را جزئی اختالفات او هم

 اصلی وظایف ).589 :1345 (لمبتون، رساندمی دادن جریمه و زدن تازیانه و کردن زندانی
 و ستیزها و جنگ ها،دزدي اختالفات، مراتع، به مربوط مسائل حل از بود عبارت کدخدایان

 نمایند؛ احضار را ها آن کالنتران که مواقعی در رزمی آمادگی داشتن ها؛تیره بین روابط
 مشکالت رفع و هاطایفه کالنتران با همکاري دیگران؛ چراي در دخالت یا مراتع واگذاري

 ).177 :1372 (کیانی، ها آن توسط تیره
 هر تر زرگب شهر، یا قریه محافظ و اداره یا خانه نگهبان معناي به داروغه داروغه:

 ).479 :1387 (معین، است آمده کدخدا، کالنتر، نگهبانان، يسردسته دسته، و صنف
 از مناطق برخی در و است نداشته رواج روستایی مناطق تمام در که است ايواژه داروغه
 و تخلّف از جلوگیري و ده انتظام حفظ براي داروغه بنام را فردي مالک خراسان، جمله

 کرد. می منصوب هم به نسبت ییروستا افراد تعرّض یا و دیگر ايطایفه به ايطایفه اجحاف
 فردي او است. نبوده هم منطقه اهل از گاهی حتی و نبود روستا اهل از داروغه معموالً
 اعمال کدخدا نظر زیر معموالً و بود فیزیکی خاص هايویژگی داراي و زورمند کلفت،گردن
 به مربوط آنچه نویسد:می »وویل گاسپاردر« ).172 :1389 عنبري، و (طالب کردمی وظیفه
 ها،بازار در هاداروغه هاست.داروغه صالحیت در باشد،می اشخاص بین منازعات و هاپلیس

 نباشد، صالحیتش در که ايدعاوي و شکایات به آنجا در که دارند خاصی هايقرارگاه
 اتفاق ندرت  به و شودمی شروع فوراً تحقیقات شکایات، تسلیم محض  به کنند.می رسیدگی

 (باقري، باشد نشده مجازات مجرم نیافته، خاتمه ساعت یک از زودتر دعوا یک که افتدمی
1371: 119.(  
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 يواژه ).562 :1387 (معین، است آمده کدخدا و ده نگهبان معناي به دهبان دهبان:
 کدخدا يواژه از شد سعی آن از  پس و شد مطرح روستایی مدیریت 1354 قانون در دهبان
 بود. مالک منتخب و نماینده همواره عرف و 1314 قانون طبق کدخدا نشود. استفاده دیگر

 و قانون تصویب سال به تا چه اگر و است شدهمی تعیین دولت و مالک توافق با ظاهر در
 بر را ظیفهو این یموروث تقریباً صورت  به ها آن فرزندان یا قبلی کدخدایان آن از بعد حتی
 تأیید با که کرد واگذار ده انجمن به را دهبان انتخاب اخیر قانون ولی داشتند، عهده

 بخشد.می رسمیت ده انجمن دهبان به فرماندار، جانب از دهبانی حکم صدور و بخشدار
 براي ضرورت بر بنا که  یدرصورت و باشد ساکن ده در سال اوقات تمام در بایستی دهبان
 از یکی او، غیاب در و باشد ده انجمن اطالع با باید باشد، روستا ترك از ناچار کوتاهی مدت

 امور مسئول بخشدار تأیید و انجمن تشخیص به ده مقیم سپاهیان یا دولتی مأموران
  ).45 :1389 (طالب، شود دهبانی

  
 رسمی سازوکار - 3- 1

 نواحی از برخی در )یالديم 1920 از (پس قاجاریه حکومت اواخر از صلحیه: دیوان
 این شدند. تأسیس صلحیه هايدیوان نام به نهادهایی تهران اطراف در خصوص  به روستایی

 ملّاها از نیز آن اعضاي دیگر معموالً و داشتند عرف قاضی یک و روحانی یک هادیوان
 و صلح طریق از مردم دعاوي که بود این بر سعی روستایی محاکم این در شدند.می تعیین
 به رسیدگی صالحیت صلحیه، هايدیوان شود. فصل و  حل شریعت قلمرو در و سازش
 تا حقوقی دعاوي به هادیوان این در داشتند. را مشخصی حد در جزایی و حقوقی دعاوي
 ادعاي یا جریمه متضمن دعاوي و شده رسیدگی جزایی دعاوي و تومان چهارصد سقف
 این اندازيراه از هدف که رسدمی نظر به دند.دامی ارجاع پلیس مراکز به را تومان بیست
 بر نظارت و شرعی رسمی غیر محاکم کردن مندنظام بیشتر روستاها سطح در هادیوان

 ي پژوهشکده از نقل به ؛44 :1390 یوسفی، و (فرهمند است بوده شرع حاکمان عملکرد
 و قضایی امور به اجعر قانون ي واحده  ي ماده تصویب با آن از  پس ).استراتژیک تحقیقات

 مندينظام از نمونه نخستین شاهد ما کشور آن، با مربوط ي نظامنامه و لرستان اداري
 مجلس به وقت دولت از که طرحی موجب  به بود. ش. ه. 1312 ماه تیر در مشارکتی عدالت
 اختیار دولت به و رسید تصویب به قانونی شکل به آن متعاقب شده، تقدیم ملی شوراي

 عادي قوانین لرستان ي منطقه اداري و قضایی امور به یده سازمان منظور  به که شد داده
 از سال سه قانون این اعتبار مدت بگذارد. اجرا به و تنظیم يا نامه نظام صورت  به را الزم
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 مردم بین اختالفات فصل و  حل و رسیدگی براي ذکر مورد قانون در بود. آن تصویب تاریخ
 شده  داده اختیار بدوي دادگاه به مزبور قانون در شد.می تشکیل نفر سه زا مرکب دادگاهی

-روش از لزوم صورت در و نماید رسیدگی نیز کوچک هبز ي درجه از کیفري امور به که بود
 :1382 (عباسی، نماید استفاده سازش و مصالحه ي لهیوس  به خصومت فصل و  حل هاي
284.(  

 همت به 1332 سال در عشایر: و ایالت به مربوط محلی اختالف ئتیه قانون
 الیحه این طبق بر رسید. تصویب به ماده 30 در عنوان این تحت ايالیحه ي،ریوز نخست

 نفر هزار سه از بیش آن جمعیت که بخش، دادگاه فاقد دهستان یا ده هر در که شد مقرّر
 ي همه با مزبور ي الیحه شود. تشکیل محلی اهالی از عضو نفر 3 از مرکب یئتیه باشد،

 و زمان آن بر حاکم اجتماعی و سیاسی ملتهب جو علت به داشت که محاسنی
 و الیحه این اجراي براي مجالی عمالً و داد دست از را خود اعتبار موجود هاي کارشکنی

  ).82 :1388 (عزیزي، نشد حاصل آن عملی ي تجربه
 داد. تغییر را کدخدامنشی صلف و  حل جریان ارضی، اصالحات ي برنامه :انصاف ي خانه

 باقی معطل توانستمی آنان جایگاه تضعیف یا مالکان وجود خأل در که کارهایی از یکی
 دولت به نیاز بدون آن از پیش که بود روستا مردم دعاوي و اختالفات فصل و  حل بماند،
 رسمیت به را آن نیز دولت و شدمی انجام کدخدایان و ها آن مباشران و مالکان توسط

 اجراي يدوره در که جدیدي نهاد بنابراین، آمد.می کنار آن با کم دست یا شناخت می
 :1387 جانکی، (محمودي بود »انصاف يها خانه« گرفت شکل روستاها در ارضی اصالحات

 زیرا دادند،می تشکیل روستا معمتدین و کدخدایان اکثراً را انصاف يخانه اعضاي ).106
  به و کدخدایان خود شخصی مشکالت حتی و عمومی مشکالت حل براي روستا اهالی

 برون (داشلی بود محترم برایشان ها آن رأي و دانستندمی خود محرم را معمتدین خصوص
  ارباب نظام يها مانده پس وجود همچون دالیلی به انصاف ي خانه ).274 :1384 دیگران، و

 براي مشخص يسازوکارها نبود ،هاخانه اعضاي انتخابات در هاخان نفوذ تأثیر و یتیرع
 آن، به مربوط مشکالت و انصاف ي خانه در قضایی هايرسیدگی و سازش و صلح ایجاد
 ).233 :1380 (قهرمانی، نیاورد دوام زیادي مدت
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  اسالمی انقالب از بعد کارهاي و ساز -2
  رسمی  نیمه سازوکارهاي - 1- 2

 هاينهاد تشکیل کشور قضایی يعرصه در مهم تحوالت از یکی اختالف: حل شوراي
 پذیراي کشور روستایی جوامع پس  نیا از بود. 1381 سال در اختالف حل شوراي مردمی
 است. شهروندان اختالفات از بخشی فصل و  حل دارعهده که اندشده نوپایی نهادي

 در فیعتر و رسیدگی قابلیت اختالفات اغلب ي،سو کی از که روستایی جوامع در بخصوص
 از روستاها طوالنی فواصل سرزمین، وسعت چون دالیلی دیگر، سوي از و داشته را محل
 ها،دادگاه اداري بروکراسی از روستائیان کافی آگاهی و اطالع عدم دادرسی، مراکز و شهر

 فصول از بعضی در ژهیو به روستاها از بسیاري به دسترسی دشواري و پراکندگی و کثرت
 شیب را محلی ي دهندهسازش نهادهاي گسترش و محلی توانایی به دادن تاهمی لزوم سال،

 ترسریع چه هر رفع و حل براي اخیر سال چند طی رویکرد این با سازد.می نمایان شیپ از 
 حل شوراي عنوان تحت قضایی شبه نهادي کشور، روستایی و شهري جوامع در اختالفات

 سه از مرکب هیئتی اختالف حل شوراي حی،اصطال معناي در است. گرفته  شکل اختالف
 انتخاب با نفر یک و شورا رئیس عنوان به قضاییه ي قوه انتخاب به نفر یک که است عضو

 رئیس از مرکب هیئتی توسط محل معتمد نفر یک و مورد حسب مربوط روستاي یا بخش
  امام نبودن ورتص در و جمعه  امام و انتظامی نیروي ي فرمانده فرماندار، قضایی، ي حوزه
 و 4 ي ماده از (مستفاد شودمی انتخاب سال سه مدت براي محل ي برجسته روحانی ،جمعه
 آنچه ).95 :1388 همکاران، و يافتخار از نقل به ؛اختالف حل شوراي ي نامه نییآ سایر
 ایجاب کشور روستایی جوامع در را قضایی نهاد این گیريشکل ضرورت همه از بیش
 پایین مراجعات، به رسیدگی زمان شدن ترطوالنی و قضایی هايپرونده زیاد محج« کند می

 ساده نسبتاً ماهیت قضایی، امور و قوانین به نسبت روستاییان آگاهی و سواد سطح بودن
 افزایش نیز و دادخواهی هايهزینه کاهش ها، آن سریع رفع و حلّ لزوم و روستایی اکثر

 و افتخاري از نقل به؛ 3 :1379 (نوروزي، »باشدمی یشخو قضایی امور در مردم مشارکت
  ).97 :1388 همکاران،

  
  رسمی کارهاي و ساز -2- 2

 سنتی، سازوکارهاي تضعیف و حذف با و اسالمی انقالب ظهور از بعد قضایی: نهاد
 با دهد. پایان روستائیان اختالفات به مربوط جریان به بتواند که بود مدیري نیازمند روستا
 مراتع و ملکی حدود و حد تعیین در مشکالتی ارضی اصالحات ي دوره در اینکه به توجه
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 انقالب از قبل دوران به بودن وابسته دلیل به قبلی هايسازوکار همچنین و بود آمده  شیپ
 گام در مدیریت این که بود جدیدي مدیریت نیازمند بودند، رفته کنار مدیریت ي عرصه از

 خأل دلیل به امروزه ).1394 عشایري، و نیازي( شد گذاشته تظامیان مراکز ي عهده بر اول
 و کدخدامنشانه هايروش و محلی معتمدین و سفیدان ریش نظیر افرادي حضور از ناشی

 و ايطایفه ملکی، محلی، اختالفات حل منظور  به روستاییان سنتی، سازوکارهاي همچنین
 گذاشتن کنار با گرید  عبارت به د.کننمی رجوع قضایی مراجع به خود خانوادگی حتی

 مدت در و یسادگ  به را اهالی مشکالت نفوذ، و تجربه و سن بر  هیتک با که معتمدان
 از مملو شهرستان قضایی و انتظامی مراکز امروزه نمودند،می فصل و  حل کوتاهی

 :1384 ،(وثوقی نمایندمی رجوع ها آن به اختالفی گونه هر مجرد  به که است روستاییانی
118.(  

 و موجود هاينگرش از تأثیر با و اسالمی انقالب پیروزي از پس روستا: اسالمی شوراي
 سپرده اسالمی شوراهاي يعهده به روستایی مدیریت ي وظیفه اساسی، قانون به مستند

 و مردم نمایندگان عمل در اما بودند، ده انجمن جانشین ظاهراً چه اگر شوراها این شد.
 مجلس در روستا اسالمی شوراي 1996 سال در شدند.می محسوب شرایط واجد منتخبین

 تصویر به را شورا این وظایف و اختیارات 68 ي ماده از هشتم بند که رسید تصویب به ایران
 و نزاع حل شورا، مهم و اصلی هايمسئولیت از یکی که گویدمی ماده این کشد.می

 ).466 :2006 همکاران، و (البرت باشدمی مسائل ونهگ نیا در داوري و مردم بین اختالفات
 مردم رأي اکثریت با که روستا شوراي حکمرانی اصول از یکی موضوع این با ارتباط در

 به مربوط ها گزارش ي تهیه می،انتظا نیروي مأموران با همکاري شود،می انتخاب محلی
 اختالفات حل براي تالش و جامعه قانون و نظم حفظ سربازي، خدمت و اختالفات و جرائم
 منطقه اسالمی شوراي يوظیفه آن که گویدمی قانون 70 ي ماده از هشتم بند است. محلی
 قضایی دادرسی که اند شده  واقع ايمنطقه در که ده یا روستا چندین یا دو بین تا است
 شوراي اصلی اهداف از یکی بنابراین، ؛)467 (همان: کند داوري ،ستین ممکن آنجا براي

 باشدمی مردم يساز آگاه و اجتماعی نظارت و کنترل مردم، به کار سپردن روستا، اسالمی
  ).1385 کربالیی، (موسوي
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اي در جوامع ایلی ـ طایفه هاينزاع مدیریت خالصه سازوکارهاي مدیریت سازوکارهاي: 1شکل 

 (مأخذ: نگارندکان) ایران روستایی
  
  ایران روستایی جامعه در ايایلی ـ طایفه اعنز مدیریت شناختیجامعه تحلیل

 در جدید رویکردي عنوان به ترمیمی عدالت شد، اشاره نظري بخش در که گونه همان
 و ظهور واقع، در است. مطرح امروز ي جامعه در منازعه و آسیب جرم، با مقابله ي حوزه

 کیفري عدالت به نگرش در آمده وجود به تحوالت از یکی ي نتیجه ترمیمی عدالت پیدایش
 از برخی نظر مطابق .است اخیر ي دهه دو در جرم به ناظر تفکر در تحول یکل طور به و

 و اصالح جهت اجتماعی نهضتی عنوان به تاکنون 1990 سال از ترمیمی عدالت نویسندگان
 رویکرد این ظهور هايریشه بهتر، عبارت به است. آمده در کیفري عدالت نظام در بازنگري

 و اصالح براي تالش و معاصر ي جامعه در کیفري عدالت هايضعف و نواقص در ایدب را
 را يتر لآ هدیا و ترمطلوب سازوکار رسدمی نظر به که نمود جستجو هاضعف این ترمیم
  دهد.می ارائه جرم با مقابله براي

 از حاکی ایران روستایی ي جامعه در منازعه حل سازوکارهاي بررسی راستا، همین در
 منازعات با برخورد ي حوزه در جامعه این در سازوکارهایی تاریخ از مقاطعی در که است آن
 عدالت عنوان تحت نظري بخش در آنچه با جهات بسیاري از که شدمی گرفته کار به

این است که این شباهت تا چه اندازه  سؤالحال  دارد. شباهت شد، یاد آن از ترمیمی
ا نمود که چنین سازوکارهایی که در اجتماعات سنتی ایران، در توان ادعاست؟ و آیا می

ی همان نوع بهکردند، هیئت آیین و رسومِ این اجتماعات، کارکرد حل منازعات را ایفا می
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 "محوري اجتماع"ي امروز با عناوینی تحت عنوان  عدالت ترمیمی است که جامعه سازوکار
که در  کارکرد شدن این سازوکارهای بیختشنا جامعهبازآفرینی آن است؟ و علت  صدد در

جهت  ؟ي موفق مدل مدیریتی در سنخ نظام سنتی بوده است، چی هست تاریخ تجربه
ي آرمانی ماکس وبر و سنخ  به نظریه شناختی باال،ي تاریخی ـ جامعهها پرسشپاسخ به 

  محور)، مراجعه شده است. عدالت اجتماع( یمیدورکعدالت ترمیمی 
کالسیک، عناصر کلیدي رویکرد  شناس جامعهي دورکیم،  دوگانهنخ با توجه به س

  است. شده  دادهي مدرن)، شرح  الزام جامعه( یمیترمعدالت 
  

  عنصر کلیدي عدالت ترمیمی دورکیمی: 2جدول 
  باز تشریح عناصر عدالت  عنصر

یل فقدان رویکرد ترمیمی مبتنی بر گفتگو تفاهمی است، ولی در عدالت کیفري، به دل  گفتگو -1
  شوند یمجداگانه در امر قضایی بررسی  طور بهچنین فضایی، دو طرف 

  اعتماد -2
، اما نظام کیفري، سنجد یمي را بر اساس اعتماد اجتماعی ریگ میتصمعدالت ترمیمی، 

و مجازات مبتنی  ي مبتنی در خصوص جرماعتماد یببه دنبال شهود عینی و اصل 
  است

  مشارکت -3
، هدف ردیگ یممدنی بهره  ثالثت بزهکار، بزه دیده، دولت و اشخاص ترمیمی از مشارک

ي دار حهیجردر عدالت کیفري، در پی پاسخ به نقش مشارکت در کاهش جرم است، اما 
  جامعه است

  نگريآینده -4

و تناسب یا عدم تناسب آن با  شده  لیتحمرویکرد عدالت کیفی بر میزان مجازات 
  موفقیت را نیز بهعدالت ترمیمی  که ی حال دری است، است متک شده  واقعجرمی که 

توجه کند،  شده  لیبیش از اینکه به میزان مجازات تحم و کند دیگر ارزیابی میي ا گونه
  سنجد پیشگیري شده را می از آن، تر هاي جبران شده و مهم میزان آسیب

  گري میانجی -5

در این  آنچهاما ؛ گري هستندنجیي سازوکارهاي مقابله با جرم متکی به عنصر میا همه
کند، جنس این عرصه میان دو رویکرد عدالت ترمیمی و کیفري تمایز ایجاد می

 محور اجتماعگري گري در عدالت ترمیمی از جنس میانجیگري است. میانجیمیانجی
همراه با نظارت مقام قضایی است و این با آن نوع  محور اجتماع يگر یانجیمو یا نهایتاً 

گري درون تشکیالتی که در رویکرد عدالت گري قضایی ـ پلیسی یا میانجییانجیم
  شود بسیار متفاوت استکیفري دیده می

داوطلبانه  -6
  بودن

ي حل  گانهعنصر مهم دیگر در عدالت ترمیمی بحث داوطلبانه بودن ورود اضالع سه
یفري مبتنی بر یک در رویکرد ک اما ، بزهکار و جامعه است،دهیدبزهاختالف، شامل 

  ی، رسمی و طبیعتاً اجباري استقانونمکانیسم 
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  تمایز عدالت ترمیمی با عدالت کیفري را در مدل زیر ترسیم شده است. بنابراین،
  

  
  

شده  حال با مشخص شدن عناصر اصلی رویکردهاي ترمیمی و تنبیهی، در ادامه سعی
یی ایران تحلیل و میزان انطباق و افتراق ي روستا است، سازوکارهاي مقابله با نزاع در جامعه

ی به این هدف، جایگاه عناصر ابی دستآن را با مدل فوق مورد ارزیابی قرار گیرد. براي این 
ی قرار بررس موردي روستایی ایران،  ي فوق در سازوکارهاي مدیریت نزاع در جامعه گانه پنج

  .ردیگ یم
ي ها نییآگفت که تمامی  توان یماجتماعی، ي اول یعنی امر اعتماد  مؤلفهدر ارتباط با 

نظام سنتی، به بازآفرینی اعتماد و تداوم پیوند اجتماعی مبتنی بر اصل اعتماد عمل 
گري یا گري مشهود هست. آنچه، عنصر میانجیي میانجی که آثار آن در مسئله کردند یم

سنتی است.  يها نییآ، حضور و وجود اعتماد در ساخته یمآشتی اجتماعی را امکان 
در )، 1388قاسمی و مروتی،  و 1386حنیف، ( المیاي اعتماد در آیین قسامه در  نمونه

منشانه  دیسف شیرهنگام مواجهه با بحران نزاع و قتل، رایج بوده است و همچنین عملکرد 
اختالف بین روستاییان و مالک، مثال  فصل و  حل)، در مدیریت و 1368نژاد، صفیکدخدا (

  ي حضور اعتماد خودجوش است. ارهدرببارز 
ي مدیریتی سنتی در نظام اجتماعی ایران، حاکی از این است که امر ها مدلبازخوانی، 

است. هدف مهم و  شده یمتلقی  ها نییآ ي ي اصلی همهها هیپااز  "گفتگو و مشارکت"
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د دوستی، پیون( یهابرماس، ایجاد فضایی براي مذاکره و گفتگویی به مدل ها نییآنهایی این 
  ي جریان) در مواقع منازعه و قتل بوده است.ساز يعاد مشارکت در جبران خسارت و

که یک نوع  )1386حنیف، کمک (، در سنت گَلِ ها نییآمدل مشارکتی  ي نمونه
ی بوده است، جمع دستهي ها نزاعهمیاري جمعی و ایجاد انسجام اجتماعی در هنگام جریان 

سردار اسعد بختیاري، و  1384صحراشکاف، صلح (؛ همچنین آیین خیشود یمدیده 
ي ها شبکه به ها گروهو بازگردان  بها خون)، در لرستان، مشارکت در تعیین 1346

  این آیین بوده است. هدف نیتر یاصلي و همسایگی از شاوندیخو
ي  ، اما نقطهشود یمي سنتی محسوب ها نییآي  ي اصلی همه گري هستهامر میانجی

ي قومی، در ها فرهنگ خردهبا همدیگر به دلیل نظام جغرافیایی متفاوت و  ها نییآتمایز این 
، امري ها يگریانجیمهویت متفاوت نوع و سازوکار میانجیگري بوده است. تمامی این 

خودجوش بوده و از متن اجتماع برخاسته و در هم تنیدگی درونی با سنت، هنجار، 
محور اطالق  وده است که به آن میانجیگري اجتماعب افتهی میتعمهاي عاطفی و اعتماد  علقه

  .شود یم
ي بارز مشارکت ها نشانه، یکی از شود یمپتّر که در بین اقوام بلوچ یافت  سنت آیین

و مبتنی بر اصل فداکاري اجتماعی است که با حضور در منزل مقتول، بزرگان  خودجوش
محور، عدالت  شارکت اجتماعو با م گرفتند یمایل بلوچ، نقش میانجیگري را بر عهده 

ي ها افتهی در. کردند یم)، احیا 1392دورکیم، ( یهیتنبي جاي عدالت جا بهترمیمی را 
ي ساختار اجتماعی ایل قشقایی استان  درباره)، 1380( یگیب) و بهمن 1366( يشهباز

در راستاي سوق دادن  ها سنت یی از همکاريها نمونه ي،دار خونفارس، راجع به فرهنگ 
، دانیسف شیرکه این از اعضاي ایل،  شود یممشاهده  نشگران به سمت عدالت ترمیمیک

است. معتمدین محلی  شده یمو وساطت سادات تشکیل  ها یب یبکدخدا، خوانین، کالنتر و 
کنترل منازعات و کاهش عدالت  و کدخدایان بودند، نقش بارزي در دانیسف شیر اکثراًکه 

  تنبیهی بودند.
ي، جامعه از مدیریت ا دورهکه در  دهد یمعی نظام مدیریتی ایران نشان تاریخ اجتما

، به این معنی که ظهور کند یمسنت ـ مدرن) گذر ( یرسم مهینسنتی به سمت مدیریت 
مالک، کدخدا، دهبان و داروغه، براي حل نزاع ایلی،  جمله ازی رسم مهینهاي مکانیسم

ي روستایی است که آمیخته از سنت،  عهي مدیریتی جام انعکاس تحولی نوین در عرصه
ي ها نقصو کمبود و  شتافتند یمي قانونی است که به کمک همدیگر ها هیروهنجار و 

محور یا ترمیمی به  که هدف اصلی آن، بازگردان عدالت اجتماع کردند یمیکدیگر را تکمیل 
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این معنی که ، به کند یمي را با محوریت حقوق مطرح محور اجتماعدورکیم،  جامعه است.
 محور اجتماعي، پیوندهاي ساز نهینهادبا حقوق جزایی، به مفهوم  سهیمقاحقوق ترمیمی در 

ي سنتی ایران بکار  خشن در جامعه جرائمی اجتماعی و آشفتگبراي مقابله با بزه نوین، 
تقویت نظام  هدف بارا  محور اجتماععدالت  ي پیوندهاي فته است. دورکیم، سازهر یم

ي غیر ها سنتبراي برقراري  ي غیر دولتی،ها نظام، ایجاد ها سمني ریگ شکل همسایگی،
اما به دلیل نوسازي دولتی یا غلبه رنگ و بومی ؛ رسمی در عصر مدرن بیان نموده است

 رفته رفتهگري نیز عمر چندانی نداشت و نوع میانجی نیا ي اجتماعی،ها سنتدولتی بر 
 ي صلحیه، خانه گیري سازوکارهاي رسمی (دیوانلي روستایی ایران در معرض شک جامعه

انصاف) قرار گرفت. تحوالت تاریخی، گویاي این است که سازوکارهاي مقابله با نزاع در 
ي، تقاص و خون صلح)، دار خوني، آیین دیسف شی(ر یسنت ي روستایی ایران از نوع جامعه

دیوان ( یدولتیت قانونی ـ مدیر تینها درو دهبان) و  کدخدامالک، ( یسنتبه سمت نیمه 
ي انصاف) در قبل از  خانه اختالف محلی مربوط به ایالت و عشایر و ئتیه قانون صلحیه،

انقالب اسالمی ایران، تحول نموده است و بعد از انقالب نیز این گذار با دو سنخ الف) 
شوراي حل اختالف روستایی و شوراي ( یسنترسمی و قضایی) و ب) نیمه ( یانتظام

ي مدیریت دولتی در مقایسه  است. این امر نشان از شکست تجربهداده  رخاسالمی روستا)، 
ي از ها تیریمدبا مدیریت سنتی بوده است که در مقایسه عمر تاریخی کمتري نسبت به 

نبوده و با متن زیست  برخوردار محور داشتند، زیرا از پایگاه مردمینوع سنتی و مردم
  ي فرهنگی بوده است.کاروسازاجتماعی، فاقد 

ي نیز مشهود است. به این معنی هدف این نگر ندهیآ ي مؤلفهدر واکاوي، سازوکارها، 
نزاع و قتل در  یکدیگر براي اجتناب از وقایع خشن در کنارسازوکارها، نگهداشت اجتماع 

ی اجتماعی است. مفهوم بازدارندگی بر اصل مبني جامعه بوده است که ا توسعهساختار 
ی اجتماعی را در نظام سلسله مراتبی جمعی و هنجارهاي ایلی، زنده بازدارندگي، نگر ندهیآ
ي، پناهندگی، خون صلح، برائت، دار خونآیین  دري این اصل  نمونه که است کرده یم

  .شود یمقسامه و فصل یافت 
ي گیدنز به بنام  نیز داشته است. در اندیشه داوطلبانهسازوکارهاي سنتی، رویکرد 

 مطرحي داوطلبانه بودن  ي دورکیم، فرد و جامعه، نیز مسئله یت و ساختار یا در نظریهعامل
گري، مشورت گروهی، در صورت است. در نظام سنتی، اگر چه امر گفتگو، میانجی شده 

 از ریغ، امري ها سنت، اما محتواي گذارد یماجتماعی؛ ارادي یا داوطلبانه بودن را به نمایش 
اجبار، غیر داوطلبانگی و تحمیلی بودن پذیرش مشارکت  هم  آنو  کنند یمرا بازنمایی  نیا
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هنجار، سنت و نظام  مدار قدرتبه دلیل نظارت ساختارگرایانه و سلسله مراتبی و  نییآدر 
ي کرده بودند. به این ریپذ جامعهی بوده است که آن را نهادینه و کنشگراناجتماعی بر 

، ها نییآفشار هنجارهاي اجتماعی معنا یافته است. این ي تصلب  معنی اصل آزادي در سایه
ي کرده بوده، از ماهیتی گذار نامآنچه امیل دورکیم تحت عنوان نظام زاجره یا تنبهی 

ي بر افراد داشته است و جامعه، اجباري رگذاریتأثو داراي قدرت  تیعصبجبري، تحمیلی، 
امر ظاهري داوطلبانه و محتوایی و این  ي، پذیرفتهریپذ جامعهبودن آن را با فرایند 

ي ناشی از ها واکنش. بازنمایی جمعی دهد یمرا نشان  ها نییآگرایانه ساختار سنت و  الزام
  بهعصبیت اجتماعی، در برابر وقوع قتل و نزاع،  لدونابن خ زعم بهوجدان جمعی جامعه یا 

 دهد یمرا نشان  ها سنتوار و غیرارادي بودن یک مکانیسم مقابله، ماهیتی اتوماتیک مثابه
، عمل جمعی، کنشی پاسخ به انتظارات اجتماعی کند یمکه فراي خواست فردي عمل 

. براي کند یمي سنتی را بازگو ها نییآبودن،  ء یشهست که تعیین بودگی، جبري بودگی و 
)، آن است که 2006البرت و همکاران، ( یپناهندگدر آیین  توجه قابلمثال، از نکات 

به کنش انتقامی یا مبتنی بر عصبیت جمعی دست  ندرت  به معموالًي مقتول،  خانواده
تسلیم و پذیرش خطا، نوعی از حس ترحم  مفهوم، به این معنی که امر پناهندگی به زند یم

. مفهوم این آیین نشانگر این کند یمکه بخشندگی را ایجاب  کند یمو دلسوزي را ایجاد 
ي مقتول، به دلیل رخداد جنایی در پی انتقام هستند، اما  عملکرد است که گر چه خانواده

اجتماع، نوعی از انتظار هنجاري را بازتولید و تولید نموده که اصل را بر مروت و بخشندگی 
ي دیگر  . نمونهدهد یمی و مصالحه سوق عاطفیا گذر از عصبیت خشن به سمت پیوندهاي 

که عشیره، فرهنگ  شود یمدیده  ،)1372طرف، عزیزي بنیفصل (آیین این امر در 
، ساختار اجتماعی عشیره، مشارکت را در حل بحران و کنند یمیی را زنده گرا جمع

  .ردیگ یممکانیسم مواجهه با رخداد جنایی، در پیش 
توان گفت که جامعه افراد را مجبور به مشارکت در رفع بنابراین، به یک معنی می

جرم  که آنجا ازکند. یا به تعبیر دورکیم، عادي میمنازعه و بازگرداندن اوضاع به حالت 
شود، جامعه را بر آن دار شدن وجدان جامعه و اختالل در نظم اجتماعی میموجب جریحه

هاي به وجود آمده را ترمیم کند و افراد نیز وادار به مشارکت در این دارد تا آسیبمی
گرا بوده و مبتنی بر نگرش جمع خصلت جوامعی است که واقع درفرآیند خواهند بود. این 

کند. در چنین جوامعی مصالح ها را با ویژگی همبستگی مکانیکی مشخص می دورکیم آن
مصالح جامعه  ي کننده نیتأم واقع درطور کامل بر مصالح فردي غلبه دارد و افراد  جمع به

  شوند.محسوب می
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ایی ایران کامالً مشهود روست ي هاي مرتبط با حل نزاع در جامعهاین موضوع در آیین
هاي حل نزاع آیین ي . تقریباً در همهها دهید بیآسدر بحث جبران خسارت  ژهیو بهاست، 

شود که طرف یکی از اقالمی محسوب می مثابه  بهروستایی ایران زن  ي سنتی در جامعه
  دهد.یدیده مآسیب طرف بهبها  عنوان دیه و خون جبران خسارت و به منظور  بهزننده آسیب

مقتول  ي )، خانواده1346سردار اسعد بختیاري، کاالت (براي مثال، در آیین خین و 
دختر) به خانواده ( ییزناشوامر  ي ضمن اخذ پول، یکی از سازوکارهایی بخشش را مبادله

 بها خون. در این انتخاب دختر، هم اجبار هم امر اختیار مطرح بود که مثابه دانند یممقتول 
)، در استان فارس، 1380( یگیبي بهمنها افتهی در؛ همچنین شد یمته در نظر گرف

 بهمقتول  ي قاتل به خانواده ي ي، به رسمی اشاره دارد که در آن دختري از خانوادهدار خون
  .گرفت یممصالحه یا انصراف از قصاص، صورت  مثابه 

 کند یمازنمایی ها، تجلی اقتدار اجتماعی را ب بررسی جامعه شناختی ـ تاریخی، آیین
ي فردي را در راستاي منافع جمعی، کنار ها يآزادکه ساختار جامعه بر فرد اعمال نموده و 

  بهي زنان ریگ میتصماین امر، فقدان حق  ي . نمونهکند یمو فردیت فرد را سلب  گذارد یم
ي مشهود است. بر این اساس، اصل داوطلبانگی و آزاد بها خونجنس دوم، در قانون  مثابه

، گذشتهي سنتی ها نییآی است، در میترمي اصلی رویکرد عدالت ها تیاولوکنشگران که از 
  نمود چندانی نداشته است.
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اي در ایران، ي سنتی حل نزاع ایلی ـ طایفهها سمیمکان، با 3انطباق مدل شکل 
ر کنار تفک ي کیفري در و آن، حضور اندیشه گذارد یمي متمایزي را به نمایش  نکته

ي سنتی، بیشتر به بازگشت افراد ها نییآ که يطور بهي، عدالت ترمیمی است. محور اجتماع
است.  بحث موردي اجتماعی، بیشتر  ، اصلی که در سرمایهکردند یمخاطی به اجتماع تالش 

  بهاعتماد، جذب ( لیقبي اجتماعی از  این سازوکارها نوعی به بازتولید کارکردهاي سرمایه
ي پیوندهاي بین گروهی  توسعه رکت، آگاهی اجتماعی، انسجام، پیوستگی،ي طرد، مشاجا
)، گرایش داشتند. آیین خی صلح در زیآم تفاهمی و ترویج مذاکره و گفتگوي گروه درونو 

شاهی ایل ملک( المیاي و لر، فصل در عرب خوزستان و قسامه در کردهاي اریبختبین ایل 
حاکم  ها سنتي این  ی بر همهدوست نوعجمعی یا و زهی)، بازگوي این امر است که خیر 

ي نگر ندهیآتوسعه اعتماد، گفتگو، میانگیري و  بوده و در لواي آن، اعضاي اجتماع را به
، کمتر، بازنمود داشته است، امر داوطلبانه بودن ها نییآ، آنچه در این کردند یمترغیب 

یی که ها نییآ، گردد یبرم ها نییآ، علت آن به هنجار اجتماعی و فرا فردي بودن هاست نآ
ی فرد نوع  به، کنند یم مقاومتي آن افراد اجتماع هستند، اما در برابر کنش فردي،  سازنده

، مقاومت فردي، همراه با نوعی مکافات جمعی و مجازات شود یمفاقد عاملیت تلقی 
 ریغاست.  ي همراهاعتبار یبطرد اجتماعی، شرمساري، سرزنش، تحقیر و  جمله ازاجتماعی 

. انسجام درونی ناشی گردد یبرمي روستایی گذشته  ي بودن، به ساختار مکانیکی جامعهاراد
اقتدار وجدان جمعی است که این فشار بیرونی و سرزنش جمعی و نوعی تقبیح جمعی از  از

شده است، زیرا اقدام به جرم،  ها سنتاقدام به نزاع و قتل، باعث کاهش میزان ارادي شدن 
گفت که  توان یم تینها درکند. و پیوستگی اجتماع صدمه وارد می انسجامهاي زهبه سا

ي تاریخی محسوب ها نییآي اصلی در  ی اجتماعی هستهبازدارندگیک  مثابه  بهشرمساري 
ي و قبول هنجارهاي اجتماعی داشته است، یعنی ریبازپذ درو نقش مهمی  شود یم
پیوند با جامعه، در کنشگران نوعی از احساس  و ی، احتراممنزلت یبیی، احساس آبرو یب

نظام کیفري که  برخالفي مجرم،  و ضمن بیدار نمودن وجدان خفته کرد یمتهدید ایجاد 
. در اصل این شود یمطرف متمرکز  وجدانمجرم است، به امر روح  جسمبه دنبال مجازات 

م با نظام رسمی یی نیز داشتند، یعنی از درگیر کردن مرتب جرقضازدانوعی  ها نییآ
  .کردند یمدادرسی پرهیز 
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  گیريبحث و نتیجه
لحاظ تاریخی، با منازعه، قتل و مصالحه پیوند خورده  ي سنتی ایرانی به حیات جامعه

اند. روند تاریخی نشان است و سازوکارهاي مختلفی را نیز جهت حل آن تجربه کرده
ی و رسمی مختلفی را پدید رسم  مهیندهد که جامعه سه گونه سازوکارهاي سنتی،  می

. به این معنی که گذر از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیگی، گذري از اند آورده
)؛ در نظام اجتماعی روستایی ایران بوده 104: 1389اباذري، ( یقانونقواعد عرفی به قواعد 
 بانفوذو افراد  دانیسف شیري ي قاجار این سازوکارهاي سنتی بر عهده است. تا قبل از دوره

 "پتّر"در لرستان، "صلخی"هایی مانند توانستند مسائل روستا را با روشمی ها نیابوده و 
در بین عشایر استان فارس و ...  "يدار خون"در بین قبایل خوزستان، "فصل"در بلوچستان،
یت به از مشروط ژهیو  بهي قاجار،  گرفتن دولت مرکزي از اواخر دوره قدرت باحل نمایند. 

قانون  "، "اختالف محلی ئتیهقانون "و  "صلحیه"بعد، نهادهاي مختلفی تحت عنوان 
به دلیل عدم تطابق  که در سطح روستا مطرح شدند "ی ایالت و عشایرامور قضائراجع به 

، "کدخدا"محیط روستایی دوام نیاوردند. در دوران پهلوي اول، مالک همراه با  با فرهنگ و
ي حل اختالفات بر عهده گرفتند تا اینکه  مدیریت روستا را در زمینه "اندهب"و  "داروغه"

نهاد قضایی مدرن با  عنوان به "ي انصافخانه"بحث  1340ي بعد از اصالحات ارضی دهه
سفیدي در روستا مطرح شد و با پیروزي انقالب اسالمی ایران، اولین الهام از سنت ریش

روستا بود، که  "شوراي اسالمی"بین اهالی ایجاد شد،  نهاد قانونی که براي عدالت ترمیمی
ي اجرایی و ضعف عملکرد این نهاد، مسائل قضایی به نهاد  به دلیل گسترده بودن حوزه

ي تاریخی ها سنتواگذار شد. بازخوانی  "شوراي حل اختالف روستایی"ی نظیر رسم  مهین
ها از قواعد نسبتاً مشابهی آیین ي این مدیریت نزاع ایلی در ایران بیانگر آن است که همه

ي  واسطه  بههایی بودند که ها یا واسطهها میانجی آن اتکاي  کردند که نکتهپیروي می
برخورداري از اعتبار و احترام در بین روستائیان مقدمات گفتگوي بین طرفین منازعه را 

  کردند.و فصل آن کمک می  فراهم آورده و به حل
 ي شناختی سازوکارهاي حل نزاع در جامعهتاریخی ـ جامعه این پژوهش با واکاوي

 هیتجزاستفاده از عنصر عدالت ترمیمی و کیفري، به  سنتی ایران، با الهام از مدل دورکیم و
سنتی ایران پرداخته و میزان انطباق و  ي سازوکارهاي مدیریت نزاع در جامعه لیتحل و 

ارزیابی نموده است. نتایج حاصل از پژوهش  شده اداز رویکردهاي ی کدام هرافتراق آن را با 
دهد که چهار مورد از عناصر رویکرد عدالت ترمیمی شامل اصل اعتماد، اصل نشان می

نگري تا حدودي در سازوکارهاي سنتی گري و اصل آیندهگفتگو و مشارکت، اصل میانجی
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سازوکارهاي سنتی فاقد ی است، اما این بررس  قابلروستایی ایران،  ي حل منازعه در جامعه
عنصري کانونی در  واقع درعنصر پنجم، تحت عنوان داوطلبانه بودن اقدامات، است که 

سنتی، گانه ( سهي تطبیقی سازوکارهاي  مقایسه شود.رویکرد عدالت ترمیمی محسوب می
 فصل و  حلي ها نییآنیمه سنتی و مدرن) قبل و بعد از انقالب اسالمی، حاکی از شباهت 

ي مکانیکی و  و قتل با مدل دورکیمی ساختار اجتماعی است. دورکیم دو سنخ جامعه نزاع
ی را میترممدل عدالت تنبیهی و  ، دوگونه هرپسامکانیکی را شناسایی و مرتبط با 

ي کرده است. دورکیم، به مفهوم گذار تاریخی به عدالت، در قالب تطبیقی بند دسته
ي به نمایش گذاشته است. این آزادبنی بر جبري و را م ها آنپرداخته و ماهیت اجتماعی 

ي فردي را تعیین و ها کنش، داراي ماهیتی جبري، بیرونی و تحمیلی بوده است که ها نییآ
است. هنجارهایی که  گرفته یمو در این امر از هنجار اجتماعی بهره  داد یمبه آن جهت 

ي کاهش منازعه و  در مسئله دافرانفوذ داشتند. مشارکت دادن  قابل ریغحالتی تصلبی و 
ي زنان)، نشان از دو طیف  مبادلهبها ( خونترمیم مجدد پیوند بین گروهی و پرداخت 

ي ایرانی را  هاست. دورکیم، علت این جریان در جامعه مشارکت ـ اجبار در آیین
که جامعه را براي پیوند  داند یمداري وجدان جامعه و اختالل در نظم اجتماعی  جریحه

. این فرهنگ داشت ی م وایی ناشی از عصبیت، جو انتقامد مخاصمه گران و کاهش حس مجد
مکانیکی است که مصالح جمعی بر مصالح فردي ارجحیت دارد و منافع  ي مختص جامعه

محور  . بر این اساس، عدالت ترمیمی یا اجتماعداند یمنیاز فعلی جامعه  نیتر مهمجمی را 
روستایی گذشته،  ي اقبال زیادي روبرو شده است، در جامعه که در نظام قضایی امروزي، با

، این نقطه تمایز تاریخی نظام سنتی مدیریتی با مدل دورکیمی است، گر شود ینمیافت 
، علت این تمایز، در نگرش امنیتی، شود یمدیده  ها آنشباهتی بین  ها مؤلفهچه در سایر 

راتبی، همنوایی کامل اجتماع و نظام سلسله م ي قطاعی بودن اجتماع، اهمیت ویژه
وجدان جمعی در سبک زندگی و حیات اجتماعی تاریخی ایرانیان است. در این  ي سیطره

در  کار  میتقساي قابلیت تحقق دارد که معنی، عدالت ترمیمی به معناي واقعی در جامعه
دارند تک افراد جامعه بنا به کارکرد متمایز و خاصی که براي جامعه ، تکداده رخآن 
تک اعضایش حساس است و حذف هر عنصري اند، جامعه نسبت به حضور و بقاء تک مهم

بنابراین، باید عنوان ؛ تواند نظم موجود در جامعه را دچار اختالل کندیی میتنها  بهخود 
برده ي در مدیریت منازعات بهره میفرد  به منحصري سنتی ایران از رویکرد  کرد که جامعه

رویکرد عدالت ترمیمی و هم عدالت کیفري، طبق تعریفی که در بخش  است که هم با
. رویکردي که برخاسته از ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی استنظري ارائه شد، متفاوت 
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داد. بر این ها و رسوم مختلف نشان میحاکم بر این جامعه بوده و خود را در قالب آیین
 یی، افزایش نزاع خیابانی و اختالفات خانوادگی،در نظام قضا ها پروندههمین اساس، انباشت 

گفت که رویکرد عدالت ترمیمی،  توان یمناشی از عدم تحقق عنصر عدالت ترمیمی است. 
سنتی، نیمه مدرن و مدرن) ایرانی، گانه ( سهي ها نظامبا بازگشت و قرائت تاریخی از 

روستایی ـ عشایري) ( ینتسي ها طیمحبهترین مکانیسم براي مقابله با نزاع در  تواند یم
ي ایلی ها نزاعمحور در کنترل  ي تاریخی، نشان از اهمیت سازوکارهاي اجتماعها الزامباشد. 

انطباق آن با نهادهاي نو و قانون جزایی نوین است که در کشورهاي  شرط  بهاي ـ طایفه
ا قانون، این مدل در صورت همنوایی ب )، رواج بیشتري دارد.1384رایت، ( افتهی توسعه

  ی خوب قضایی کمک نماید.حکمران ي یی و توسعهگرا قانونبه اخالقی شدن  تواند یم
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