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 -9کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
 -6دانشجوی دکتری جمعیتشناسی دانشگاه تهران

چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختالفلا در بلی
عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد علداتت ترمیملی صلور گرفتله اسلت .علداتت
ترمیمی بر آن است که همه طرفی درگیر در جرم را در فرایند ح وفص اختالفلا مشلارکت
دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرمزدایی شود و اص ای است تا جایی کله امکلان دارد؛
متهم را تعقیب نکند .همچنی درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بلزه دیلده هسلت .ولانون آیلی
دادرسی کیفری در ملاده  36موضلو «میلانجیگری» را در جلرامم تعزیلری درجله 3،7،3مطلر
کرده که ای امر موجب کاهش تراکم پروندهها و کاهش هزینههای بزه دیده و در ملورد ملتهم
باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او میشود .امروزه در میان نظریهپلردازان
حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری بهعنوان یکی از شیوههلای حل وفصل
اختالفا  ،باید از اصول و وواعد خاصی که تضمی کننده حقوق بزهکار و بزه دیلده بلهصلور
همزمان است ،پیروی نماید .روش تحقیق در ای مقاته کمی و تکنیک تحقیلق پیمایشلی اسلت،
* نویسنده مسؤول
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جامعهآماری در ای پژوهش شام  930نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد
است ،ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای است که بهصور مصاحبه انجامشلده و بلا اسلتفاده
از نرمافزار  ... .به تجزیهوتحلی دادهها پرداختهشده است .نتایج کلی تحقیق نشان میدهلد کله
میللانجیگری کیفللری از طریللق نشسللت و گفتگللوی بزرگللان و ریللشسللفیدان عشللایر در اسللتان
کهگیلویه و بویراحمد باعث ح وفصل اختالفلا و جللوگیری از دعواهلا و نلزا ملیشلود و

میتواند بهعنوان جلوهای نوی از عداتت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه وضا باشد. .
واژههای کلیدی :اختالفا

وومی ،عشایر ،میانجیگری ،عداتت ترمیمی ،عداتت کیفری،

استان کهگیلویه و بویراحمد.
مقدمه و بیان مسأله
درگذشته ووتی جرمی به ووو ملیپیوسلت آنچله موردتوجله و مطاتعله جلرم شناسلان ولرار
میگرفت ،بزهکار و بزهکاری بود .در بزه دیده شناسی هدف جبران خسار بلزه دیلده اسلت.
عداتت ترمیمی ،جنبشی نوی در حوزه جرمشناسی اسلت .ازآنجاکله جلرم موجلب جریحلهدار
شدن وجدان جامعه و اختالل در نظم اجتماعی میشود دستگاه عداتت وضایی را بر آن ملیدارد
تا آسیبهای به وجود آمده را ترمیم کند و طرفی نیز مجاز به مشارکت در ای فرآیند خواهنلد
بود .عداتت کیفری نیز از حدود دو .دههی پیش ،بهتلدریج درهلای خلود را تحلت شلرایطی بله

روی مشارکت مردمی که " میانجیگری .یکلی از نمودهلای آن اسلت بلاز کلرد میلانجیگری بله
معنای فرایند سهجانبهای است که باوجود بزه دیده ،بزهکار و شخص ثاتث بهعنوان میلانجیگلر

تشکی میشود ،میانجیگلری کیفلری بله دودسلته تقسلیم ملیشلود )9 :میلانجیگلری کیفلری
جامعوی  )6میانجی گری کیفری دوتتی و ازنظر دیگر ملیتلوان آن را بله تحلت نظلر دادسلرا و
خارج از دادسرا تقسیم نمود.
در وانون آیلی دادرسلی کیفلری میلانجیگری در ملاده  36در جلرامم تعزیلری درجله3،7،3
پیشبینی و منوط به موافقت طرفی شده است .در مت ماده  36وانون مزبور ،تا سقف چهلار ملاه
بلرای تحصلی گذشلت شلاکی و جبللران خسلار ناشلی از جلرم و تللا سلقف شلش ملاه بللرای
ح وفص شکایت از طریق ارجا به« میانجیگری» و شورای ح اختالف تخصیصیافته اسلت.
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نفس پیشبینی ای مد طوالنی دهماهه با صراحت ماده  6همی وانون ،دایر بر تلزوم رسلیدگی
در کوتاهتری مد

و جلوگیری از اختالل یا طوالنی شدن فرآینلد دادرسلی کیفلری در تضلاد

آشکار است.
باهمۀ ابهاما و نگرانلیهلا ،گنجانلدن اصل « میلانجیگری» در ملت ولانون آیلی دادرسلی
کیفری جدید ،گرایش به سمتوسوی پایههلا و مبلانی علداتت ترمیملی و مبلانی آن را گلواهی
میدهد .امید است جامعه ما از تحوال زمان ،بخصوص پیشرفت علوم در جرمشناسلی اسلتفاده
کند و بتواند با رفع مشکال  ،پیشزمینههای الزم فرهنگی ،اوتصادی ،اجتملاعی را نیلز تلدار
ببیند و با تلفیق رهآوردهای نوی حقووی و تجارب روزآمد بشری همچنان گشاینده راههلای نلو
برای نس آینده باشد .استفاده از راهکارهای جایگزی حل وفصل اختالفلا در املور کیفلری
ال از دیلدگاه حقلوق کیفلری اسلتفاده از
چند تفاو اساسی با راهکارهلای حقلووی دارد ،اصلو ز
میانجیگری ،داوری و یا سایر روشهای ح وفص اختالفا باید به شیوهای نظلاممنلد صلور
بگیرد ،بهعبار دیگر نخستی و بارزتری تفاو استفاده از راهکارهلای جلایگزی حل وفصل
اختالفا در امور کیفری نسبت به موضوعا و دعاوی مدنی نظلاممنلد بلودن آنهلا نسلبت بله

راهکارها و روشهای مورداستفاده در حقوق مدنی و آیی دادرسی مدنی است. .

در ای نوشتار سعی خواهد شد تا با در کنار هم ورار دادن موضوعاتی ماننلد اصلول علداتت
ترمیمی ،راهکارهای اجرای عداتت ترمیملی ،ماهیلت میلانجیگری کیفلری و نقلش آن در اجلرا
سازی نظریه علداتت ترمیملی و جایگلاه میلانجیگری در نظلام حقلووی ایلران ،ارزش و اهمیلت
میلانجیگری بلهعنلوان یکللی از راهکارهلای جلایگزی نظلام دادرسللی رسلمی در نظلام حقللووی
کشورمان را مشخص کنیم ،و درنهایت به تجزیهوتحلی دادههای آماری بلا توجله بله آنچله در
پرسشنامههایی که از طریق مصاحبه با افراد چندی خانوار عشایر اسلتان کهگیلویله و بویراحملد
انجامشده است به نقش میانجیگری کیفری در بی عشایر ای استان بپردازیم با توجه به جمعیلت
زیاد عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد و آدابورسوم خاص خود اخلتالفهلای محللی در
ای مناطق زیاد است که مهمتری راهکار در جهت برخورد و حتی پیشگیری از ایل معضلال
میانجیگری کیفری است که از طریق نشست و گفتگلوی بزرگلان و ریلشسلفیدان ایل منلاطق
صور میگیرد.
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با توجه به تراکم زیاد پروندهها در دادگاهها و عدم تسریع در رسیدگی به دعلاوی بله خلاطر
عدم ووت مناسب و رجو پروندههایی با موضلو بسلیار کوچلک و وابل حل بلی طلرفی در
محاکم وضایی پرداخت به میانجیگری کیفری بهعنوان جلوهای از علداتت ترمیملی از اهمیلت و
ضلروریا ایل پللژوهش اسلت و همچنللی بللا توجله بلله اینکلله در بسلیاری از عشللایریان اسللتان
کهگیلویه و بویراحمد ،هنوز عقاید و احترام به بزرگان واجب و مردم منطقه احترام هملدیگر را
دارند پذیرفت میانجیگری کیفری میتواند در کاهش پروندهها به محاکم وضایی مؤثر باشد تذا
ای ضرور را ایجاب میکند که میزان تأثیرگذاری آن را در استان بررسی کرد.
فرضیههای تحقیق
 -9با توجه به اینکه میانجیگری کیفری در پی ترمیم ضرر و زیان وارده به بزه دیده و ایجلاد
زمینه صلل و سلازش بلی بزهکلار و بلزه دیلده اسلت در حل وفصل اختالفلا عشلایر اسلتان
کهگیلویه و بویراحمد نقش مؤثر و مثبتی دارد.
-6ازآنجاییکه میانجیگری بهعنوان جلوهای نوی از عداتت کیفری در پلی صلل و سلازش
است استفاده از ای شیوه در بی عشلایر اسلتان کهگیلویله و بویراحملد تلأثیر مثبتلی در کلاهش
تعداد شکایا و مراجعا به دادگستری خواهد داشت.
-6با توجه به اینکه ایال عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد دارای فرهنگ خلاص خلود و
از روابللف فللامیلی نزدیللک و احتللرام بلله بزرگللان جزمللی از فرهنللگ آنهاسللت در ح ل وفص ل
اختالفا آنها میانجیگری کیفری بیشتری تأثیر را دارد.
ادبیات مفهومی و نظری
مفهوم عدالت ترمیمی
شاید بتوان در سادهتری تعریف ممک عداتت ترمیمی را فرایندی دانست که بلهوسلیله آن،
تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخی هستند ،گرد هم میآیند تا با مشلارکت یکلدیگر در
مللورد آثللار و نتللایج عمل مجرمانلله و آینللده بللزه دیللده و بزهکللار جامعلله بعللد از ووللو جللرم،
چارهاندیشی نمایند .باای حال ارامله تعریفلی جلامعوملانع از علداتت ترمیملی چنلدان هلم سلاده
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نیسللت؛ چللون عللداتت ترمیمللی دارای مللاهیتی سللیال و منعطللف بللوده و طللر هللا ،برنامللههللا و
اندیشههای گوناگونی را شام میشود .نقطه اشترا

تملامی ایل تعلاریف توجله و اتتفلا بله

نقشآفرینی سله عنصلر و رکل اساسلی مثللث علداتت ترمیملی (بلزه دیلده ،بزهکلار ،جامعله)
(مارشال )17 :9634 ،در مقابله با بزه و اثرا نتایج آن با تکیهبر نیازها و وابلیتهای جامعله ،بلزه
دیده و بزهکار است.تونی مارشال ،عداتت ترمیمی را «فرایندی» میداند که «طی آنطرفهلایی
که بهنوعی در جرم خاص حق و سهم دارند دورهم جمع میشلوند تلا دربلاره نحلوه برخلورد و
رفتار با عواوب جرم ارتکابی و استلزاما آن برای آینده ،بهصور جمعی تصمیم بگیرنلد»؛ یلا
بهعبار دیگر«،عداتت ترمیمی یک رویکرد مبتنی بر ح وفص نسبت به جلرم اسلت کله خلود
طرفهای ذینفع بهطورکلی جامعه( جامعه محللی و در ملوارد جلرامم شلدید ،جامعله در سلط
کالن) را در یک رابطه فعال با نهادهای وانونی (پلیسی-وضایی) مرتبف و درگیر میکند» .بلدی
ترتیب در تعریف مارشال ،داوطلبانه بودن شرکت در فرایند ،مذاکره و تصمیمگیری مشتر

با

مداخله با نظار مقامهای رسمی یا میانجی گر یا شخص بیطرفی که «تسلهی کننلده» یلا پلیش
برنده گردهمایی طرفی و جریان مذاکره و دستیابی به راهح محسوب میشود ،یلافت پاسلخ
اجماعی ترمیمی به جرم و آثار آن و نیز پرداختم به عل ارتکاب جرم و کملک بله بزهکلار در
اجرای تعهدا نسبت به بزه دیده و جامعه محللی ،خصلایص اصللی فراینلد علداتت ترمیملی را
تشکی میدهد (نجفیابرندابادی.)66 :9636 ،
تبیین عدالت ترمیمی .
عداتت ترمیمی جهت تقویت اجتما برای پیشلگیری از جلرم در آینلده اسلت .جلرم سلبب
ایجاد صدمه و ضرر و زیان شلده ،و نیلز آشلکارکننده شلرایف ناعادالنله وبل از آن اسلت .ایل
وضعیت میتواند منجر به ایجاد کشمکش و درگیری طوالنی میلان بزهکلار و بلزه دیلده شلود،
بهنحویکه رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد .ای شرایف ممک است ناشی از یک وضعیت
ساختاری اوتصادی ،فرهنگی ،نژادی سیاسی و امثال ای ها باشد .علداتت ترمیملی در جسلتجوی
راههایی برای ترمیم وضعیتهای جرمزای موجود و پیشگیری از جرم اسلت (بهلرهمنلد:9636 ،
 .)31اتبته ای احساس وجود دارد که عداتت ترمیمی نه یلک اولدام یلا مجموعلهای از اولداما
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بلکه یک فلسفه است .پاسخ ترمیمی به جرم ،متضم تبیی مبانی نظری ضرور مشارکت کلیه
ارکان اجتما و ازجمله بزه دیده و حتی بزهکار است .تا زمانی که اجتما اصوالز بر ای اعتقلاد
است که متخصصان میتوانند از طرق علمی راهح هلای مشلک بزهکلاری را پیلدا کننلد ،ایل
خطر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامهها و اوداما پیشلگیرانه کله توسلف خلود
آنها انجامشدنی است خودداری کنند .با ای تلقی ،ووتی م شلاهد ارتکلاب جرملی هسلتم یلا
میبینم که همسایه کنار م در حال نقض وانون است ،م باید بله کلار خلود برسلم زیلرا افلراد
دیگری هستند که بهعنوان پلیس وظیفه برخورد با ای مشک را دارند (نجفیابرندابادی:9636 ،
.)909
مفهوم میانجیگری کیفری .
واژه (میللانجیگری) در دو معنللی بلله کللار مللیرود  :یکللی وسللاطت بللی دو طللرف متخاصللم
بهمنظور عفو طرف متجاوز بهوسیله وربانی یا زیاندیده یا بهمنظور رفع اختالف و ایجلاد صلل و
سازش بی آن دو ،دیگری ،پایمردی و وساطت نزد حاکم (واضی) بله سلود مجلرم و گناهکلار
بهمنظور عفو بخشش خطای او یا تخفیف در مجلازا وی)در زبلان علرب ،واژه (شلفاعت) در
معنای دوم میانجیگری بهکاررفته است .ایل کلمله ملأخوذ از(شلفع) بله معنلای (جفلت) اسلت.
گویی شفاعت کننده (شفیع ) با وسیله ورا دادن حرمت و اعتبار خود نلزد حلاکم (مشلفو اتیله)
وورارگرفت در کنار شخص خاطی (مشفو ته) جفت او گشته ،درصلدد رهلایی او از مجلازاتی
که در معرض آن ورارگرفته برمیآید.آنچه در دانشنامه جلرمشناسلی ذیل ملدخ میلانجیگری
آمده ای نهاد را نحوهای دانسته است از انحراف نسبت به فرایند کیفری که ممک است در هلر
مرحلهای از تحظه ای که جرمی اتفلاق افتلاده تلا وبل از اینکله ملتهم در محضلر دادگلاه حاضلر
میشود ،مورد استفاده ورار گیرد (نجفیابرندابادی .)949 :9677 ،وتیک به نظر میرسد با توجله
به هدف وضا زدایی ای مفهوم را تعمیم داده معنی آن را در محضر دادگاه و در هلر مرحللهای،
از تحظه ای که جلرم اتفلاق افتلاده تلا مرحلله صلدور حکلم و اجلرای آن مورداسلتفاده دانسلت
بهطورکلی میلانجیگری روش یلا آملی حل اختالفلا اسلت بلدون دخاتلت دسلتگاه دادرسلی
فرایندی که طی آن بر ضرور مذاکره شرکتکننلدگان بلا یکلدیگر جهلت حصلول بله یلک
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توافق در خصوص دعوای مطرو تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانله و تلومم بلا مشلارکت
طرفی نسبت به ح وفص خصومت اودام میشود به دنبال تراکم پروندهها و کلار دادگلاههلای
کیفری از یکسو ،و تلورم جمعیلت کیفلری از سلوی دیگلر کله منجلر بله تضلعیف کلارایی و
بازدهی نظام کیفری درزمینه هلای مبلارزه بلا بزهکلاری و بلازپروری و اصلال بزهکلاران شلد،
عداتت کیفری نیز از حدود دو دههی پیش ،بهتدریج درهلای خلود را تحلت شلرایطی بله روی
مشارکت مردمی که " میانجیگری " یکی از نمودهای آن است باز کرد.

میانجیگری کیفری ،فرایند سهجانبه یا سهطرفلهای اسلت کله فلارز از تشلریفا معملول در

فرایند کیفری بر اساس توافق وبلی شاکی – بزده دیده و متهم -بزهکار با حضور شلخص ثلاتثی
به نام میانجی گر یا میانجی بهمنظور ح وفص اختالفها و مسام ناشی از ارتکاب جرم ،آغلاز
میشود ؛ به ای بیان که در حقیقت ای خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسلا متعلدد،
با دیدار و گفتوگوی مستقیم یا در صور تزوم غیرمستقیم – از طریق نامهنگاری و ...به یلک

راهح مرضیاتطرفی در خصوص اختالفا مطروحه خود دست مییابند بدون اینکله میلانجی
نظر یا رمی خود را به آنان تحمی کند.درباره انوا میانجیگری نظرهای مختلفی ابراز گردیلده
که با توجه به جمیع جها میتوان سه نلو میلانجیگری را در سیاسلت جنلایی از هلم تفکیلک
کرد  -9 :میانجیگری کیفری جامعوی  -6میانجیگری کیفری جامعوی همراه با نظلار مقلام

وضللایی  -6میللانجیگللری کیفللری وضللایی – پلیسللی یللا میللانجیگللری درون تشللکیالتی
(نجفیابرندابادی .)943 :9677 ،ضرور های توجیهی میانجیگری کیفری اندیشه وضلا زدایلی
از طریق احاته اختالفا ناشی از پدیدهی مجرمانه به میانجیگری کیفری و وبول نوعی کدخلدا
منشللی در ح ل وفص ل منازعللا فللیمللابی بللزه دیللده و بزهکللار و جامعلله ،اهمیللت و منزتللت
غیرواب انکاری در ترسیم یک سیاست عداتت کیفری ؛ مشارکتی انعطافپذیر و کارآملد دارد.
به همی تحاظ و با توجه به ظرفیت و توانلایی محلدود مراجلع کیفلری رسلمی در رویلارویی بلا
جرامم و بهویژه برای تأمی رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتلو تحلوال جلرمشناسلی نلوی  ،از
حدود سه دهه پیش به ای سمت سازمان مل متحد و پارهای نظامهای کیفلری داخللی درصلدد
مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عداتت کیفری برآمدهاند ،در ای مسیر یکی از ابزارهلای
مهمی که در خدمت ای اندیشه برآمده است میانجیگری کیفری بوده است .بدیهی اسلت کله
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میانجیگری کیفری – بهویژه میلانجیگلری کیفلری بلا نظلار وضلایی – جللوهای از علداتت

ترمیمی است که تااندازهای ،عداتت کیفری را به " عداتت مدنی " ( حقووی ) و آیی دادرسلی
کیفری را به آیی دادرسی مدنی نزدیک میکند و بدی سان ،مرزهای منتی بی حقلوق کیفلری
و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بی میبرد .مگر نله ایل اسلت کله املروزه در حقلوق

مدنی در کنار حقوق کیفری – بهعنوان هسلته اصللی و مرکلزی سیاسلت جنلایی – بله یکلی از
مقوتههای سیاست جنایی تبلدی شلده اسلت .تجربیلا فرامللی ازنظلر نهلادینگی میلانجیگلری
کیفری به شک جدید ،کشور کانادا بهعنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجیگری تلقلی
میشود (حبیبی.)41 :9633 ،
تبیین میانجیگری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری
ماده -36در جرامم تعزیری درجه شش تا هشت که واب تعلیق هستند،مقام وضایی ملیتوانلد
به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و بلا اخلذ تلأمی متناسلب،مهلتی کله
بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصی گذشت شلاکی یلا جبلران خسلار ناشلی از
جرم اودام کند همچنی مقام وضایی میتوانلد بلرای حصلول سلازش بلی طرفی ،موضلو را بلا
توافق آنان به شورای ح اختالف یا شخص یا موسسهای جهت میانجیگری ارجلا کنلد.ملد
میانجیگری از 6ماه بیشتر نخواهد بود .مهلتهای ملذکور در ایل ملاده در صلور اوتضلا فقلف
برای یکبار و به میزان مذکور واب تمدید است .اگر شاکی گذشت کند و موضلو از جلرامم
واب گذشت باشد ،تعقیب موووف میشود .در سایر موارد ،اگر شاکی گذشت کند یلا خسلار
او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاص شود و متهم فاود سلابقه محکومیلت ملؤثر
کیفری باشد ،دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم ،تعقیب وی را از شش ماه تلا دو سلال
معلق کند .در ای صور  ،دادستان متهم را با رعایت تبصرههای ملاده ( ) 39ایل ولانون حسلب
مورد ،مکلف به اجرای برخی دستورا موضو ماده مذکور میکند.همچنی در صور علدم
اجرای تعهدا موردتوافق از سوی متهم بدون عذر موجله،بنا بله درخواسلت شلاکی یلا ملدعی

خصوصی ،ورار تعلیق تعقیب را تغو و تعقیب را ادامه میدهد. .

تبصره :بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجا به میانجیگری را از مقام وضایی تقاضا نماید.
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بنابرای میانجیگری کیفری به دودسته تقسیم میشود:
 )9میانجیگری کیفری جامعوی  :مثل کلام ال کله دسلت جامعله اسلت و خلارج از مقلام
وضایی.
 )6میانجیگری کیفری دوتتی که زیر نظر ووه وضاییه است مث فرانسه ازنظر دیگر میتلوان
آن را به تحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقسیم نمود.
مهمترین روشهای میانجیگری کیفری
-1جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی (نشست)
برگزاری جلسا گفتگوی گروهی خانوادگی ،یکی دیگر از روشهایی اسلت کله ترلوری
عداتت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خلود از آن بهلره ملیجویلد .ایل جلسلا کله ابتلدا در
کشور نیوزتند بکار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگلر نیلز رواج یافلت؛ مبتنلی بلر دخاتلت
مستقیم اعضای خانواده بزه دیده ،بزهکلار و وابسلتگان آنهلا در فراینلد ترمیملی اسلت« .اخیلر زا
نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامههای مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری باز سلازگاری کننلده
در بزهکار بهدستآمده است ،نشان میدهد که تلا حلد مطللوبی موجبلا رضلایت خلاطر بلزه
دیدگان ،از طریق چنی برنامههایی فراهمشده است .هرچند ای مقدار پایی تر از میزان رضلایت
خاطری است که درروش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است» (مارشال .)995 :9634 ،اما
باای حال برگزاری چنی جلسا و نشستهایی ملیتوانلد در مشلارکت اعضلای دیگلر جامعله
محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آنها را به جبران بخشی از خسارا بزه دیده و کملک بله
بزهکار در جهت رهایی از عواوب ناشی از عدم تمکل در جبلران خسلارا بلزه دیلده ترغیلب
نماید.
 -2حلقههای اصالح و درمان و سازش
ایجاد حلقههای سازش و درمان ،روش ترمیملی اسلت کله بلا مشلارکت دادن همله اعضلای
درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش ،بزه دیده و وابستگانش ،واضی مقلام تعقیلب ،وکیل
مدافع و اعضای جامعه محلی ،حلقهها و گروههلایی را تشلکی ملیدهلد کله ایل افلراد ،در آن
گروهها جمع شده و به بحث در مورد جنبلههلای اخلتالف ناشلی از جلرم ملیپردازنلد .تشلکی
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حلقههای اصال و درمان ،فرایندی جامعهمحور است که در مشارکت با نظلام علداتت کیفلری
بهمنظور ایجاد اتفاقنظر بر تعیی مجازا متناسب ،که دغدغه خاطر همه افراد ذینفلع در جلرم
ارتکابی است؛ صور میگیرد .هدف حلقهها ،فلراهم کلردن موجبلا تشلفی خلاطر اعضلای
جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسروتیت به جامعه است .بهطلور دویلق مفهلوم اصلال و
درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است (مارشال.)56 :9634 ،
مهمترین آیین میانجیگری کیفری
در ای دادرسی اعتقاد بلرای اسلت کله در فرآینلد رسلیدگی کیفلری و جهلتگیلریهلای
وضایی در زمان آغلاز تعقیلب کیفلری ،محاکمله و تعیلی مجلازا  ،از یلکسلو بله نظریلا و
خواستههای بزه دیلده بایلد بهلا و ارزش بیشلتری داده شلود و از سلوی دیگلر همچلون بزهکلار
مشمول برنامههای درمانی ،بازپروری و بازپذیرسازی اجتماعی ورار گیرد .در دادرسلی ترمیملی
با اوتباس از فلسفه وضع جرم در عداتت ترمیمی در اغلب ملوارد پلیش ازآنچله جلرم بلا مفهلوم
ذهنی یا انتزاعی ،مخ نظم عمومی بهحساب آید با نگاهی عینی ،جرم اودامی زیانبار علیله بلزه
دیده تلقی میگردد .از دیدگاه دادرسی ترمیمی تالش دادرسلی واولعنگلر در مرحلله اول بایلد
معطوف به جبران خسار و اتتیام روابف گسیخته شده در بی سهامداران باشد .در ایل نظلام از
مجرم بهعنوان فردی که تحت شرایف خاص مرتکب عمللی زیلانبلار علیله شلخص دیگلری از
جامعه یا علیله جامعله خلود شلده باشلد ،نگریسلته ملیشلود و در ملووعیتی سرشلار از احتلرام و
صمیمیت و از طریق سازوکارهای مبتنی بر مشارکت فعال همه سهامداران و با تأکید بر ملذاکره
و گفتگو ،بزهکار ،ضم پذیرش مسروتیت عم ارتکابی خود و بامساعد وهمیاری جامعه ،به
جبران خسار بزه دیده و رفع مشکال

.
-1آیین فصل

و اتتیام روابف اختالل یافته جامعه میپردازد..

در میان عشایر عرب خوزستان ،آیی های متداوتی از ودیم وجلود داشلته کله بلر اسلاس آن
اختالفا ناشی از جرامم را در میان خود فیصله میدادند  .بهعنوان مثال «علرب را داورانلی بلود
که در کارهای خویش به آنان رجو میکرد و در محاکما و مواریث و آبهلا و خلونهلای
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خویش آنان را داور میشناخت .چه،عرب را دینی نبود که به احکام آن رجو کنند .پلس اهل
شرف و راستی و امانلت و سلروری و سلاتخوردگی و بزرگلواری و آزملودگی را ،حکلم ولرار
میدادند» (اب ابییعقوب .)667 :9636 ،ای راهح های عرفی که آیلی فصل نامیلده ملیشلود
هنوز هم در بی افراد عشایر عرب وجود دارد و از هنگامی شرو میگلردد کله وتللی رخداده،

تجاوزی به ووو پیوسته یا جرم دیگری واوع شود کله مطلابق اعتقلادا و ارزشهلای ولومی –

وبیلهای و عشایری نبوده است و برم بنای ای آدابو رسوم ،عم ارتکابی جلرم محسلوب شلود
(عطاشنه .)900 :9670 ،در جهت ح وفص اکثر دعاوی از ای آیی استفاده ملیشلود .کلاربرد
ای آیی بیشتر در زمینه وت اسلت بلهنحلویکله در ملورد وتل و انلوا مختللف آن  15درصلد
پروندهها با مصاتحه و دادن فص ،خاتمه مییابد .ایل رسلم در همله کشلورهای عربلی بلهویلژه
اردن ،فلسطی و نیز در کشور افغانستان با عناوی مشابه یا متفاو مث صلل  ،رسلم بلد و غیلره
جاری است .فرآیند اجرای ای رسلم دارای برخلی ابعلاد ترمیملی اسلت .وجلود میلانجی بلرای
گفتگو با طرفی اختالف برای حصول سازش ،ضلرور رعایلت احتلرام بله طلرفی در فرآینلد
اجرای ای رسم ،اورار مرتکب به جرم ارتکابی و تسللیم خلود در جریلان اجلرای آیلی فصل ،
پرداخت خسار به بزه دیده یلا اوتیلاو وی و در نهایلت حصلول سلازش و توافلق ،در صلور
موفقیتآمیز بودن ای فرآیند ،ازجمله ویژگیهای ترمیمی آن به شمار میرود .فص در معنلای
تغوی به معنای جداسازی ،بریدن ،وساطت و مداخله بلی متنلازعی اسلت و در اصلطال فصل
یعنی جبران و ترمیم خسارا وارده به بزه دیده .برخی دیگلر عقیلده دارنلد فصل در اصلطال
عبار است از :احکام،آیی ها ،سلنتهلای ملوروثی حل اخلتالف جزایلی و حقلووی کله غیلر
مکتوب و غیرمدون بوده و بهمنظور جبران خسلارا وارده بله بلزه دیلده اجلرا ملیشلوند(دانلا،
 .)50 :9634آنچه در ای آیی مورد حکم ورار میگیرد ،فُصیله نامیده میشود.
-2آیین خون بس
در بی عشایر تُر نیز آدابورسومی شبیه آیی فص وجود داشته است که بله ایل آیلی هلا،
آیی های خون بس گفته میشود .ای آیی بیشتر در مورد جرم وت عمد کاربرد دارد و ای املر
نیز ناشی از ای اعتقاد است که ای ووم اهمیلت ویلژهای بلرای خلون وامل هسلتند« .از دیلدگاه
حقووی و تشکیال حقووی ووم تر را میتوان در حکم گستردهتری واحدی منظور نملوده کله
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در بط آن اختالفا و تنازعا از راه حکمیت و داوری و میانجیگری ح وفصل ملیشلود»
(علیولیخان .)467 :9636 ،در ای آیی نیز ،در صور ووو وت عمد در میان وبیله ،بله عللت
اینکه هنوز در تحظا اوتیه ،احساسا  ،علیله واتل در نلزد خلانواده مقتلول بسلیار تنلد اسلت و
احتمال انتقام و مقابلهبهمث در مورد وات یا بستگان وی در آن تحظا اوتیه زیاد است ،سلادا
و ریشسفیدان ای و بزرگان ووم گرد هم جملع ملیشلوند و درصلحنه حاضرشلده و اولدام بله
پادرمیللانی و میللانجیگللری مللینماینللد و سللپس بلله خانلله مقتللول رفتلله و اوللدام بلله وسللاطت و
میانجیگری مینمایند و از آنها درخواست میکنند که بهرسم بزرگی و کرامت از بیخانملان
نمودن وات و خانواده وی درگذرند و خانواده مقتول را به آراملش دعلو ملینماینلد .پلس از
گذشت ساعا پراتتهاب اوتیه ،بزرگان و ریشسفیدان وبیله با حضور در بی خلانواده مقتلول و
اوتیللاو دم مقتللول،تالشهللای گسللتردهای را در جهللت تحصللی رضللایت خللانواده مقتللول آغللاز
می نمایند و از خانواده مقتول ملیخواهنلد کله بزرگلواری نملوده و از درگیلر شلدن بلا واتل و
ارتکاب وتلی دیگر خودداری نمایند و وات (خوندار) را که مستحق وصاص وهیچگونه تخفیفی
نیست ،ببخشند و به نزا و درگیری خاتمه دهند.
در صور پذیرش تقاضای عفو و بخشش وات  ،از سوی خانواده مقتول ،روزی را با توافلق
دو خللانواده واتلل و مقتللول بللرای گفتگللو در خصللوص جللرم ارتکللابی معللی مللینماینللد و
درصورتیکه درخواست عفو موردوبول خانواده مقتلول واولع نشلود ،واتل بایلد خلود را تسللیم
مراجع وانونی نماید در غیر ای صور خلانواده و وبیلله مقتلول اولدام بله انتقلامگیلری از واتل ،
خانواده و وبیلهایشان مینمایند .در صور پذیرش درخواسلت عفلو و بخشلش واتل  ،از طلرف
خللانواده مقتللول و توافللق در خصللوص تعیللی روزی کلله بللرای گفللتوگللو و مللذاکره جهللت
ح وفص موضو تعیی میشود در ای روز بزرگان و ریشسلفیدان خلانواده و وبیلله واتل در
طی یک اودام نمادی  ،بر گردن وات ریسمانی آویخته و ورآن و شمشیری بلر روی دسلتان وی
گذاشته و او را به منزل اوتیاو دم مقتول میبرند و از وتی دم مقتلول ملیخواهنلد کله بله احتلرام
ورآن مجید وات را ببخشند و به گرفت خونبها رضلایت بدهنلد و یلا اگلر گذشلت نملیکننلد،
درصورتیکه مصلحت میدانند،وات را باهملان شمشلیری کله در دسلت دارد ،وصلاص نماینلد
(آنس .)34 :9636 ،
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یافتهها
جامعلله آمللاری پللژوهش حاضللر  930نفللر از افللراد عشللایری اسللتان کهگیلویلله و بویراحمللد
میباشند .هدف از ای پژوهش بررسی ای موضو است که میانجیگری کیفری در بلی عشلایر
استان کهگیلویه و بویراحمد تا چه حد مؤثر و کارآمد است و میتواند بهعنوان یکلی از بلازوان
عداتت کیفری مورد استفاده ورار گیرد .بلا اسلتفاده از نلرمافلزار

 ....بله تلخلیص ،سلنجش و

تفسیر نتایج در دو سط توصیفی و استنباطی و استفاده از فراوانلی ،درصلد و میلانگی پرداختله
میشود.
شکایت افراد در مراجع انتظامی و وضایی باعث هزینه زیاد و خستگی عشایرنشینان میشود؟
.

فراوانی .

درصد فراوانی .

خیلی کم .

90

. 3.6

متوسف .

60

. 93.3

زیاد .

30

. 50.0

خیلی زیاد .

40

. 65.0

جمع .

930

900.0

نتایج نشان میدهد  75درصد از پاسخگویان بر ای نظر هستند که در صور بروز اخلتالف
و رجو به مراجع انتظامی و وضایی طرفی دعوا باید هزینههای زیادی را متحم بشوند ازجملله
هزینه رفت آمد به شهر و عدم آگاهی از نحوه شکایت و رفت آمدها و هزینلههلای بلیملوردی
که باید پرداخت بکنند و درنهایت ای همه رفت آمد و هزینه زیاد باعث خستگی طرفی دعوا و
درنهایت عدم ح وفص دعوا و درنهایت بروز کینه بلی طلرفی و درنهایلت اخلتالف ناشلی از
عدم ح وفص دعوای وبلی میشود.
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از نحوه رسیدگی به شکایت خود و نتیجه آن راضی بودید؟
فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

36

63/3

کم .

56

66/9

متوسف

65

95/3

زیاد

99

3/1

خیلی زیاد

1

5/3

جمع

930

900

همانطوری که مشاهده میشود  63/3درصد خیلی کم 66/9 ،درصد کم 95/3 ،درصد بطور
متوسف 3/1 ،درصد زیا و  5/3درصد خیلی زیاد از نحوه رسیدگی به شکایت و نتیجه آن راضی
بودند ،نتایج نشان میدهد کله عشلایر اسلتان کهگیلویله و بویراحملد از نحلوه رسلیدگی و رمی
صادرشده از محاکم وضایی خیلی راضی نیستند که ای موضو ملیتوانلد نشلان از تلأثیر بیشلتر
روش میانجیگری کیفری از طریق بزرگان و معتمدی مح باشد تا مراجعه به مراجع وضایی.
و موفق باشد در کاهش مراجعه عشایر به مراجع وضایی و حتی در پیشگیری از جلرامم ملؤثر
باشد.
رابطه خویشاوندی بی مردم عشایر وجود دارد؟
فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

0

0/0

کم .

0

0/0

متوسف

37

49/1

زیاد

95

1/4

خیلی زیاد

73

43/3

جمع

930

900
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همانطوری که مشاهده میشود  49/1درصد بهطور متوسف 1/4 ،درصد زیاد و  43/3درصلد
خیلی زیاد رابطه خویشاوندی بی اهاتی ای عشایر را تایید کردند ،نتلایج نشلان ملیدهلد رابطله
خویشاوندی زیادی در عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد صور میگیلرد و اکثلر ازدواج هلا
فامیلی است و همی امر باعث استحکام روابف خویشاوندی و همبستگی عشایرنشینان ملیشلود،
و در نتیجه روش میانجیگری کیفری در ح وفص اختالفا آنها میتواند ملؤثر و مفیلد واولع
بشود.
با رسیدگی به اختالفا و جرامم ارتکابی از طریق ریلشسلفیدی و کدخلدا منشلی آشلنایی
دارید؟
فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

0

0/0

کم .

0

0/0

متوسف

56

66/5

زیاد

909

36/9

خیلی زیاد

7

4/4

جمع

930

900

همانطوری که آمار نشان میدهلد  66/5درصلد بلهطلور متوسلف 36/9 ،درصلد زیلاد و 4/4
درصد خیلی زیاد با رسیدگی به اختالفا و جرامم ارتکلابی از طریلق ریلشسلفیدی و کدخلدا
منشللی آشللنایی دارنللد ،نتللایج نشللان مللیدهللد اکثللر پاسللخگویان در عشللایر اسللتان کهگیلویلله و
بویراحمد با آیی ریشسفیدی و کدخدا منشی آشنایی کام دارند.
مردم عشایر هنگام بروز درگیری و نزا بی خود ،عالوهای به کمک و حمایت از یکلدیگر
و بروراری سازش و ح مشک دارند؟
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فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

0

0/0

کم .

0

0/0

متوسف

96

7/5

زیاد

34

40/0

خیلی زیاد

34

56/5

جمع

930

900

همانطوری که در جدول مشاهده میشلود  7/5درصلد بلهطلور متوسلف 40 ،درصلد زیلاد و
 56/5درصد خیلی زیاد نظر دادند که عشایر هنگام بروز درگیری و نزا بی خود ،عالولهای بله
کمک و حمایت از یکدیگر و بروراری سازش و ح مشلک دارنلد ،نتلایج نشلان ملیدهلد کله
عشایرنشیانان استان کهگیلویه و بویراحمد استقبال بیشتری از روش میلانجیگری در حل وفصل
اختالفا خود تا مراجع وضایی دارند ،بنابرای باید تا حد امکان میانجیگری کیفلری در عشلایر
استان کهگیلویه و بویراحمد فرهنگسازی و حتی آموزش داده شود.
در صور هرگونه درگیری و اختالف یا نزاعی بی عشایر مح  ،بزرگترهای مح تملایلی
به میانجیگری و بروراری مصاتحه و سازش بی طرفی دارند؟
فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

0

0/0

کم .

0

0/0

متوسف

6

9/1

زیاد

40

65

خیلی زیاد

997

76/9

جمع

930

900
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آمار نشان میدهد ازنظر پاسخ هندگان  9/1درصد بهطور متوسلف 65 ،درصلد زیلاد و 76/9
درصللد خیلللی زیللاد ،در صللور هرگونلله درگیللری و اخللتالف یللا نزاعللی بللی اهللاتی عشللایر،
بزرگترهای مح تمای به میانجیگری و بروراری مصلاتحه و سلازش بلی طلرفی دارنلد .نتلایج
بهدستآمده در ای سروال و نمودار نشان ملیدهلد کله بزرگلان عشلایر در اسلتان کهگیلویله و
بویراحمد در صور بروز هرگونه اختالف احساس مسروتیت ملیکننلد و بلا میلانجیگری ایفلاو
نقش میکنند و بیتفاو نیستند نسبت به اختالفا همدیگر.
هنگامی که شما مورد تعرض یا حملهای از جانب دیگلری ولرار بگیریلد بلرای احقلاق حلق
خود کدام مرجع را انتخاب خواهید کرد؟
فراوانی

درصد فراوانی

خودم اودام می کنم .

0

0/0

پلیس و دادسرا .

91

99/1

شورای ح اختالف

3

6/3

دادگستری

66

96/3

بزرگان و معتمدی مح

996

70/3

جمع

930

900

 99/1درصد پاسخ دهندگان نظر دادند که برای احقاق حلق خلود بله پللیس و دادسلرا6/3 ،
درصد به شورای ح اختالف 96/3 ،درصد به دادگستری و  70/3درصد به بزرگان و معتمدی
مح مراجعه میکنند ،نتایج نشان ملیدهلد کله عشایرنشلینان اسلتان کهگیلویله و بویراحملد در
ح وفص اختالفا خود و برای احقای حقوق خود به بزرگلان و معتملدی محل خلود بیشلتر
اعتماد و اعتقاددارند تا دیگر مراجع حقووی بنابرای میتوان گفت میلانجیگری کیفلری روشلی
بسیار مؤثر در ح فص و احقای حقوق عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد است.
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شکایت نزد مراجع انتظامی و وضایی باعث هزینه زیاد و خستگی عشایر میشود؟
فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

0

0/0

کم .

0

0/0

متوسف

91

99/1

زیاد

60

96/5

خیلی زیاد

969

75/3

جمع

930

900

همانطوری که آمار نشان میدهد  99/1درصد پاسخ دهندگان بهطور متوسف 96/5 ،درصد زیاد
و  75/3درصد خیلی زیاد ،نظر دادند که شکایت نزد مراجع انتظامی و وضایی باعث هزینه زیاد
و خستگی مردمان عشایر میشود .نتایج نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان بر ای نظر هستند
که در صور

بروز اختالف و رجو به مراجع انتظامی و وضایی طرفی دعوا باید هزینههای

زیادی را متحم بشوند ازجمله هزینه رفت آمد به شهر و عدم آگاهی از نحوه شکایت و رفت
آمدها و هزینههای بیموردی که باید پرداخت بکنند و درنهایت ای همه رفت آمد و هزینه زیاد
باعث خستگی طرفی دعوا و درنهایت عدم ح وفص دعوا و درنهایت بروز کینه بی طرفی و
درنهایت دعوای ناشی از عدم ح وفص دعوای وبلی میشود.
ح وفص اختالفا از طریق میانجیگری کیفری(نشست بزرگلان و )...بلرخالف رسلیدگی
توسف مراجع وضایی ،باعث رفع کدور و جبران خسار میشود؟
فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

0

0/0

کم .

5

6/9

متوسف

13

30

زیاد

60

93/3

خیلی زیاد

61

93/9

جمع

930

900
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همان طوری که آمار نشان میدهد  6/9درصلد پاسلخ دهنلدگان نظرشلان بلر ایل بلود کله
ح وفص اختالفا از طریق بزرگان و ریشسفیدان بر خالف رسیدگی توسف مراجلع وضلایی
کم 30،درصد گفتند بهطور متوسف 93/3،درصلد زیلاد و  93/9درصلد گفتنلد کله خیللی زیلاد
باعث رفع کدور و جبران خسار ملیشلود .آملار بلهدسلتآملده نشلان ملیدهلد کله اکثلر
پاسخگویان بر ای اعتقاد هستند چنانچه دعوا یلا اختالفلی در عشلایر رخ بدهلد و ایل دعلوا یلا
اختالف در مراجلع وضلایی رسلیدگی و درنهایلت منجلر بله حکلم و اجلرای آن و حل وفصل
اختالف شود ،طرفی دعوا هنوز باهم مشک دارنلد و کلدور بلی آنهلا پابرجلا هسلت و ایل
کدور ممک است در آینده با توجه به اینکه هممرز هستند و در یک منطقه زندگی میکننلد
باعث ایجاد یک اختالف دیگر و یا شدیدتر بشود ،درصورتیکه اگلر هملان دعلوا یلا اخلتالف
توسف بزرگان و با میانجیگری آنها در همان عشایر ح وفص میشد مطمعرناز کدور بوجلود
آمده هم از بی میرفت و طرفی دعوا با یک دیگر آشتی ملیکردنلد و رفلت آملد خلانوادهای
آنها در عشایر به وجود میآمد ،بنابرای ای نکته باید موردتوجه نهادهای وضایی باشد که تنهلا
با صدور حکم ،اختالف بی طرفی دعوا در عشایر از بلی نخواهلد رفلت بلکله بایلد تمهیلداتی
اندیشید ازجمله رجو آنها به شورای ح و اخلتالف عشلایرهای همجلوار یلا دسلتور اجلرای
حکم توسف اهاتی مح در جهت ح وفص وطعی و اصال وطعی ذا اتبی .
سازش ناشی از میانجیگری بادوام و واطع خواهد بود؟
فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم .

0

0/0

کم .

0

0/0

متوسف

69

96

زیاد

906

36

خیلی زیاد

61

64/9

جمع

936

900

نتایج حاکی از ای است که  96درصد پاسخ دهندگان اظهلار داشلتند کله سلازش ناشلی از
میانجیگری بهطور متوسف 36 ،درصد زیاد و  64/9درصد خیلی زیاد بادوام و واطع است .نتلایج
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نشان میدهد که سازش ناشی از میانجیگری بادوام و واطع خواهد بود و ای نتیجله در سلؤاال
وب هم بهدستآمده زیرا میانجیگری توسف بزرگان عشایر مح صور میگیلرد و آنهلا هلم
جزمی از خود ای مردم هستند ،و بهنوعی نظار محلی صور میگیلرد و ملردم مواظلب فلرد
خاطی هستند که دوباره مرتکب خطا نشود.
نتیجهگیری
میانجی گری کیفری ،یک روش انسانی در مواجهه با اختالفلا انسلانی اسلت کله در کنلار
دستگاه عداتت کیفری رسلمی ،بلا حفلا وابسلتگی و همچنلی بلا حفلا حلدودی از اسلتقالل،
بهعنوان یک سازوکار مکم و در بسیاری از موارد ،بهعنوان بدیلی برای فرایند رسلمی علداتت
کیفری ،به مقابله با تعارضا ناشی از مسام مجرمانله برملیخیزد.هلدف اساسلی میلانجیگلری
کیفری ای است که تا حد ممکل منلافع و دیلدگاههلای ارکلان اصللی علداتت کیفلری ،یعنلی
بزهدیده و بزهکار و جامعه محللی ،بلاهم دیگلر بله تعلادل و تلوازن نزدیلک شلود .ولانون آیلی
دادرسی کیفری در ماده  36موضو «میانجیگری» را در تمام جرامم واب گذشت و جراممی کله
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازا اسلت را مطلر نملوده اسلت شلق

اول ماده میانجیگری کیفری جامعوی و شق دوم ماده  36جامعوی – دوتتی است .در صلور

توافق بر میانجیگری و تحقق آن ،در جرامم غیرواب گذشت تعقیب تعلیلق ملیشلود و در جلرامم
واب گذشت ورار موووفی صادر میشود.ای امر موجب میشود متهمان و کسانی که برای اوتی
مرتبه مرتکب جرم شوند از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در صلور فقلدان
شاکی خصوصی و یا گذشت او باهم توافق کنند و دیگر مسرله به دادگاه کشیده نشلود و زمینله
برای برگشت او به جامعه فراهم شود و همچنی باعث کلاهش حجلم پرونلدههلا ملیشلود و در

مورد بزه دیده باعث میشود زودتر به خواسته خود برسد و هزینههای او را کاهش دهد. .

نتایج حاص از تحلی دادههای آماری چنی نشان میدهلد کله در بلی عشایرنشلینان اسلتان
کهگیلویه و بویراحمد اختالفا و جرامم زیاد است کله شلاید بیشلتری دتیل آنهلا اختالفلا
ملکللی مرتعللی و تعصللبا وللومی وبیلللهای و آدابورسللوم خللاص عشایرنشللینان اسللت .بیشللتر
پاسخگویان بر ای نظر هستند کله بله دادسلرا مراجعله نکلردن و بیشلتر بلر روش میلانجیگری و
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ح وفص اختالفا از طریق بزرگان و معتمدی مح اعتقاد دارنلد .نتلایج نشلان ملیدهلد کله
عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از نحوه رسیدگی و رمی صادرشده از محاکم وضایی خیللی
راضی نیستند که ای موضو میتواند نشان از تلأثیر بیشلتر روش میلانجیگری کیفلری از طریلق
بزرگان و معتمدی عشایر باشد تا مراجعه به مراجع وضایی بلا توجله بله اینکله در عشلایر اسلتان
کهگیلویه و بویراحمد اهاتی مح احترام بزرگان را دارند روش میانجیگری کیفری در کلاهش
مراجعه عشایر به مراجع وضایی و حتی در پیشگیری از جرامم میتواند بسیار مؤثر و موفق باشد.
اکثر پاسخگویان در عشایر استان کهگیلویه و بویراحملد بلا آیلی ریلشسلفیدی و کدخلدا
منشی آشنایی کام دارند .نتایج نشان میدهد که عشایرنشیانان استان کهگیلویه و بویراحملد از
روش میانجیگری در ح وفص اختالفا خود بیشتر استقبال میکنند تا مراجع وضایی بنلابرای
باید تا حد امکان میانجیگری کیفری در عشایر استان کهگیلویله و بویراحملد فرهنلگسلازی و
حتی آموزش داده شود ،همچنی بزرگان عشلایر در اسلتان کهگیلویله و بویراحملد در صلور
بروز هرگونه اختالفی میانجیگری میکنند و بیتفاو نیستند نسبت بله اختالفلا اهلاتی محل
خود.
نتایج نشان داد که عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد در ح وفص اختالفا خود و بلرای
احقاق حقوق خود به بزرگان و معتمدی عشایر خود بیشتر اعتماد و اعتقاددارند تا دیگر مراجلع
حقووی بنابرای میتوان گفت میانجیگری کیفری روشلی بسلیار ملؤثر در حل وفصل و احقلاق
حقوق عشایرمیان استان کهگیلویه و بویراحمد است و احترام به بزرگان برای آنها امر پسندیده
و جزمی از اخالویا آنها محسوب ملیشلود کله ایل صلفت نیلک ملیتوانلد در حل وفصل
اختالفا آنها بسیار ملؤثر و کارگشلا باشلد و ملیتلوان میلانجیگری کیفلری در عشلایر اسلتان
کهگیلویه و بویراحمد را بهعنوان یکی از بازوان مراجع وضلایی اسلتان در کلاهش پرونلدههلای
وضایی و جلوگیری از تردد افراد در مراجع وضایی بهحساب آورد.
بیشتر پاسخگویان بر ای نظر بودند که در صور بروز اختالف و رجو به مراجلع انتظلامی
و وضایی طرفی دعوا باید هزینههای زیادی را متحم بشوند ازجمله هزینه رفت آمد بله شلهر و
عدم آگاهی از نحوه شکایت و رفت آمدها و هزینههای بیموردی کله بایلد پرداخلت بکننلد و
ای همه رفت آمد و هزینه زیاد باعث خستگی طرفی دعوا و عدم ح وفصل دعلوا و درنهایلت
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بروز کینه بی طرفی و بعضاز دعوای ناشی از عدم ح وفص دعوای وبلی میشلود .نتلایج نشلان
میدهد که اگر ح وفص اختالفا توسف بزرگان و معتمدی محلی صور بگیرد تأثیر مثبت
آن در روابف بعدی آنها بیشتر است تا اینکه توسف مراجلع وضلایی رمی صلادر و نهایلت اجلرا
بشود.
اکثر پاسخگویان بر ای اعتقاد بودند چنانچه دعوا یا اختالفی در مح آنها رخ بدهد و ایل
دعوا یا اختالف در مراجع وضایی رسیدگی و در نهایت منجر بهحکم و اجرای آن و ح وفص
اختالف شود ،طرفی دعوا هنوز باهم مشک دارنلد و کلدور بلی آنهلا پابرجلا هسلت و ایل
کدور ممک است در آینده با توجه به اینکه هموبیللهای و هلمملرز هسلتند و در یلک منطقله
زندگی میکنند باعث ایجاد یک اختالف دیگر و یا شدیدتر بشود ،در صورتی کله اگلر هملان
دعوا یا اختالف توسف بزرگان و با میانجیگری آنها در همان مح ح وفصل ملیشلد مطمرنلاز
کدور هم از بی میرفت و طرفی دعوا باهم دیگر آشتی میکردند و رفلت آملد خلانوادهای
آنها در عشایر به وجود میآمد ،بنابرای ای نکته باید موردتوجه نهادهای وضایی باشد که تنهلا
با صدور حکم ،اختالف بی طرفی دعوا در عشایر از بلی نرفتله بلکله بایلد تمهیلداتی اندیشلید
ازجمله رجو آنها به شورای ح و اختالف یا دستور اجرای حکم توسف ای شلورا در محل
در جهت ح وفص وطعی و اصال وطعی ذا اتبی .
بیشتر پاسخگویان داوری بزرگان مح را در ح وفص اختالفا به وجود آمده بلی آنهلا
عادالنه میدانند و اذعان داشتند که آنها با توجه بله اینکله از ملردم عشلایر هسلتند و از اصل و
ریشه اختالف باخبر هستند بهتر و با علم وطعی میتوانند وضاو بکنند بلی طلرفی و درنهایلت
ح وفص اختالف بکنند .سازش ناشی از میانجیگری بادوام و واطع خواهد بود و ای نتیجله در
طول سؤاال هم بهدستآمده زیرا میانجیگری توسف بزرگان عشایر صور میگیلرد و آنهلا
هم جزمی از خود ای مردم هستند ،و بهنوعی نظار محلی صور ملیگیلرد و ملردم مواظلب
فرد خاطی هستند که دوباره مرتکب خطا نشود.

بررسی نقش میانجیگری کیفری در ح و فص اختالفا وومی در استان کهگیلویه و بویراحمد 637 /

پیشنهادات
توجه ویژه به بحث میانجیگری کیفری در عشایر و تشویق مردم به ای فرهنگ و حفا آنبرای نسلهای آینده
ایجاد نشست های مختلف با مردم در جهت ترویج دوباره ای فرهنگ برای نس حاضلر وبیان محاس آن در جهت رفع هرگونه اختالفی در عشایر
استفاده از بزرگان و ریشسفیدان عشایر در شلورای حل و اخلتالف و ایجلاد برناملههلایفرهنگی و نشست های وومی در عشایر ی استان کهگیلویه و بویراحملد در جهلت حفلا سلنت
میانجیگری
منابع .
-9آنس  ،مار  .)9636( ،دفا اجتماعی نوی  ،ترجمۀ دکتر محمد آشوری و دکتر علی
حسی نجفی ابرند آبادی،چ  ،6انتشارا دانشگاه تهران.
 -6اب ابی یعقوب ،احد .)9636( ،تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمدابراهیم آیتی ،جلد اول ،مرکز
انتشارا علمی و فرهنگی ،چاپ سوم.
 -6بهره مند ،حمید .)9636( ،جلوه های عداتت ترمیمی در حقوق ایران ،پایان نامه کارشناسی
ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه امام صادق( ).
-4تونی مارشال .)9634( ،عداتت ترمیمی ترجمه ی امیر سماواتی پیروز ،مارتی رایت و
دیگران ،عداتت ترمیمی ارتقاو بخشیدن به رویکرد بزه دیده محوری ،تهران انتشارا

خلیلیان. .

 -. 5حبیبی ،رحمان .)9633( ،میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی،اداره زندان
محال .
 -3دانا ،امیررضا .)9634( ،جلوه های عداتت ترمیمی در نظام کیفری ایران ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه تهران.
 -7عطاشنه ،منصور .)9670( ،فص در بی عشایر عرب خوزستان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه تهران ،سال تحصیلی .9631-9670

 / 633فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

 -3علی ولی خان ،سردار اسعد بختیاری .)9636( ،تاریخ بختیاری ،انتشارا سیاوی ،چاپ دوم،
سال.
 -1نجفی ابرند ابادی ،علی حسی  .)9636( ،از عداتت کیفری کالسیک تا عداتت ترمیمی،
مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ،سال دوم ،شماره  1و ( 90پاییز و زمستان. .)36

 -90نجفی ابرندآبادی ،علی محمدحسی  ،هاشم بیگی ،حمید .)9677( ،دانشنامه جرمشناسی،
انتشارا دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ اول. .

.

