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Background and Aim: This article tries to study the provisions of Article 381 

of the Islamic Penal Code of 1392 based on the study of criminal policy and to 

point to the discourse of participatory criminal policy and its effects in the 

execution and fall of the sentence of premeditated murder in the book of 

retribution.  

Materials and Methods: The research method in this paper is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: Ethical considerations regarding the writing of texts as 

well as references to sources were observed. 

Findings: The findings of this study indicate that the prosecution of the 

offender and the punishment of retaliation in premeditated murder are subject to 

the request of the guardian, but in case of pardon and compromise with the 

offender, the responsibility in terms of public is left to official government 

authorities. Thus, in Iran's criminal policy, the guardians of the tail, along with 

the government, the treasury and the Supreme Leader, participate in responding 

to the criminal phenomenon of premeditated murder. 

Conclusion: In response to the violations of norms that occur in society, 

although in accordance with the provisions of the Islamic Penal Code, the 

determination and application of punishment is in the exclusive competence of 

the government. However, in determining, executing and dropping the 

punishment of retaliation, based on the teachings of jurisprudence, the victim 

and the guardian have been given an important role and position as the primary 

and secondary victims of premeditated murder. Islam can be mentioned. 
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 مقاله پژوهشی

 (11-1صفحات )

 قانون مجازات اسالمی  989سیاست جنایی ایران در ماده 

 1بیگی جمال

  .، ایرانمراغه، آزاد اسالمیدانشگاه واحد مراغه،  ،شناسی جزا و جرم حقوقآموزشی ، گروه دانشیار .1
 Email: jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir 

 

     11/13/1111: انتشار       13/1/1111: پذیرش     18/1/1111: ویرایش     11/8/1111: دریافت

 

 

 چکیده

 سیاست گفتمان به و بررسی جنایی سیاست مطالعات پایه بر را 9912 اسالمی مجازات قانون 989 ماده مقررات کوشد می مقاله این :زمینه و هدف

 .نماید اشاره قصاص کتاب در عمدی قتل کیفر سقوط و اجرا  در آن های جلوه و مشارکتی جنایی

 .تحلیلی است-روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی :ها مواد و روش

 .دهی به منابع رعایت گردید مالحظات اخالقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع :مالحظات اخالقی

 که است دم ولی تقاضای به منوط، عمدی قتل در نفس قصاص کیفر تعیین و بزهکار های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب یافته :ها یافته

 جنایی سیاست در ترتیب بدین. است واگذارشده رسمی دولتی مراجع به عمومی جنبه حیث از دهی پاسخ، بزهکار با مصالحه و گذشت صورت در البته

 .نمایند می مشارکت عمدی قتل مجرمانه پدیده به پاسخ در رهبری مقام و المال بیت، دولت کنار در نیز دم اولیای، ایران

 صالحیت  در کیفر اعمال  و تعیین، اسالمی مجازات قانون مقررات برابر هرچند، دهد می رخ جامعه در که هنجارهایی نقض به  پاسخ در :گیری نتیجه

 و اولیه دیده بزه عنوان به دم ولی و مقتول به، فقهی های آموزه از سیتأ با، نفس قصاص کیفر سقوط و اجرا، تعیین در لیکن است، دولت انحصاری

 توان می اسالمی مجازات قانون 989 ماده گفتمان در افتراقی جنایی سیاست از که جایی تا است شده داده  مهمی جایگاه و نقش، عمدی قتل ثانویه

 .یاد کرد
 .نفس قصاص، المال بیت، رهبری مقام، دم ولی، مشارکتی جنایی سیاست :کلمات کلیدی
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 مقدمه

یکی از جرائمی که همواره در کلیه جوامع  :بیان موضوع -9

 برابر در ها واکنش انسان. دهد قتل نفس هست بشری رخ می

 فرهنگ، آگاهی سطح با متناسب تاریخ ادوار همه در قتل نفس

 الواح در .است متغیر بوده و متفاوت ها آن عقالنی رشد و

 شریعت در و حمورابی قوانین مجموعه و در روم گانه دوازده

 و داشته وجود قصاص (ع)حضرت عیسی  و (ع)موسی  حضرت

 شرایطی با قصاص اصل هم اسالم در .است بوده قبول مورد

 9912قانون مجازات اسالمی . است گرفته قرار پذیرش مورد

سی از آیات و روایات اسالمی، موادی را جهت حمایت با تأنیز 

دیده  عنوان بزه دیده اولیه و اولیای دم به بزه عنوان از مقتول به

این قانون، مجازات قتل  989ماده . بینی نموده است ثانویه پیش

بته در نفس را در صورت مطالبه اولیای دم قصاص دانسته که ال

 .شود صورت عدم تحقق شرایط از حیث دیه و تعزیر عمل می

بدین ترتیب دولت در اجرای قصاص همسو با اولیای دم، برای 

گذار  قانون. نماید حمایت از مقتول و اولیای دم مشارکت می

واحوال و عرف  بایستی با اتخاذ سیاست جنایی متناسب با اوضاع

اسب ضامن حقوق اشخاص حاکم بر جامعه با تصویب قوانین من

عنوان  هایی که امروزه دولت به یکی از چالش. و امنیت شود

رو  بخشی از جامعه مدنی در خصوص جرم قتل نفس با آن روبه

 در تا جایی که استهست، اعمال کیفر متناسب با این جرم 

 را اختالف حل راه تنها لرستان، استان قبایل از بعضی میان

 یکی بایست می مقتول قبیله تنها یعنی دانند، می قومی قصاص

 طریق از قاتل اعدام به و کند قصاص را قاتل قبیله افراد از

لذا در . (209: 9931 عبدی،) نماید نمی قناعت مرکزی حکومت

 عنوان این مقاله با تبیین نحوه مشارکت دولت با اولیای دم به

دیده ثانویه در قالب سیاست جنایی مشارکتی، در پی پاسخ  بزه

به این پرسش اساسی هستیم که آیا دولت توانسته حمایت الزم 

 اولیه داشته باشد؟  دیده بزهعنوان  و کافی از مقتول به

 مشارکتی اتخاذی در قبال قتل عمدی، جنایی سیاست در

 مدنی و جامعه)اجتماعی  مراجع سایر کنار در نیز دم اولیای

 .دهند می نشان قتل واکنش مجرمانه پدیده به نسبت (مجرم

 مؤثرتر و تر پررنگ بسا چه مواردی در دم اولیای نقش و واکنش

  اجازه که است مسلم و هست مراجع آن نقش و واکنش از

 بر کیفر اعمال و مطالبه تعقیب در دم اولیای مؤثر و مداخله

 .هست طرح  قابل مشارکتی جنایی سیاست بعد در تر بیش قاتل

نخست  مفاهیم : مقاله حاضر در سه محور ساماندهی شده است

سپس به  تبیین گردیده است؛ و چارچوب نظری موضوع

های سیاست جنایی مشارکتی در اجرای قصاص نفس  جلوه

های سیاست جنایی  با اشاره به جلوه ،شده و درنهایت پرداخته

قانون مجازات  989اده مشارکتی در سقوط قصاص نفس برابر م

 .گیری شده است شده نتیجه ، از مباحث مطرح9912اسالمی 

 .تحلیلی است -این پژوهش بصورت توصیفی: روش تحقیق -2

 بحث و نظر

سیاست جنایی به دنبال وضع قواعد و قوانینی است که با توجه 

به پیشرفت جوامع و ازدیاد جرائم، کلیه جرائم مهم را زیر 

دیده نیز به  در ضمن بتواند از حقوق زیان. درآوردسیطره قانون 

قانون مجازات اسالمی  989ماده . نحو احسن حمایت کند

هست، سیاست  فقهی متون از شده که برگرفته 9912مصوب 

جنایی جمهوری اسالمی ایران را در خصوص قصاص تبیین 

در این ماده با در نظر گرفتن یک سری . نموده است

اولیه و اولیای دم  دیده بزهعنوان  وق مقتول بهپارامترهایی از حق

 . شده است دیده ثانویه حمایت بزه عنوان به

 مفاهیم و چارچوب نظری موضوع -9

در ماده  9912برای تبیین بهتر گفتمان سیاست جنایی مقنن 

قانون مجازات اسالمی، توصیف متغیرهای تحقیق و  989

ها ضروری  آنآشنایی اجمالی با مفهوم، مصادیق و ماهیت 

 .است

 مفهوم سیاست جنایی و گونه شناسی آن -9-9

 های یوهش مجموعه شامل جنایی ، سیاست9به نظر فوئر باخ

 علیه ها آن به توسل با ها آن رهگذر از دولت که است سرکوبی

 جنایی سیاستدر تعریفی موسع، . دهد یم نشان واکنش جرم

ت اجتماع با هیأکه  تلقی شده است ییها روش مجموعه شامل

                                                 
1 - Feuerbach 
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 .بخشد ها را به پدیده مجرمانه سازمان می ها پاسخ توسل به آن

 علیه مبارزه یده سازمان جنایی سیاست دیگر،  عبارت به

 (9030: 9989نجفی ابرندآبادی ،) .بزهکاری است

کننده به چهار نوع  سیاست جنایی به اعتبار مراجع مختلف اتخاذ

توسط قوه مقننه در سیاست جنایی تقنینی . گردد تقسیم می

پس روشن است که . گردد مجلس شورای اسالمی اتخاذ می

سیاست جنایی تقنینی توسط قوانین مختلف که به تصویب 

شود و با داشتن افراد  جامعه اعمال می رسد بر مجلس می

گذار رسالت  توان امید داشت که قانون کاردان می متخصص،

مقصود . دهد انجام میخوبی  خود را در فرآیند سیاست  جنایی به

ها  از سیاست جنایی قضایی، نحوه اعمال مجازات در دادگاه

 شده را در اختیار توسط قضات است که مواد قانونی تصویب

درست است که اختیارات دادگاه در اعمال سیاست جنایی . دارند

ت است ولی به جرأ گذاری محدودتر از اختیارات قوه قانون

ها  که قضات دادگاه ست از حیث اینتوان گفت این نوع سیا می

گردد، با توجه به  طور عملی و عینی با مجرمان  مواجه می به

توانند سیاست جنایی را به سمت مطلوبی  شخصیت مجرم می

صورت موردی این مهم  را  هدایت نمایند و در هر پرونده به

سیاست جنایی اجرایی هم که از سوی قوه مجریه . انجام دهند

گردد،  سیاست جنایی تقنینی اعمال می تطبیق بادر راستای 

ولی با توجه  استهرچند قوه مجریه فاقد ساز کارهای کیفری 

چنین با ضمانت اجراهای اداری و با لوایح  به نظارت خود و هم

تواند در سیاست جنایی اتخاذی نقش  ارسالی خود به مجلس می

 .چشمگیری داشته باشد

مردم در این پروسه  خصوص شرکت دادن جامعه مدنی به

نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه خود به این  صرف

ست که پیشگیری و حتی تأمین امنیت به این گروه از ا معنا

دیگر، برای تحقق یک سیاست   عبارت به. گردد جامعه نیز برمی

از  ای تنها مشارکت طیف گسترده جنایی واحد در سطح کالن، نه

را نیاز دارد، بلکه نوعی هماهنگی و  گران این عرصهکنش

سیاست  ،بنابراین. طلبد انسجام در بین تمامی ارکان فوق را می

جنایی مشارکتی یعنی سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه 

ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس  مدنی که در چارچوب آن اهرم

. بخشد و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می

شده  این همکاری و مشارکت ضامن اعتبار بخشیدن طرح تنظیم

قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی یا همان شرکت 

: 9981صادقی، ) .دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است

 که دارد ضرورت آنجایی از عمومی امور در مردم مشارکت (93

 نظام در موجود های محدودیت و امکانات با مردم آشنایی باعث

 و فعال را شهروندی تجربه ،مشارکت. شود می ها آن پیرامون

 و کند می  مند عالقه نظام به نسبت را شهروندان و ساخته مترقی

 مردم، دولت، وظایف  درباره ایشان آگاهی افزایش باعث

: 9989قبادی، ) .شود می دیگران های محدودیت و ها محدوده

 و اجتماعی های نرم و هنجارها از انحراف دیگر،  عبارت به (9/98

 از و گسیختگی ازهم نوع از اجتماعی های آسیب و توسعه

 بینش در که هرکجا ،نظم با ضدیت یا خودبیگانگی

 بدل  نسخه و مقابل نقطه همواره شود، می مطرح نظران صاحب

 مدل. است اجتماعی مشارکت و همبستگی پیوستگی، انسجام،

 در شهروندان فعال مشارکت بر مبتنی مشارکتی، جنایی سیاست

 جهت نه مشارکتی است؛ بزه و بر انحراف پاسخ و پیشگیری

 های آرمان تحقق جهت در بلکه گرا، تام اقتدار سلطه بسط

در باب قصاص  (99: 9982گلپایگانی،  شاکری) .ترمیمی عدالت

اجرای ویژه اولیای دم در  دخالت دولت، مردم هم به نیز عالوه بر

بدین ترتیب در کنار جنبه عمومی . قانون نقش مؤثری دارند

طور  نیز در جنبه خصوصی جرم به  دم ، اولیای(نقش دولت)جرم 

 . دهند مشارکتی به جرم بزرگ قتل پاسخ می

 اهداف تشریع قصاص و جایگزین آن -9-2

 را آن قرآن که است اسالم در کیفری احکام از یکی قصاص

 جلوگیری برای قصاص حکم تشریع. داند می جامعه حیات مایه

 از جلوگیری برای چنین هم، عدالت از دور و کور های انتقام از

. است شده وضع، شهروندان قتل در جنایتکاران یافتن جرأت

 و عمومی آسایش و امنیت وجود یگرو در سالم اجتماعی حیات

 در، عمومی آسایش و است متقابل تکالیف و حقوق رعایت

 حکم. است اجتماعی حیات یک ارکان و اصول حفظ یگرو

 در، افراد جان یعنی، جامعه مهم رکن محافظت برای قصاص

 از را آن سو یک از اسالم. است شده وضع جنایتکاران برابر
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 این از کشاند و می قضاوت و قاضی حوزه به، محاکمه بی رفتاری

 برای که کرد تبدیل عملی به غیرحقوقی رفتاری از را آن طریق

 دادگاهی بایست می نخست، جرم میزان و مجرم جرم، شناخت

 صورت عدالت با و آن برحسب جزایی نوع هر تا شود، تشکیل

 به و ساخته خارج انتقام صورت از را آن دیگر، سویی از .گیرد

 زمان آن جوامع که نابسامانی حقوقی وضع ؛ساخت بدل قصاص

 که داشتیم مقرر آن در ها آن بر و» :فرمود قرآن .بودند گرفتارش

 و بینی برابر در بینی و چشم مقابل در چشم و جان مقابل در جان

 زخمی هر و هست دندان برابر در دندان و گوش مقابل در گوش

 و شود می محسوب او کفاره ببخشد را آن کسی اگر و دارد قصاص

 «.است ستمگر نکند حکم کرده نازل خدا که احکامی به کس هر

 جامعه حیات حفظ قرآن، در قصاص حکم وضع دلیل ترین مهم

 قصاص فلسفه درباره بقره سوره در خداوند. است شده دانسته

 اى، است و زندگی حیات، قصاص در شما براى و»: فرماید می

 قصاص، از هدف یعنی «.کنید تقواپیشه شما شاید! ِخرد صاحبان

 دوباره ترمیم هدف؛ است حیات و زندگی هدف .نیست اعدام

 اگر. است عادی وضعیت به جامعه یا فرد بازگرداندن و امور

 به اقدام جامعه رسمی های اندام از مستقل و دلیل بدون کسی

 قصاص و افتد می مخاطره به اجتماعی حیات، کند نفس قتل

 اهداف از لذا یکی .است فردی و اجتماعی حیات تضمین برای

 نظام حفظ آن، هدف ترین مهم بسا چه و اسالم کیفری حقوق

 مگر ،شود نمی تأمین بلند هدِف این و است دینی و اجتماعی

 و ارعاب طریق از یا و تربیت اصالح طریق ها از انسان که این

 را اجتماعی نظام ارکان که اعمالی ارتکاب از، مجازات از ترس

  .شوند بازداشته ،کند می دار خدشه

 است یادآوری به الزم. است قصاص ،عمدی قتل اصلی مجازات

 و اذن بدون و است دم اولیای یا ولی حق، قصاص تقاضای که

 در نیز دیه مجازات .شود نمی اجرا رأسًا، قصاص دم ولی تقاضای

 در که است شده بینی پیش عمدی قتل جرم برای، موارد بعضی

قصاص  یعنی عمدی قتل اصلی مجازات جانشین صورت  این

 بوده و قصاص از بدل دیه، دیگر  عبارت به. شود می نفس

 با قاتل نظیر توافق در مواردی. است و جایگزین بدلی واکنش

دیوانه بودن مقتول و ، بودن پدری مقتول جد یا پدر، دم ولی

 پس را دیه اسالمی مجازت قانون بودن قاتل، االختیار مسلوب

 یکی .است پذیرفته اصلی مجازات از یکی عنوان به قصاص از

 که است قاتل تعزیر، عمدی قتل برای قانونی مجازات از دیگر

 فقدان مورد ، در9915قانون مجازات اسالمی  392 ماده در

 بدان، علتی هر به قصاص عدم یا او گذشت یا شاکی

 در اخالل صورت در»قید، فوق ماده در، البته. است شده تصریح

 چراکه. باشد که شرطی زائد می است شده ، آورده«... یا و نظم

 و عمومی نظم در اخالل موجب آن اهمیت به توجه با قتلی هر

 تنبیه یا مرتکب تنبیه برای لذا. شود می دیگران یا مرتکب

-949: 9984، نیا آقائی) .است ضروری امری تعزیر، دیگران

942) 

 ماهیت دعوی قتل عمدی -9-9

 و جان حرمت و است حیات سلب معنای به لغوی نظر از قتل

 فقه در. است خطر هرگونه از محافظت مقتضی انسان بدن

 که است تن از برابر و محترم جان کردن خارج قتل، امامیه

 نفس کردن خارج یعنی «نفس ازهاق» تعبیر از اصطالحًا

: است قصاص عمدی، جنایت است و مجازات شده  استفاده

در دین مقدس اسالم،  (2/911: 9912کارخیران، ) «قود العمد»

 از مقتول تن و جسم که ای گونه به، زنده انسان از حیات سلب

باشد، از گناهان کبیره  بوده حمایت تحت شرعی و قانونی لحاظ

 سلب عمدی در اصطالح حقوقی نیز قتل. بوده و حرام هست

: 9984، نیا آقائی) .است قانون برخالف دیگری از حیات عمدی

 آن خصوصی جنبه از تر مهم عمدی قتل عمومی جنبه (98

دعاوی مربوط به قتل، قبل از مداخله اولیای دم در  .هست

تواند از حیث جنبه عمومی جرم تحقیقات خود را  دادستان می

 اقدام اجتماع و دولت از نیابت به نیز دادستان. شروع کند

 (93: 9113، النیراوی) .کند می

در سیاست جنایی مشارکتی نقش دولت در جنبه عمومی و 

 سو یک از قتل در عمومی دعوی. استخصوصی قتل عمد بارز 

 به پاسخ دیگر، سوی از نیست، سازش و مصالحه یا اسقاط قابل

 .است دولت با دسترسی  قابل و کیفری متغیرهای انتخاب و جرم

 ازنظر و مصالحه و اسقاط قابل خصوصی دعوی که درحالی
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 رضایت و دم اولیای مشارکتی توافق بر متوقف و منوط ها پاسخ

 و مدار دیده بزه خصوصی دعوی ،واقع در .است ها آن خاطر

 در ترمیمی و حقوقی و کیفری از اعم آن در ها پاسخ ابتکار

 و دهی و اطالع رسانی امداد نقش دولت و است دیده بزه دست

 خصوصی دعوی دیگر، عبارت به .دارد عهده بر را روانی حمایت

 تحقق در را شهروندان فعال و تکمیلی غیر مشارکت زمینه

 نقش کیفری نظام .کند می مطلوب مساعد ترمیمی عدالت

 در که است متمایز خصیصه همین دلیل به و یابد می نمادین

 ایدئولوژی بر مبتنی که اسالمی جنایی سیاست گفتمان

 که خصوصی گرا؛ نقش دعاوی امنیت نه است بازپذیری

 اهمیت ،است بزه به پاسخ در شهروندان فعال دخالت مقتضی

 مشارکتی جنایی سیاست در ترتیب بدین .یابد می بنیادین

 در بلکه صرف، ارعاب و سزادهی رسالت بدون اسالمی

 دیده بزه از و حمایت بزهکار بازپذیری به سویه چند ای مالحظه

 اصطالح اصواًل .شود می تأکید اجتماعی مصالح رعایت ضمن در

جدی  و مشارکت دخالت حق از تلویحی جزا فقه در الناس حق

 .است کیفری نظام بودن نمادین و دعوی در شهروندان

 های فقهی آموزه و قرآن آیات در (3: 9988گلپایگانی،  شاکری)

مشارکت  و و دخالت دعوی بودن خصوصی بر قانونی مقررات و

 تأکید حقوقی و جزایی متغیر نوع تعین در مقتول و دم اولیای

 باب در مشارکتی جنایی سیاست بنابراین .شده است ای ویژه

 با هم و افزاید می قضایی عدالت دستگاه کارآیی بر هم قصاص

 اجتماعی پذیری باز احتمال دم اولیای مشارکت و همبستگی

 .شود می محقق ها آن دادن رضایت با مثاًل متهم

 ت اجتماع وی ایران به مشارکت هیأرویکرد سیاست جنای -2

 ا.م.ق989دولت درماده 

های مختلف در اداره امور از اهمیتی واال  گونهمشارکت مردم به 

الگوهای  بر  تکیه ،ریزان امهامروزه برای برن. برخوردار است

زا و خودیار امری ضروری است، زیرا اگر الگوی  توسعه درون

مدیریت مشارکتی اجرا شود، افراد جامعه خالقیت و تالش خود 

ایجاد امنیت   گیرند تا هرکدام نظر  اصالحی برای را به کار  می

توان گفت که یک نوع ارتباط  واقع می در. اجتماعی بدهند

آید که در آن دیگر فرآیند مدیریت  دوسویه تعاملی به وجود می

به پایین نیست، بلکه از پایین به باال  صورت از باال و تصمیم به

عنوان  مشارکت مردم به (15: 9981جمشیدی، ) .بود نیز خواهد

ویژه در جرم قتل  امنیت اجتماعی است، بهکلید موفقیت برای 

با . عمدی که باعث سلب امنیت جامعه و خانواده مقتول هست

 موجود موانع بر توان یمبه کار بردن سیاست جنایی مشارکتی 

 دادن با را کار و این کرد غلبه امنیت  و ایجاد توسعه راه برسر

های  امل به مردم برای مشارکت در تمام فعالیتک فرصت

گویی به پدیده مجرمانه ساماندهی  مربوط به پیشگیری و پاسخ

اراده اکثریت  تنها نه چون .است موجه امری مشارکتلذا . نمود

، بلکه تنها راه (مثاًل نظر تمام اولیای دم)کند  را بیان می

ی، فرهنگی و آمیز برای نیل به اهداف مهم اخالقی، انسان صلح

 (11: 9981جمشیدی، ) .اقتصادی است

 جامعه امنیت حق مشارکتی، تضمین جنایی سیاست مهم هدف

دهی مجازات و  یری و پاسخپیشگ هوشمندانه ترکیب با

تأمین امنیت  ،واقع در. بازپذیری اجتماعی بزهکاران است

ای  خود هدف عمده ،عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه به

یابد و آنجا که پیشگیری و  با مشارکت مردم تحقق میاست که 

اندرکاران آن را  ناپذیرند و همه دست امنیت دو مقوله تفکیک

رو سیاست جنایی مشارکتی بر آن است که  کنند، ازاین درک می

: 9982الزرژ، ) .این دو گام را با توسل به خود مردم تأمین نماید

رکتی در مقام چنین توسل به سیاست جنایی مشا هم (921

 های گویی به پدیده مجرمانه نیازمند آن است که در پاسخ پاسخ

ول امنیت پلیس و دادگستری نیز تجدیدنظر خود نهادهای مسؤ

به دیگر سخن، پلیس و دادگستری باید به اجرای . شود

های جدید اقدام و مداخله تمایل داشته و بر این اساس در  شیوه

های جدید،  یکی از شیوه. باشدعملکرد خود بازنگری داشته 

مور لی تنها یک مأمور پلیس محمأ. ایجاد پلیس محلی است

ساکنان محل مأموریت خود  مراقب محل نیست، بلکه باید بر

ها در مورد  امنیت  از نیازهای آن. ارتباط نزدیکی برقرار کند

شده در مورد ماهیت  مطلع شود و بر پایه اطالعاتی گردآوری

ها و نوع خدمات متناسب با وضع و شرایط محل  ممفیدترین اقدا

چنین پلیس محلی، ساکنان محل مأموریت  هم. تصمیم بگیرد

نجفی ) .کند های خود کاماًل شریک می خود را در فعالیت
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بدین ترتیب هدف مهم سیاست جنایی  (25: 9911ابرندآبادی، 

جواری زمانی و  تواند با هم مشارکتی یعنی تأمین امنیت می

اندرکاران دولتی و جامعوی از رهگذر پیشگیری و  ی دستمکان

سرکوب کیفری بزهکار و نیز بازپذیری اجتماعی  بزهکاران 

مبنای اصلی مشارکت در . جایگاه واقعی خود را پیدا کند

پیشگیری از جرم این است که مؤثرترین روش مقابله با جرم و 

فعالیت  ارتقای کیفیت زندگی در جامعه دخالت خود شهروندان و

 (18: 9981جمشیدی، ) .ها جهت پیشگیری از جرم است آن

، ولی دم را همان ورثه 9912قانون مجازات اسالمی  950ماده

در . داند به جزء زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد مقتول می

صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک  از آنان 

بل از فوت طور جداگانه ثابت است و امکان قصاص  ق به

گیرد و اگر اقدام به قتلی  وجه صورت نمی هیچ به علیه مجنی

بشود خود عمل مستحق قصاص است و جنین را در صورتی 

  953حکم ماده  به. کنند که زنده متولد شود ولی دم محسوب می

این قانون نیز اگر مقتول ولی دمی نداشته یا شناخته نشود یا 

مجنون باشد، ولی او مقام  دسترسی نباشد یا ولی دم صغیر یا

رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری  و 

های مربوط  در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان

بنابراین شروع اجرای قصاص با اولیای دم . کند تفویض می

طرف آن  است و این یعنی سیاست جنایی مشارکتی که یک

نبودن اولیای دم مقام رهبری است و اولیای دم و درصورت 

طرف دیگر مشارکت، مقام رهبری است؛ لذا با تالش دولت و 

 .گیرد مردم، اجرای قصاص صورت می

 نفس قصاص اجرای در مشارکتی جنایی های سیاست جلوه -9

ترین جرائم علیه اشخاص و  قتل یکی از طبیعی و قدیمی

د، به همین کن جنایات است که امنیت  اجتماع را مختل می

جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت اسالم از شدیدترین کیفر و 

خداوند در قرآن . آخرت مقرر نموده است ها در دنیا و عقوبت

که به لحاظ قصاص  هرکس دیگری را بدون این»: فرماید کریم می

و فساد او در زمین باشد بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته 

نده  کند مثل این است که همه مردم را زنده که او را ز است و آن

بنابراین سلب حیات انسان دیگر و  (99/ مائده) «.ساخته است

ترین عمل انسان در  عمل قتل در نظر حقوق اسالم زشت

و حتی آن را با قتل یک  استپیشگاه خداوند متعال و امت 

یا برای آن مجازات قرار جامعه مساوی دانسته و در آخرت و دن

کشتن انسان  تنها در شرع مقدس اسالم، قتل و نه. است داده

زنده، عملی خطرناک برای جامعه است، در جوامع و قوانین 

کشورهای دیگر نیز مجازات  قتل عمدی اعدام هست و حتی 

در جوامع ابتدایی در صورت قتل یا مشارکت افراد در قتل، 

اده و علیه یا اولیای دم او شخصًا از فرد مرتکب و خانو مجنی

 .گرفتند طایفه او انتقام می

 مقتول نقش  -9-9

 جانی شدن بخشیده، شود می قصاص سقوط موجب که عاملی 

 رسمیت به رغم علی .است دم اولیای یا علیه مجنی سوی از

 اجرای درخواست به نسبت دم اولیای یا علیه مجنی حق شناختن

، اند کرده جانی بخشیدن به تشویق دینی های آموزه، قصاص

 وی از، قاتل قصاص حکم بیان از پس، مجید قرآن که طوری به

 کاری را وی بخشیدن و برده نام دیده بزه خانواده برادر عنوان به

، کردن صبر و باخدا کند عفو که کسی پاداش. است دانسته نیکو

 از و دارد برتری قصاص بر عفو و لذا شده دانسته شایسته کاری

 دم اولیای یا مقتول اگر نیزنظر حقوقی  از .است افضل آن

 پرداخت به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذشت

 حاصل تا قصاص حق کنند، دیگری امری یا المصالحه وجه

 عدم صورت در حتی و شود می حفظ ها آن برای، مبلغ شدن

 ارجاع  دادگاه همان به بررسی برای پرونده، مبلغ پرداخت

 آن از  پس یا حکم صدور از قبل مصالحه یا گذشت .شود می

 قابل هم گذشت از رجوع و است قصاص حق سقوط موجب

 وقوع از بعد تواند می مقتول که، این توجه قابل نکته .نیست قبول 

 مصالحه یا کرده گذشت قصاص حق از مرگ از قبل و جنایت

 از بعد تواند نمی وارثان و دم اولیای صورت این در نماید که

 لیکن کنند، دیه یا قصاص درخواست مورد حسب مقتول فوت

 محکوم تعزیرات پنجم کتاب در مقرر تعزیر به جانی یا مرتکب

  .شود می
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 دم ولی نقش -9-2

اسراء   سوره از 99 آیه طبق و است شخصی حق یک قصاص

 در لذا. است شناخته رسمیت به دم اولیای برای را قاتل بر سلطه

 وگرنه نمایند قصاص اجرای مطالبه باید دم اولیای قتل عمدی،

عنوان  به توانند یم که افرادی و بود نخواهداجرا  قابل قصاص

 مجازات قانون 959 ماده در نمایند، قصاص مطالبه دم اولیاء

 قانون 959ماده طبق البته .اند شده مشخص 9912 اسالمی

 به قصاص حق کند فوت قصاص حق صاحب هرگاه مذکور،

   .باشد علیه مجنی همسر اگر حتی رسد، یم او ورثه

 اعم قصاص در دم اولیای تقاضای مشارکتی، جنایی سیاست در

 این مهم .ندارد تفاوتی هیچ متعدد، یا باشد نفر یک که ینا از

 در دم اولیای مشارکت و است گرفته صورت مشارکت که است

 در یرگذارثأت و ارادی و آگاهانه باید کیفری اختالفاتوفصل  حل

  دم ولی که یدرصورت .باشد مطروحه دعوی به رسیدگی جریان

 شده خواستار را جانی قصاص تواند یم باشد عاقل و بالغ ،واحد

 که یدرصورت .نماید عفو دیه اخذ بدون یا دیه اخذ با را وی یا

 همه و باشند دسترس در و عاقل، بالغ همگی متعدد دم اولیای

 دیه اخذ با عفو یا دیه اخذ بدون  عفو یا قصاص خواستارها  آن

 یا شود یم عفو یا قصاص جانی صورت این در باشند، داشته

  دم اولیای بیناالرث  سهم نسبت به کند یم پرداخت که ای یهد

 خواستار برخی و متعدد دم اولیای هرگاه .شود یم  تقسیم

 خواستار برخی و شرط و قید یب عفو خواستار برخی و قصاص

 که دمی اولیای، هم صورت این در باشد دیه اخذ از پس عفو

 که یدرحال کنند، یم قصاص را جانی هستند قصاص خواستار

 و دهند یها م آن بهاند  بوده دیه خواستار که را دمی اولیای سهم

 این ،اند بوده جان شرط و قید بدون عفو خواستارها  آن اگر  یا

 .نمایند یم قصاص را وی و داده جانی خود به را سهم

 اشاره مذکور قانون 429 ماده (9/911: 9912ی، محمدصادقمیر)

 خواهان آن صاحبان از بعضی اگر قصاص حق هر در» :داشته است

 خواهان که کسی،باشند کرده گذشت مرتکب قصاص از یا باشند دیه

 آنان گذشت صورت در را دیگران دیه سهم نخست باید است قصاص

 «.بپردازد آنان به دیه درخواست صورت و در مرتکب به

 از قسمت این در مشارکتی جنایی سیاست در دم اولیای نقش

 است تر پررنگ و تر مهم خیلی قصاص مجازات اجرای شرایط

 ،باشد گرفته صورت دم ولی اذن بدون قصاص اگر که طوری به

 یا پرونده سرنوشت دم اولیای اگر .گردد می مطرح جدیدی قتل

 که در کند می بیان 421 ماده ،باشند نکرده تعیین را مقتول

 حق صاحب و است زندان در، قصاص به محکوم که مواردی

 فاضل پرداخت در ناتوانی علت به یا موجه عذر بدون، قصاص

، علیه مجنی یا دم ولی افاقه یا بلوغ برای انتظار جهت به یا دیه

 علیه محکوم شکایت با نماید رها نامعین وضعیت در را مرتکب

 و مشخص را مناسبی مدت، حکم صادرکننده دادگاه امر این از

 مقرر مهلت ظرف تا کند می اعالم قصاص حق صاحب به

 در .کند اقدام قصاص اجرای یا مصالحه، گذشت به نسبت

 نیتعی از پس تواند می دادگاه مدت این در او اقدام عدم صورت

 زمان  مدت و گذشتن تعزیرات پنجم کتاب اساس بر تعزیرات

 کل  رئیس و قضایی حوزه ریس ییدتأ و مناسب وثیقه اخذ با آن

 قصاص، حق صاحب سوی از تکلیف تعیین تا استان دادگستری

 بر مشارکتی جنایی سیاست در بنابراین. کند آزاد را مرتکب

 تر مقدم (دولت نقش) امر ولی اذن قصاص اجرای شرایط اساس

 را مقتول تکلیف نیتعی دم ولی اگر حتی و هست دم ولی اذن از

 را دم ولی و شده عمل وارد خود دولت باشند، نکرده مشخص

 این لذا در .نماید می مقتول سرنوشت به دادن پاسخ به مجبور

عمدی  قتل جرم به پاسخ در مردم و دولت نقش نیز قسمت

 .هست مشارکتی و مساوی طور به

  رهبری  مقام نقش -9-9

 سیاسی حاکم ونشؤ از و بوده حکومت اختیارات از کیفر اجرای

 دارد موازین با آشنایی و دقت به نیاز امر این زیرا گردد می قلمداد

 حقوق تضییع احیانًا و ومرج هرج موجب اصل این رعایت عدم و

در  پس .دارد منافات دماء در احتیاط لزوم با و شد خواهد افراد

 نقش است، ملت و دولت از ترکیبی که مشارکتی جنایی سیاست

 تصدی. است جامعه مصلحت به هم آن که تر بوده مهم دولت

 فقهای اسالمی نظر اتفاق محل رهبری توسط الهی حدود اجرای

 و اجتماعی، سیاسی اهمیت دلیل به فقها از برخی و نیست

 .اند نموده تردید آن تصدی برای فقیه در اختیارات آن حقوقی
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 قانون  420الی 491 مواد ولی (931: 9931زنجانی،  عمید)

 از قبل او نماینده یا رهبری مقام از اذن به اسالمی، مجازات

 دم اولیای اگر. اند کرده تأکید دم ولی سوی از قصاص اجرای

 جانی قصاص به ایشان نماینده یا رهبری مقام اذن بدون

 به اقدام مقررات برخالف، قصاص حق صاحب اگر یا بپردازد

 محکوم تعزیرات پنجم کتاب در مقرر تعزیر به کند قصاص

 جنایی سیاست در توان گفت هرچند بدین ترتیب می .شود می

 جنبه به نسبت، عمومی و دولتی های مقام نقش مشارکتی،

 در  ترازو کفه ولی است تر قتل عمدی، قوی جرم خصوصی

 طرف از هم و دولت طرف از هم قتل عمدی جرم به پاسخ

 و دولت  یعنی دو  هر که طوری به ؛است مساوی دم اولیای

چنین در مواردی  دارند و هم مشارکت جرم به پاسخ در جامعه

 اسالمی مجازات قانون 459 ماده تواند طبق رهبر هم می

 . عنوان وارث مقتول باشد به9912 مصوب

 دولت نقش -9-4

 نقش و تر پیچیده روز روزبه افراد روابط ،جوامع سریع پیشرفت با

 است دوره این از و گردد می محسوس گیری چشم نحو به دولت

 جوامع دولتی و عمومی جنایت ترین مهم عنوان به قتل جرم که

شده  تعیین قصاص و اعدام مجازات آن برای و شده شناخته

 شرایطی وجود صرف ،نهایت در (9/12: 9980،شامبیاتی) .است

 بتوان که شود نمی موجب است ضروری قصاص برای که

 به منوط قصاص اجرای بلکه کرد، اجرا جانی علیه را قصاص

 مشارکت باید محلی جامعه و دولت که است شرایطی وجود

 قاعده از ناشی التزام دلیل به اسالمی دولت .باشند داشته

 که فرد حیات حق از حمایت ضرورت و «مسلم امرء دم الیبطل»

 به پاسخ و عمومی دعوی اقامه به ملزم شده، واقع تجاوز مورد

 دعوی ذاتی های خصیصه دلیل به و است مجرمانه پدیده

 انتخاب در تنها و نیست عفو یا اسقاط حق از برخوردار عمومی،

 بنابراین. است قضایی اختیارات دارای حقوقی یا کیفری متغیر

 تأکید رغم به ،989ماده  یافته سازمان و سنجیده جنایی سیاست

 محوری رسالت به مداری، دیده بزه و آن مشارکتی خصیصه بر

 شاکری) .دارد تأکید دعوی سرنوشت گرفتن دست در و دولت

 (95: 9988گلپایگانی، 

المال با ولی دم غیر متمکن در تأدیه فاضل  مشارکت بیت -9-5

 دیه 

برای اولین بار مطرح  9912قانون مجازات اسالمی  428ماده 

کرده است که در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر 

دار کند و مصلحت در  جریحههم زند یا احساسات عمومی را 

اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت 

فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق  قصاص را نداشته باشد، 

یید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از تأبا درخواست دادستان و 

بر سیاست جنایی  مقنن آورینو این. شود المال پرداخت می بیت

نماید و لذا نقش دولت در پاسخ به  تری می بیشمشارکتی تأکید 

قتل عمدی که از طرف اولیای دم به خاطر عدم تمکن تفاضل 

دولت و مردم به  ،تر بوده و درنهایت رنگ گیرد پر دیه صورت می

 .دهند این جرم پاسخ می

 نقش دولت در ممنوعیت آزار رسانی به جانی  -9-3

ش از میزان متعارف اعمال کیفر به صورتی که از آن رنجی بی

 زیرا ایذاء بزهکار فراتر از. مجازات ناشی شود، ممنوع شده است

شده است، توجیه قانونی و  بینی آنچه به دنبال مجازات پیش

. شرعی نداشته و خود موجب تعدی و هتک حرمت بزهکار است

خداوند در هر چیزی به : فرمود( ص)چنانچه پیامبر اکرم 

کشید به نیکویی  که می هنگامینیکویی امر فرموده است، 

 .کنید خوب ذبح کنید که حیوانی را ذبح می بکشید و هنگامی

منع آزار و اذیت جانی در قصاص،  (933: 9984صادقی، )

دهی اولیای دم به  عنوان جلوه دیگر نظارت دولت در پاسخ به

شده  قانون مجازات اسالمی بیان 493جرم قتل عمدی در مواد 

های  قصاص نفس فقط به شیوه»: دارد رر میمق 493ماده . است

رساند، جایز است و مثله کردن  ترین آزار را به قاتل می متعارف که کم

او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

   «.تعزیرات است

 های سیاست جنایی مشارکتی در سقوط  قصاص نفس جلوه -4

 ابزارهای از یکی، مجازات از او نمودن و معاف جانی عفو
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 عفو مقوله دو در عفو. هست کشورها اکثر در جنایی سیاست

 و شود می اجرا قانون تصویب صورت به مقنن توسط که عمومی

 اعطا محکومان به مملکت اول شخص که خصوصی عفو

 اصالح بر مبتنی جنایی سیاست که است ابزارهایی از، نماید می

 از ما مراد ولی. دارد اختیار در مناسب ای وسیله عنوان به مجرمان

 کیفری حقوق در آن مصطلح معنی به عفو نوشتار این در عفو

 مراد بلکه .نیست ،است خصوصی عفو و عمومی عفو شامل که

 .هست قصاص از دم اولیای گذشت و بخشش اینجا در عفو از

 بیان را قصاص حکم، بقره سور از 918 آیه در کریم قرآن در

شارع . فرماید می توصیه عفو به را دم اولیای بالفاصله و فرموده

 منزوی جامعه از و مطرود جرم ارتکاب مجرد به را قاتل، مقدس

 رغم به را اخوت و برابری عاطفی رابطه هم چنان و نساخته

 از فوق آیه در قاتل از و داند می پدیدار مجرمانه رفتار ظهور

 سوى از و شد قتل مرتکب کس هر پس. کند می یاد «اخی»

 حق از چیزى ست،ا او دینى برادر که این حکم به مقتول، ولّى

 شایسته طور به مقتول ولی باید شد، بخشیده وى به قصاص

 از پرهیز با و خوبی به نیز قاتل و برآید دیه گرفتن درصدد

 .بپردازد را دیه آزاردهنده تأخیرى

 مرگ جانی  -4-9

است بمیرد، قصاص هرگاه کسی که عمده مرتکب جنایت شده 

شود زیرا مجازات اصلی و ابتدایی در جنایات  منتفی می موضوعًا

عمدی قصاص است نه یکی از دو مورد قصاص و دیه، لیکن 

های  سی از آموزهأمقنن در قانون مجازات اسالمی جدید با ت

سلطنت مطلق »و « هدر نرفتن خون مسلمان»فقهی نظیر 

کرده   اشاره 495، در ماده (293: 9984میرحسینی، )« اولیای دم

است که در صورت مرگ یا فرار مرتکب با درخواست صاحب 

که  شود و درصورتی حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می

تواند دیه را از  مرتکب مالی نداشته باشد در قتل عمد ولی دم می

 ها یا عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن

. شود المال داده می ها، دیه درنهایت از بیت ن مالی  آنعدم تمک

گاه به او  که هیچ بنابراین هرچند مرگ یا فرار مرتکب درصورتی

، لیکن در استدسترسی نباشد از موارد سقوط قصاص نفس 

سیاست جنایی مشارکتی ناظر بر قتل عمدی، دولت در جهت 

ن خون مشارکت با اولیای دم و به خاطر حمایت از هدر نشد

المال، به جرم قتل  وسیله با پرداخت دیه از بیت مقتول، بدین

 . دهد عمد پاسخ می

 عفو از طرف اجتماع و دولت  -4-2

ثیر اراده اولیای دم در دفع قصاص را که درواقع تأقرآن کریم، 

الناس قلمداد شدن جنایت است مبتنی بر احسان و  ناشی از حق

بر بزهکار از سوی پروردگار  رحمت دانسته و این امر را تخفیفی

 سوى از شد و قتل مرتکب کس هر پس .محسوب کرده است

 حق از چیزى اوست، دینى برادر که این حکم به مقتول، ولی

 شایسته طور به مقتول ولی باید شد، بخشیده وى به قصاص

 از پرهیز با و خوبی به نیز قاتل و برآید دیه گرفتن درصدد

 از رحمتى و تخفیف حکم، این. بپردازد را دیه آزاردهنده تأخیرى

 و قاتل بخشیدن از بعد کس هر پس. ستا شما پروردگار جانب

 را قاتل و کند تجاوز الهى قانون از قصاص، حق از گذشت

مقنن اسالمی . بود خواهد دردناک عذابى را او نماید، قصاص

رغم توجه جدی به جبران خسارات و ایجاد آرامش روانی  علی

و برگشت امنیت به جامعه، صاحب حق را به عفو و  اولیای دم

گذشت ترغیب کرده و از این راه دفع مجازات را به اراده آزاد 

اگرچه حکم قتل عمدی قصاص است، . اولیای دم گذاشته است

طورکلی بدون اخذ دیه عفو  توانند جانی را به لیکن اولیای دم می

. آن مصالحه نمایند تر از تر یا بیش نموده یا به دیه یا مبلغی کم

هم آمده است که  9912قانون مجازات اسالمی   934در ماده 

آن موجب  از  گذشت یا مصالحه پیش از صدور حکم یا پس

رجوع از گذشت  934سقوط حق قصاص است و طبق ماده 

یا ولی دم پس از گذشت،  علیه مجنیلذا اگر  ؛پذیرفته نیست

سیاست  پس. مرتکب را قصاص کند مستحق قصاص است

جنایی مشارکتی در عفو قتل عمدی در باب قصاص باید اولیای 

اراده کامل بیان کنند و در کنار آن  دم رضایت کامل خود را با

سایه آن  دولت، پاسخ  نهایی را به جرم قتل عمدی بدهد تا در

 است این در صلح با عفو تفاوت. امنیت به اجتماع برگشت شود

 اسقاط صلح عوض و بدون است قصاص حق سقوط، عفو که

 که صلح برخالف ؛دیه دریافت ازای در است قصاص حق

 شرط عفو بر قاتل رضایت عفو در است، شرط جانی رضایت
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 توان می و لذا است قصاص سقوط موجب فقط جانی عفو .نیست

قانون مجازات  392 مقرر در ماده تعزیری حبس به را قاتل

 .نمود محکوم9915اسالمی 

 به ارث برده شدن قصاص از سوی قاتل -4-9

فرد دیگری باشد و مورث  که کسی وارث منحصربه درصورتی

قانون مدنی و ماده  880خود را بکشد، چون با توجه به ماده 

، از وی ارث نخواهد برد، لذا 9912قانون مجازات اسالمی  459

دلیل این امر آن . از زمره اولیای دم هم محسوب نخواهد شد

قانون مجازات اسالمی، اولیای دم را همان  959ماده است که 

بنابراین اگر تنها فرزند کسی او را . ورثه مقتول دانسته است

که مقتول پدر و مادر ندارد، قاتل ولی دم مقتول  حالی بکشد، در

قانون  953محسوب نخواهد شد و درنتیجه مورد مشمول ماده 

دم مقتول خواهد  شده و ولی امر مسلمین،  ولی مجازات اسالمی

که مقتول اولیای دم نداشته  با توجه به این عنوان درصورتی. شد

، استکه عضوی از دولت ( رهبر)باشد، ولی دم مقتول ولی امر 

 قاتل را قصاص یا عفو کند؛ تواند جانشین اولیای دم شده و می

 .لذا این مورد جزء موارد سقوط قصاص نفس نیست

 گیری نتیجه

 های مجرمانه، ترین پدیده ان یکی از مهمعنو قتل عمدی به

 بشر تاریخ طول در بشری جوامع اساسی مسائل از یکی همواره

آن  دامنه از تنها نه انسانی جوامع تکامل و و پیشرفت است بوده

 پیدایش .شده است افزوده آن نیز حجم و ابعاد بر بلکه، نکاسته

 قصاص باب در مشارکتی جنایی سیاست ویژه به  جنایی سیاست

 بشر دستاوردهای از توان می را است اسالمی فقه از برگرفته که

 در کیفری اجراهای ضمانت کارگیری به. دانست راستا این در

 اصالح و بزهکاری با مقابله و جرم وقوع از پیشگیری زمینه

 نگرش و ناامیدی و اعتمادی بی حس بروز درنتیجه و بزهکاران

 این بر غلبه لزوم کیفری، عدالت نظام به نسبت مردم بدبینانه

 های برنامه عملکرد تقویت و کارایی افزایش ضرورت و بحران

 و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، عوامل سایر و جنایی سیاست

 مدنی جامعه مشارکت واقعیت به توجه  جلب باعث شناختی جرم

 جدیدی گرایش اجرای و طرح و جنایی سیاست های برنامه در

 ارکان فعال و تر وسیع هرچه مشارکت پایه بر جنایی سیاست در

 در جنایی سیاست اجرای مختلف مراحل در مدنی جامعه

در این  .دانست جنایی سیاست و کیفری های آموزه و ها دیدگاه

یکی از ( اجتماع)راستا مشارکت دولت و جامعه مدنی 

بوده  های اساسی جبران ضرر و زیان مقتول و اولیای دم محرک

و  9912قانون مجازات اسالمی  989گفتمان ماده است که در 

سیاست »در سایر مواد قانونی ناظر بر این بحث تحت عنوان 

 جمهوری بنابراین نظام. از آن یاد بردیم« جنایی مشارکتی

 بتوان شاید و خود فقهی مبانی از الهام با ویژه به، ایران اسالمی

 این پیرامون علمی جدید مباحث به توجه بدون که گفت

 جامعه مشارکت برای توجهی  قابل مقررات و ضوابط، موضوع

 ترین برجسته تقریبًا که است نموده فراهم را زمینه این در مدنی

. شود می مربوط کیفری فرآیند در دیده بزه مشارکت به آن جنبه

 های آموزه و تکالیف بر  تکیه با ایران مدنی جامعه که این ضمن

 ها قابلیت از خود مشارکتی غنی سنت و فرهنگ پشتوانه و دینی

 از پیشگیری مورد در ویژه به و راستا این در مناسبی بسترهای و

 .هست برخوردار بزهکاری

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش مقاله بر اساس شیوه نگارش مقاالت  :سهم نویسندگان

 .حقوقی، تمامًا توسط نویسنده صورت گرفته است

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم تشکر می ،یاری رساندند

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده  :مین اعتبار پژوهشتأ

 .است
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