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چکیده
فرهنگ هر کشور از آيینها و آداب و رسومی که ريشه در زيست مشترک اعضای اجتماع آن دارنـد،
تشکیل شده است .گاه در مواجهه با برخی آيینها ،به دلیل نبود شناخت از ماهیت اصـلی آن ،افـراد
دچار سردرگمی میشوند و دست به قضاوت و پیشداوری میزنند؛ اما نکته حايز اهمیت اين اسـت
که همه آنچه از گذشتگان به ما به ارث رسیده ،در زمان و مکـان خـود کـارکرد مثبـت و منفـی را،
همچون دو روی يک سکه ،توأمان دارا هستند ،از جمله آيین و رسمی که بیش از ساير رسوم ،مـورد
انتقاد قرارگرفته خونبس است .مقاله حاضر ،مطالعهای جامعهشـناختی بـا روش اسـنادی و تـاريخی
است که مهم ترين دستاورد آن ،بیان کارکردهای ترمیمی و تنبیهی خونبس است .حقـوق و عـدالت
ترمیمی از مهمترين جلوههای مدنیت به شمار میرود و آيین خونبس رايج در میان ايالت و عشـاير
به خوبی میتواند معرف اين نوع از مدنیت باشد .بررسی کارکردهای اين آيین در جوامـع ايـالت و
عشاير ،کارکرد ترمیمی آن را نشان میدهد و البته روی ديگر سکه به نام حقوق تنبیهی علیه دختـران
است چراکه حق انتخاب آنان را به نفع ترمیم يا به عبارتی ،حفظ جامعه ،ناديـده مـیگیـرد؛ بـه ايـن
ترتیب ،آيین خونبس نیز مانند ديگر پديدههای اجتماعی کارکرد مثبت و منفی دارد.
کلیدواژهها :فرهنگ عشاير ،خونبس ،خونصلد ،حقوق تنبیهی ،حقوق ترمیمی.
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مقدمه

در هر جامعه ،قوانینی برای حفظ و تتداوم آن وضتع شتده استت؛ از جملته قتوانین
نانوشتهای که در قالب آداب و رسوم اجرا میشوند و از کارکردهای اصلی آنهتا ،حفتظ
همبستگی و وجدان جمعی است .آیین خونبس یکی از قوانین نانوشته در جامعه سنتی
ایران است که میان ایالت و عشایر هنگامی کاربرد مییابد که قتلی واقع شود .هتر چنتد
در سایر جرایم نیز ری سفیدان گمیانجیگران با وساطت ،اختالفات را حتل متیکننتد و
تقریباً به غیر از اختالفات جزئی بویژه در اجرای مراستم ختاص ختونصتلح فراینتدی
یکسان را برای اخذ رضایت طی میکنند .پس از وقوع قتتل ،افتراد طایفته مقتتول بایتد
رابطه خود را با طایفه قاتل قطع کنند و اگر دیدار میان افراد طایفه مقتول با افتراد طایفته
قاتل ثابت شود ،به عنوان خبرچینی آن فرد یا هر وابسته دیگتر متورد بتیحرمتتی قترار
میگیرد گرضوی فرد و همکتاران . 123:2835 ،ختونبتس دارای کارکردهتای بستیاری
است که جوامع سنتی را از وقوع و بروز انواع تعارضهای قبیلهای خانمتانستوز حفتظ
میکند؛ زیرا جنگ و درگیری همیشه همراه و مالزم انسانهتا در کنتار صتلح و آرامت
بوده و ما از گذشتههای دور تتا امتروز ،انتواع جنتگهتای بتزرگ و کوچتک را شتاهد
بوده ایم .به دلیل بروز همیشگی درگیری و نزاع ،مردمان جوامع در هر دورهای بته فکتر
رفع و حل وفصل اختالف بودهاند که البته بر حسب شرایط ،شیوه برخوردشان متفتاوت
بوده و راهکارهای خاص خود را داشته است .در اینجا به باور دورکیم ،2به دلیل ستنتی
بودن ،جامعه مکانیکی حاکم است و آنچه حاکمیت دارد ،حقتوق تنبیهتی استت گبترای
ساکت کردن وجدان جمعی گروهی که مقتول از اعضای آنان بوده است ؛ امتا در واقتع
کارکرد آیین خونبس خالف موضوع را اثبات میکند؛ زیرا در این آیین ،نهتنها فرد قاتل
مجازات نمیشود ،بلکه به دلیل ماهیت این رستم ستعی متیشتود تتا بتدون هتر گونته
خشونت و درگیری برای انتقام ،به ترمیم جامعه آسیبدیده اقدام شود .در بررسی رستم

و آیین خونبس مطابق نظر دورکیم ،مسائلی چند مطرح میشود؛ نخست اینکه دورکتیم
الزمه جوامع سنتی را وجود حقوق و عدالت تنبیهی متیدانتد در صتورتیکته در آیتین
1. Durkheim
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خونبس در ایران و در بین اقوام سنتی ،نهتنها تنبیه را مبدم قرار نمیدهند بلکه به تترمیم
است حقوق ترمیمی صرفاً مخصوص جوامع مدرن است ،در جوامع سنتی هم حقتوق و
عدالت ترمیمی وجود دارد؛ اما هتدف حقتوق ترمیمتی در جوامتع متدرن ،بازستازی و
بازگرداندن فرد خاطی و مجرم به بدنه اصلی جامعه و اصالح فرد استت ،در حتالی کته
آیین خونبس از آیینهای رایج در جامعته ستنتی ایتران ،حفتظ جامعته را هتدف قترار
میدهد و به نظم و انسجام عمومی جامعه میاندیشتد .حقتوق ترمیمتی هتم در جوامتع
مدرن و هم در جوامع سنتی وجود دارد اما با کارکردهتای مختلتف مشتاهده متیشتود.
برای مثال ،در جوامع سنتی ،کارکرد و هتدف حقتوق ترمیمتی ،صترفاً بازگردانتدن فترد
مجرم و زیر پاگذارنده قوانین نیست؛ بلکه نجات کل جامعه از خشتونتهتای احتمتالی
است که ممکن است قبیله و طایفهای را در آت

قهر خود فترو بترد؛ امتا در مقابتل در

جوامع مدرن ،حقوق ترمیمی تغییر ماهیتت متیدهتد؛ بته ایتن صتورت کته هتدف آن،
بازگرداندن فرد به زندگی عادی و اصالح اوست .در این جوامتع ،هتدف ،جلتوگیری از
درگیریهای قبیلهای نیست زیرا در جوامع مدرن ،افراد شباهتهایشتان کتاه

یافتته و

تعلقات قومی و عصبیتهایشان ضعیفشده استت گمطتابق آنچته ابتن خلتدون معتقتد
است  ،به این ترتیب ،دلیل جنگ و درگیری بین دو طایفه در جامعه مدرن از بتین رفتته
است؛ حقوق ترمیمی در جوامع سنتی هم وجود دارد امتا ختود را در قالتب آیتینهتا و
رسمهای سنتی نشان میدهد همچنان که حقوق تنبیهی نیز مختص جوامع سنتی نیست،
زیرا در هر دو جامعه شاهد این هستیم که میزان مجازات افراد برحسب نوع جرمتی کته
مرتکب میشوند و برحسب آنچته در قتانون اساستی هتر کشتور آمتده استت ،تفتاوت
مییابد .در واقع ،گاه مجرم باید بهشدت مجازات شود تا بتا عبترت ستایرین ،از میتزان
جرایم مشابه کاسته شود ،اقدامی که خود بهنوعی ،کارکرد حفظ ثبتات در جامعته را بتر
عهده دارد .آیین خونبس در میان برخی اقوام ایرانتی ،یکتی از شتیوههتای برختورد بتا
درگیریهای شکلگرفته در جامعه است که مهمترین کارکرد آن را میتوان جلوگیری از
نزاعهای بزرگتر و شدیدتر بین گروههای قومی قبیلهای ،پس از وقوع یک قتل دانست.
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به عنوان راهحل اساسی میاندیشند .با استناد به این دلیل ،برخالف اینکه دورکیم معتقتد
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به این ترتیب ،مقاله حاضتر بتا روش توصتیفی ت تحلیلتی بته بررستی جامعتهشتناختی
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کارکردها و کژکارکردهای آیین خونبس پرداخته است.
چارچوب نظری

آیین خونبس نوعی قاعده عرفی و اجتماعی است که برای تنظیم روابتط اجتمتاعی
بین جوامع عشایری با تکیه بر هنجار ،اخالق و فرهنگ ایلتی بته کتار متیرود .در ایتن
بخ

برای تبیین موضوع از آرای اندیشمندانی چتون ابتنخلتدون ،فردینانتد تتونیس،2
1

8

دورکیم ،مارشال و ماتزا استفاده شده است.
معیارهایی قایل به تفکیک و طبقه بندی دو وجهی یا چند وجهی نسبت به جامعههتا
و مراحل تاریخی شدهاند .ابن خلدون جوامع را به دو دسته شهری و بدوی گروستتایی،
دامدار ،بیابانگرد یا کوچرو تقسیم متی کنتد .او جوامتع بتدوی را دارای ویژگتیهتایی
همچون اکتفا به ضروریات زندگی ،جمعیت کم ،تقسیم کار و تخصص ستاده ،عصتبیت
قومی و مذهبی ،نبود تغییر یا محدود بودن تغییرات آداب و رسوم و عادات رایج ،کنترل
اجتمتتاعی غیررستتمی ،رهبتتری دموکراتیتتک و در مقابتتل ،جامعتته شتتهری را دارای
ویژگیهایی مانند زندگی مرفه و تجمالتی ،جمعیت زیاد با تراکم بتاال ،مشتاغل متنتوع،
تقسیم کار پیچیده ،تخصصی شدن امور ،اختالط قتومی ،عصتبیت ضتعیف ،کتجروی و
داشتن صفات ناپسند ،غیرمذهبی بودن ،تغییر و تحول زیاد و کنترل اجتماعی رستمی بتا
استفاده از قوانین بازدارنده بهوسیله حکومت و تمرکز میدانتد گ . 184:2875وی معتقتد
است که جوامع شهری ،روستایی و دامتدار در تحتوالت اجتمتاعی بتهواستطه تعلقتات
خاص خود سهمی ندارند .تنها جوامع بیابانگرد گکوچرو قادرند در تحوالت اجتمتاعی
و سیاسی به واسطه وضع معیشت و عصبیتهای موجود ذی مدخل باشند .گارجمندی و
نوروزی2833 ،
1. Ferdinand Tonnies
2. T.H.Marshall
3. Matza
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فردیناند تونیس نیز در کتاب اجتماع و جامعه به تمایز دو مفهتوم اجتمتاع و جامعته

هستند که کلیت واقعیت اجتماعی در میان آن دو وجود دارد؛ کنته استتدالل وی از ایتن
قرار است که در اجتماعات گمنشتافت« ،متا» بتر «متن» توفتق دارد .گازکیتا48:2832،
گمنشافت جنبه ارگانیک دارد و بر اثر احتیاجات زیستی افراد پدید متیآیتد .در اینجتا،
اتحادیهای از افراد دارای اراده ارگانیک گهمبسته و منسجم هستند و نفتع و اراده فترد،
تحتالشعاع نفع و اراده گروه گجمع قرار دارد .عالیم مشخصه اجتماع ،همدردی میتان
افراد و تبعیت از رسوم اخالقی است .در نتیجه ،مال و منال اجتماع به همه تعلتق دارد و
مالکیت مشترک است ،مناستبات متردم جنبته همستایگی دارد و آداب و ستنن محتترم
شمرده میشوند ،موقعیت اجتماعی هر فرد مشخص است و اجتماع از انستجام طبیعتی
برخوردار است گارجمندی و نوروزی. 2833 ،
مس له بنیادی جامعهشناسی دورکیم ،نحوه مناسبات اجتماعی افراد با جامعه است که
در قالب همبستگی اجتماعی به آن پرداخته است .همبستتگی اجتمتاعی بتهعنتوان نمتاد
حس دلبستگی و تعلق افراد به اجتماع عامل نیرومندی در نزدیک کردن افراد به یکدیگر
و تشدید تماسهای آنان استت گدورکتیم . 77 :2833 ،همبستتگی در لغتت بته معنتای
وحدت ،نوعی وفاداری ناشی از عالیق ،احساسات ،همدلی و کن های مشترک استت.
این وا ه با انسجام و یکپارچگی مترادف است و با وا ههتای دیگتری ماننتد همگرایتی،
وحدت ،وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی همخانواده است .هایس 8از همبستگی همدالنه
برای بیان انسجام اجتماعی و اعاده عواملی نظیر احساستات و عواطتف بهتره متیگیترد
گدوریان و فرارو . 142 :2837 ،همبستگی ،همان احساس مس ولیت متقابل بین چند نفر
یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشتند .ایتن وا ه ،حتایز یتک معنتای
اخالقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابتل استت و نیتز معنتایی
مثبت از آن برمی آید که وابستگی متقابل کارکردها ،اجزا و یا موجودات را در یتک کتل
1. gemeinschaft
2. gesellschaft
3. David R. Heis
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اشاره کرده است .در اندیشه تونیس ،گمنشافت 2و گزلشافت 1دو قطب یتک پیوستتار
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ساختیافته میرساند .از دیدگاه جامعهشناختی ،همبستگی پدیدهای است که بتر استاس
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آن در سطح یک گروه یا یتک جامعته ،اعضتا بته یکتدیگر وابستته و بته طتور متقابتل،
نیازمندند .این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخالقی مبتنی بر تقابل و مس ولیت نیستت
بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل استت گبیترو:2870 ،
 . 400همبستگی داللت بتر توافتق جمعتی میتان اعضتای یتک جامعته دارد گکارکنتان
نصرآبادی . 40 :2834 ،دورکیم بترای تحلیتل نظریته ختود ،دو نتوع تیت

همبستتگی

شناسایی نموده است که بر حسب نوع جامعه نیز تمایز و تفاوت میپذیرند و در حالت
کلی بهعنوان قواعدی عام در نظر میگیرد که حالتهای سلبی و ایجابی دارند .بته نظتر
دورکیم ،در هر جامعه ،در شرایطی که نظم حاکم باشد ،میتتوان دو نتوع همبستتگی را
تشخیص داد :همبستگی خود به خودی یا مکانیکی و همبستتگی انتدامی یتا ارگتانیکی
گآزاد ارمکتتی . 2831 ،دورکتتیم بتتاور دارد؛ جوامتتع مکتتانیکی کتته در آنهتتا ،افکتتار و
گرای های مشترکی میان اعضا وجود دارد ،بهنوعی محافظتهکتار هستتند .ایتن جوامتع
نمیتوانند فردی را تحمل کنند که از باورهای مشترک یا هنجارهتای اجتمتاعی تخطتی
میکند؛ آنان هر گونه تخطی از قواعتد و قتوانین را تهدیتدی بترای وحتدت اجتمتاعی
میدانند و با کجرویها بهشدت برخورد میکنند .بته اعتقتاد دورکتیم در جوامتع دارای
همبستگی مکانیکی ،نوعی منطق ناخودآگاه حاکم استت و افتراد همچتون ابتزار ناآگتاه
نیروی اجتماعی عمل می کنند ،یعنی به صورت ناخودآگاه احساس متیکننتد کته چنتین
پدیده ای ،یعنی جرم و تخطی از هنجارها ،برای انسجام و پیوستگی شخصی و اجتماعی
خطرناک است گسیدمن . 53 :2837 ،دورکیم برای نشان دادن چگتونگی گتذار جوامتع
مکانیکی به سمت جوامع ارگانیک ،به بررسی نظتامهتای حقتوقی ،بته عنتوان شتاخص
ملموس قواعد اخالقی میپردازد .از آنجا که نظامهای حقتوقی در مواجهته بتا تغییترات
رفتار اجتماعی ،ناچار از انطباق خود با تغییترات هستتند ،متیتتوانیم از طریتق مطالعته
تغییرات آنها ،دگرگونیهای اساسی در نظم اخالقی جامعته را بشناستیم گگیتدنز:2873 ،
 . 10دورکیم احکام حقوقی را بر اساس ضمانت اجرایی آنها به دو دسته عمتده تقستیم
میکند؛ چنانچه ضتمانت اجترای قتانونی ،مبتنتی بتر مجتازات و تنبیته متخلتف باشتد،
بهگونهای که رنج یا زیانی را بر او تحمیتل کنتد ،آن قتانون در زمتره قتوانین و احکتام
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جزایی یا به عبارتی ،قوانین کیفری جای دارد که دورکیم عنوان قوانین تنبیهتی را بته آن
متخلف نباشد و تنها بر اصالح و برپاداری نظم اولیه و حالت طبیعتی پتی

از ارتکتاب

جرم ،یعنی برقراری دوباره روابط مختل شده به وضعیت عادی ،ت کیتد شتود ،در دستته
دوم ،یعنی احکام ترمیمی جای می گیرد .دورکیم سعی دارد با توجه به میتزان اهمیتت و
درجه تفوق هر یک از قوانین یاد شتده ،بته تبیتین انتواع همبستتگی اجتمتاعی بپتردازد
گکیویستو . 57:2837،حقوق تنبیهی معرف وجدان جمعتی در جوامتع دارای همبستتگی
مکانیکی است زیرا این حقیقت که حقوق نامبرده بر پایه افزودن بر تعداد کیفرهتا نهتاده
شده ،نشانهای از این است کته ختود ،مظهتر نیتروی احساستات مشتترک ،گستترش و
خصوصیتپذیری آنهاست .حقوق ترمیمی در معنای وستیع ختود ،شتامل تمتام قواعتد
حقوقی میشود که هدف آنها ایجاد تعاون میان افراد است .این نوع حقوق ،کمتر مظهتر
احساسات مشترک یک اجتماعاند و بیشتر عبارت از ایجاد همزیستی منظم و مقترر بتین
افرادی هستند که وضع اجتماعی آنتان از یکتدیگر متمتایز استت گکتوزر. 120:2873 ،
به طورکلی ،دورکیم حقوق تنبیهی را مختص جوامع دارای همبستگی مکانیکی میدانتد،
اما حقوق ترمیمی بنا به گفته او ،بر جوامعی حاکم است که در آن تقسیمبندی اجتمتاعی
شباهتهای میان افراد را به تفاوتها و تمایزها مبدل ساخته است .در چنتین جتوامعی،
هرگونه جرم و بزهکاری ،نه با تنبیه کردن افراد ،بلکه با فرایند حقوق ترمیمی و با هدف
بازگرداندن انتظام امور بر مدار عدالت پاسخ داده میشتود .دورکتیم حقتوق ترمیمتی را
دارای اشکال مختلفی می داند که هدف همگی آنها ایجاد تعاون میان افراد استت گآرون،
 . 14:2830وی بر این باور است که جرم و بزهکاری ،پدیدههایی هستند که همتواره در
تمامی جوامع رخ میدهند اما نحوه مقابله با آنها در جوامع مختلف ،متفاوت استت .وی
که مانند سایر همفکران کارکردگرای خود ،اصالت را به جامعه متیدهتد ،بتر ایتن بتاور
است که حقوق ،برگرفته از ساخت های اجتماعی موجود در جامعته استت .وی شتعور
اجتماعی حاکم بر جامعه را دارای چنان قدرتی میداند که ارزشها و مالکهای خود را
بر افراد تحمیل میکند .بهعبارتدیگر ،حقوق را نمایتانگر نیرومنتدترین حتاالت شتعور
جمعی میداند که در برابر بینظمیهایی که مانع بقا و پیشرفت اجتماع هستتند از ختود
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اطالق میکند اما در صورتیکه ضمانت اجترای قتانونی ،لزومتاً حتاوی رنتج و مشتقت

444فصلنامه فرهنگ مردم ايران

مقاومت نشان میدهد گهمان . 87 :دورکیم هدف از کیفر را جلتوگیری از تکترار جترم
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نمی داند ،بلکه نق

و معنای آن را ارضای وجدان جمعتی تلقتی متیکنتد زیترا همتین

وجدان جمعی است که با کردار یکی از اعضای جامعه جریحهدار شتده استت .وجتدان
جمعی غرامت میطلبد و مجازات گناهکار غرامتی است که به احساستات همگتان داده
میشود  .این در حالی است که در حقوق ترمیمی ،سخن بر سر تنبیه کردن نیست ،بلکته
هدف ،برگرداندن انتظام امور بر مدار عدالت و همانگونه استت کته بایتد باشتد؛ بترای
مثال ،کسی که قرض خود را ادا نکرده ،باید ادای

کند گارجمندی و نتوروزی. 2833 ،

از وجوه مشخصهای که دورکیم در تمیز میان جامعه مکانیکی و جامعه ارگانیکی بته آن
اشاره میکند ،میزان شدت مجازات فرد خاطی از سوی وجدان اجتماعی جامعته استت،
به این معنی که اگر شدت مجازات بیشتر باشد و حالت انتقتامجتویی و تنبیته بته ختود
بگیرد ،جامعه سنتی است اما در صورتیکه مجتازات تعیتین شتده از ستوی جامعته ،در
جهت اصالح و تربیت فرد کج رو و تطبیق مجرم با هنجارهای اجتماعی باشتد ،جامعته،
ساختاری سازمند یا به عبارت دیگر ،صنعتی و پیشرفته دارد .گهمان .
مارشال بر این باور است که عدالت ترمیمی ،پاسخ و واکنشی به بزه است کته در آن
بر ترمیم و جبران خسارتهای بزهدیده ت کید میشود .این تعریف ،همچنتین بزهکتار را
نسبت به آسیب رساندن و خسارتی که به وجود آورده مس ولیتپذیر میستازد و آشتتی
را در میان گروهها موجب میشود گشیری . 124:2835 ،مارشال اهداف عدالت ترمیمتی
را توجه کامل به نیازهای جسمانی ،متالی ،روانتی و اجتمتاعی بتزهدیتده ،پیشتگیری از
ارتکاب جرم از طریق بازسازگار کردن بزهکار ،مس ول دانستتن بزهکتار در قبتال جترم
ارتکابی ،بازسازی جامعه محلی از طریق حمایتت از بتازپروری بزهکتار ،فتراهم آوردن
ابزاری برای جلوگیری از تورم پروندهها در نظتام عتدالت کیفتری و کتاه

هزینتههتا

میداند .گرایت و مارشال. 34:2838 ،
ماتزا معتقد است که بزهکاران دارای اعتقاداتی اخالقی و متعارفاند ،ولی آنهتا را بتا
توجیههایی بیاثر میسازند تا بتوانند مرتکب اعمال بزهکارانه شوند ،بتیآنکته احستاس
گناه کنند .نظریه ماتزا ت کید متیکنتد کته بزهکتاران ،بته نظتم اخالقتی متعتارف پیونتد
میخورند و برای ارتکاب اعمال بزهکارانه باید خودشتان را از قیتد و بنتدها آزاد کننتد
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گولد و همکاران . 132:2837 ،به طور خالصه ،چارچوب کلی نظریه ماتزا از ایتن قترار
قانون شکنی و ارتکاب جرم ،فرایندی روانی در ذهنشان شکل میگیرد که ارتکاب جرم
را بر اساس فنون خود ،موجه میسازند و با استفاده از این ستازوکارها ختود را از قیتود
اجتماعی رها میکنند گرحیمینتژاد و همکتاران . 34:2834 ،عتدالت ترمیمتی ،الگتویی
نوظهور و در عین حال ،کهن و ریشهدار از عدالت کیفری است که از دهههای  70و 30
قرن بیستم میالدی تجدید حیات یافتته استت .مفهتوم یادشتده ،نخستت در کشتورهای
امریکای شمالی ،استرالیا و زالندنو رواج یافت .از نظتر اندیشتمندان ،دلیتل گترای

بته

عدالت ترمیمی در دهه های اخیر ،ناتوانی نظام عدالت کیفری ستنتی بتوده استت .متدل
کالسیک یا سنتی عدالت کیفری ،شامل عدالت سزادهنده و عدالت بازپرورانه استت کته
در آن ،عدالت سزادهنده ،ناظر بر جرم است و عدالت بازپرورانته بتر بزهکتاری توجته
دارد؛ به این ترتیب ،در دهههای اخیر ،به دلیتل ناکارآمتدی ایتن نظتام ،نهضتتی بته نتام
عدالت ترمیمی مطرح شده است که به اعتقاد طرفتداران آن متیتوانتد در حتل و فصتل
مس لهای که با ارتکاب جرم ایجادشده است ،خصتومت ،تتن

اختتالف ناشتی از آن را

بین بزهدیده و بزهکتار ،در جامعته محلتی و در چتارچوب فراینتد متذاکره و مصتالحه
جمعی ،رفع و ترمیم کند گنجفی ابرندآبادی . 13:2831 ،عدالت ترمیمی فراینتدی استت
که طی آن ،تمامی اشخاصی که در پدیده مجرمانه دخیل هستند ،گرد هم میآینتد تتا بتا
مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزهدیده ،بزهکار و جامعه،
بعد از وقوع جرم چتارهاندیشتی کننتد گعباستی . 57:2831 ،هتوارد زهتر 2نیتز عتدالت
ترمیمی را اینگونه تعریف میکند« :عدالت ترمیمی فرایندی است بترای درگیتر نمتودن
کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و
توجه به صدمات ،زیانها ،نیازها و تعهدات جدیتد ،التیتام و بهبتود بخشتیدن و راستت
گردانیدن امور بهاندازهای که امکتانپتذیر استت ،اقتدام نماینتد» گزهتر . 74:2833 ،وی
معتقد است که اصول عدالت ترمیمی عبارتاند از:
1. Howard Zehr
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است کته بزهکتاران ،قواعتد و مقتررات حتاکم بتر جامعته را ارج متینهنتد امتا بترای
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ت جرم ،تعدی و تجاوز نسبت به مردم و روابط میان فردی است.
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ت تعدی و تجاوز موجد تعهداتی است.
ت اصلیترین تعهد ،اصالح امور گدرست کردن آنچه تخریبشده است گهمان. 52 :
در خصوص عدالت ترمیمی ،دو دیدگاه کلتی وجتود دارد .برختی از پژوهشتگران،
تاریخچه عدالت ترمیمی را به قدمت تاریخ زندگی بشر می دانند .برای نمونه جان بری
ویت ،عدالت ترمیمی را به عنوان الگوی برجسته عدالت جنایی در سراسر تاریخ بشر و
برای همه مردم جهان مطرح میسازد گ . 517 :2835استدالل این دستته از پژوهشتگران
این است که در طول تاریخ زندگی بشر ،سنتهای ترمیمی اجرا میشدند و حلوفصتل
اختالف از طریق برنامههتای قتومی و قبیلتهای کته در نهایتت ،بته ستازش و مصتالحه

میانجامید ،صورت میگرفتت .در همتین زمینته المتار ویتتکمت  2متدعی استت کته
خونخواهی بهندرت در میان جوامع اسکیمویی ،حتی در موارد قتل عمد دیده میشتد و
این ناشی از قابلیت آنها برای حلوفصل اختالفات بود .به نظر وی ابداع عبتارت تترمیم
و جبران توسط آلبرت اگالش 1مطابق با عرفها و سنتهتای جوامتع استکیمویی بتود.
ایشان تاریخچه عدالت ترمیمی را از زمان تشکیل اجتماعات انستانی قلمتداد متینمایتد
گرحیمینژاد و همکاران. 33:2834 ،
اهداف عدالت ترمیمی را بهطورکلی میتوان در چند مقوله خالصه نمود:
 2عدالت ترمیمی درصدد آن است آنچه نقض شده بهبود یابد و مهمترین هدف در
رویکرد ترمیمی توجه به نیازها و دلمشغولیهای بزه دیده است گغالمی. 12 :2835 ،
 1رویکرد ترمیمی در پی آن است کته بتزهدیتده و بزهکتار را بته مثابته دو انستان
صاحب کرامت پنداشته و ترس و دلهره را از بزهدیده برطترف ستازد تتا از بتزهدیتدگی
ثانویه وی پیشگیری کند گرایت. 15 :2834 ،
پنج ویژگی کلیدی عدالت ترمیمی:
● عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکت کامل و اتفاقنظر و اجماع؛
● عدالت ترمیمی در جستوجوی آن است که آنچه را که نقض شده است ،بهبود بخشد؛
1. Elmar Weitkamp
2. Albert Eglash
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● عدالت ترمیمی در جستوجوی ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم است؛
است که در نتیجه جرم گسسته شده است؛
● عدالت ترمیمی در جستوجوی تقویت جامعه محلتی جهتت پیشتگیری از زیتان
جرم در آینده است گرحیمینژاد و همکاران. 32 :2834 ،
روش پژوهش

روش پژوه
پژوه

بر شیوه اسنادی و تاریخی ت جامعهشناختی متکی است .اسنادی کته در

مورد استفاده قرار گرفتهاند ،به طور عمده ،شامل اطالعات و نتایجی هستند کته از

سوی نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حتوزه متورد بحت
پژوه

فتراهم آمتدهانتد .منظتور از

تاریخی بازسازی نظاممند و عینی گذشته است که از طریق گردآوری ،ارزیتابی و

تعیین صحت و سقم و ترکیب حوادث به منظور اثبات وقتایع و تحصتیل نتیجتهای قابتل
دفاع صورت میگیرد و اغلب بر فرضیهای معین مبتنی است گایزاک و مایکتل. 54:2874 ،
پژوه

تاریخی مطالعه نظاممند و دقیق گذشته است و پژوهشگر تاریخی با مهارت تمتام

بر روی نکاتی درباره یک واقعه یا یک شخص کار میکند گاسمیت . 827:2333 ،پژوه
تاریخی کاربرد روش علمی در مسائل تاریخ است .این پژوه

در حقیقتت ،جستتجویی

منظم در اسناد و مدارک و منابع دیگتری استت کته در زمینته مترتبط بتا پرست
حقایقی را دربردارند .بنابراین پژوه

محقتق،

تاریخی ضرورتاً با وقایعی سر و کار دارد که پتی

از تصمیم پژوهشگر به مطالعه آنها به وقوع پیوسته است گدالور148:2830 ،
ريشهشناسی آيین خونبس /خونصلد
خونصلح وا ه ای است که بیشتر در کرمانشاه کاربرد دارد و در میان اقوام دیگتر ،از
جمله بختیاری ها و اهالی لرستان ،بیشتر با عنوان خونبس شناخته متی شتود .بته همتین
دلیل معنای لغوی آن را باید ذیل وا ه خونبس یا خونبست یافت .در فرهنگ دهختدا،
ذیل خون بست ،به فدیه قتل؛ خون بها و دیه؛ و ذیل خون بست کردن به ختون برکتردن،
قصاص قتلی را به ادای دیه بدل کردن ،دیه قتل را گرفتن و از قصاص عفو کردن اشتاره
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● عدالت ترمیمی در جست وجوی بازگرداندن وحتدت و همتاهنگی بته آن چیتزی
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شده است .به هر ترتیب ،وجه تسمیه ختونبتس ،بته احتمتال ،جلتوگیری و بنتد آوردن
خونریزی هایی است که پیامتد قتتل اولیته و در مقتام انتقتام از ستوی طترفین صتورت
میگیرد؛ اما خونصلح در اصطالح ،پاسخی جامع بته قتتل از ستوی جامعته محلتی ،بتا
هدف ترمیم شکاف به وجود آمده است؛ به این شکل که در این سنت و طتی مراستمی
خاص ،بزرگان و ری سفیدان با به همراه داشتن کارد و قرآن ،قاتل را دستت بستته نتزد
خون داران حاضر می کنند تا او را قصاص کنند یا به عظمت قرآن ببخشند گرضوی فترد
و همکاران . 123:2835 ،خونبس بر آنچه موجتب بنتد آمتدن ختون از زخمتی شتود،
خون بها ،دیه خونبها کردن ،از خونریزی بازداشتن ،قصاص قتلی را با دیه بتدل کتردن،
دیه قتل شدن و از قصاص عفو کردن آمده است گدهخدا 383 :2842 ،این امر هنگتامی
مطرح است که قتلی رخ میدهد و از سوی کالنتران دو طایفه جلسهای تشکیل میشتود
تا خون را ببرند .با این رسم ،خون بها را تعیین می کنند و دختتری از ختانواده قاتتل بته
مقتول می دهند .به طور معمول ،خونبها از طایفته قاتتل جمتعآوری متیشتود و حکتم
تعاون را دارد گخسروی. 270 :2871 ،
در جوامع گذشته ،بسیاری از مردم ،برای حفظ سنتها و قوانین خود از کتابت آنهتا
بر سنگ و غیره استفاده میکردند .با این حال فرهنگهایی نیز وجود داشتهاند کته بترای
نگارش و ثبت مکتوب سنتهایشان ارزش چندانی قایل نبودهاند گکیپنبترگ. 24:2838 ،
شاید به همین دلیل ،در خصوص مبدم تاریخی ختونصتلح متدرکی قابتل استتناد و یتا
سندی مکتوب متعلق به یک دوره زمانی خاص در دست نیست و آنچته در ایتن متورد
عنوان میشود ،مبنتایی روایتی ت شتفاهی دارد .برختی از نویستندگان بتا ذکتر وقتایعی
تاریخی ،آغاز این سنت و نیز ستنت فصتل را اوایتل دوره استالمی یتا دوران جاهلیتت
میدانند .گرضوی فرد و همکاران. 123:2835 ،
شناسایی کارکرد تنبیهی و ترمیمی خونبس

ـ کارکرد ترمیمی :حلوفصل نزاع و حفظ جامعه
در بین عشایر لک ،در مقابل قتلی که بین دو خانواده از یک ایل رخ بدهد ،برای آشتتی و
گذشتن از خون مقتول ،مبلغی پول ،تعدادی اسلحه گرم و یک یا چند دختر از طترف طایفته
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قاتل به خانواده مقتول داده میشود گطالب و عنبری . 232 :2833 ،اما ایالت ،با تکیه بر بتاور
در حق آنان صورت بگیرد ،درصدد انتقام برمیآیند و نزاع بین دو طایفته یتا دو ختانواده ،در
صورت نبود میانجیگری اشخاص خیّر و بزرگان ایل ،به کشت و کشتتار متیانجامتد ،البتته
دخالت بزرگان طایفه باع

میشود تا جلوی هرگونه خونریزی گرفتته شتود؛ بترای اینکته

ضمن پیشگیری از هرگونه اقدام انتقام جویانه ،زمینته تفتاهم نستبی فتراهم آیتد ،نخستت بتا
بزرگان دو طایفه وارد مذاکره میشوند و آنگاه با فروک

کردن موضتوع نتزاع ،بترای اینکته

بتوانند هر چه بیشتر دو طایفه را به هم نزدیک کنند ،پیوند خونی بین آنهتا برقترار متیکننتد.
هرگاه در اثر نزاعی که میان دو طایفه در متیگیترد ،قتلتی رخ دهتد ،ختانواده قاتتل یکتی از
دختران طایفه خود را به عقد و ازدواج فردی از خانواده مقتول درمیآورند تا از ختونریتزی
بیشتر جلوگیری شود .به این ترتیب ،رسم خونبس در میان عشایر ،بته مجموعته رفتارهتای
منظم ،سنجیده و معناداری اطالق میشود که سه گروه اجتماعی ذینفع ،با هدف پایتان دادن
به اختالفات قومی و قبیلهای ایل و تبار خود در پی

میگیرند .این سه گتروه عبتارتانتد از

 2کسان ،طایفته ،ایتل یتا دودمتان مقتتول 1 ،کستان ،دودمتان ،طایفته یتا ایتل قاتتل و 8
ری سفیدان ،سادات و بزرگان بیطرف .گارجمندی و نوروزی25 :2833 ،
خونبس ،کن

اجتماعی به هم پیوستهای است که میان اعضای سته گتروه یتاد شتده

صورت میگیرد تا در نهایت ،به سازش و توافق دست یابنتد .در ایتن فراگترد اجتمتاعی،
میانجیگری یا کوش

برای نزدیک کردن دو سوی اختتالف ،بته معنتای اهمیتت دادن بته

افراد خودی یا اعضای گروه ،با رعایت آداب ،سنتها و عرف اجتماعی است که بتا تکیته
بر میثاقهای جامعه در قالب تشریفات ،شعائر و سنتهای معین یا حتی گتاه در حتالتی از
شور و انجذاب و تحریک عاطفی ،همراه با هراس اجتماعی انجام میگیرد .آیین برگتزاری
خونبس ،متضمن رفتارهای جمعی تومم با ابراز احساساتی مانند گریه کردن زنان و متردان
متخاصم است که به تغییرات درونی و ذهنی آنان میانجامد و بویژه منجر به عقدهگشتایی
و فروک

کردن کینههای درونیشان میشود .این تغییرات گاه با چنان واکن های روانتی

شدیدی همراه است کته برختی اعتقتاد دارنتد کته در مراستم ختونبتس ،جنبتههتایی از
جادوگری نیز به چشم میخورد .گهمان
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و خلقوخوی خود در غیرتمندی ،کمتر ظلم و فشار را تحمل میکننتد و چنانچته اجحتافی
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خونبس مراسمی نمادین است که از قبل ،توافقاتی مبنی برگذشت در خصتوص آن
شماره  06بهار 9911

صورت میگیرد چون اگر قرار بتر قصتاص و داغتدار کتردن ختانوادهای دیگتر باشتد،
برگزاری چنین مراسمی کار بیهوده است .پس از اجرای مراسم و آشتی کردن دو طرف،
توافقاتی رسمی بین دو طایفه صورت میگیرد تا با پایانی خوش ،ایتن ختونختواهی را
فیصله دهند؛ از جملته ،رد و بتدل شتدن یتک دختتر از طایفته فترد قاتتل بتا یکتی از
خویشاوندان نزدیک فرد مقتول تا به حرمت این وصلت ،غائله برای همیشه خاتمه یابد.
البته امکان دارد که مبلغی پول و اقالمی نظیتر استب و تفنتگ نیتز بترای تستلی ختاطر
خانواده مقتول به آنان پرداخت شود .در گذشته وقتی اختالفی در میان بزرگتان دو ایتل
به وجود میآمد ،شعله های

دامن دو یا چند طایفه را در بر میگرفتت و منجتر قتتل و

قشونکشی برای خونخواهی فرد مقتول میشد حتی چهبسا اگر فرد قاتل از طرف طایفه
مقتول کشته میشد ،باز هم طایفه فرد کشتهشده درصدد انتقام از طایفه مقابل برمتیآمتد
و این دور ،سلسلهوار ادامه مییافت .در همین زمینته و بترای جلتوگیری از در گترفتن
جنگهای طایفهای و خانمان برانداز ،در آن زمان که مراجعه بته دادگتاه و دستتگاههتای
قضایی مرسوم نبود ،خونبس بنا نهاده شد تا سالهای سال ،میانهدار مردمان باشتد .ایتن
مراسم که با تشریفات خاص و با حضور میانهداران و ریت ستفیدان برگتزار متیشتود،
حضور مردان بالغ دو طایفه درگیر را میطلبد؛ طایفهای که فرد قاتل متعلق به آن استت،
برای پایان دادن به خونخواهی و برگرداندن آرام  ،فرد خطاکار را در برابتر ختانواده و
طایفه فرد مقتول ،با پوشانیدن کفن و دستتبستته حاضتر متیکننتد .ایتن مراستم طبتق
توافقاتی که میانداران از قبل صورت دادهاند ،در روز مشخص صورت میگیرد .در ایتن
میان ،ری سفیدی که از سوی دو طایفه قابلاحترام و مورد اعتماد است ،بتا یتک جلتد
قرآن و خنجری که بر روی دستان

قرار داده است ،قاتتل را بترای بخشتوده شتدن یتا

کشته شدن از سوی خانواده مقتول ،اعتراف به جرم خود و اظهار نتدامت و درخواستت
بخشودگی ،همراهی میکند ،البته حضور ری سفیدان و میانهداران همراه با انتظار مبنتی
برگذشت است .در این لحظه است که معنتای واقعتی راه رفتتن بتر لبته تیتغ احستاس
می شود؛ مرگ و زندگی به گونهای کامالً آشکار همراه با اضطراب و نگرانی با هم جدال
میکنند و همه چیز به آری یا نه گفتنی بند است؛ درواقع ،آری یا نه گفتنتی ،فترد را بته
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زندگی میبندد یا بند زندگیاش را میگسلد .هر لحظه این انتظار میرود کته داغ عزیتز
قرار دهد و به عملی که او را آرام و دیگران را آشفته میسازد ،وادار کند .طترف مقتتول
باید در یک لحظه تصمیم بگیرد یا خنجر را در سینه قاتل فروکند و ننگ گذشت نکردن
را چون داغ بر پیشانی خود حک کند تا با داغ دیگری که بر جان عزیزان
به آرام

صوری دست یابد و یا بر آت

متیگتذارد،

خشم و غضب خود فایق آید و در برابر کالم

نورانی خداوند و ری ِ سفید و مبارک فرد میانجی که اگر سید هم باشتد ،دوچنتدان بتر
ارزش قضیه میافزاید ،سر تعظیم و گذشت فرود آورد .در این شرایط ،فترد میتانجی یتا
یکی از همراهان ،درحالی که قرآن و خنجر را بر روی دستان خود و گتاه بتر روی یتک
سینی مزین با پارچه سبز ،نگه داشته و فرد قاتل نیز در جوار او قترار گرفتته استت ،بته
سوی طایفه فرد مقتول پی

میرود و در همان حال ،الفا و جمالت خاصتی را مبنتی

بر درخواست گذشت و عفو ادا میکند .قاتل ،کفنپوش و با دستان بسته ،مقابتل طایفته
مزبور زانو میزند ،سرش را فرومیافکند و در انتظار سرنوشت خود میمانتد .در چنتین
مواردی ،به حرمت کالم خداوند و بته دلیتل احترامتی کته مردمتان ایتن منتاطق ،بترای
ری سفیدان ،سادات و بتزرگ زادگتان قایتل هستتند ،گذشتت را بتر قصتاص تترجیح
میدهند .نکته جالبی که در سنت خونبس در میان ایل لتک رواج دارد ،ایتن استت کته
وقتی در جنگ قبیلهای و طایفهای قتلی اتفاق میافتاد؛ شرط اول عبارت از این بتود کته
بایستی تمامی خسارات مالی ،چه به صورت کاال و چه به طور نقدی پرداختت شتود و
بعد در مرحله آخر ،دختر ،برای اینکه جنگ دیگری آغاز نشود ،بهعنوان عروس به ایتل
یا طایفه مقتول داده میشد .البته دختری که در بح

خونبتس مطترح متیشتود ،بایتد

ازلحا ظاهری ،مورد پسند ایل مقتول باشد .در این آیین ،دختران را بته عنتوان جتنس
دست دوم تلقی نمیکردند ،بلکه حتی برخی از آنتان بتا روابتط اجتمتاعی مناستبی کته
داشتند ،میتوانستند جایگاه خوبی برای خود کسب کننتد .کستب ایتن موقعیتت باعت
میشد که رابطه خونی و تازهای بین دو ایل برقرار شود و احتمال وقتوع دوبتاره جنتگ
کاه

یابد .بهخصوص اگر دختر صاحب فرزند متیشتد ،موقعیتت اجتمتاعی عتروس

خونبس تغییراتی عجیب مییافت .به طور معمتول ،فرزنتد ذکتور ،بته افتزای

منزلتت
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از دست رفته با دیدن قاتل طغیان کند و فرد را در هالتهای از احساستات ،تحتت تت ثیر
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اجتماعی زنان خون بس ،کمک بیشتری میکرد و آنان را از پایگتاه اجتمتاعی پتایین بته
شماره  06بهار 9911

منزلت باالتری میرساند .به عبارت دیگتر ،چتون فرزنتد پستر ،جتایگزین فترد مقتتول
میشد ،نگاه همه به این خانواده بهخصوص پسر عروس خونبس تغییر مییافت و افراد
ایل برای او ارزش فوقالعادهای قایل میشدند .چنین فرزندی از یک طترف ،بته بهبتود
روابط اجتماعی بین دو قبیله خوندار و اتحادشتان کمتک متیکترد و از طترف دیگتر،
جایگزین فرد مقتول میشد و نام او را زنده میکرد .با این حتال ،قابتل ذکتر استت کته
تعیین خونبس به دو مالک اجتماعی و اقتصادی بستتگی داشتت .ختونبهتا بته نستبت
منزلت اجتماعی افراد تعیین میشود ،هر چه مهریه باالتر باشد ،ختونبهتا بیشتتر استت،
بنابراین ،خونبهای امیر یا خانواده امیر ،ری ستفیدان ،مالهتا و شتیوخ قبیلته ،بیشتتر از
رعیت و غالم است .اگر فردی از قبیل مقامات باال مانند خان و کدخدا به دستت کستی
کشته شود ،بستگان او به خونخواهیاش برخیزند و قاتل را قصاص متیکننتد ،امتا اگتر
فردی از این دسته ،شخصی از درجات پایین مانند نتوکر یتا غتالم را بته قتتل برستاند،
خانواده مقتول اجازه انتقامگیری ندارند ،بهخصوص اگر فاصله طبقتات قاتتل هتم زیتاد
باشد ،در این موارد ،بزرگان قوم دخالت میکنند و به پرداخت خونبهایی بهحکم قاضی
یا دستور حاکم بسنده میشود تا غائله فیصله یابد .اگر شخصی از خانواده ثروتمندی بته
قتل برسد و یا مقتول ،فرزند حاجی یا افراد سرشناس ایل باشد ،حتماً باید بتا مداخلته و
همکاری اشخاص این انتقام صورت بگیرد اما اگر از قشتر فقیتر باشتد ،قصتاص امتری
سخت و دشوار خواهد بود چرا که طرف قاتل میتواند با پرداخت ،پول نظتر اشتخاص
را به نفع خود تغییر دهد .به این ترتیب با ایتن رستم ،خویشتاوندی جتایگزین دشتمنی
میشود و البته زنان باید سختترین شرایط اجتماعی را تحمل کنند.
ـ کارکرد تنبیهی خونبس
در جوامع سنتی ،آن بخ

از هستیهای فردی که تتابع احساستات مشتترک استت،

تقریباً معادل تمامی این هستیهاست .در مقابل ،در جوامعی که تمایزهای اجتماعی میان
افراد ظاهر میشوند ،هر کسی آزاد است در سهم زیادی از اوضاع و احوال ،بته دلختواه
خوی

فکر کند ،بخواهد یا عمل کنتد .در جوامتع برختوردار از همبستتگی مکتانیکی،
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مهمترین بخ

هستی فرد ،تابع فرمانها و ممنوعیتهای اجتماعی است ،به این معنا که

است ،نه فرد و فرد از این فرمانها و ممنوعیتها به عنوان اطاعت از یتک نیتروی برتتر
پیروی می کند .در جوامع سنتی دارای همبستگی مکانیکی ،وجدان جمعی ،بتزرگتترین
بخت

هستتیهتای فتردی را دربرمتیگیترد و احساستات مشتترک از نیتروی عظیمتتی

برخوردارند که از طریق شدت کیفرهایی که به افراد خاطی و زیرپاگذارنده ممنوعیتهتا
داده میشود ،میتوان به اهمیت آن پی برد .هر چقدر وجدان جمعی قویتر باشد ،خشم
عمومی بر ضد جرم ،یعنی بر ضد تخطی از فرمانهای اجتماعی ،حادتر است .گبه همین
دلیل نیز حقوق و آزادی افراد بویژه دختران در این آیین ،بر اساس فرمتانهتای جمعتی
مقدس تلقی شده به نفع ترمیم جامعه ،کنار میرود در نهایت ،وجدان جمعتی تنهتا بته
صورت عام نیست ،بلکه موارد خاص نیز دارد .هر یک از کردارهای هستتی اجتمتاعی،
بویژه هر یک از مراسم مذهبی ،با دقت کامل تعریف شدهاند .وجدان جمعتی ،جزئیتات
تفصیلی هر کردار و اعتقادی را تعیین کرده است اما در جامعهای که همبستگی ستازمند
بر آن حاکم است ،دایره عمل آن بخ

از هستی که تابع وجدان جمعی استت ،کتاه

مییابد و واکن های جمعی بر ضد تخطی از ممنوعیتهای اجتماعی تضعیف میشود،
بویژه دامنه تعابیر فردی فرمانهای اجتماعی نیز توسعه بیشتری مییابد .دورکتیم معترف
جامعه مکانیکی را حقوق تنبیهی میداند که خطاها یا جرایم را کیفر میدهتد ،همچنتین
حقوق ترمیمی یا تعاونی که ذات آن به کیفر رساندن افراد به دلیل تخطیشتان از قواعتد
اجتماعی نیست ،بلکه احیای امور در صورت ارتکاب خطا یا ایجاد همکاری بتین افتراد
است .هر چقدر وجدان جمعی گسترده تر ،نیرومندتر و خصوصیت یافتهتر باشد ،تعتداد
کردارهایی که جرم شمرده میشوند ،یعنی یک فرمان اجتماعی یا ممنوعیتت را زیتر پتا
میگذارند یا به طور مستقیم ،با وجدان جمعی مقابله میکنند ،بیشتر است .گارجمندی و
نوروزی2833 ،
در مجموع کارکرد اجتماعی خونبس عبارت است از:
الف ایجاد نزدیکی و احساس دوستی بیشتر میان اعضای ایل؛
ب ت مین آرام

عمومی با خاتمه دادن به منازعه؛
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منشاء ممنوعیتها و فرمانهایی که بر اکثریت اعضای گتروه تحمیتل متیشتوند؛ گتروه
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ج گردآوری گروهی اعضای ایل یا طایفه ،با هدف مشارکت آنها در امور مربوط به
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خود؛
د حرمت نهادن به دین با آویختن قرآن بر گردن قاتتل یتا دادن آن بته دستت او و
احترام خانواده مقتول به قرآن با عفو قاتل؛
هت آموزش حرمت به ارزشهای دینی ت اجتماعی ،مانند بستن بازوی قاتل بته بتازوی
یک نفر سید و بازوی دیگر او به بازوی یک نفر از معمرین و محترمان طایفه میانجی؛
و آویختن کارد و کفن بر گردن قاتل که هم ایجاد رعب و هراس میکند و هم اثتر
بازدارنده دارد؛
ز تنبیه ترذیلی یا تحقیر خانواده قاتل؛
ح نادیده گرفتن حقوق فتردی گبته ویتژه دخترانتی کته بترای ختونبتس انتختاب
میشوند به نفع حقوق جمعی و ترمیم جامعهای که مردان چه آگاهانه و چه ناآگاهانته،
با نزاع درصدد تزلزل آن برآمدهاند گهمان .
جمعبندی

آیینها و رسوم هر ملت ،قوم یا طایفهای ،نمایی از سرمایههای فرهنگی و فکتری آن
جامعهاند .هر یک از آداب یا رسوم ،به دلیل ناشناخته بودن برای ستایرین شتکلی متبهم
دارد و آمیختهای از تعتارضها ستت .همتین ابهتام و غیرقابتل فهتم بتودن بترای افتراد
غیرخودی ،سبب شده است تا دیگرانی همچون دورکیم ،شناخت ناقص ،کلی و مبهمتی
از این آداب و رسوم کسب کنند .در واقع ،آیینها در وهله نخست رویتارویی بتا آنهتا،
شکلی عجیبوغریب دارند و برای مخاطبی که قصد بررسیشان را دارد ،غیرمنطقتی بته
نظر میرسند اما کمی که از مطالعه و آشنایی بیشتر با آنها میگذرد ،شتناخت هتر یتک،
رنگ و بویی تازه مییابد؛ آنچه در نگاه اول ،چیزی جز یک پیوند صوری و ظاهری بته
نظر نمیرسد ،در واقع ،نمتایی از سترمایههتای فکتری و فرهنگتی هتر جامعته ،یتا بته
طورکلی ،سطح سرمایه اجتماعی آن ،با کارکردهای متفاوت است .مقاله حاضر ،به دنبال
تحلیل و بررسی آیین خونبس به مثابه یکی از مناسک اجتماعی بوده است .بتا بررستی
دقیق جوامع سنتی که آیین خونبس در آنها رواج دارد ،میتوان دریافت که ایتن آیتین،
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همان قانون نانوشته عدالت ترمیمی اما به شکلی دیگر است .درواقع ،میزان رواج قتانون
جامعه در مقایسه با سایر جوامع آنارشیستی ،موفقتر عمل میکند؛ اما قوانین بهویتژه در
جوامع سنتی ،همیشه نوشتهشده و در چارچوبی مشخص تعیین نمیشوند ،بلکه گاه نیتز
خود را به صورت آیینهایی خاص نشان میدهنتد .برختی قتوانین همچتون عتدالت و
رعایت آن ،جلوههای خاص خود را دارنتد کته بستته بته نتوع جترم ارتکتابی تفتاوت
مییابند؛ برای مثال ،عدالت ترمیمی و عدالت تنبیهی .آیین ختونبتس بته مثابته عتدالتی
ترمیمی در نظر گرفته متیشتود کته ختود قتانونی نانوشتته استت و حکایتت از ستطح
توسعهیافتگی فکری جوامع سنتی دارد چنان که نشان میدهد هتر جامعتهای ،بتا وجتود
سنتی بودن ،سازوکارهای متفاوتی برای حفظ نظم اجتمتاعی دارد و تتالش متیکنتد بتا
استفاده از برخی آداب و رسوم ،مشتکالت آتتی ختود را حتل کنتد؛ بنتابراین ،عتدالت
ترمیمی نهفته در آیین خون بس ،همان کارکرد غالب این رسم را در جامعه سنتی نشتان
میدهد در حالی که کژکارکرد آن ،نادیده گرفتن حقوق و خواست دخترانی است که در
این آیین به نوعی قربانی میشوند چرا کته هرچنتد ازدواج مبنتای تشتکیل ختانواده بته
عنوان مهمترین و ابتداییترین نهاد اجتماعی به شمار میرود ،یک انتخاب فتردی استت
و به این ترتیب ،آیین خون بس در کنار کارکردهتای ایجتابی همچتون حفتظ جامعته و
جلوگیری از نزاع ،دارای کارکردهای ستلبی و تنبیهتی همچتون نادیتده گترفتن حقتوق
دختران نیز هست اما نکته حایز اهمیت این است که پدیدههتای انستانی امتوری نستبی
هستند که با گذر زمان ،امکان جرح و تعدیل و حتی تغییر و حذف آنها فراهم میشتود.
اینکه پدیدهای حذف شود ،بستگی به پیشرفتهای حاصل در ستایر زمینتههتای فکتری
دارد .آیین خونبس نیز با توجه به اینکه امروزه قوانین دیگری جایگزین آداب و رستوم
قانونمآبانه شدهاند ،کاربردهای خود را در کاه

اختالفات قتومی و قبیلتهای از دستت

داده ،اما به هر حال ،جزء خاطرات و حافظه مشترک مردمان سرزمینی استت کته بتا آن
زیستهاند و نمیتوان آن را نادیده گرفتت .بترای پتی بتردن بته اهمیتت آداب و رستوم
مختلف باید به بررسی آنها پرداخت و نشان داد که گذشتگان سنتی ،برخوردار از ستطح
فکری و فرهنگی پایین و به دور از مدنیت نبودهاند ،بلکه متدنیت را در چهترهای دیگتر
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در هر جامعه نشان از سطح سرمایه اجتماعی دارد ،هرچه قوانین بیشتتری حتاکم باشتد،
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به نمای

گذاشتهاند؛ چنان که در جوامع آنان میتوان سطح باالیی از سترمایه اجتمتاعی
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ت فرهنگی را البته به شکلی دیگر مشاهده کرد؛ قوانینی که حتتی در برختی مواقتع ،کتار
آیی و ضمانت اجرایتی بیشتتری نستبت بته قتوانین رستمی بتا ضتمانتهتای اجرایتی
تثبیتشده دارند .آیین خون بس نیز یکی از نمادهای اصتلی سترمایه اجتمتاعی جوامتع
سنتی به شمار میرود ،سرمایهای که زمینههای رشد و سازندگی جوامع را فتراهم آورده
است؛ چهبسا اگر این قوانین ابتدایی ولو در قالب آدابورسوم ،رایج نبود ،بشر امتروزی
هی گاه به فکر وضع قوانین مدرنی که ریشه در قوانین سنتی دارند ،نمیافتاد.
جدول شماره  :1مقایسه تطبیقی کارکرد مناسک خون بس

کارکرد تنبیهی

کارکرد ترمیمی
پنشگنری از خشونت و نزاعهای دستهجمعی

جمعگرایی افراطی

ایجاد صلح و آرامش نسبی

رعایت نشدن حقوق شهروندی

تقویت انسجام

خشونت علنه زنان

اختالط قومی

بدرفتاری نسبت به شخصی که از خانواده قاتل
وارد خانواده مقتول شده است

گسترش روابط صلح و نوعدوستی

تخریب

کاهش کننه و عداوت

نگاه به زن بهعنوان جنس فرودست جامعه

گسترش حس نوعدوستی

رواج مردساالری

افزایش منزان مشارکت

گسترش منزان ازدواجهای اجباری

افزایش جایگاه تقدسات دینی

تعارض شدید با فرهنگ مدرن فردگرا

تقویت ارزشهای جامعه سنتی و حفظ نادیده گرفت حق انتخاب افراد
آدابورسوم
ترویج روحنه گذشت و فداکاری

کاهش ترس از جرم قتل به دلنل قربانی شدن
زنان به جای مردان

کمک به پنشرفت و سازندگی اجتماع

دلزدگی از قوانن و باورها بهویژه از جانب زنان
که زمننه خنانت را فراهم میآورد.
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