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فیروز محمودي جانكي1
چکيده

تش��كیل نهادها و س��ازمان هاي جدید دولتي و متمركز ش��دن امور در دستان دولت به تحدید 
تدریج��ي اختیارات و س��لطة نظامات اجتماعي انجامید به گونه اي كه هرچه دولت به س��مت 
اقتدارگرای��ي و تمركز بیش ت��ر گرایش یافت، عرصه بر آن نظامات و س��اختارهاي خودجوش 
اجتماع��ي تنگ تر ش��د. با اینكه این تحول هم��واره قضاوت منفي عمومي را در پي نداش��ته، 
ول��ي به دلیل ویژگي هاي دولت در ایران، به وی��ژه مطلق گرایي عصر پهلوي منجر به تغییرات 
ناس��ازگار با ساخت اجتماعي در ایران شده است. تشكیل عدلیة نوین كه ایده اي قابل دفاع در 
تاریخ معاصر ایران اس��ت، به تدریج منجر به تبعیت از ایدة ش��كل گیري دولت مدرن به سمت 
كن��ار زدن و محو نهادهاي س��نتي اجتماعي ایران در زمینة حل و فصل اختالفات ش��د. پس 
از تش��كیل عدلیة نوین و رسمي سازي اجراي عدالت، تش��كیل دو نهاد خانة انصاف و شوراي 
داوري بر پایة تجربة اجتماعي و ریشه هاي تاریخي حل و فصل غیررسمي اختالفات در ایران 
و نیز تحت تأثیر تجربة برخي از كش��ورهاي اروپایي نخس��تین تجربة بازگشت دادگستري به 
روش ها و رویه هاي غیررسمي براي آسان سازي كار اجراي عدالت بود. تسلط بروكراسي اداري 
و قضائي در همة ش��ؤون چنان بود كه نهادهاي ش��به قضائي از این دس��ت نتوانست سنت ها، 
رویه ها و نظریه هاي فراموش ش��ده را به خوبي احیا كند. تنها در كنار دادگستري و براي كمك 
به آن از این پش��توانة اجتماعي جسته و گریخته بهره برداري ابزاري شده است؛ سنتي كه پس 

از دهة 40  آغازشده است.       
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1. دكترحقوق جزا وجرم شناسی، عضو هیأت علمي دانشكده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران

رسمی سازی عدالت غیررسمی در ایران 
 با تأکید بر زمینه های تاریخی ـ اجتامعی 

شکل گیری خانۀ انصاف و شورای داوری
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مقدمه

در ح��وزة مطالع��ات تاریخ تحوالت حقوق��ي در ایران یك��ي از موضوعات مهم 
فرایند رسمي ش��دن نظام هاي غیررسمي عدالت و تفوق تدریجي عدالت رسمي 
به جاي آن اس��ت. این دگرگوني محصول ش��كل گیري اندیشة  دولت جدید در 
ایران و تحول و تقویت آن اس��ت كه با كنار زدن حكومت هاي ملوك الطوایفي و 
شبه فئودالي ایراني از زمان به قدرت رسیدن سلسلة پهلوي به وجود آمد. تشكیل 
نهادهاي جدید اداري و دیواني و عدلیة نوین میوه هاي این دوران اس��ت. در كنار 
دادگستري كه به تدریج توس��عه مي یافت، برخي از تحوالت سیاسي، اجتماعي و 
اقتص��ادي در ایران مانند اصالحات ارضي ��  به عنوان یكي از برنامه هاي ایجاد 
تغییر در دهة 40 �� زمینه س��از ش��كل گیري نهادهاي شبه قضائي شد. خانه هاي 
انصاف و ش��وراي داوري ضمن اینكه بر قدرت رویه هاي سنتي و توانمندي هاي 
نیروهاي اجتماعي مؤثر بر حل و فصل اختالفات بنیان نهاده ش��د، در ذات خود 
مي تواند تحدیدكنندة دامنة عمل آنان و رسمي س��از عدالت غیررسمي تلقي شود. 
اینك��ه آیا این فرضیه بر واقعیات و مس��تندات تاریخ��ي و اجتماعي ایران مبتني 

است، محور بحث این مقاله است. 
آنچه اهمیت این تحقیق را در شرایط كنوني دوچندان مي كند یكي، شكل گیري 
و تقویت نظریة عدالت ترمیمي در دنیا براي آشتي با بنیان هاي سنتي و اجتماعي 
حل و فصل اختالفات اس��ت و دیگري، كمك به ارزیابي دقیق تر تجربه اي است 
كه در كشور ما دو بار آزموده شد. یعني، تجربة خانه هاي انصاف و شوراي داوري 
در پی��ش از انقالب و  ش��وراهاي حل اختالف در س��ال هاي اخیر. از آنجا كه ما 
ن��ه دول��ت مدرن به مفهوم غربي را تجربه كرده ایم و نه از س��نت بدان گونه كه 
كشورهاي توس��عه یافته گذر كردند، گذشته ایم، غنیمت آن است كه تا دیر نشده 
آنچ��ه را كه ب��ه تقلید یا تحقیق از دس��ت داده یا كنار نهادیم م��ورد بازخواني و 
واكاوي قرار دهیم ش��اید از این طریق ره توشه اي برگیریم و ماندة راه را روشن تر 
بپیماییم. خاصه آن كه آنچه در س��نت و تاریخ اجتماعي ما نهفته مانده مي تواند 
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در تقویت ارادة ما در اصالح امور قضائي و توسعه نهادهاي غیررسمي یا بازسازي 
و ترمیم آنها به كار آید.       

1. مفهوم عدالت غريرسمی 

تعریف عدالت رسمي �� كه در اینجا در حوزة حقوق به طور كلي و حقوق كیفري 
ب��ه طور خاص ج��اي مي گیرد ��  همچون خوِد عدالت دش��وار و مناقش��ه انگیز 
اس��ت. در عوض، مي توان مهم ترین ویژگي  ه��اي آن را بیان كرد: مبتني بر فهم 
بیش تر عرفي و غیررس��مي از مش��كالت و راه حل ها س��ت؛  بر مشاركت افراد و 
نهادهاي غیررسمي و به عبارتي غیردولتي استوار است؛ آیین  و تشریفات قانوني 
ندارد بلكه در بس��تر س��نت ها و آیین هاي بومي و محلي هر ملت و قومي جریان 
مي یابد؛ بر خرد جمعي بنا دارد، منعطف و خاص هر مورد است )17 : 2; 1 : 16( 
و س��رانجام، معمواًل در محیطي داوطلبانه با خواست طرفین اختالف یا با مداخلة 
خودانگیختة اش��خاص ثالث براي حل مش��كل و رفع اختالف و فصل خصومت 

انجام مي شود. 
عدالت غیررس��مي همواره به جریان »دست رس��ي بیش ت��ر به عدالت« كمك 
كرده اس��ت؛ چه، آن گاه كه دولت ها با رسمي س��ازي همه چی��ز از جمله اجراي 
عدالت جا را بر آن تنگ كردند و چه زماني كه براي خالصي از مشكالت فراوان 
نهادها و رویه هاي رس��مي چاره اي جز بازگش��ت به آن  ندیده اند. با این تفاوت 
كه در اولي، ش��یوه ها و رویه هاي اجراي عدالت غیررسمي بر خواست اجتماعي و 
س��نتي مردم یك سرزمین نهاده شده بود و شأن استقاللي داشت ولي در صورت 
بعدي براي تقویت قدرت حكومت و مددرس��اني به آن براي  خارج ش��دن از بن 
بسِت مشكالت شأني وابسته یا عاریتي پیدا كرد. از این رو، در حالت نخست این 
جامعه اس��ت كه به تدریج و با استفاده از سازوكارهاي دروني خویش آن را توسعه 
داده  یا ترمیم مي كند. در حالي كه در شكل دوم معلوم نیست در صورت برخورد 
با مشكالت و موانع و بروز ناكارآمدي یا بي تأثیري، نهادهاي نوساخته بتوانند خود 

را ترمیم كنند و مقبولیت اجتماعي دستة نخست را پیدا كنند. 

رسمی سازی عدالت غیررسمی درایران...

فريوز محمودی جانكی
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عدالت غیررس��مي از همة توان جامعه، جامعة محل��ي و نهادهاي غیردولتي و 
مردمي به منظور حل مش��كالت، اختالفات و منازعات بهره مي برد و  به موقع به 
همة آنها بهره مي رس��اند. به همین دلیل نیز اجراي آن یك مس��ؤولیت اجتماعي 
تلقي مي ش��ودكه در جوامع به هم پیوس��ته تر قوي تر و فراگیرتر است تا درجوامع 
مدرن تر. زیرا در جوامع مدرن هم دولت كوش��یده تا  همة ش��ؤون قضاوت را از 
آن خود كند و هم با تقس��یم كار، پیچیدگي موضوعات و مشكالت و نیز تضعیف 

همبستگي اجتماعي دیگر آن اعتماد و اطمینان پیشین وجود ندارد. 
2. حوزۀ عمل عدالت غريرسمی: انواع اختالفات و دعاوی 

براي اینكه بتوانیم حوزة عمل مراجع غیررس��مي را بیان كنیم بهتر اس��ت بر انواع 
اختالفات متمركز ش��ویم. زیرا محدودة دخالت غیررسمي بستگي به نوع دعاوي 
دارد؛ از قدیم االیام در دعاوي خصوصي كه بین دو نفر به وجود مي آمد دولت در 
بادي امر نقش فعالي براي خود قائل نبوده اس��ت. زیرا این دعاوي كه در جریان 
عادي زندگي همواره طرح مي ش��وند، بدون دخال��ت دولت هم قابل حل و فصل 
اند مش��روط بر اینكه نهادها و مراجع غیررس��مي معتبر و قابل اتكایي یافت شود. 
به عبارت دیگر، براي دوري جس��تن از مجاري رسمي مهم این است كه طرفین 
راهي دیگر  بیابند و بخواهند یا بپذیرند كه به داوري یا مرجعیت افراد یا نهادهاي 
غیررس��مي تن دهند. همواره در جامعة ایراني ح��ل و فصل این نوع اختالفات را 
نهادهاي غیررس��مي برعهده داشتند؛ ریش سفیدان، بزرگان، مالكان یا نمایندگان 
آنان، همچنین در سطحی ویژه روحانیون به طور مستقل، و به شكلي رسمي تر از 
آن درمراجع ش��رع كه از دوران قاجار تا دورة پهلوي اول در این زمینه صالحیت 
دار بودند، در این زمینه نقش آفریني كردند. تاپیش از تمركز امور در دس��ت دولت 
و تشكیل عدلیة نوین در عصر پهلوي بیش تر دعاوي خصوصي از این طریق حل 
و فصل مي ش��دند مگر مواردي كه به ناچار مي بایس��ت از طریق قضاوت رسمي 
منصوب حكومت پادشاهي فیصله یابند )118�71  :  7(.  پس از آن نیز همواره راه 
داوري براي حل و فصل این نوع اختالفات گش��وده باقي ماند )از جمله مواد 454 
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تا 501 ق. آ. د. م.(. 
در دس��تة دوم دعاوي، یعني دعاوي كیفري، وضعیت كمي متفاوت بوده است. 
در دعاوي كیفري تا قبل از تدوین قوانین كیفري و تش��كیل عدلیة جدید همواره 
رسم این بود كه مراجع غیررسمي دخالت كنند؛ زیرا دولت در بسیاري از دعاوي 
كیف��ري كوچ��ك تمایلي به مداخله نداش��ت و نظام تعقیب و پیگیري منس��جم 
و مصمم��ي ه��م طراحي نكرده بود. ل��ذا جز در موارد مه��م ضرورتي به دخالت 
نمي دید. لذا این نوع دعاوي نیز در همان مراجع غیررسمي مانند روحانیان متنفذ 
و بزرگ مال��كان ك��ه بعضًا به نهادهاي قدرت نیز متصل یا وابس��ته بودند، حل و 
فصل مي ش��دند. تشكیل عدلیة نوین كه برآمده از  ایدة شكل گیري دولت مدرن 
در ایران اس��ت، تغییري در این زمینه ایجاد نمود؛ زیرا در این اندیش��ه دیگر جرم 
نق��ض روابط فردي به مفهوم پیش��ین تلقي نمي ش��د بلكه متأث��ر از نظریه هاي 
غربي و اندیش��ه هاي رایج در حقوق كیفري كالس��یك، جرم نقض نظم عمومي 
تعریف مي شد. در این فضا طبیعي است كه تا آنجا كه دولت مي تواند باید جرائم 
ارتكاب��ي را تحت كنت��رل قرار دهد و مجرمان را تعقیب نماید )358�283 : 7(. با 
این وصف، آن گونه كه در قس��مت هاي بعدي خواهد آمد، در قس��مت عمده اي 
از كش��ور، به ویژه روستاها، در غیاب عدلیه و به دلیل قدرتمندي نهادها و مراجع 
غیررسمي، بخش مهمي از این نوع دعاوي نیز توسط نهادها و نیروهاي اجتماعي 

حل و فصل مي شد. 
 قس��م س��وم از دعاوي، طرف دعوا  دولت به طور كلي است. به دلیل نو بودن 
موضوعات و اینكه چنین دعاوي برآمده از ش��أن و صالحیت دولت اس��ت، و از 
آنجا كه  نهادهاي غیررس��مي نمي توانند در برابر قدرت فائقة دولت عرض اندام 
كنند، در محدودة بحث ما قرار نمي گیرند. صالحیت عام و فراگیر نهادهاي اداري 
و ش��به قضائي و نیز  دیوان عدالت اداري در مرحلة  عالي جاي قابل مالحظه اي 
براي روش هاي غیررس��مي نگذاشته اس��ت. بنا بر این،  این مقاله جریان اصلي 
اج��راي عدالت غیررس��مي و تحول آن در دو ن��وع اول از دعاوي را  با مالحظة 

رسمی سازی عدالت غیررسمی درایران...

فريوز محمودی جانكی
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تجربة شكل گیري خانة انصاف و شوراي داوري در دهة 1340 ، از منظر تاریخي 
و جامعه شناختي بررسي خواهد كرد و نه بیش از آن. 

3. تعريف محدودۀ موضوع و چرايی آن 

فهم روش ها و راه هاي حل و فصل غیررسمي اختالفات در ایران منوط به درك 
ش��رایط و اوضاع و احوال سیاس��ي، اجتماعي، اقتصادي و تاریخي كش��ور است. 
این ضرورت خاص یك دورة خاص تاریخي نیس��ت بلكه مطالعة ش��كل گیري و 
چگونگي عمل نهادها و مراجع غیررس��مي ما را نیازمند دانس��تن چنین شرایطي 
مي كند. در این مقاله كوشش مي شود دورة منتهي به تشكیل دو نهاد نیمه رسمي 
خانه هاي انصاف در روس��تاها  و پس از آن ش��وراهاي داوري در ش��هرها �� كه 
نخس��تین تالش دولت براي رسمي س��ازي نهادهاي غیررسمي دخیل در حل و 

فصل دعاوي و اختالفات مردم بودند ��  مطالعه شوند. 
دریاف��ت زمینه ه��اي اجتماعي و تاریخي ش��كل گیري این دو نهاد، مس��تلزم 
بازگشت به دوران پیش از اصالحات ارضي در ایران و ترسیم هرچند كلي روابط 
اجتماعي و اقتصادي مردم به ویژه در روس��تاها ست؛ چه اینكه همین تمایز میان 
جامعة ش��هري و روستایي بود كه قانون گذار را به تشكیل دو نهاد با نام و عنوان 
مختلف و تركیب بیش و كم گونه گون رهنمون كرد. بیهوده نخواهد بود اگر دورة 
اصالحات ارضي )1340� 1353( را نقطة عطفي در تاریخ عدالت غیررس��مي در 
ایران به حس��اب آوریم به گونه اي كه نهادها، فرایندها و ش��یوه هاي حل و فصل 
اختالفات و دعاوي از آن به بعد دس��تخوش تغییراتي گردید كه همه ریش��ه در 

تحوالت سیاسي و اجتماعي این دوره دارد. 
4. عدالت غريرسمی پيش از اصالحات ارضی در ايران 

نهادها و ش��یوه هاي رس��یدگي به دعاوي مردم و حل اختالف��ات اعم از مدني و 
كیفري در جامعة روس��تایي تا حد زیادي متفاوت با جامعه شهري بود. در شهرها 
روحانیون به طور مس��تقل و محاكم ش��رع به ش��كلي رس��مي تر مهم ترین ركن 
عدالت غیررس��مي به ش��مار مي آمدند. در حالي كه در روس��تاها بزرگ مالكان، 
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خوانی��ن و مباش��ران آنان متعهد به ای��ن كار بودند. این تفاوت ب��ه بافت دوگانة 
ش��هر و روستا در جامعة ایران بستگي داش��ت. آنچه به موجب فرامین شاهي یا 
بعدها قوانین و مقررات در مقام تنظیم و تدوین مراجع رس��مي رسیدگي كننده به 
دعاوي به وجود آمد، به دلیل اس��تقرار امكانات محدود آن دوران در ش��هرهاي 
بزرگ نمي توانست دامنة تأثیرگذاري خود را به نقاط دوردست، از جمله شهرهاي 
كوچكتر و روس��تاها تسري دهد. بنا بر این، آن مناطق همچنان مصون از تحول 
و دگرگوني ش��دند. بدیهي اس��ت هرچه حوزة عمل و اقدام حكومت بیش تر شد 
گس��ترة بزرگ تري از كش��ور را تحت تأثیر خود قرار داد و فرایند غیررسمي را به 

سمت رسمي تر كردن تغییر داد.
4 ـ 1.  تسهيل رسمي سازي عدالت در شهرها 

در شهرها مهم ترین مرجع متولي رسیدگي به دعاوي مردم بر اساس احكام شرع 
علما بودند. نقش علماي دیني در دوره هاي مختلف متفاوت بود. استقالل علماي 
دین��ي از دولت، به ویژه با در نظر گرفتن دكترین امامت نزد آنان، از حیث نظري 
تهدیدي براي اقتدار دولت به ش��مار مي آمد. با ای��ن حال، غالبًا در حكومت هاي 
ایران به ویژه از عصر صفوي تا پایان دولت قاجاریه نقش مهمي در اجراي عدالت 
به صورت غیررس��مي یا به شكل رس��مي به عنوان معین داشتند ) 118�71 : 7(. 
این نقش در سلس��لة صفویه به خاطر رس��مي شدن مذهب شیعه پر رنگ و جال 
بود. آنان در این دوره با داش��تن س��مت هاي رس��مي مانند شیخ االسالمي نقش 
رس��مي تري ب��راي حل و فصل اختالف��ات پیدا كردن��د. در دوران قاجار به دلیل 
نپذیرفتن دخالت مستقیم شرع و علما در امور حكومت و سیاست نظام دوگانه اي 
در رس��یدگي به دعاوي ایجاد شده بود: محاكم شرع در كنار محاكم عرف. چون 
حكومت قاجاریه از حیث س��اختار قدرت، نوعي حكومت ملوك الطوایفي متمایل 
به تمركز و از حیث ش��یوة اعمال استبدادي بود، نوعي پراكندگي در منابع قدرت 
وجود داشت كه همین امر شكل گیري عدالت غیررسمي را تا حدي میسر مي كرد. 
»ب��ا این ح��ال با ضعف فزاینده قاج��ار در اواخر قرن نوزدهم اش��راف زمین دار، 
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خوانین، رؤس��اي قبایل، روحانیون و طبقه ب��ازرگان از منابع بیش تري برخوردار 
شدند« )71 : 4(. همین تكثر نیروهاي اجتماعي از منظر این نوشتار زمینة مناسبي 
براي ش��كل گیري یا تقویت شیوه هاي غیررس��مي و نامتمركز اجراي عدالت در 
ایران آن روزگار به شمار مي آید. در این دوره روحانیان سرشناس و معتمدان بازار 
در شهرها و مالكان و مباشران آنان در روستاها بدنة اصلي نظام عدالت حقوقي و 
كیفري را تشكیل مي دادند ولي نظام نامه یا مقررات مدوني بر  روند حل و فصل 

وجود نداشت و لذا شرع و عرف مهم ترین منابع  بودند.   
به شكلي رسمي تر، محاكم شرع در كنار محاكم عرفي به عنوان دو مرجع رسمي 
با حدود اختیارات و وظایف مبهم به دعاوي رسیدگي مي كردند ) 106�102 : 7(. 
در قاجاریة عهد ناصري، به سال 1279 هجري قمري سازماني به نام »دیوانخانة 
عدلی��ه« در تهران ایجاد ش��د كه رس��یدگي به اختالفات و دع��اوي در آن تابع 
مق��ررات مدوني نبود. حل و فصل دعاوي در ایاالت و والیات هم توس��ط حكام 
ص��ورت مي گرفت كه آن هم تابع مقررات مدوني نب��ود. »عماًل دیوانخانة مركز 
و حكام والیات بعضي دعاوي را كه از طرف متظلمین به آنان رجوع مي ش��د به 
ترتیب اداري قطع و فصل مي كردند و آنچه به حكام شرع رجوع مي شد و محكوم 

علیه تمكین نمي كرد عملیات اجرائي دربارة آن انجام مي دادند« ) 9 : 12(. 
پس از انقالب مش��روطه، در جهت تكوین مباني دولت مدرن، نظام تیولداري 
و ش��ؤون اشرافي ملغي ش��دند و با تصویب قوانین و مقرراتي امكان ایجاد نظام 
بروكراس��ي ب��ه مفهوم جدید به وجود آم��د.  آن گونه كه برخي از اندیش��مندان 
سیاس��ي به درس��تي مدعي ش��دند، »ایران پس از انقالب مش��روطه وارد دوران 
»دولت مطلقه« ش��د. ویژگي اصلي دولت مطلقه انباشت منابع و تمركز ابزارهاي 
قدرت بود« )65      :     4(.  این دولت تمركز بي س��ابقه اي در منابع و ابزارهاي قدرت 
ب��ه وج��ود آورد و پراكندگي و تكثر در س��اخت ق��درت دوران قاج��ار را از میان 
برد. دولت رضاش��اه با ایجاد ارتش و بروكراسي جدید، ادغام مناطق نیمه مستقل 
عشایري، تحدید قدرت خوانین، انحالل تشكیالت ایلي، تحدید قدرت روحانیون 
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در حوزه ه��اي مختلف، تضعیف قدرت سیاس��ي زمین داران، ایجاد بخش عمومي 
در اقتص��اد، انحص��ار تجارت خارجي، اصالح��ات قانوني و آموزش��ي و اقدامات 
دیگر، منابع قدرت را در دس��ت خود متمركز س��اخت و در پیش برد روند گذار از 
صورت بندي اقتصادي ماقبل س��رمایه داري به س��رمایه داري اولیه مؤثر واقع شد 
) 72 : 4(. البت��ه ای��ن فرایند، ضمن اینكه الزمة تمركز قدرت سیاس��ي بود، مانع 

عمده اي در راه گسترش توانایي هاي جامعه ایجاد كرد.
از منظر موضوع این مقاله، تشكیل و نسق بخشي به دادگاه هاي عرفي و تصویب 
مهم تری��ن قوانین در این زمینه، یعن��ي ق.آ.د.ك. و ق.آ.د.م. از جملة این تالش ها 
ب��ود. تقدم تصویب ق.آ.د.ك. كه در ابتدا با نام »قانون اصول محاكمات جزائي« از 
طرف وزارت عدلیه به مجلس ش��وراي ملي وقت پیش��نهاد شد، نشان مي دهد كه 
حكومت جدید تا چه حد به در دس��ت گرفتن رس��یدگي به دعاوي كیفري اهمیت 
مي داد. اگر ستاندن اختیار رسیدگي به دعاوي مدني بر مبناي شرع از دست محاكم 
ش��رع و علما مي توانست با مماشات همراه باش��د، رسیدگي به دعاوي كیفري كه 
بر اس��اس اندیش��ة دولت جدید مي بایس��ت در صالحیت انحصاري حكومت باشد 
نمي توانس��ت به تأخیر افتد. از این رو مي بینیم كه حكومت اقتدارگرا و تمركزطلب 
رضاش��اه در نخس��تین گام ها ق.آ.د.ك. را در 1290 و آنگاه ق.م.ع. را در 1304 به 
تصویب رس��اند. قوانین و مقررات دیگري در سال هاي 1307 تا 1309 به تصویب 
مجلس قانون گذاري رس��ید كه به تدریج شیوه هاي غیررسمي دادگستري و اجراي 
عدالت را به سمت رسمي شدن و نظم و نسق بخشي دولتي پیش برد: قرار حكمیت 
بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود، تشكیالت عدلیه، تحدید موارد رجوع به 
ش��رع )در1307(، اصالح قانون حكمیت و  قانون راجع به محاكم شرع )در 1308( 

از این جمله است.
هدف این قوانین و مقررات و بس��یاري دیگر از قوانین مصوب در این س��ال ها 
به روایت دكتر متین دفتري تحكیم محاكم عرفي و تس��ریع در گردش كارها و 
حل و فصل دعاوي بود ) 12 : 12(. با این حال همچنان محاكم شرعي برخالف 
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دعاوي كیفري، در امور حقوقي صالحیت هایي داشتند.  
قس��مت دوم اصل 27 م.ق.ا.م. در مقام تعریف ق��وة قضائیه مقرر مي دارد كه: 
» این قوه مخصوص اس��ت به محاكم شرعیه در شرعیات و به محاكم عرفیه در 
عرفی��ات«. و در اصل 71 توضیح مي دهد كه »دی��وان عدالت عظمي و محاكم 
عدلیه مرجع رس��مي تظلمات عمومي هس��تند و قضاوت در امور شرعیه با عدول 
مجتهدین جامع الشرایط است«.  یعني اصل، صالحیت محاكم عدلیه است و تنها 

اموري ویژه در صالحیت محاكم شرع است. 
از مجم��وع مواد كتاب دوم قانون اصول تش��كیالت 1329 پیدا س��ت كه این 
مراجع شرعي داراي صفت یك محكمه به تمام معنا نبوده و حتي آنها را به گفتة 
دكتر متین دفتري »حقًا در ردیف محاكم اختصاصي نمي ش��ود محس��وب داشت 

چنان كه قانونگذار نام آنها را محضر گذارده نه محكمه« )63 : 12(.
هرچند مادة 145 قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي 1329 امور شرعي را به 
طور مبهم و كش��دار موضوعاتي تعریف كرد كه به موجب قوانین شرع انور اسالم 
مقرر است، مواردي را كه دادگاه هاي عدلیه مكلف بودند كه به محاضر شرع ارجاع 
نمایند به صراحت بیان كرد. این قانون اضافه نمود كه در مواردي كه شرعي و عرفي 
بودن امر محل اشتباه است تراضي متداعیین براي رسیدگي عدلیه الزم است و در 
مواردي كه امر مشتبه شود كه از مختصات محاضر شرع است یا از امور مشتركه، 
عدلیه حق رسیدگي نخواهد داشت. »به طور خالصه غالب دعاوي به محاضر شرع 
ارجاع مي ش��د. زیرا امور عرفیه در محاكم عدلیه رسیدگي مي شد و امور شرعیه به 
محاضرش��رع ارجاع مي گردید و در س��ایر موارد رس��یدگي عدلیه منحصر به مورد 
تراضي طرفین بود و كمتر اتفاق مي افتاد كه مدعي علیه رضایت به رسیدگي عدلیه 

بدهد و مخصوصاً براي تأخیر كار رضایت نمي داد« )65 : 12(.  
قانون اصالحي جوزا 1302 شمس��ي موارد اختصاصي محاكم عرفیه را تعریف 
كرد و در صدد كم كردن موارد ارجاع به محاضر ش��رعي بود. در عمل دادگاه ها 
در مسأله ارجاع به شرع قائل به تفسیر موسعي بودند به ویژه در امور مشتركه كه 
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بیش تر دعاوي به دلیل عدم تراضي طرفین به محاضر ش��رع ارجاع مي ش��د كه 
اغلب هم به طول مي انجامید )66 : 12(. 

با اینكه اولیاي وزارت دادگستري مي كوشیدند كه موارد ارجاع به محاكم شرع 
را كم كنند، تا سال 1307 كه قانون مدني بر اساس فقه اسالمي تدوین شد این 
محاضر در عمل همچنان صالحیت وسیعي داشتند. قانون مدني با تدوین قوانین 
اس��المي راه را بر ارجاع دعاوي به محاضر ش��رع محدودتر كرد. قانون دي ماه 
1307 مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به صالحیت محاضر شرعي 
را نس��خ و صالحیت آنها را محدود به موارد زیر نمود: الف( دعاوي راجع به اصل 
ن��كاح و طالق؛ ب( دعاوي كه مطاب��ق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به 
اقامة بینه یا به حلف و احالف ممكن نیست؛ ج( مواردي كه نصب قیم یا متولي 
یا وصي مطابق قوانین مخصوص الزم باش��د. با توجه به اینكه قانون مذكور در 
بند )ب( هیچگاه تصویب نشد صالحیت این محاكم منحصر به امور ترافعي راجع 

به اصل نكاح و طالق گردید. 
باالخره در آذرماه 1310 قانوني به تصویب رسید كه محاكم شرع را از محاكم 
اختصاصي قلمداد نمود كه از یك مجتهد جامع الش��رایط تشكیل مي شد كه تنها 
در تهران ممكن بود دو معاون داشته باشد. شیوة انتخاب و نصب قضات مجتهد 
و نیز تجدیدنظرخواهي از آراي محاكم شرع در این قانون بیان گردید. این قانون 

اختیاراتي نیز در زمینة امور قیمومت و وصایت به این مراجع داده بود. 
از آن رو ك��ه هم مهم ترین مراكز فعالیت حوزه هاي دیني و علما ش��هرها، آن 
هم ش��هرهاي بزرگ بود و هم تش��كیل محاضر شرع در روستاها دشوار بود، این 
نوع حل و فصل دعاوي بیش تر خاص ش��هرها بود تا روستاها. روستاها، آن گونه 
ك��ه در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بیش تر تاب��ع نظام اجتماعي و نظام اقتصاد 
كش��اورزي و دامپروري بود و تحت فرمان بزرگ  مالكان و نمایندگان آنان بود كه 
بخش مهمي از آنان را رجال حكومتي تش��كیل مي دادند. از این رو، حكومت در 

زمینة ادارة روستاها نگراني چنداني نداشت.  
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نمي ت��وان نادیده گرف��ت كه با وجود جریان دولتي رسمي س��ازي نظام اجراي 
عدالت، به ویژه در دعاوي كیفري، نهادهاي غیررسمي تري هم بودند كه همچنان 
ب��ر بنیان مرجعیت اجتماع��ي و اقبال عمومي ب��ه داوري، میانجي گري و بالمآل 
حل و فصل دعاوي و برقراري صلح و س��ازش میان مردم همت مي گماش��تند. 
ریش س��فیدان و ب��زرگان فامیل، بزرگان و معتمدان ب��ازار در كنار برخي دیگر از 
نهاده��اي اجتماعي این نقش مهم را ایفا مي كردند. ب��ا اینكه در فرهنگ ایراني 
زورخانه ها جایي براي ورزش باستاني بود ولي گره خوردن این ورزش به فرهنگ 
پهلواني و جوانمردي از آن نهادي با كاركردهاي فرعي مانند دستگیري نیازمندان، 

ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت ساخته بود.
4 ـ 2. نظام غيررسمي عدالت در روستاها پيش از اصالحات ارضي  

دریافت درس��ت از چگونگي و فرایند اجراي غیررس��مي عدالت در روستا در دورة 
زماني متصل به اصالحات ارضي و پس از آن نیازمند شناسایي ویژگي هاي نظام 
ش��به فئودالي یا بزرگ مالكي حاكم در ایران و به ویژه روستاها ست؛ زیرا نهادها و 
مراجع دخیل در اجراي عدالت متأثر از منبع قدرت در این س��اخت اجتماعي بوده 

است و نه خارج از آن.
الف( ویژگي هاي جامعۀ شبه فئودالي یا بزرگ مالکي این دوران 

جمعیت روس��تایي ای��ران بنا بر آمار منتش��ره در دوران اصالحات ارضي نزدیك 
هفتاد درصد جمعیت كل كشور را شامل مي شد )  189 : 14( كه احتمال مي رود 
قبل از آن  بیش از این میزان نیز باشد. پیش از اصالحات ارضي در ایران �� كه 
در قس��مت بعدي به آن پرداخته مي ش��ود ��  نظام بزرگ مالكي یا شبه فئودالي 
بر جامعه حاكم بود )174�164 : 14(. بنا بر مطالعات جامعه شناس��ي روستایي در 
ایران، دولت همانند س��ایر جوامع شرقي س��ازمان دهندة تولید بوده و یك مالك 
بزرگ به شمار مي آمد كه زمین هاي وسیعي را توسط دهقانان و افراد خانوادة آنها 
به زیر كش��ت مي برد و از آن مالیات جنسي دریافت مي كرد. رابطة بزرگ مالكان 
)اربابان( و رعایا غیرصریح و عرفي بود. لذا بیگاري آنچنان كه در فئودالیتة اروپایي 
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وجود داش��ت به عنوان حق قانوني و آشكار براي فئودال ها محسوب نمي شد1. به 
دالی��ل تاریخي، اجتماعي و فرهنگي، در ایران بیگاري به صورت غیرمش��خص 
و در عین حال غیرتولیدي بود و به همین دلیل دهقان وابس��ته به زمین نبوده و 
بهرة مالكانه غالبًا به صورت جنس��ي معمول بود )165 : 14(. ویژگي دیگر نظام 
بزرگ مالكي در ایران این بود كه مالكان اغلب در روستاها نبودند بلكه در شهرها 
بودند و قدرت آنها تأثیر عمیقي بر زندگي روزمرة ش��هرها داش��ت. آنان در اغلب 
موارد از كارگزاران سیاس��ي و اقتصادي و بروكرات هاي ش��هري بودند كه ركن 
اصلي مجلس ش��وراي ملي و س��تون فقرات دولت را تش��كیل مي دادند. با اینكه 
پس از انقالب مش��روطه واگذاري زمین به صورت تیول لغو ش��د، از قدرت آنان 
كم نش��د بلكه به گفتة یكي از جامعه شناسان، برعكس، امالك تیول در مالكیت 
آنان تثبیت شد. دورة نخست نظام شبه فئودالي در ایران به فروپاشي نسبي قدرت 
بزرگ مالكان و رؤساي عشایر در دهه هاي اول 1300، یعني با قدرت گرفتن رژیم 
پهلوي ختم ش��د. دورة دوم گرچه با زوال قدرت سیاس��ي س��ابق آنان قرین بود، 
نفوذ سیاس��ي آنان كم و بیش ادامه داشت و به طور همزمان نفوذ اجتماعي شان 
همچنان در روستاها س��ایه افكنده بود. در این دوره عناصر جدیدي از بورژوازي 
تجاري و دولتي به طبقة مالكان وارد ش��دكه در فاصلة دو جنگ جهاني گسترش 
قاب��ل مالحظه اي یاف��ت )172�171 : 14(. ب��ه روایت آمار، ای��ن طبقه از دورة 
اول قانون گذاري تا دورة بیس��تم )از 1324 ت��ا 1340( از 21 درصد تا 60 درصد 
نمایندگان مجلس ش��وراي ملي را به خود اختص��اص داده بودند )8(. با توجه به 
منشأ اجتماعي نمایندگان، اش��تراك منافع سرمایه داري تجاري، دولتي و مالكان 
1. این حقیقت به خوبي در نوش��ته هاي خواجه نظام الملك طوسي وزیر قدرتمند سلسلة سلجوقیان مشهود است: 
»مقطعان كه اقطاع دارند، باید بدانند كه ایش��ان را بر رعایا جز این نیس��ت كه مال حق كه بدیش��ان حوالت 
كرده اند از ایش��ان بس��تانند بر وجهي نیكو، و چون آن بس��تدند، آن رعایا، به تن و مال و زن و فرزند و ضیاع 
و اس��باب، از ایش��ان ایمن باشند ، و مقطعان را بر ایشان س��بیلي نبود. و رعایا اگر خواهند كه به درگاه آیند و 
حال خویش بازنمایند، مر ایشان را از آن باز ندارند. و هر مقطعي كه چنین كند دستش كوتاه كنند و اقطاعش 
بازس��تانند و با او عتاب كنند، تا دیگران عبرت گیرند. و ایش��ان را به حقیقت باید دانس��ت كه  ملك و رعیت، 
همه، سلطان راست. مقطعان بر سر ایشان، و والیان همچنین، چون شحنه اي اند: با رعیت همچنان روند كه 

پادشاه با دیگر رعایا، تا پسندیده باشد، و از عقوبت پادشاه و عذاب آخرت ایمن باشند« )36 : 6(.
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اراض��ي یك��ي از ویژگي هاي مهم جامعة ش��به فئودالي ایران آن عصر به ش��مار 
مي آید. اینان یا مانع تحقق منافع دهقانان در قالب قوانین و مقررات مي ش��دند یا 
اگر قانوني به همت دیگر نمایندگان تصویب مي ش��د با استفاده از قدرت اجرائي 
خود مانع تحقق و اجراي كامل آن مي شدند. منفعت آنان در حفظ رابطة ارباب-

رعیتي یا ملوك الطوایفي نسبي به جا مانده از دورة قبل بود. 
ب( مدیریت روستا و حل و فصل اختالفات و  دعاوي 

در چنی��ن فضای��ي مي توان تصور كرد كه مدیریت ده و ح��ل و فصل اختالفات و 
دعاوي به چه صورت اتفاق مي افتاد. كدخداي ده12، مباشر مالك به طور غیرمستقیم 
و گاهي به طور مس��تقیم خوِد مالكان اعماِل قدرت در روس��تاها را برعهده داشتند. 
اختیارات مالك از مالكیت او ناش��ي مي ش��د، در حالي كه قدرت مباشر و كدخدا از 
نقش هایي كه  به عنوان مأمور محلي مالكان ایفا مي كردند، نشأت مي گرفت. روابط 
مالك و عوامل شان از یك سو و رعایا از سوي دیگر، در بیش تر موارد،  نه بر اساس 

اعتماد متقابل كه بر اساس قدرت فائقة مالك و عوامل آنها تعریف مي شد.
ب��ا وجود این مالكان و عوامل ش��ان كاركردهاي مش��خصي در مدیریت تولید 
كش��اورزي و در زندگي اقتصادي و اجتماعي ده به عهده داش��تند. وظایف اصلي 
مالكان یا عوامل ش��ان را برخي از جامعه شناس��ان توسعة روس��تایي به شرح زیر 

دسته بندي كردند )93 : 2( :
�� سرمایه گذاري هاي درازمدت و كوتاه مدت؛

�� مدیریت تولید كشاورزي و برنامه ریزي فعالیت هاي كشاورزي؛ 
�� مس��ؤولیت هاي مربوط به توزیع و جمع آوري اعتبارات پرداخت ش��ده توسط 

مالك؛
�� جمع آوري مالیات اراضي؛

��  سرپرس��تي زندگي اجتماعي در ده به كمك كدخ��دا؛ حمایت از ده در برابر 
1. ب��راي مطالع��ه در زمینة  نقش و جایگاه كدخدا در روس��تاها، ر.ك.: قانون كدخدایي مصوب 20 آذر 1314؛ در 
قوانین و مقررات متفرقة دیگر مانند قانون اصالح امور اجتماعي و عمران دهات مصوب 26 تیرماه 1335  نیز 

نقش هاي بیش و كم مهمي در اجراي امور به كدخدا داده شده بود. 
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هرگونه تجاوز.
به موجب یك مطالعة انجام شده در »مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعي« 64 
درصد از پاسخ  دهندگان در یك تحقیق میداني علت اطاعت خود را از مالكان ترس 
بیان كرده  بودند. 19 درصد احترام به مالك، 8 درصد وابستگي به مالك و 8 درصد 
احترام به قانون را علت این امر دانستند. از میان پاسخ گویان كه به عامل »احترام« 
و »وابس��تگي« اش��اره كرده بودند، حدود 17 درصد اظهار داشتند كه آنان با میل و 
رغب��ت از مال��ك خود اطاعت و حمایت مي كردند زیرا مال��ك آنان را در اختالفات 
محلي ش��ان حمایت مي كرد. 10 درصد نیز از خدم��ات مالك به عنوان میانجي در 
نزاع هاي میان اهالي ده یاد كردند. آناني كه به عامل ترس اشاره كردند، به ترس از 

دست دادن حق نسق و پرونده سازي مالك براي آنان اشاره داشتند ) 4�93 : 2(.
از این كلیات این گونه اس��تفاده مي ش��ود كه در زمان نفوذ و قدرت اربابان در 
روستاهاي ایران، و در غیاب نفوذ دولت و دستگاه هاي دولتي در این مناطق حل 
و فصل اختالفات میان زارعین و خرده مالكان یك روس��تا چه منشأ این اختالف 
اقتصادي باشد و چه اجتماعي بر عهدة نماینده و مباشر مالك و در بیش تر موارد 
ب��ر عهدة كدخدا بود كه با نظر مالك منصوب مي ش��د. كدخ��دا عالوه بر اینكه 
خ��ود از زارعی��ن یا خرده مالكان ب��ود، معمواًل  از نفوذ و اعتب��ار اجتماعي خوبي 
ه��م برخوردار بود. بنا بر این، در مواردي كه اختالفي مالي، خانوادگي، حقوقي و 

كیفري رخ مي داد مردم به او مراجعه مي كردند.
البته ساكنان روستاها تنها زارعین و رعایا و خرده مالكان نبودند بلكه یك دستة 
مهم دیگري هم در روس��تاهاي ایران سكونت داش��تند كه »خوش نشین« نامیده 
مي ش��دند. اینان نه مالك بودند و نه صاحب نسق. بي زمین هایي بودند كه اكثریت 
آنها را كارگران كش��اورزي تشكیل مي داد. جمعیت خوش نشین حدود 40 درصد از 
جمعیت روس��تایي ایران را تش��كیل مي داد )5(.  خوش نشین ها یك طبقة همگن 
نبودند بلكه از چهار دس��ته تش��كیل مي شدند: خرده س��رمایه داري روستایي كه بر 
اقتصاد روس��تایي مسلط بودند كه شامل خرده فروشان، مغازه داران، تجار و صاحبان 
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آس��یاب ها و دارندگان احشام مي ش��دند. آنان معمواًل از رعایا درآمد بهتري داشتند، 
هرچند به اقتصاد كشاورزي وابسته بودند. گروه دوم كارگران غیرزراعي بودند و گروه 
س��وم صاحبان حرف مانند آهنگري، نجاري، قالي بافي و غیره بودند كه از منزلت 
اجتماعي باالتري از گروه دوم برخوردار بودند. دستة چهارم نیز كارگران كشاورزي 

بودند كه كار و درآمد آنها بیش از همه به كشاورزي وابسته بود ) 6 �94 : 2(. 
هرچند خوش نشینان ارتباط مستقیمي با مالكان روستاها نداشتند از آنجا كه آنان 
هم در جامعة روستایي زندگي مي كردند،  به دلیل برتري اقتصاد كشاورزي و قدرت 
باالتر اربابان و مالكان در مواقع بروز اختالف و دعوا میان خودشان یا با گروه هاي 

دیگر ساكن روستا از داوري كدخداي ده یا مباشران مالك برخوردار مي شدند. 
گروه عش��ایر در ایران كه دام دار و كوچنده بودند در فقر و بي سوادي بیش تري 
قرار داشتند ولي از همان نظام قبیله اي و قومي حاكم بر ایران برخوردار بوده اند. 
این گروه بزرگ اجتماعي در كنار روستائیان به رهبري مالكان و متنفذان خود كه 
ریاس��ت قوم و قبیله را برعهده داشتند، نقش مهمي در تاریخ سیاسي  � اجتماعي 
ای��ران ایفا كرده اند. به عنوان نمونه، مي توان  به ایل بزرگ بختیاري اش��اره كرد 
كه در منطقة بزرگي از ایران گسترده شده و  دست كم در دو قرن اخیر در اركان 
دولت صاحب اقتدار و نفوذ فراوان بود و در تحوالت سیاس��ي دوران اخیر به ویژه 
در انقالب مش��روطه نقش به سزایي داش��ت. حكومت بختیاري در طول سالیان 
متم��ادي متصل به دورة پهلوي به صورت كنفدراس��یوني ب��ا محوریت ایلخاني 
بختیاري ادارة سیاس��ي، اجتماعي و قضائي این مناطق را برعهده داش��ت. حل و 
فصل منازعات و اختالفات بالقید در اختیار خوانین و مالكان یا مباش��ران آنها و 

كدخدایان روستاها بود )14- 10: 1; 55 � 41 : 9(.
در چنین س��اختي بیش تر دعواها با داوري و میانجي گري حل و فصل مي ش��د 
و پ��اي دولت و دس��تگاه هاي دولت��ي �� كه تا آن هنگام در روس��تاها  نفوذ زیاد  
نداش��تند ��  به این میدان كش��یده نمي ش��د. این نكته را نباید فراموش كرد كه 
در كن��ار كدخ��دا دیگراني هم بودن��د كه مرجع حل و فصل اختالفات به ش��یوة 
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كدخدامنش��ي ب��وده و گاهي اعتب��ار و نفوذ آنان از كدخدا نی��ز بیش تر بود. اینان 
كس��اني جز ریش سفیدان و  معتمدان روستاها نبودند؛ زیرا  به دلیل ساخت ایلي و 
قومي و همبستگي قوي فامیلي میان روستائیان، معمواًل بزرگترها و ریش سفیدان 
نق��ش مهم��ي در اجراي عدالت و حل و فصل غیررس��مي ولي مؤثر اختالفات و 
دعواهاي حقوقي و كیفري ایفا مي كردند. در فیصله دادن به دعاوي كیفري نیز به 
طور عمده از شیوه هاي مدني جبران خسارت و سازش و در دعاوي مهم كیفري 

مانند قتل از جبران خسارت و زندان استفاده مي كردند. 
بر این اساس، جامعة ده قبل از اصالحات ارضي را مي توان یك جامعة قشربندي شده 

با سلسله مراتب پیچیده اي از نفوذ و قدرت به شرح زیر توصیف كرد:
�� كدخدا، مباشر مالك، و سایر عوامل محلي كه در خدمت مالك بودند؛

�� دهقانان مرفه؛
�� سوداگران روستایي؛

�� سایر دهقانان صاحب نسق؛
�� خوش نشینان.

در مناطق روس��تایي ایران گروه هاي اول و دوم از احترام بیش تري برخوردار 
بودند و نظرهای آنان در ادارة ده نیز از جانب مالكان غایب از ده و كدخدا مورد 
احترام بود. به طور كلي در مس��ائل آموزشي، اخالقي،  اقتصادي و حل و فصل 
اختالف��ات نظرهای آنان مورد توجه گروه هاي مس��ؤول ق��رار مي گرفت. مردم 
معمواًل  به آنان به دید مرجع و ملجأ در تمام مس��ائل اجتماعي  مي نگریس��تند. 
افزون بر آن، با توجه به اینكه اعمال قدرت هركدام از مالكان و مباش��ران آنان 
محدود به روس��تا یا روس��تاهایي یا قبایلي خاص مي ش��د، نه تنها حل دعاوي 
درون گروه��ي از طری��ق آنان انجام مي ش��د بلكه چنانچه می��ان رعایاي تحت 
حاكمیت خان ها و مالكان اختالفي یا دعوایي رخ مي داد، معمواًل از طریق خود 
مالكان و خان ها یا با اجازه و تفویض آنان توس��ط مباش��ران و كدخدایان حل 
و فصل مي ش��د. ارادة آنان در چگونگي فصل دعاوي نقش محوري داش��ت. از 
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ط��رف دیگر ویژگي مهم نظام غیررس��مي حل اختالف در روس��تاها، نه تنها تا 
دوران اصالحات ارضي كه پس از آن، این بود كه گروه ها و افراد مرجع همواره 
منتظر ارجاع مس��ائل و دعاوي به خود نمي ش��دند بلكه در بسیاري از موارد به 
صورت  خودانگیخته پادرمیاني مي كردند. این ش��یوه بهتر مي توانس��ت به صلح 

و س��ازش بینجامد.  
در تبیین توانایي فراوان جامعة روس��تایي براي حل و فصل خودجوش و دروني 
اختالفات خود مي توان به این موضوع اشاره كرد كه سه دسته از عوامل در حفظ و 
نگه داري ساخت قدرت در روستاهاي ایران مؤثر بوده اند؛ نخست، نهادهاي اجتماعي 
سنتي در ایران و روابط خویشاوندي؛ روابط خویشاوندي میان روستائیان بسیار قوي 
است كه این امر ناشي از انگاره هاي ازدواج درون گروهي است. همچنین در روستاها 
افراد یكدیگر را به خوبي  مي شناسند همچنان كه تعهدات و مسؤولیت هاي اجتماعي 
و مالي نیز س��بب اتحاد میان مردم مي شود. در این ساخت منسجم ریش سفیدان و 
بزرگ ترهاي طایفه و قوم به حل اختالفات دروني مي پردازند. دوم،  روابط اقتصادي 
میان افراد؛ چه اینكه ابتناي روابط اقتصادي روستا بر كشاورزي و برخي شغل هاي 
پیراموني آن موجب مي ش��ود كه موضوع  مشكالت و اختالفات روستایي بیش تر 
زمین،  محصوالت زراعي و ابزار تولید باشد. در این فضا، خوِد روستائیان بیش از هر 

كس دیگري در موقع بروز اختالف مي توانند آن را حل و فصل كنند.
ویژگي مهم دیگر  این دوره تفوق راه كارها و شیوه هاي غیررسمي و كدخدامنشانه 
براي حل و فصل اختالفات و منازعات مدني و كیفري در روس��تاها بود. این در 
حالي اس��ت كه در شهرها در همین دورة مورد نظر، به ویژه پس از ظهور سلسلة 
پهلوي به تدریج حوزة عمل مراجع غیررس��مي حل و فصل اختالفات كم تر شد و 

به ویژه در رسیدگي به دعاوي كیفري تفوق با مراجع رسمي دادگستري بود.
برنامة اصالحات ارضي جریان فوق را تغییر داد. در ادامه با بررسي ویژگي هاي 
مهم این دوره از تأثیري كه بر روند رسیدگي به اختالفات به ویژه شكل غیررسمي 

آن داشت، سخن خواهیم گفت.  



105

5.  اصالحات ارضی و تحول در نظام حل و فصل غريرسمی اختالفات 

5 ـ  1.  مشخصات كلي برنامۀ اصالحات ارضي 
از دیدگاه برخي از جامعه شناس��ان اصالحات ارضي تقسیم و توزیع زمین است كه 
تقسیم ثروت، درآمد، اعتبار اجتماعي و قدرت سیاسي را به همراه دارد. تقسیم زمین 
به تنهایي هدف اساس��ي نیست زیرا تقسیم زمین موجب دگرگوني هایي در ساخت 
سیاس��ي و اجتماعي مي شود. گاهي محرك اصلي چنین برنامه اي هدف هاي صرفًا 
اجتماعي اس��ت و نه اقتصادي مانند باال بردن بازدهي محصول و س��ود. در ایران، 
با اینكه پیش تر نیز اقداماتي جهت تقس��یم زمین و اصالحات ارضي به وجود آمد 
)177: 14; 9� 105: 2 ; 9 � 204 : 3(  اصالح��ات ارض��ي در ایران برنامه اي بود 
كه در دورة پهلوي دوم به عنوان یكي از برنامه هاي اصالحي سیاسي � اجتماعي با 
خواست دولت امریكا و بیش تر با هدف سیاسي به مرحلة اجرا درآمد. كاستن از نقش 
و قدرت سیاس��ي مالكان بزرگ به نفع دولت و در جهت تمركزگرایي دولت، ایجاد 
یك پایگاه سیاسي در میان روستائیان براي دولت و  ایجاد طبقه اي از زارعان مرفه 

از جملة مهم ترین هدف هاي این برنامه به شمار مي روند  )110 �  109 : 2( .
این برنامه در ایران از 1340 در چهار مرحله به اجرا درآمد و در 1353 به پایان 
رسید: مرحلة نخست، لغو سیستم ارباب-رعیتي و محدودیت مالكیت؛ مرحلة دوم 
و س��وم به ترتیب لغو نظام مزارعه اي )سهم بري( و اجاره اي؛ و مرحلة چهارم نیز 
تصمیماتي در زمین��ة زمین هاي وقفي غیرقابل فروش و باغات بود كه به از بین 
رفتن نظام اجاره اي وقف و غارس و مالكي منجر شد )190 : 14; 118�110:2(. 
 این برنامه در ایران با س��لب مالكی��ت از مالكان در قبال پرداخت غرامت )قیمت 
زمین ها( به آنان اجرائي شد. در نتیجة این اصالحات زمین هاي زیادي به زارعان 
واگذار شد و قدرت مالكان را بیش و كم كاهش داد ولي این كاهش قدرت و نفوذ 
مالكان به این معنا نیس��ت كه قدرتي كه مالكان قباًل داش��تند، به زارعان منتقل 
گردی��د. به عقیدة برخي از جامعه شناس��ان اگرچه تعداد زی��ادي از رعایا مختصر 
زمیني به دس��ت آوردند، اما قدرت تا حد زیادي به دولت منتقل ش��د. بنا بر گفتة 
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فرد هالیدي »دهقانان ایران مانند قبل از اصالحات ارضي بي قدرتند، گرچه تغییر 
اساس��ي در رابطه میان مالك و زارع در ده صورت گرفته اس��ت« ) 216 :3(. با 
اینكه مالكان به طور نسبي نفوذ اجتماعي خود را در روستاها حفظ كردند، كاهش 
نفوذ مالي و مدیریتي آنان، وابس��تگي روستائیان به دولت یا شهرنشینان را جهت 
تأمین نیازه��اي مالي خود بیش تر كرد. صرف نظ��ر از تغییرات اقتصادي كه این 
برنام��ه در موقعی��ت دهقانان به وجود آورد به طوري ك��ه برخي را فقیر و برخي 
را مرفه نمود، و نیز تغییراتي كه در وضعیت اقتصادي خوش نش��ینان ایجاد كرد، 
از نظ��ر اجتماعي دهقانان را بیدار تر نمود و تا حدي در مناس��بات قدرت حاكم بر 
روس��تاها تغییراتي ایجاد نمود. مرجعیت مالكان و خوانین براي رسیدگي به امور 
روس��تا و مدیری��ت ده  دیگر همانند س��ابق بالمنازع نبود. دول��ت در جریان این 
برنامه كوش��ید خود جاي مالكان را بگیرد و امور را در دست داشته باشد. یكي از 
كارهایي كه در خأ وجود مالكان یا تضعیف جایگاه آنان مي توانست معطل باقي 
بماند حل و فصل اختالفات و دعاوي مردم روس��تا بود كه پیش از آن بدون نیاز 
به دولت توس��ط مالكان و مباشران آنها و كدخدایان انجام مي شد و دولت نیز آن 

را به رسمیت مي شناخت یا دست كم با آن كنار مي آمد. 
براي پر كردن خأ قدرت اقتصادي مالكان در روس��تاها ش��ركت هاي تعاوني 
روستایي به وجود آمد. نهاد دیگري كه در دورة اجراي برنامه اصالحات ارضي در 
روستاها شكل گرفت »خانه هاي انصاف« بود كه معادل آن در شهرها با »شوراي 

داوري« سه سال بعد ایجاد شد.  
5 ـ 2. تحول در نظام حل و فصل غيررسمي اختالفات

پیش از اینكه به محورهاي اساسي دو قانون مهمي كه به شكل گیري خانة انصاف 
و ش��وراي داوري انجامید، بپردازیم براي درك وضعی��ت پس از اصالحات ارضي 
شایس��ته اس��ت كه افق آن روز جامعة ایراني به ویژه در روس��تاها، كه ساختارهاي 
غیررس��مي حل و فصل اختالفات و منازعات در آن همچنان نوري براي روشنایي 
بخش��یدن داشت، ترسیم ش��ود؛ افقي كه با دخالت روزافزون دولت گرفته تر شد و 



107

به تدریج لرزان و كم فروغ در سپهر جامعه به حیات خود ادامه داد. 
اقدام نخس��ت دولت پس از اصالحات ارضي اس��تفاده از پست قدیمي كدخدا 
ب��ود كه دولت انتظار داش��ت او از این به بعد عامل و كارگزار دولت باش��د. ابزار 
دیگر مداخلة دولت ژاندارمري بود كه وظیفة آنان حفظ نظم مناطق روستایي بود. 
ژاندارم ها در سطح ده در خدمت گروه هاي پرنفوذ بودند و از قدرت خود در حفظ 
مناف��ع آنان اس��تفاده مي كردند. پاره اي مطالعات نش��ان مي دهد كه ژاندارم ها در 
اختالفات میان دهقانان خرده پا و گروه هاي صاحب نفوذ به طرفداري از گروه اخیر 
دع��اوي را حل و فصل مي ك��رده  اند )142 � 140 : 2(.  دهقانان خرده پا به ندرت 
به مقامات باالتر یا دادگاه بخش به منظور ش��كایت از عدم اجراي عدالت توسط 
ژاندارم ه��ا مراجعه مي كردند. از نظر جامعه شناس��ي تبیین این امر در این اس��ت 
كه دهقانان خرده پا مي دانس��تند كه افراد با نفوذ به هر روش��ي به ویژه با تطمیع 

ژاندارم ها مانع به نتیجه رسیدن طرح دعواي آنها مي شوند . 
حضور دولت در روس��تاها از دهة 1340 با ایجاد سه نوع سپاه )دانش، بهداشت و 
ترویج( مستحكم تر شد. هدف اولیة این سپاهیان اجراي برنامه هاي توسعة اقتصادي 
و اجتماعي بود ولي به دلیل قدرتي كه داشتند و با توجه به شناخت كمي كه مردم 
از مناسبات قدرت و اختیارات آنان داشتند، بسیاري از اختالفات میان مردم با حضور 
آنان حل و فصل مي شد. البته ریش سفیدان و كدخدا هم صاحب اعتبار و نفوذ بودند 
ولي نه به اندازة گذشته. البته در دهاتي كه سپاهیان داراي پایگاه بودند دهقانان آنان 
را گاهي  قدرتمندتر از رهبران محلي به حساب مي آوردند. با این همه، به دلیل اینكه 
عموماً  از طبقات متوس��ط ش��هري بودند و به زندگي و مشكالت روستایي شناخت 

كافي نداشتند در حل و فصل اختالفات به خوبي رهبران محلي نبودند.  
در هر حال،  این نخس��تین طلیعة كم رنگ شدن عدالت غیررسمي در روستاها 
و حركت به س��مت دولتي شدن و رسمي شدن اجراي عدالت بود. از طرف دیگر 
خ��وِد  اصالحات ارضي كه همراه با مش��كالت اجرائ��ي، نقص در روند اصالح و 
تضییع حق��وق برخي از افراد بود، به بروز اختالفات و دعواهاي حقوقي فراوان و 
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گاهي درگیري میان مردم منجر شده بود. در این شرایط با اینكه نمایندة مالكان 
و ریش س��فیدان و نیز كس��اني كه در جریان این اصالحات بودند بهتر از دیگران 
به حل و فصل اختالفات كمك مي كردند، دولت به س��مت ایجاد نهادي مستقل 
براي حل و فصل اختالفات تش��ویق شد. با اینكه قانون گذار ایران در این تجربه 
متأثر از قانون گذار فرانسه بود، عوامل داخلي زمینه ساز شكل گیري آن را نمي توان 
نادیده گرفت؛ عامل نخس��ت در ش��كل دهي به خانه هاي انصاف در روس��تاها و 
ش��وراهاي داوري در ش��هرها كمك به دادگستري براي رس��یدگي به دعاوي با 
اس��تفاده از توان نیروهاي اجتماعي بود. كاهش نقش مس��تقل روحانیون و سایر 
مراجع س��نتي ش��هري متعهد به حل و فصل اختالفات كه با توسعة شهرنشیني 
روز به روز نیز كم رنگ تر مي ش��د،  عامل مهم دیگري بود كه به موازات تضعیف 
جایگاه و نقش بزرگ مالكان و ایادي آنها در روس��تاها شكل گیري چنین فكري 
را تقوی��ت كرد. گرایش دولت ب��ه تمركزگرایي و دولتي تر كردن امور دیگر عامل 
تعیین كنن��ده در این زمینه مي تواند ارزیابي ش��ود. اظه��ارات برخي از نمایندگان 
مجلس در هنگام بررس��ي الیحة تشكیل خانة انصاف مؤید این نكته است. آقاي 
آموزگار نمایندة دورة 21 مجلس شوراي ملي در جلسة 158 این مجلس در تاریخ 
16 اسفند 1343 در موافقت با الیحه اظهار داشت كه در روستاهاي ایران همواره 
كدخدامنش��ي برقرار بوده و الیحه   مي خواهد به این روش فرم )ش��كل رسمي( 
بدهد و این روش ریش سفیدي جنبة قانوني و اجرائي به خود بگیرد )15 : 13(. در 
كنار این انگیزه ها مي توان به گسترش دستگاه قضائي به اقصا نقاط ایران ، به ویژه 
از آن جهت كه دادگس��تري آن روز نمي توانس��ت به كلی��ة مناطق ایران به طور 
رس��مي خدمات ارائه دهد و اجراي عدالت )رس��مي( را در دست رس همگان قرار 
دهد، اش��اره كرد. برخي از نمایندگان مجلس با بیان این موضوع به س��ابقة سپاه 
دانش و بهداشت اس��تناد كرده تا شكل گیري نهادي شبه قضائي را در روستاها و 
ش��هرها توجیه كنند )17 � 15 : 13(. ناتواني دادگس��تري براي رسیدگي به تمام 

دعاوي در زمان مناسب را نیز مي توان عامل دیگر به حساب آورد.
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6. خانۀ انصاف    

نخستین بار هیأت وزیران در جلسة 1342/5/12 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستري 
تش��كیل خانه هاي انصاف را در قالب »تصویب نامه قانوني راجع به تشكیل خانه 
انصاف« به تصویب رس��اند كه  پس از دو س��ال در تاریخ 1344/2/18 مجلس 
شوراي ملي »قانون تشكیل خانه انصاف« را �� كه تقریبًا مشابه تصویبنامة دولت 
بود �� از تصویب گذراند. این قانون در 1347/12/18 اصالح ش��د كه در نهایت 
در 1356/3/25 قانون جدید با عنوان »قانون خانه انصاف« از تصویب مجلس��ین 
گذش��ت و  الزم االجرا گردید. در مادة 1 نخس��تین قانون  هدف از تشكیل خانه 
انصاف »رسیدگي و حل و فصل اختالفات میان ساكنان روستاها« اعالم شد در 
حالي كه در مادة 1 قانون س��ال 56  »رس��یدگي به دعاوي و امور معین در این 
قانون«  نیز به آن افزوده ش��د. خانة انص��اف مركب از پنج نفر از معتمدان محل 
است �� كه در جریان انتخاباتي كه نهادهاي حكومتي مسؤول برگزاري آن بودند 
�� از طرف س��اكنان حوزة خانة انصاف براي مدت 4 س��ال )به موجب نخستین 
قانون براي 3 سال( انتخاب مي شدند )مادة 2(. خانة انصاف زیر نظر دادگاه محل 
انجام وظیفه مي كرد. مهم ترین ش��رط براي انتخاب ش��وندگان داشتن حداقل30 
س��ال سن )35 سال در قانون اول( و معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت 
بود )مادة 5  قانون اول و مادة 4 قانون سال 56(. به موجب قانون سال 44 كدخدا 
حق عضویت نداشت مگر اینكه استعفا دهد. این ممنوعیت در سال 56 به برخي 
از كاركنان دولت نیز تسري داده شد. به موجب قانون سال 44 عضویت در خانة 
انصاف افتخاري محسوب مي شد كه در سال 56 به دولت اجازه داده شد متناسب 

با كار و فعالیت آنان در پایان سال پاداش مناسبي به آنان بپردازد )مادة 8(. 
در ه��ر دو قانون خانة انصاف مكلف ش��ده بود كه در همة اختالفات و دعاوي 
سعي كند میان س��اكنان ده صلح و سازش برقرار كند. مهم ترین صالحیت خانة 
انصاف در امور مدني بر اساس مادة 11  قانون سال 44 عبارت بود از:  رسیدگي 
ب��ه دعاوي مال��ي با نصاب حداكثر پنج هزار ریال )كه در س��ال 56  به  یك صد 
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هزار ریال افزایش یافت(، رس��یدگي به دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت نسبت 
به اموال منقول و اموال غیرمنقول به ش��رط مشهود بودن آن براي اعضاي خانة 
انصاف،  رسیدگي به دعاوي اموال منقول به هر میزان به شرط رضایت طرفین، 
تقس��یم ام��وال منقول در حد نصاب مالي، رس��یدگي به دع��اوي و كدورت هاي 
خانوادگ��ي و نفقة زن و اوالد و س��ایر افراد واجب النفقه، ص��دور گواهي انحصار 
وراثت به شرطي كه بهاي ماترك از بیست هزار ریال بیش تر نباشد، تأمین دلیل، 
رس��یدگي به درخواس��ت افراز امالك، رسیدگي به درخواست سازش بین طرفین 
به هر میزان، صورت برداري از ماترك متوفي در صورت تقاضاي هریك از وراث 
ی��ا صاحبان حق و حفظ تركه متوف��اي بدون وارث. دامنة صالحیت خانة انصاف 
در سال 56 بیش تر از قانون سال 44 شد به طوري كه برخي از امور را كه واجد 
وص��ف »اختالفي« نبوده و تنها انجام اموري معین تلقي مي ش��دند مانند تأمین 

دلیل در صالحیت آن قرار داد )با مادة 11 قانون سال 44 مقایسه شود(. 
مهم ترین صالحیت خانة انصاف در دعاوي كیفري رسیدگي به امور خالفي بود 
كه جزاي نقدي آن در روس��تاها بین یكصد تا هزار ریال در نظر گرفته شده بود. 
مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیري از فرار متهمین در جرائم مش��هود و اعالم 
فوري مراتب امر ب��ه نزدیك ترین مرجع قضائي یا مأموران انتظامي و مذاكره به 
منظور ایجاد س��ازش بین طرفین در جرائم در صورت مراجعة هر یك از طرفین 
دیگ��ر موارد در صالحیت خانة انصاف بود. با توجه به وضع فرهنگي روس��تاها و 
سادگي نوع و شكل بیش تر جرائم ارتكابي، این اختیارات به ویژه برقراري سازش 
میان طرفین دعوا مي توانس��ت به فصل خصومت و ایجاد  صلح كمك كند. چند 
عامل به ایجاد فضاي مناس��ب براي خانه هاي انصاف براي ایجاد صلح و سازش 
كمك مي كرد: نخس��ت، اعتماد  روستائیان به اعضاي خانه هاي انصاف در اغلب 
موارد با توجه به ریش��ه هاي اجتماعي آنان و نیز انتخاب آنان توس��ط خوِد مردم؛ 
دوم، اشراف آنان به زمینه هاي بروز اختالفات و دعاوي؛ سوم، تمایل دادگستري 

به دخالت بیش تر خانه هاي انصاف براي فصل دعاوي.   
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اقامة  دعوا مجاني و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسي بود. با توجه به اینكه 
بیش تر اهالي روستاها و از جمله اعضاي خانه هاي انصاف بي سواد بودند در مادة 
14 قانون س��ال 44 و مادة 17 قانون س��ال 56 پیش بیني شده بود كه »در جلسة 
رس��یدگي بنا به دعوت خانة انصاف س��پاهي دانِش محل حض��ور یافته و اوراق 
پرونده را قرائت كند و خالصه جریان رس��یدگي و اظهارات طرفین و تصمیمات 

خانه انصاف را در پرونده ثبت نماید«. 
در این قانون مقرر ش��د كه در موقع رأي خانة انصاف باید به دالیل و مدافعات 
طرفین و نتیجة تحقیقات توجه نموده و با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف 
و عادت محل به طور كدخدامنش��ي در حل و فصل دعوا و صدور رأي اقدام نماید 
)مادة 21(. به نظر مي رسد این ماده پاشنة آشیل قانون بود كه اجازه مي داد اعضاي 
خانة انصاف نه بر اس��اس عدالت قانوني بلكه بر مبن��اي عدالت عرفي رأي صادر 
نمایند. قانون به آنان آزادي عمل داد كه تنها به نتیجة عادالنه بیندیشند و خود را 
مقید به پیچ و خم هاي عدالت صوري مقرر در قوانین نكنند. با این حال براي نظارت 

دقیق تر، آراي خانة انصاف در مواردي نیز قابل پژوهش تلقي شد )مادة 22(.
یكي از نكات مهم این قوانین پیش بیني جلس��ات و كالس هاي آموزشي براي 
اعضاي خانة انصاف بود كه زیر نظر رئیس دادگاه بخش محل )بعدها شهرستان(  

یا یكي از قضات مأمور از طرف وزارت دادگستري انجام مي شد. 
7. شورای داوری 

شوراي داوري سه سال پس از خانة انصاف در تاریخ 45/4/9  با ساختار و تركیبي 
تقریبًا  مش��ابه براي رس��یدگي و حل و فصل اختالفات اهالي ش��هرها تش��كیل 
ش��د. اصالحاتي  در این قانون در تاریخ  48/1/20  ایجاد ش��د كه در نهایت  در 
1356/3/21 قانون جدید ش��وراي داوري با تغییراتي بیش تر از تصویب مجلسین 
گذش��ت.  ش��ورا مركب از 5 نفر از معتمدان محل اس��ت كه از طرف ساكنان و 
ش��اغالن محل حوزة ش��وراي داوري براي مدت 4 سال )در قانون نخست براي 
3 س��ال( انتخاب مي شدند.  شورا  داراي یك مشاور بود كه از بین قضات شاغل 
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یا بازنشس��ته یا وكالي دادگستري یا س��ردفتران یا اعضاي هیأت علمي شاغل 
یا بازنشس��تة دانشگاه ها كه مقیم در حوزة شوراي داوري هستند، انتخاب مي شد 
)مادة 4 هر دو قانون (.  داش��تن حداقل 30 س��ال سن )در قانون اول 35 سال(، 
سكونت یا اشتغال به شغل در حوزة شوراي داوري، معروفیت به دیانت و صحت 
عمل و امانت مهم ترین ش��رایط براي انتخاب ش��وندگان ب��ود. به موجب مادة11 
قانون سال 45 و10 قانون سال 56  رئیس دادگاه شهرستان هر محل شخصًا یا 
به وس��یلة مشاوران خود بر كار شورا نظارت داشت. در قانون سال 56 نظارت بر 
كار شوراي داوري تهران به ادارة كل خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري سپرده 
ش��ده بود. به موجب قانون س��ال 45 عضویت در شوراي داوري نیز افتخاري بود 
ولي به وزارت دادگستري اجازه داده شد كه در پایان سال متناسب با فعالیت آنان 
پاداش مناسبي به آنان بپردازد. در قانون  سال 56 افتخاري بودن حذف شد و به 
موجب مادة 24 آن وزارت دادگس��تري مكلف شد كه متناسب با فعالیت اعضاي 
ش��وراي داوري و مشاوران و كاركنان دبیرخانة ش��وراها حق الزحمه بپردازد. این 

یكي از مهم ترین تفاوت هاي شوراي داوري با خانة انصاف بود. 
صالحیت ش��وراي داوري به موجب مادة 12 قانون سال 45  در صورتي است 
كه اختالف مربوط به س��اكنان حوزة ش��ورا با یكدیگر، یا با س��اكنان حوزة دیگر 
ش��وراي دیگر همان شهر باشد یا اگر اختالف مربوط به ساكنان حوزه هاي دیگر 
باش��د ولي در حوزة آن شورا به وجود آید. این شرط كه یكي از مهم ترین شرایط 
براي نزدیك تر كردن ش��وراها به فلسفة وجودي آنان، یعني كوشش براي حل و 
فص��ل اخت��الف میان اهالي یك محل بود، با  اندكي تغییرات در مادة 14  قانون 
سال 56  باقي ماند. به عبارت دیگر، این مواد گونه اي از صالحیت محلي براي 
ش��ورا ها قائل شدند كه مطابق با ماهیت آنان و كاركردي است كه از آنان انتظار 

مي رفت. اقامة دعوا در شورا نیز همانند خانة انصاف  مجاني بود.
صالحیت شورا در امور مدني به موجب قانون دوم توسعه یافت. به موجب مادة 
14 قانون سال 45 موارد صالحیت عبارت بودند از: شكایت از كسبه و پیشه وران 
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در م��ورد كاال یا خدمت موضوع معامل��ه در صورتي كه موضوع اختالف بیش از 
ده هزار ریال نباشد، خسارات وارده به وسایل نقلیه در تصادفات با همین نصاب، 
سایر دعاوي مالي با همین نصاب، اختالفات همسایگي و كدورت هاي خانوادگي 
و زناش��ویي كه در امور مالي همان نصاب پیش��ین مالك است.  مادة 11 قانون 
س��ال 56 با باال بردن نصاب به دویس��ت هزار ریال موارد دیگري را نیز به آنها 
افزود: دعاوي راجع به حقوق اموال منقول و غیرمنقول در حد نصاب، رس��یدگي 
به درخواس��ت تقس��یم اموال منقول در حد نصاب، رسیدگي به درخواست سازش 
بین طرفین، صدور گواهي انحصار وراثت، رس��یدگي به درخواس��ت تأمین دلیل، 
رسیدگي به درخواست تأمین خواسته در دعاوي كه شورا صالحیت دارد، تصدیق 
مطابقت رونوش��ت اسناد با اصل آن  و رسیدگي به درخواست ضرر و زیان ناشي 

از جرم در حدود نصاب. 
در امور كیفري صالحیت شورا منحصر به رسیدگي به جرائم خالفي و جنحه اي 
ب��ود كه مجازات آن منحصراً جزاي نقدي تا دویس��ت هزار ریال باش��د )مادة 13 
قانون سال 56(.  با توجه به گستردگي جنحه ها، شورا صرفاً صالحیت رسیدگي به 
جنحه هاي كوچك را داشت كه مجازات جزاي نقدي به میزان فوق الذكر را داشت. 

جنجه هاي مستوجب مجازات زندان از شمول صالحیت شوراها خارج بودند. 
در این قوانین رسیدگي غیابي به رغم ابالغ وقت رسیدگي پذیرفته شد )مادة 17 
قانون سال 56(. یكي از نكات مهم دیگر این قانون اهمیت فراوان نظر مشاور در 
انجام اقدامات و تصمیمات شورا بود به گونه اي كه به موجب مادة 18 این قوانین 
در صورتي كه مش��اور تصمیم ش��وراي داوري را از جه��ت صالحیت و مقررات 
مذكور در این قانون صحیح تش��خیص مي داد رأي قطعي مي ش��د واال پرونده را 
براي رس��یدگي  به مرجع صالحیت دار دادگستري ارسال مي كرد. برخي از آراي 

شوراي داوري قابل پژوهش در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل بودند. 
اجراي تصمیمات شورا بر عهدة مأموران انتظامي با نظارت مشاور بود در حالي 
ك��ه در خانة انصاف این مهم به طور مس��تقیم بر عهدة كدخدا نهاده ش��د كه او 

رسمی سازی عدالت غیررسمی درایران...

فريوز محمودی جانكی



114

دوره جدید  شامره 63-62  
بهار و تابستان 1387

مي توانست در انجام این كار  از مأموران ژاندارمري كمك بگیرد .
8. نقد و بررسی تشکيالت شبه قضائی خانۀ انصاف و شورای داوری

تشكیل این دو نهاد  نخستین گام قانوني در تاریخ حقوق ایران براي رسمي سازي 
اجراي غیررس��مي عدالت در ایران بود. مف��اد قوانین و مقررات مربوط به این دو 
نهاد به خوبي نش��ان مي دهد كه دولت و دادگس��تري وقت خواس��ته بود از توان 
نیروه��اي اجتماعي جهت تنظیم و تنس��یق بهتر امور اس��تفاده كند بدون اینكه 
آنه��ا را بیرون از ح��وزة نظارت و مراقبت دولتي نگه دارد. براي اینكه بتوانیم این 
دو نهاد را نقد و بررس��ي كنیم بهتر اس��ت در ابتدا نكتة مهمي را در باب عدالت 
غیررسمي یادآور شویم؛  اصواًل اجراي غیررسمي عدالت �� كه هم اینك در دنیا  
در قالب عدالت ترمیمي به عنوان جریان مستقل یا مكمل عدالت كیفري )رسمي( 
نظریه پردازي ش��ده است �� با توجه به تجربة تاریخي ما در ایران مبتني بر چند 

معیار و اصل اساسي صورت مي گیرد:
�� مبتني بر رضایت و خواست طرفین انجام مي شود و به طور خود انگیخته به 

داوري داور یا میانجي تن  مي دهند؛
�� گاهي به دلیل همبس��تگي اجتماعي باال به ویژه در روس��تاها و به احترامي 
كه مردم  براي گروه ها یا افراد مرجع مانند ریش س��فیدان قائل هستند، خود این 
مراجع و افراد  براي حل و فصل دعاوي و منازعات مداخلة داوطلبانه مي كنند كه 
معمواًل مورد قبول اس��ت. بنا بر این در هیچ كدام از این دو حالت تصمیم و رأي 

متخذه تحمیلي نیست؛ 
�� مبتني بر مشاركت طرفین و اهالي  محل است؛

�� تصمیم و رأي فاص�ل خصومت و اختالف عموم�ًا مبتني بر عرف، ش��رع و  
مقبولیت اجتماعي اس��ت زیرا در غیر این ص��ورت گروه هاي مرجع نمي توانند به 
كار خود ادامه داده  و از همبس��تگي اجتماعي دفاع كرده و مش��كالت پیش رو را 

حل كنند؛ 
�� رسیدگي تابع تشریفات بومي و محلي است و نه رسمي؛
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�� ارجاع برخي از مش��كالت به مراجع رسمي به ویژه در دوران پیش از انقالب 
آن هم در زمان شكل گیري خانه انصاف و شوراي داوري نادرست و ناپسند شمرده 
مي شد. به همین دلیل است كه هنوز در میان مردم رایج است كه مي گویند »ما 
هنوز پایمان به كالنتري و دادگاه باز نشده است«. به عبارتي مردم به دادگستري 
به عنوان آخرین مرحله و از س��ر ناچاري متوسل مي شدند. شاید در تبیین موضوع 
بتوان گفت كه مردم نمي خواستند خود را درگیر تشریفات و مقرراتي نمایند كه با 
آنها بیگانه اند و نتوانند پیش بیني كنند كه نتیجة كار چه مي شود. فاصلة زیاد زبان 
نظام رسمي و حقوقي با آنچه مردم مي دانستند و مي دانند مهم ترین عامل رواني 

و اجتماعي براي توسل هرچه بیش تر به عدالت غیررسمي بوده است. 
چندی��ن ویژگ��ي مهم،  این دو نهاد  را به فلس��فة وجودي عدالت غیررس��مي 
و فرایندهاي پذیرفته ش��ده در آن نزدیك مي ك��رد: )1( اصواًل صالحیت محلي 
داشتند و تنها به اختالفاتي رسیدگي مي كردند كه در حوزة خانه انصاف یا شوراي 
داوري ب��ه وجود مي آمد. این امر هم پذیرش تصمیم آنان را به دلیل آش��نایي با 
محیط و متن اختالف آس��ان تر مي كرد و هم از همه مهم تر مانع ناكارآمدي آنان 
به دلیل توس��عة محدودة صالحیت محلي مي ش��د؛  )2( اعض��اي هر دو نهاد از 
معتمدان محل كه س��ابقة خوب دیني و اجتماعي داشتند، انتخاب مي شدند. یعني 
هم به اعتبار و س��ابقة خوب و مؤثر اعضا توجه ش��د و هم اینكه انتخاب آنها در 
اختیار خوِد اهالي محل قرار داش��ت و نه مقامات رس��مي. گو اینكه مقرراتي چند 
مي توانس��ت به دخالت مقامات دولتي یا قضائي بینجامد، اصل كار پسندیده بود. 
همی��ن امر موقعیت و مقبولی��ت اجتماعي آنان را باالتر مي برد. ش��اید اگر نظام 
انتصابي پذیرفته مي ش��د  این عیب نظ��ام انتخابي را كه افراد را مي تواند مدیون 
دیگران قرار دهد، نداش��ت ولي راه دخالت مقامات را هموارتر مي كرد. به ویژه كه 
معمواًل منتخبان افرادي با حوزة اقتدار سیاس��ي و اداري باال نبودند. )3(؛ در ابتدا 
تنها به موضوعاتي رسیدگي  مي كردند كه حل و فصل آنها به خوبي از عهدة آنان 
بر مي آمد. امور خالفِي كیفري و دعاوي مدني ش��ایع و قابل حل به دلیل اشراف 
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اعضا بر آنها زودتر به نتیجه مي رس��ید. این محدودة عمل در اصالحات بعدي به 
سمتي پیش رفت كه به این دو نهاد به عنوان كمك كاِر دادگستري و براي كاهش 
كار و تراكم پرونده ها نگاه مي شد؛ به عبارت دیگر،  نگرة اجتماعي به این دو نهاد 
به تدریج به س��مت نگاه ابزاري گرایش پیدا كردكه همین موضوع مهم ترین آفت 
براي نهادهاي مدني و اجتماعي مي تواند به حساب آید. زیرا وقتي به شورا و خانة 
انصاف رسیدگي به درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته و دیگر امور حاكمیتي 
دادگستري سپرده مي شود دیگر نمي توان انتظار داشت كه مردم به آنها به عنوان 
نهادهایي اجتماعي نگاه كنند و براي آنها احترام پیش��ین را قائل ش��وند. به ویژه 
اینكه این نوع اختیارات مي تواند آنها را در برابر افراد قرار دهد و ش��أن بي طرفانه 
اي كه باید داشته باشند را در نگاه مردم مخدوش نمایند )4(؛ در تمام مواردي كه 
طرفین با رضایت خود درخواس��ت صلح و سازش مي نمودند، صالحیت رسیدگي 
داش��تند. این یكي از مهم ترین ویژگي هاي س��نتي روش هاي غیررسمي اجراي 
عدالت اس��ت كه طرفین خود داوطلبانه مرجعي اجتماعي و مدني را براي حل و 
فصل اخت��الف خود انتخاب مي كنند. با اینكه آم��ار و اطالعات دقیقي در زمینة 
فعالیت این دو نهاد در اختیار نبود، مش��اهدات و نقل هاي مردمي نش��ان مي دهد 
ك��ه مردم بیش تر دعاوي خود را به س��ازش در نزد این دو نهاد یا س��ایر مراجع 
غیررس��مي فعال، به ویژه در روستاها حل و فصل مي كردند. البته اگر این مراجع 
توانایي كامل براي انجام این مهم نداش��ته یا موضوع از اهمیت باالیي برخوردار 
بود مراجع دادگستري یا اداري رسیدگي مي كردند. لذا نظام سه گانة رسمي و نیمه 
رس��مي و غیررس��مي هر كدام در حد وس��ع خویش به حل و فصل مي پرداختند. 
مزیت نظام نیمه رسمي خانة انصاف و شوراي داوري این بود كه در اصول اساسي 

به نظام غیررسمي نزدیك بود. 
با این حال، نمي توان نادیده گرفت كه اش��كاالتي نیز در تش��كیل این دو نهاد 
وجود داش��ت؛ نخست، شیوه ها و رویه هاي غیررس��مي برآمده از تجربه و تاریخ، 
به ویژه در روس��تاها را دس��تخوش تغییر و دگرگوني ساختگي كرد و به یك نظام 
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غیررس��مي كاركرد رسمي بخش��ید. این در حالي اس��ت كه یكي از راه هایي كه 
به وی��ژه آن زمان مي توانس��ت به كار گرفته ش��ود پذیرش نق��ش این نهادهاي 
غیررس��مي و ارجاع برخي از دعاوي به آنان براي حل و فصل بود. تقویت آنچه 
وجود داش��ت بهتر از ایجاد نهاد جدید بود. البت��ه نمي توان نادیده گرفت كه این 
دو نهاد رس��میت یافته بیش ترین مش��ابهت را با تجربة اجتماعي ما در این زمینه 
داش��تند. دوم، واگذاري برخي از كارها به ای��ن دو نهاد آنها را به عنوان ابزاري در 
اختیار دادگستري و مقامات اجرائي قرار مي داد كه مغایر حیثیت و شأن اجتماعي 
آنها  براي حل و فصل داوطلبانة  دعاوي بود.  سوم، در امور كیفري نظام مجازات 
رسمي را در اختیار نهاد غیررسمي قرار داد. مجازات كردن شأن نهادهاي قضائي 
و رس��مي اس��ت. نهادهاي مدن��ي و اجتماعي كه درگیر حل مش��كالت و فصل 
خصومت ها هس��تند از ابزارهاي اخالقي و اجتماعي مانند تقبیح و سرزنش، طرد 
و محدودیت اس��تفاده مي كنند. ارزش��مندي كار نهادهاي غیررسمي در این است 
ك��ه حل مش��كل را در یك فضاي آزادان��ه و بدون الزام و اجب��ار محور كار قرار 
مي دهند. این ویژگي به آنان توانایي یافتن بهترین راه حل اجتماعي براي مشكل 
را مي ده��د ب��دون اینكه بخواهند یا بتوانند به ابزار قدرت رس��مي تكیه كنند. در 
امور مدني این نقیصه كمتر به چش��م مي خورد ولي در امور كیفري مش��هود بود. 
شاید اگر به این دو نهاد اختیار داده مي شد كه به نحو مقتضي متناسب با شؤون 
اجتماعي محل متخلف را متنبه نمایند بهتر از جزاي نقدي رس��مي و واریز آن به 
خزانة دولت اثربخش بود. هرچه از زمان تأس��یس این دو نهاد فاصله مي گیریم، 
دخالت هاي دولت در امور غیررس��مي و شیوه هاي محلي و اجتماعي حل و فصل 
3 فربه شدن دادگس��تري و توسعة آن به اقصا نقاط 

خصومت ها بیش تر مي ش��ود.1
كش��ور متعاقب توس��عة دایرة اقتدار و خدمات رس��اني دولت، گس��ترش مفهومي 

1. براي مطالعة بیش تر در زمینة نظام هاي غیررس��مي حل و فصل اختالفات و منازعات در كشورهاي خاورمیانه 
و نیز چگونگي توسع�ة مداخالت حكومت در آنها ر.ك.: 

Albrecht and Others; Conflicts and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies- 
Between Tradition and Modernity; Berlin, Dunker and Humblot, 2006. 
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ح��دود و ثغور حاكمیت و تمركز گرایي، غلبة تلقي رس��مي ب��ودن اجراي عدالت 
و نی��ز منحصر كردن وظیفة تعقیب مجرمان در ش��ؤون دولت  مهم ترین عوامل 
گرایش به تقویت جریان رسمي س��ازي اجراي عدالت و متعاقب آن كنار نهادن یا 
تضعیف روندها، رویه ها و تجربه هاي غیررس��مي در این زمینه بوده است. پس از 
انقالب اس��المي نه تنها از ش��تاب این روند كاسته نشد كه سرعت آن نیز فزوني 
یافت. بازگشت كم فروغ و پراشكال به شیوه هاي غیررسمي در قالب شوراي حل 
اختالف ��  كه نیازمند مطالعه و تحقیق جداگانه اي اس��ت ��  تاكنون نتوانس��ته 

است آرزوهاي بر باد رفته را بازگرداند.   
نتيجه

اجراي عدالت در زمینة حل و فصل دعاوي و اختالفات و منازعات در هر دو زمینة 
مدني و كیفري به شكل غیررسمي همواره وجود داشته است. مردم به این شیوه 
بیش از اس��لوب رسمي كه با متمركز تر ش��دن و فزوني قدرت دولت ها در ایران 
توس��عه پیدا كرد، خو گرفته اند. هم زباني نهادها و مراجع غیررس��مي با طرفین 
دعوا، نبود تش��ریفات خسته كننده و گاه گول زننده، ابتناي آن بر منابعي كه مردم 
با آنها آش��ناتر اند به ویژه ش��رع، عرف و عادت، توسل به واكنش هاي اجتماعي و 
اخالقي پذیرفته ش��ده نزد آنان، قابل پیش بیني بودن فرایند داوري، میانجي گري 
و صلح و سازش غیررسمي، آشنایي مراجع مداخله كننده با طرفین دعوا و متن و 
حاشیة اختالف در بیش تر موارد، بي هزینه یا كم هزینه بودن رسیدگي غیررسمي 
و از همه مهم تر ریش��ه داري آن در س��نت هاي اجتماعي و تاریخي این مرز بوم 
ویژگي هایي اند كه مي توانند بازگش��ت به این شیوة اجراي عدالت را در بسیاري 

از اختالفات كیفري و مدني با اقبال مواجه نماید. 
توس��عة تدریجي صالحی��ت و محدودة اختیارات حكومت ه��ا در ایران در امور 
قضائي همواره بر یك بنیان معقول و با محاسبة سود و زیان انجام نشده است. در 
محدودة موضوع این مقاله، مي توان این گونه نتیجه گرفت كه این توس��عه طلبي 
گاهي نه براي تنس��یق بهتر امور كه براي تقویت بنیان هاي اقتدار حكومت بود و 
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اال جایي كه نهادها و مراجع غیررس��مي مي توانند براي بازگرداندن و ترمیم نظم 
به هم خورده یا كمك به اش��خاص متضرر مداخلة س��ودمند نمایند، دست كاري و 
دخالت در این شیوه و رسمي سازي آن چه سودي براي جامعه دارد جز اینكه توان 
نیروهاي اجتماعي را براي حل مشكالت خود به تحلیل برد؟ روند سیاست گذاري 
قضائي در ایران به طور مستقیم یا در نتیجة سیاست گذاري هاي نادرست سیاسي 
و اجتماع��ي هم��واره در جهت تضعیف نهادهاي غیررس��مي پیش رفته اس��ت. 
در م��واردي نیز كه بازگش��تي صورت گرفته، مانند آنچه در جریان ش��كل گیري 
خانه هاي انصاف یا ش��وراي داوري اتفاق افتاد، ن��گاه متولیان امر به این نهادها 
ابزاري و براي تقویت دادگس��تري یا پوش��ش خأ هاي آن ب��ود و نه بر پایة باور 
ب��ه تقویت نیروهاي اجتماعي در جهت خودس��امان دهي. زی��را آنچه مي تواند به 
تقویت همبس��تگي اجتماعي و ارتقاء كاركرده��اي گروه هاي اجتماعي در ایران، 
به ویژه جامعة روس��تایي منتهي ش��ود واگذاردن كارها به خوِد آنها و هدایت كلي 
امور اس��ت.  البته این مانع تش��كیل و  تقویت نظام حقوقي نیست بلكه برعكس،  
مایة فزوني توان آن است؛ زیرا، سپردن و احالة امور مهم كه نهادهاي غیررسمي 
دیگر توان حل و فصل آنها را ندارند به دادگاه ها بهتر از آن اس��ت كه رس��یدگي 
به همة اختالفات و دعاوي را بر دوش آن قرار دهیم. این بازنگري منوط به این 
اس��ت كه باور كنیم نباید دادگستري خود را متولي اولیة رسیدگي به همة دعاوي 
بداند و براي خود صالحیت اولي و ذاتي قائل شود. در غیر این صورت نتیجه این 
است كه به محض بروز اختالف میان افراد، به جاي طلب استمداد از توان دروني 
گروه ه��ا و نیروه��اي اجتماعي راه خود را به س��وي دادگاه ها كج مي كنند به این 
امید كه آنجا بهتر مي تواند گره گشایي كند. تراكم فراوان كار  و ناآشنایي به كنه 
برخي از مش��كالت اجتماعي مانع از دقت نظر و درس��تي عمل در قضاوت است. 
اینكه چگونه مي توانیم بس��یاري از امور را به نهادها و مراجع اجتماعي واگذاریم، 
پس از باور به این موضوع  نیازمند ش��ناخت توانایي نهادها و گروه هاي اجتماعي 
و تشویق و تقویت آنها س��ت. حكومتي كردن نیروهاي اجتماعي و رسمي سازي 
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نهادهاي غیررسمي نمي تواند در درازمدت گره گشا باشد. مي توان راه هاي بهتري 
را تجربه كرد البته با تكیه بر مشورت و عقل جمعي.  
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