
13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

شش
ره 

شما
م-

دو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

69

 
 

  كيفري دادرسي در بررسي جزايي ميانجيگري
  )08/04/1397،  تاريخ تصويب   22/12/1396تاريخ دريافت(

  ميالد ميوه يان

  
  چكيده

 كه است اختالف حل هاي روش از يكي ، وشفاعت وساطت ديگر، عبارت به يا ميانجيگري
. كند مي كمك توافق به رسيدن در اختالف طرفين به ميانجي نام به ثالث شخص يك آن در

 در موفقيت صورت در بماند، نتيجه بي و نيانجامد طرفين توافق به است ممكن ميانجيگري
 اختالف طرفين .است شده تعيين طرفين خود سوي از معموالً آن مفاد نيز توافق به دستيابي
 ميانجيگري كه باشند ديگري شخص هر يا و افراد ها، گروه ها، سازمان كشورها، است ممكن
 طرف بي شخصي را ميانجي بايست مي آنان. داشت خواهد پي در آنان براي را منفعتي
 مسائل جمله؛ از دارد، كاربرد اختالفي مورد مختلف موضوعات در ، ميانجيگري.بدانند

 ارزيابي و داوري برخالف ، ميانجيگري در.خانوادگي و كاري ديپلماتيك، حقوقي، تجاري،
 آوردن فراهم ميانجي كار بلكه. نيست الزامي طرفين براي ثالث شخص نظر پذيرش كارشناس،

 ممكن حل راه بهترين به ها آن رسيدن و اختالف موارد دقيق كشف و طرفين مذاكره امكان
 دارد، طرفين رسمي غير گفتگوي به نياز كه اي پيچيده اختالفات در بيشتر ميانجيگري.است
 فرايند به نسبت اختالف حل روش اين مزاياي از ميانجيگري هزينه كمتر و سرعت. است مفيد

 بخش جهار در ميانجيگري جايگاه موضوع حال . است دادگستري در دعوي اقامه   و داوري
 كار و ساز و كيفري ميانجيگري,,  به اول بخش در كه. مي گيرد قرار بررسي مورد جداگانه
 سوم بخش ودر ،، كيفري دعاوي در ميانجيگري,,  به دوم بخش در و ،، منازعات حل ديرين

 و ،، اسالمي فقه متون در هنجارها نقض به دهي پاسخ و دعاوي فصل در ميانجيگري نقش,,  به
 . مي شود پرداخته ،، ميانجيگري دردسرهاي,,  به چهارم بخش در

  ميانجيگري، دادرسي كيفري، منازعات، عدالت ترميمي: واژگان كليدي
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 منازعات حل ديرين سازوكار و كيفري ميانجيگري: بخش اول
 تأثيرگذارترين و ترين قديمي ميانجيگري ترميمي، عدالت طرفداران از بسياري اعتقاد به

 از مختلف جهات از و گرفته قرار استفاده مورد دنيا  مختلف نقاط در نيز امروزه كه است روشي
 عدالت جانمايه و بنا سنگ را ميانجيگري توان مي معنا، يك به. است متمايز ها روش ساير

 بتوانند كار بزه و ديده بزه كه شود مي ايجاد فضايي ميانجيگري روش در. دانست ترميمي
 وگو گفت يكديگر با كيفري دستگاه نظر اعمال و فشار گونه هر بدون رو، در رو صورت به
 ديد بزه و آن؛ ارتكاب از خود هاي انگيزه و داليل و جرم وقوع چگونگي از كار بزه نمايند؛ مي
 و سازش روند و گفته سخن خود هاي خواسته و نيازها و گي ديد بزه از ناشي وارد خسارت از

 منافع فاقد و طرف بي كه ثالثي شخص بين اين در. نمايند مي گيري پي را اختالفات فصل و حل
  .كند مي مديريت و هدايت را  وگو گفت جريان ،. ميانجي( است ماجرا در ،

 داشته، وجود دارند، اي قبيله زندگي كه نقاطي در  روش اين كه است آن از حاكي ها بررسي
 چشم به كمتر ميانجيگري از استقالل شدن، جهاني روند و جوامع شدن شهري با امروزه. دارد و

 راستاي در مهمي گام تواند مي غيررسمي و رسمي نهادهاي به فرايند اين تعميم و خورد مي
  .  شود تلقي ترميمي عدالت اهداف پيشبرد

  ميانجيگري تاريخچه: بند اول
 قرار تأثير تحت را كيفري عدالت نظام بيستم قرن هفتاد دهه نيمه از كه ميانجيگري هاي برنامه

 كانادا كشور در مراقبتي تعليق ماموران از يكي ابتكار با 1977 سال در بار نخستين است، داده
 پيش مراقبتي تعليق مأمور. شد منتقل آمريكا و كانادا ديگر شهرهاي به سپس و شد گر جلوه
 اتهام به كه جوان دو كه كرد پيشنهاد قاضي به آنتاريو ايالت شهرهاي از يكي در گفته،

 حكم صدور قاضي، موافقت از پس و شوند رو روبه ديدگان بزه با بودند شده محكوم 3تخريب
 تجربه، اين از پس. شد ديده بزه خاطر رضايت جلب و زدايي خسارت به موكول مراقبتي تعليق

 دهه اواخر در و گرفت قرار كليسا معنوي حمايت و دولت مالي حمايت مورد ميانجيگري
 قضازدايي انديشه در ريشه كه ميانجيگري. شد منتقل اروپا به سپس و آمريكا به كانادا از هفتاد،

 منشي كدخدا نوعي قبول و ميانجيگري به مجرمانه پديده از ناشي هاي اختالف احاله رهگذر از
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 سياست ترسيم در را انكار غيرقابل نقشي و منزلت و اهميت دارد، منازعات فصل و حل در
  .  است كرده ايفا 4مشاركتي كيفري عدالت
 باب از كه طوري به كرد مشاهده مختلف اقوام ميان در توان مي را تفكر اين از هايي رگه
 رجوع آنان به خويش كارهاي در كه بود داوراني را عرب«: خوانيم مي يعقوبي تاريخ در نمونه،
 عرب. شناخت مي داور را آنان خويش هاي خون و ها آب و مواريث و محاكمات در و كرد مي

 و امانت و راستي و شرف اهل پس كند، رجوع آن احكام به كه نبود ديني را] اسالم از پيش[
   »دادند مي قرار حكم را آزمودگي و بزرگواري و خوردگي سال و سروري
 هاي شيوه و ها سنت آمريكا، از هايي بخش در و كانادا و نيوزيلند مانند كشورهايي در اكنون

 خاصي نهادهاي قالب در داكوتاها و الكوتاها ها، اسكيمو اقوام از برخي و مائوري اقوام ويژه
 حوزه در ويژه به مائوري، هاي سنت از نيوزيلند، در. است شده نهادينه كيفري عدالت نظام در
 و داكوتاها هاي نام به اقوامي هاي سنت و اصول از برخي. است شده استفاده اطفال كاري بزه

 گرفته قرار استفاده مورد آمريكا در مجازات تعيين و ويژه هاي نشست از برخي در الكوتاها
 مراكز در محلي و بومي افراد ويژه به كاران بزه با مقابله براي كانادا قضايي نهادهاي در. است

  .شود مي استفاده مجازات تعيين ويژه كميته در بومي افراد از تربيت و اصالح
  ميانجيگري فرآيند: بند دوم

 كيفري، فرايند در معمول تشريفات از  فارغ كه است جانبه سه فرايندي كيفري ميانجيگري
 يا ميانجيگر نام به ثالثي شخص حضور با كار، بزه يا متهم با ديده بزه و شاكي قبلي توافق براساس
. شود مي آغاز جرم ارتكاب از ناشي مختلف مسايل و ها اختالف فصل و حل منظور به ميانجي
 و كار بزه كند مي سعي ميانجيگري فرايند در است، مدني جامعه از عضوي كه گر ميانجي

 و مطالبات طرح و مذاكره و وگو گفت ديدار، زمينه و دهد قرار باهم ارتباط در را ديده بزه
 براي ديگري زبان به را ها آن مشكالت و ها ديدگاه كند؛ فراهم را ها آن متقابل هاي خواسته

 كرده بيان را خود قلبي مكنونات تا كند كمك ها آن به سان بدين و. نمايد شفاف و بازگو ها آن
 و تكاليف شود؛ ترميم ديده بزه رواني و عاطفي و مادي خسارات كنند؛ پيدا روحي تسلي و

 هاي مسئوليت ميزان و شود مشخص آينده در خود و جامعه ديده، بزه به نسبت كار بزه تعهدات

 
 

 منازعات حل ديرين سازوكار و كيفري ميانجيگري: بخش اول
 تأثيرگذارترين و ترين قديمي ميانجيگري ترميمي، عدالت طرفداران از بسياري اعتقاد به

 از مختلف جهات از و گرفته قرار استفاده مورد دنيا  مختلف نقاط در نيز امروزه كه است روشي
 عدالت جانمايه و بنا سنگ را ميانجيگري توان مي معنا، يك به. است متمايز ها روش ساير

 بتوانند كار بزه و ديده بزه كه شود مي ايجاد فضايي ميانجيگري روش در. دانست ترميمي
 وگو گفت يكديگر با كيفري دستگاه نظر اعمال و فشار گونه هر بدون رو، در رو صورت به
 ديد بزه و آن؛ ارتكاب از خود هاي انگيزه و داليل و جرم وقوع چگونگي از كار بزه نمايند؛ مي
 و سازش روند و گفته سخن خود هاي خواسته و نيازها و گي ديد بزه از ناشي وارد خسارت از

 منافع فاقد و طرف بي كه ثالثي شخص بين اين در. نمايند مي گيري پي را اختالفات فصل و حل
  .كند مي مديريت و هدايت را  وگو گفت جريان ،. ميانجي( است ماجرا در ،

 داشته، وجود دارند، اي قبيله زندگي كه نقاطي در  روش اين كه است آن از حاكي ها بررسي
 چشم به كمتر ميانجيگري از استقالل شدن، جهاني روند و جوامع شدن شهري با امروزه. دارد و

 راستاي در مهمي گام تواند مي غيررسمي و رسمي نهادهاي به فرايند اين تعميم و خورد مي
  .  شود تلقي ترميمي عدالت اهداف پيشبرد

  ميانجيگري تاريخچه: بند اول
 قرار تأثير تحت را كيفري عدالت نظام بيستم قرن هفتاد دهه نيمه از كه ميانجيگري هاي برنامه

 كانادا كشور در مراقبتي تعليق ماموران از يكي ابتكار با 1977 سال در بار نخستين است، داده
 پيش مراقبتي تعليق مأمور. شد منتقل آمريكا و كانادا ديگر شهرهاي به سپس و شد گر جلوه
 اتهام به كه جوان دو كه كرد پيشنهاد قاضي به آنتاريو ايالت شهرهاي از يكي در گفته،

 حكم صدور قاضي، موافقت از پس و شوند رو روبه ديدگان بزه با بودند شده محكوم 3تخريب
 تجربه، اين از پس. شد ديده بزه خاطر رضايت جلب و زدايي خسارت به موكول مراقبتي تعليق

 دهه اواخر در و گرفت قرار كليسا معنوي حمايت و دولت مالي حمايت مورد ميانجيگري
 قضازدايي انديشه در ريشه كه ميانجيگري. شد منتقل اروپا به سپس و آمريكا به كانادا از هفتاد،

 منشي كدخدا نوعي قبول و ميانجيگري به مجرمانه پديده از ناشي هاي اختالف احاله رهگذر از
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 طي كار بزه و ديده بزه كيفري، ميانجيگري فرايند در بنابراين. شود تعيين جرم وقوع در طرفين
 حل راه يك به غيرمستقيم، لزوم صورت در يا مستقيم وگوي گفت و ديدار با متعدد، جلسات
 رأي يا نظر ميانجي كه اين بدون يابند؛  مي دست خود كيفري اختالف مورد در الطرفيني مرضي
 آغاز ميانجيگري مرجع به پرونده رسيدن با ميانجيگري فرآيند.دكن تحميل ها آن به را خود
 هاي سيستم از بعضي در. شود مي واصل مرجع اين به پرونده مختلف هاي روش با كه شود مي

 اجراي متصدي نيز اوقات برخي و پذيرد مي انجام ارجاع مسئوالن طريق از ارجاع حقوقي،
 فرايند اين به را ها پرونده خاصي ضوابط حسب و كرده مراجعه ارجاع مسئول به ميانجيگري

 چه با و هايي پرونده چه اساساً كه موضوع اين تشخيص جهت در مرحله اين. دهند مي سوق
  .دارند را فرايند اين به ورود قابليت كيفيتي
  ميانجيگري مباني و اصول :سوم بند

 بين داوطلبانه گفتگوي فضاي ايجاد با كه آنند دنبال به گري ميانجي هاي برنامه مجريان
 دستگاه وظيفه از بخشي عدالت، اجراي در محلي جامعه مشاركت تسهيل و كار بزه و ديده بزه

 در مشاركتي كيفري سياست نوع يك بر مبتني روش اين. بكشند دوش به را كيفري عدالت
  .است عدالت آرمان تحقق در محلي  جامعه نقش كردن پررنگ و منازعات فصل و حل

 فرايند اجراي به مباني و اصول بر مبتني خود، مجريان اهداف به نيل جهت ميانجيگري
 داوطلبانه ميانجيگري، فرآيند استقالل: از عبارتند اصول اين از برخي. پردازد مي ميانجيگري

 مجريان جانب از طرفي بي اصل رعايت ميانجيگري، فرآيند در كار بزه و ديده بزه حضور بودن
 اجراي تضمين اصل و نزاع اطراف مذاكرات بودن غيرعلني و بودن محرمانه فرآيند، اين

  .طرفين توافقات
  ميانجيگري اهداف: بند چهارم

 را هايي غايت و اهداف فرد، به منحصر هاي ويژگي و اصول به توجه با كيفري گري ميانجي
 از برخي و. كار بزه و ديده بزه( ميانجيگري طرفين بر ناظر اهداف اين از برخي كه كند مي دنبال
 عدالت نظام با مرتبط برخي و است انساني جامعه با مرتبط هاي انگيزه و اهداف به مربوط ها آن

  :از عبارتند كه كرد بندي تقسيم حوزه چهار به ميتوان را اهداف اين. است كيفري
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   كيفري عدالت دستگاه-4  جامعه-3  كار بزه-2  ديده بزه-1
 جمله از پيش، چندي تا كه شود مي آشكار تاكنون ابتدا از كيفري حقوق تاريخ مطالعه با

 قرباني را خود كه اشخاصي كه بود واقعيت اين جزايي، عدالت نظام توجه خور در خصوصيات
 فعال نقشي واجد جزايي هاي دادرسي در دانستند، مي مجرمانه هاي وضعيت از متضرر و

 به شناسي جرم و كيفري حقوق حوزه در نو تفكرات خالل در كه تمايالتي ليكن اند، نبوده
 عدالت دستگاه كاركردهاي در ديده بزه فعاالنه مشاركت پذيرش گر نشان خورد، مي چشم

 هاي انديشه از متأثر كه ها دادرسي در ديده بزه اراده تاثير نفي نظريه راستا، اين در. است كيفري
 مورد وسيع و جدي طور به بود، حاكم جهان حقوقي هاي نظام بر ها سال كالسيك مكتب
 موضوعات ترين مهم از يكي جرايم، قربانيان حقوق: اند گفته باره اين در.است شده واقع ترديد
 كيفري محاكمه در ديده بزه براي اواخر اين تا كه آن حال و است جديد كيفري دادرسي آيين
 كيفري حقوق در ديده بزه امروزه اما شد، مي شناخته ناچيزي حق خصوصي مدعي عنوان به

 ديدگان بزه حقوق بر مبتني جنايي سياست يك از سخن كه حد بدان تا دارد؛ ممتاز موقعيتي
   .است

 هنجارها نقض به دهي پاسخ دعاوي و فصل در ميانجيگري نقش: دوم بخش
  ميانجيگري اسالمي و دردسرهاي فقه متون در

 مشاهده را نزاعي اگر. ايم بوده افراد دعواي و درگيري شاهد خيابان، و كوچه در ما همه
 خبر دهيد؟ مي ترجيح را دخالت يا كنيد مي عبور توجه بي دهيد؟ مي نشان واكنشي چه كرديد،
 خياباني هاي قتل برخي دانيد مي اند؟ شده كشته دعوا ميانجيگران زيادي موارد در تاكنون داريد
   چيست؟ درست رفتار شرايطي چنين در داد؟ نمي رخ كرد، مي ميانجيگري كسي اگر

 هم باز اين وجود با. رسند مي قتل به و شوند مي نزاع ماجراي وارد افرادي ايم بوده شاهد بارها
 كه ـ رفتارها نوع اين ريشه. شوند مي وارد مداخله براي مواردي چنين در زيادي افراد شاهديم

  كجاست؟ ـ دارد پي در منفي نتيجه اما شود، مي انجام خير قصد با البته
 شكل جامعه در كه رفتاري هر چون باشيم، داشته نگاهي ميانجيگري قضيه پيشينه به بايد
 فرهنگي و ذهني هاي پيشينه شامل كه قبلي هاي پيشينه براساس مردم. دارد قبلي پيشينه گيرد، مي

 طي كار بزه و ديده بزه كيفري، ميانجيگري فرايند در بنابراين. شود تعيين جرم وقوع در طرفين
 حل راه يك به غيرمستقيم، لزوم صورت در يا مستقيم وگوي گفت و ديدار با متعدد، جلسات
 رأي يا نظر ميانجي كه اين بدون يابند؛  مي دست خود كيفري اختالف مورد در الطرفيني مرضي
 آغاز ميانجيگري مرجع به پرونده رسيدن با ميانجيگري فرآيند.دكن تحميل ها آن به را خود
 هاي سيستم از بعضي در. شود مي واصل مرجع اين به پرونده مختلف هاي روش با كه شود مي

 اجراي متصدي نيز اوقات برخي و پذيرد مي انجام ارجاع مسئوالن طريق از ارجاع حقوقي،
 فرايند اين به را ها پرونده خاصي ضوابط حسب و كرده مراجعه ارجاع مسئول به ميانجيگري

 چه با و هايي پرونده چه اساساً كه موضوع اين تشخيص جهت در مرحله اين. دهند مي سوق
  .دارند را فرايند اين به ورود قابليت كيفيتي
  ميانجيگري مباني و اصول :سوم بند

 بين داوطلبانه گفتگوي فضاي ايجاد با كه آنند دنبال به گري ميانجي هاي برنامه مجريان
 دستگاه وظيفه از بخشي عدالت، اجراي در محلي جامعه مشاركت تسهيل و كار بزه و ديده بزه

 در مشاركتي كيفري سياست نوع يك بر مبتني روش اين. بكشند دوش به را كيفري عدالت
  .است عدالت آرمان تحقق در محلي  جامعه نقش كردن پررنگ و منازعات فصل و حل

 فرايند اجراي به مباني و اصول بر مبتني خود، مجريان اهداف به نيل جهت ميانجيگري
 داوطلبانه ميانجيگري، فرآيند استقالل: از عبارتند اصول اين از برخي. پردازد مي ميانجيگري

 مجريان جانب از طرفي بي اصل رعايت ميانجيگري، فرآيند در كار بزه و ديده بزه حضور بودن
 اجراي تضمين اصل و نزاع اطراف مذاكرات بودن غيرعلني و بودن محرمانه فرآيند، اين

  .طرفين توافقات
  ميانجيگري اهداف: بند چهارم

 را هايي غايت و اهداف فرد، به منحصر هاي ويژگي و اصول به توجه با كيفري گري ميانجي
 از برخي و. كار بزه و ديده بزه( ميانجيگري طرفين بر ناظر اهداف اين از برخي كه كند مي دنبال
 عدالت نظام با مرتبط برخي و است انساني جامعه با مرتبط هاي انگيزه و اهداف به مربوط ها آن

  :از عبارتند كه كرد بندي تقسيم حوزه چهار به ميتوان را اهداف اين. است كيفري
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 حضور و سفيدي ريش ميانجيگري، تعريف ما فرهنگي پيشينه در. كنند مي اقدام شود مي
 افراد و داشته كاربرد رفتاري چنين قديم در. است بوده دعواها فصل و حل براي سوم شخص

 بودند قائل خاصي احترام و حرمت كرده، مي بازي را ميانجي نقش كه فردي براي سني هر در
 منجر طرفين آشتي به بلكه كرد مي خاموش را دعوا آتش تنها نه ميانجي شخص حضور و

 موضوع دارد، كاركرد امروز جامعه در فرهنگي هاي پيشينه آن چقدر كه اين اما شد،  مي
 بدترين به و نشناسند را يكديگر اصال افراد است ممكن مواردي چنين در امروزه. است ديگري

  .ببينند آسيب نوع
   امروز جامعه در كاركرد ميانجيگري: اولبند 
 دعوا در و شود مي دعوا وارد سومي شخص وقتي شود مي ديده خانوادگي دعواهاي در

 در  چون است، امروز فرهنگ واسطه به اين. آيد نمي دست به خوبي نتيجه كند، مي دخالت
 نفر كردند، مي دعوا نفر دو وقتي داشت، وجود كه فرهنگي پيشينه به توجه با قديم هاي زمان
 اين هم گاهي و كرد مي فصل و حل را ماجرا و شد مي ماجرا وارد طرفين درخواست بدون سوم

 دعوت بدون ميانجي شخص اگر ما امروز فرهنگ در. شد مي طرفين آشتي به منجر ميانجيگري
 است فرهنگي تفاوت دليل به اين. دهد نمي رخ مثبتي اتفاق كند، پيدا حضور ماجرا در بخواهد

 و كند ميانجيگري دعوت بدون بخواهد فردي وقتي. دارد وجود گذشته زمان و حال بين كه
 نه ترتيب اين به. بگيرد قرار نيز خودش فرزندان غضب مورد حتي است ممكن شود، دعوا وارد
 باعث دعوا، شدت شدن بيشتر. گيرد مي بيشتري شدت بلكه شود نمي فصل و حل دعوا تنها
 شكسته تر بزرگ حرمت گيرد، مي باال خشونت وقتي و كنند پرخاشگري بيشتر طرفين شود مي
 توجه بي دهد، مي رخ پيرامونمان كه اتفاقاتي به توانيم نمي كه دارد وجود ديدگاه اين .شود مي

  .نكنيم مداخله خانوادگي اختالفات و دعواها در مثال و باشيم
 توانيم نمي. داريم نگه روز به بايد دارد، وجود كه را اعتقاداتي و ها باور ها، نگرش ها، ديدگاه

 با گرد دوره فروشي ميوه نزاعي، در مثال بشويم؟ اي مقوله هر وارد قبلي پيشينه و اعتقادات با
 به دعوا طرفين از يكي سوي از و شود مي ماجرا وارد ميانجيگري قصد به مرد دو دعواي ديدن
 اين سوال. شود مي منجر ها حرمت شدن شكسته به ماجرا اين تر خفيف حاالت. رسد مي قتل
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 پايين را سرمان بايد است، شده دعوايشان نفر دو ببينيم اگر كرد؟ بايد چه امروزه كه است
 ما چشم جلوي شوهرش با خواهرمان اگر حتي شويم؛ رد آنها كنار از توجه بدون و بيندازيم

  ذهن ها پرسش اين نه؟ يا شود مي بهتر اوضاع شويم وارد اگر باشيم؟ توجه بي كند، مي دعوا
 ممكن رسمي مقام. است شده بيشتر رسمي مقامات به گرايش.است كرده خود درگير را همه
 به رفتن و نداشت معني اصال مشاوره زماني. باشد انتظامي يا قضايي مسئول مشاور، است

 رنگ گذشته در ما هاي خانواده. شد مي انجام بندرت كه بود كارهايي از يكي جزو كالنتري
 تغيير ، جمعيت افزايش با امروزه. شد نمي باز دادگاه به پايشان و ديدند نمي را كالنتري
 و درگيري ميزان دارد، وجود افراد دوش روي كه زيادي هاي استرس و فشارها  ها، نگرش
 بودند، تر آرام مردم و كمتر اختالفات گذشته در. است قديم هاي زمان از بيشتر نظر اختالف
 بودن كمتر روي اينها همه و بود تر پايين توقعات سطح  و كمتر مراتب به مردم روي فشارهاي
. باشند برخوردار بيشتري استقامت و صبوري از مردم شد مي باعث و داشت تاثير افراد استرس
 توانست مي سوم شخص حضور آمد، مي  وجود به بينشان درگيري وقتي ، آرامي افراد چنين
 ندارند، آرامش دارند، كمتري صبوري كه هستند افرادي االن اما كند، آرام را متشنج فضاي
 منتظر و است پايين ها تحمل آستانه و باال توقعات سطح  زياد، آنها روي رواني فشار و استرس
 بلكه باشد، موثر تواند نمي تنها نه طرف بي شخص حضور فضايي چنين در. هستند اي جرقه
  .كند مي زياد را مشكل
مي  بنظر چون بكند؟ بايد چه او. است نفر دو نزاع شاهد خيابان در فردي كنيم فرض حاال
. است قانوني مراجع به مراجعه روش بهترين كنيم، استفاده سنتي روش از توانيم نمي ديگر رسد
 كه اين جاي به  او اگر ، فروش ميوه موضوع همان در. است طور همين هم ديگر هاي نزاع در
 خوشبختانه. بود زنده اآلن ، مي داد اطالع و  تلفن 110 پليس به ، شود درگير و برود جلو

   .عادي فرد نه است، قانوني مرجع فقط سوم شخص بنابراين. دارند كاربرد قانوني مراجع اكنون
   خانوادگي موارد و ميانجيگري: بند دوم
 روانشناسان و مشاورين به وقتي افراد موارد، از بسياري در. است راه بهترين مشاور به مراجعه
 مشخص بررسي از بعد و است شده كشيده كالنتري و دادگاه به كارشان كه كنند مي مراجعه

 حضور و سفيدي ريش ميانجيگري، تعريف ما فرهنگي پيشينه در. كنند مي اقدام شود مي
 افراد و داشته كاربرد رفتاري چنين قديم در. است بوده دعواها فصل و حل براي سوم شخص

 بودند قائل خاصي احترام و حرمت كرده، مي بازي را ميانجي نقش كه فردي براي سني هر در
 منجر طرفين آشتي به بلكه كرد مي خاموش را دعوا آتش تنها نه ميانجي شخص حضور و

 موضوع دارد، كاركرد امروز جامعه در فرهنگي هاي پيشينه آن چقدر كه اين اما شد،  مي
 بدترين به و نشناسند را يكديگر اصال افراد است ممكن مواردي چنين در امروزه. است ديگري

  .ببينند آسيب نوع
   امروز جامعه در كاركرد ميانجيگري: اولبند 
 دعوا در و شود مي دعوا وارد سومي شخص وقتي شود مي ديده خانوادگي دعواهاي در

 در  چون است، امروز فرهنگ واسطه به اين. آيد نمي دست به خوبي نتيجه كند، مي دخالت
 نفر كردند، مي دعوا نفر دو وقتي داشت، وجود كه فرهنگي پيشينه به توجه با قديم هاي زمان
 اين هم گاهي و كرد مي فصل و حل را ماجرا و شد مي ماجرا وارد طرفين درخواست بدون سوم

 دعوت بدون ميانجي شخص اگر ما امروز فرهنگ در. شد مي طرفين آشتي به منجر ميانجيگري
 است فرهنگي تفاوت دليل به اين. دهد نمي رخ مثبتي اتفاق كند، پيدا حضور ماجرا در بخواهد

 و كند ميانجيگري دعوت بدون بخواهد فردي وقتي. دارد وجود گذشته زمان و حال بين كه
 نه ترتيب اين به. بگيرد قرار نيز خودش فرزندان غضب مورد حتي است ممكن شود، دعوا وارد
 باعث دعوا، شدت شدن بيشتر. گيرد مي بيشتري شدت بلكه شود نمي فصل و حل دعوا تنها
 شكسته تر بزرگ حرمت گيرد، مي باال خشونت وقتي و كنند پرخاشگري بيشتر طرفين شود مي
 توجه بي دهد، مي رخ پيرامونمان كه اتفاقاتي به توانيم نمي كه دارد وجود ديدگاه اين .شود مي

  .نكنيم مداخله خانوادگي اختالفات و دعواها در مثال و باشيم
 توانيم نمي. داريم نگه روز به بايد دارد، وجود كه را اعتقاداتي و ها باور ها، نگرش ها، ديدگاه

 با گرد دوره فروشي ميوه نزاعي، در مثال بشويم؟ اي مقوله هر وارد قبلي پيشينه و اعتقادات با
 به دعوا طرفين از يكي سوي از و شود مي ماجرا وارد ميانجيگري قصد به مرد دو دعواي ديدن
 اين سوال. شود مي منجر ها حرمت شدن شكسته به ماجرا اين تر خفيف حاالت. رسد مي قتل
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. است رسيده اينجا به نادرست سفيدي ريش با كه بوده كوچكي موضوع ماجرا، اصل شود مي
 آنها فرستادن و سكوت به طرفين دعوت جاي به اما باشد، داشته خير نيت ميانجي است ممكن
   .شود مي منجر روحي و مالي جاني، خسارت به كه دهد مي انجام اشتباهي كار مشاور، نزد
 مردم چرا كه ، شود مي شروع انتقادها كند، نمي دخالت كسي و دهد مي رخ دعوايي وقتي اما

 از انتقادها كه است زمان آن. بودند تماشاچي فقط و نكردند دخالت ماجرا شاهدين و
   .مي شود شنيده ، مردم توجهي بي

  نتيجه گيري
 سنتي ديدگاه سمت به مسائل برخي در. هستند معلق مدرن و سنتي ديدگاه بين ما مردم

 مواجه هوا دو و بام يك وضعيت با. گزينند برمي را مدرن ديدگاه اوقات بعضي و روند مي
 فرد اگر حتي بودند، آشنا يكديگر با همه چون افتاد، مي اي محله در اتفاقي اگر زماني. هستيم

 فعلي، جامعه در اما كردند، مي فصل و حل خودشان بين را موضوع شد، مي پيدا هم بزهكاري
 ، هستند ناشناس همديگر براي ديوار به ديوار همسايه هاي حتي و شناسند نمي را يكديگر افراد
 مدرن سمت به جامعه چون اينرو از.كرد استفاده سنتي هاي روش از توان نمي دليل همين به لذا

 مسائل در مداخله براي را سوم شخص نقش توانند مي قانوني مراجع فقط االن مي رود، شدن
 و انتظامي هاي ارگان و پليس وظيفه اين. باشند داشته برعهده خانوادگي مسائل حتي و اجتماعي
 را اي منطقه بسرعت، بتوانند تا شوند تقويت و كنند ريزي برنامه اي گونه به كه است اجتماعي
 به نيروها اين از بايد و دارد زياد بيكار نيروي و است جواني كشورنسبتاً ما كشور. بدهند پوشش
. شود مي هم مردم امنيت احساس باعث كار اين. شود استفاده اهداف اين شدن محقق منظور
 پيدا افزايش آنها امنيت احساس ببينند، محله در را پوش يونيفورم فردي مرتب مردم وقتي
 نظر زير كه تفاوت اين با شود، مي تبديل محله سفيد ريش به فرد اين مدتي از بعد و كند مي

   .است قانوني مراجع
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. است رسيده اينجا به نادرست سفيدي ريش با كه بوده كوچكي موضوع ماجرا، اصل شود مي
 آنها فرستادن و سكوت به طرفين دعوت جاي به اما باشد، داشته خير نيت ميانجي است ممكن
   .شود مي منجر روحي و مالي جاني، خسارت به كه دهد مي انجام اشتباهي كار مشاور، نزد
 مردم چرا كه ، شود مي شروع انتقادها كند، نمي دخالت كسي و دهد مي رخ دعوايي وقتي اما

 از انتقادها كه است زمان آن. بودند تماشاچي فقط و نكردند دخالت ماجرا شاهدين و
   .مي شود شنيده ، مردم توجهي بي

  نتيجه گيري
 سنتي ديدگاه سمت به مسائل برخي در. هستند معلق مدرن و سنتي ديدگاه بين ما مردم

 مواجه هوا دو و بام يك وضعيت با. گزينند برمي را مدرن ديدگاه اوقات بعضي و روند مي
 فرد اگر حتي بودند، آشنا يكديگر با همه چون افتاد، مي اي محله در اتفاقي اگر زماني. هستيم

 فعلي، جامعه در اما كردند، مي فصل و حل خودشان بين را موضوع شد، مي پيدا هم بزهكاري
 ، هستند ناشناس همديگر براي ديوار به ديوار همسايه هاي حتي و شناسند نمي را يكديگر افراد
 مدرن سمت به جامعه چون اينرو از.كرد استفاده سنتي هاي روش از توان نمي دليل همين به لذا

 مسائل در مداخله براي را سوم شخص نقش توانند مي قانوني مراجع فقط االن مي رود، شدن
 و انتظامي هاي ارگان و پليس وظيفه اين. باشند داشته برعهده خانوادگي مسائل حتي و اجتماعي
 را اي منطقه بسرعت، بتوانند تا شوند تقويت و كنند ريزي برنامه اي گونه به كه است اجتماعي
 به نيروها اين از بايد و دارد زياد بيكار نيروي و است جواني كشورنسبتاً ما كشور. بدهند پوشش
. شود مي هم مردم امنيت احساس باعث كار اين. شود استفاده اهداف اين شدن محقق منظور
 پيدا افزايش آنها امنيت احساس ببينند، محله در را پوش يونيفورم فردي مرتب مردم وقتي
 نظر زير كه تفاوت اين با شود، مي تبديل محله سفيد ريش به فرد اين مدتي از بعد و كند مي

   .است قانوني مراجع
  
  
  




