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ظرفیت های ترویجی صلح و آشتی در آموزش حقوق کیفری
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چکیده
در جهان کنونی که آکنده از منازعات و درگیری های گسترده در سطوح ملی و 
منطقه ای است، صلح و آشتی و متعاقباً ترویج و آموزش فرهنگ آن، گمشده ای 
با  ملت  هر  فرهنگ  و  رسوم  آیین،  پوِد  و  تار  اعماق  در  را  آن  باید  که  است 
بهره گیری از فرآیند نظام آموزشی و تربیتِی آن جامعه جستجو کرد. در این میان، 
حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های دانش حقوق در نظام آموزشی ایران 
که بیش ترین اقتباس را از دانش دیرپای هنجارِی مسلمین: فقه اسالمی داشته 
است، به رغم آن که به مقولۀ جرم، مجرم و مجازات نظر داشته و به ظاهر عاری 
از هرگونه صلح و آشتی و مملو از خشونت و تعّدی قانونی در قالب سزادهی است 
اما در بطن خود توجه ویژه ای به مفاهیم صلح و سازش و اصالح ذات البین دارد. 
در ُجستار حاضر تالش شده است با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات 
اسنادی و نصوص قانونی، ضمن برجسته ساختن قابلیت ها و ظرفیت های نهفته 

* استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران
.) rahbarpour@atu.ac.ir :نویسنده مسئول(

** کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.

تاریخدریافت:1395/08/13تاریخپذیرش:1396/01/20
فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره بیست و سوم، صص 255-275



256

در مباحث و سرفصل های آموزش حقوق کیفری در ترویج صلح و اشاعه آشتی 
و نوع دوستی، رویکرد صلح جویانه این دانش در دو حوزه حقوق کیفری شکلی و 
ماهوی مورد واکاوی قرار گیرد. جلوه های عفو، گذشت و میانجی گری در حقوق 
اجرای  و چه در مرحله  و رسیدگی قضایی  کیفری چه در مرحله صدور حکم 
بازتولید خشونت و  از  برای کاستن  بیانگر تالش مضاعف  مجازات و کیفردهی، 
تقلیل حس خصومت و به دنبال آن تقویت و اعتالی روح صلح و آشتی است به 
گونه ای که برخالف تصور رایج عرفی، یک حقوقدان کیفری، متأثر از آموزه های 
باشد فردی  یافته  آموزش  از آن که مجازات گرا  بر صلح و آشتی، بیش  مبتنی 

صلح طلب و کیفرگریز تربیت شده است.
واژههایکلیدی: صلح، آشتی، آموزش، حقوق کیفری، میانجی گری.
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مقدمه
جهان معاصر، کانون منازعات و جنگ های پی در پی در سطوح مختلف ملی و منطقه ای 
است. اگرچه فریاد بلند تثبیت صلح و گسترش آن در گوشه و کنار جهان، همواره از سوی 
سیاستمداران و صاحبان قدرت سر داده می شود اما روند واقعِی سیاست جهانی در عمل، 
خالف این شعار را نشان می دهد. در حقیقت برقراری صلح و ترویج و تقویت آن در سرتاسر 
گیتی، آرزوی گمشده ای است که امید دستیابی به آن همه اندیشمندان و دردمندان جامعه 
جهانی را به تکاپو واداشته است. اهمیت ترویج فرهنگ صلح و پرهیز از خشونت تا آنجاست 
که سازمان ملل نیز با درک واقعی از شرایط سخت نامالیمات و خشونت های توسعه یافته در 
جوامع کنونی، دهۀگذشته را دهۀ بین المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت نامیده، به عنوان 

راه کاری پیشگیرانه بر ترویج این فرهنگ تأکید کرده است.
بر این اساس، نهادینه سازی اندیشۀ صلح و آشتی جز با بهره گیری از فرایند آموزش 
چه در سطوح مقدماتی و میانی و چه در سطوح عالی، امکان پذیر نیست. نگاهی به مواد 
درسی و آموزشی در مقاطع مختلف نشان می دهد که ظرفیت های عدیده ای را می توان 
شناسایی کرد و از آن ها بهره جست. یکی از مهم ترین دانش هایی که قابلیت باالیی بدین 
منظور داراست، رشتۀ حقوق است. از دانش حقوق که در حقیقت برای تنسیق و تنظیم 
روابط افراد و اشخاص مختلف شکل گرفته است)اردبیلی، 1392:58(، می توان به مثابه پلی 

برای نیل به صلح واقعی و جهانی عاری از جدال و دعوای بی حاصل بهره جست.
در یک دسته بندی کلی، رشتۀ حقوق از جهتی به دو دسته ی حقوق عمومی و حقوق 
خصوصی؛ و از بعد دیگر به حقوق داخلی و حقوق بین المللی، تقسیم می شود. )کاتوزیان، 
گرایش های  دانش حقوق،  بسترهای  و  زمینه ها  تخصصی شدن  با  امروزه   )81 :1389
متنوعی از درون این دسته بندی کلی خارج شده است. از طرفی به تبع این دسته بندی، 
دانشجویان رشته ی حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله دورۀ کارشناسی حقوق، 



258

به مطالعۀ واحدهای مختلف از گرایش های متنوع درسی می پردازند. از جمله گرایش های 
مهم و با سابقه حقوق در دورۀ تحصیالت تکمیلی، رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی است که 
بخش عمده ای از واحدهای درسی دانشجویان در مقطع کارشناسی نیز، به مباحث مرتبط 
با این گرایش، اختصاص دارد. قلمروی مباحث حقوق جزا و جرم شناسی که منشعب از 
حقوق عمومی است به رغم دربرداشتن حقوق کیفری بین المللی، بیشتر به حقوق کیفری 
داخلی اختصاص دارد؛ زیرا مباحث این گرایش از حقوق، بیش از سایر گرایش های حقوق، 
ماهیت سرزمینی دارد. از این رو، در هر نظام حقوقی، با توجه به ارزش های حاکم بر آن ، با 
حقوق کیفری متفاوتی رو به رو هستیم. در ُجستار پیش روی، تالش نگارندگان آن است 
که با برجسته نمودن آن دسته از موضوعات و عناوین حقوق کیفری که در تقویت صلح 
و روحیه آشتی جویی نقش ایفا می کنند بر ظرفیت های آموزشِی این شاخه از حقوق در 
مسیر ترویج صلح، آشتی، سازش و مصالحه تأکید ورزند؛ امری که تاکنون به دلیل طبع به 
ظاهر تنبیهی و مجازات گرای این شاخۀ تخصصی از حقوق، مورد غفلت واقع شده است.

حقوق کیفری ایران که بخش اعظم آن برخاسته از منابع فقه اسالمی است1، ضمن 
پرداختن به جرم، مجرم و مجازات، از آموزه های اسالمی و توجه خاصی که این دین آسمانی 
به صلح و گذشت و میانجی گری داشته، فروگذار نبوده و در مباحث مختلف، به این مهم توجه 
کرده است.در واقع، نگاه عمیق به سیر مباحث مطرح در حقوق کیفری این حقیقت را آشکار 
می سازد که جهت گیرِی کلِی حقوق کیفری به ویژه نسخۀ اسالمِی آن بیش از آنکه در راستای 
مجازات افراد گام بردارد، تالش می کند شرایط را برای کاهش خصومت و تقویت و اعتالی روح 
صلح، سازش و آشتی در میان مردم مهیا سازد؛ زیرا هدف از تعالیم و آموزه های اسالم، تربیت و 
ساختن انسان هایی وارسته و صالح و بازسازی و اصالح افراد منحرف و بزه کار است و چنان چه 
در این هدف موفق نشود، در وهلۀ دوم و به عنوان آخرین راه حل به سراغ کیفردهی و مجازات 
می رود. )قیاسی و همکاران، 1385: 339( به بیان دیگر، از دیدگاه حقوق کیفرِی اسالم اجرای 
مجازات موضوعیت ندارد، لذا در صورتی که اهداف مورد نظر در اجرای کیفر، از طریق دیگر 

تحقق پیدا کنند، اصراری بر اجرای مجازات نیست.
از این رو، دانشجو و فراگیرندۀ این شاخۀ علمی در سرتاسر دوره تحصیل با آموزه های 

ــه  ــررات کشــور از جمل ــن و مق ــه قوانی ــران، کلی ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای ــارم قان ــق اصــل چه 1. - مطاب

ــب شــوند. ــن و تصوی ــم، تدوی ــن اســالمی تنظی ــر اســاس موازی ــد ب ــی بای ــررات جزائ ــن و مق قوانی
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مبتنی بر صلح، آشتی و پرهیز از کیفر سر و کار خواهد داشت و لذا برخالف تصور رایج 
فردی  بعنوان  از آن که مجازات گرا شود،  بیش  نهایت یک حقوقدان کیفری  در  عرفی، 
صلح جو آموزش دیده و تربیت خواهد شد و در نتیجه عملکرد او در پرتو و به موازاِت این 

رویکرد آشتی جویانه قابل تحلیل و ارزیابی خواهد بود.
پیش از بیان بارقه ها و جلوه های صلح در حقوق کیفری، به عنوان مقدمه باید خاطرنشان 
ساخت که حقوق کیفری، به دو دستۀ: حقوق ماهوی و حقوق شکلی تقسیم می شود؛ مباحثی 
چون حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی )کاتوزیان، 1389: 96( و...، تحت عنوان 
حقوق کیفرِی ماهوی، و مباحث گسترده آیین دادرسی کیفری ذیل حقوق کیفرِی شکلی 
در این شاخۀ حقوقی بحث می شوند. هم چنین نظام آموزشِی کنونی در قالب سرفصل های 
کیفری،  دادرسی  آیین  اختصاصی،  جزای  حقوق  عمومی،  جزای  حقوق  چون  متفاوتی 
جرم شناسی، بزه کاری اطفال و پزشکی قانونی، بیش از 20 واحد از واحدهای الزامی و اختیارِی 
مقطع کارشناسی را به مباحث حقوق کیفری و علوم جنایی اختصاص داده است. با نظر به 
تقسیم بندی فوق و سرفصل های مزبور، ُجستار حاضر در ذیل دو گفتار، به بیان جلوه های صلح 

در حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی اختصاص یافته است.

1.جلوههایصلحدرحقوقکیفریماهوی
در حقوق کیفری ماهوی، سخن از صلح و سازش بیش از همه در جرایم قابل گذشت 
مطرح می شود که در مرحلۀ اجرای مجازات، جنبۀ حق الناسی دارد. با این حال، در قلمروی 
سایر جرایم نیز می توان پرتوهایی از گذشت، صلح و آشتی را مشاهده کرد. به عنوان مثال، 
پذیرش توبه در جرایم حق اللهی را به عنوان نمونه ای از صلح و رأفت الهی با بندۀ خویش 
می توان معرفی نمود. هم چنین سخن از پیامدهای گذشت و مصالحه میان بزه دیده و 
بزه کار در جرایم با جنبۀ عمومی و حق اللهی، از موضوعاتی است که بر نقش و گسترۀ صلح 
در حقوق کیفری داللت دارد. به همین منظور و در ادامه، با استناد به مواد متعدد قانون 
مجازات اسالمی مصوب1392، ذیل عناوینی مانند عفو، توبه، گذشت و مصالحه شاکی و 
مرتکب جرم، در مباحثی چون قصاص نفس و عضو، قذف، سرقت و ...، از جلوه های صلح 

و آشتی در حقوق کیفرِی ماهوی بحث خواهیم کرد.
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1-1.عفو
عفو، مظهر ارفاق و گذشت جامعه و هیأت حاکمه نسبت به مجرمینی است که در 
مسیر اصالح پیشینه و انطباق رفتار و سلوک عملِی خود با موازین و هنجارهای پذیرفته 
شدۀ جامعه قدم برداشته اند. در واقع این نهاد حقوقی، بیانگر نوعی آشتی میان فرد بزه کار 
و جامعه است که از اعطاء فرصتی دوباره به وی برای گام نهادن در مسیر خیر و صالِح 
خود و جامعه حکایت می  کند. از منظر مقررات حقوق کیفری، عفو به عنوان بارزترین 
جلوۀ ارفاق و گذشت جامعه نسبت به بزه کارانی که مجرم بودِن ایشان به اثبات رسیده 

است، به دو صورت ظهور و بروز می یابد: عفو عمومی و عفو خصوصی.

1-1-1.عفوعمومی
شرایط، قلمرو و گستردگِی این نوع از عفو، به موجب قانون مشخص و در نهایت اعمال 
می گردد. ماده 97 قانون مجازات اسالمی، در مقام تعریف و تبیین حدود و ویژگی های این نوع 
از عفو، مقرر داشته است: »عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود، 
تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و 
آثار محکومیت نیز زایل می شود« اگرچه این نوع عفو بسیار کم و صرفاَ در اوضاع و احوال وشرایط 
خاص اجتماعی و امنیتی رخ می دهد و به ظاهر برخالف عدالت و انصاف قلمداد شده است، لکن 
هدف برتر و مهم تِر حفظ یکپارچگِی کشور و ایجاد صلح و آشتی ملی که حقوق بشر را تأمین 
و تضمین می کند، استفاده از عفو عمومی توسط دولت  ها را ایجاب و توجیه می کند )حیدری، 
1394: 386(. از این رو، نهاد عفو عمومی را می توان جلوۀ بارزی از جاری شدن روح صلح و 
آشتی در قلمرو حقوق کیفری محسوب کرد که متاثر از سیاست های کلِی کشورها می تواند از 
ظرفیت بالقوه باالیی برای نهادینه سازی فرهنگ صلح و آشتی در جامعه، برخوردار باشد. توضیح 
آن که افزایش توسل به عفو عمومی در رویۀ جاری حکومت ها در مواجهه با بسیاری از انحرافات و 
معضالِت به ظاهر پیچیدۀ کشورها خصوصاً در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نمادی 

روشن و شکوفا از صلح و تعامل مثبت مبتنی بر آشتی، گذشت و مدارا خواهد بود.

2-1-1.عفوخصوصی
یکی دیگر از جلوه های صلح و مدارا در حقوق کیفری، به استناد اصل 110 قانون 
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اساسی که به بیان وظایف و اختیارات مقام رهبری می پردازد، عفو خصوصی است. براساس 
این اصل که مفاد آن در ماده 96 قانون مجازات نیز تکرار شده است، عفو یا تخفیف 
مجازات محکومین، در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام 
رهبری خواهد بود. این اصل تالش دارد تا با ایجاد مسیری مطمئن، مبتنی بر اهداف 
اصالحی و اندیشۀ باز اجتماعی کردن بزه کاران، افراد را از مجازات رهایی بخشد. در منابع 
روایِی شیعه نیز، حق عفو مجرمان از سوی امام و حاکم اسالمی به دفعات مورد تصریح 
قرار گرفته است؛ از جمله در روایت ُضریس کناسی از امام باقر )ع( نقل شده است که: 
»در حدودی که جزء حقوق اهلل است کسی غیر از امام نمی تواند عفو کند اما در حقوق 
الناس اشکال ندارد که غیر امام، مجرم را عفو کند« )العاملی،1401ق ب:330(. براساس 
این روایت و روایات مشابه، امام و حاکم اسالمی می تواند در صورت وجود مصلحت در عفو 
و وجود مفسده در اجرای حکم، از اجرای حکم در مورد فرد یا افرادی صرف نظر کرده و 
آن را متوقف کند یا برحسب مورد، مجرم را -چه در جرایم مستوجب حد و چه جرایم 
مستوجب تعزیر- مشمول عفو قرار دهد )شیرازی، 1409ق: 214 و 216(. کوتاه سخن 
آنکه، عفو مجرمین توسط حکومت، برپاکنندۀ آشتی و صلحی پایدار، میان فرد مجرم و 
جامعه است به گونه ای که زمینۀ بازگشت به جامعه را برای مجرمین فراهم کرده، راه را بر 

ترمیم و عادی سازِی نظِم برهم خورده اجتماع هموار می سازد.

2-1.گذشتشاکیومصالحه
از آنجا که هدف نهایِی نظام کیفری اسالم، اصالح فرد و جامعه است و مجازات به 
عنوان آخرین حربه و راه حل مطرح است، لذا در جرایمی که جنبۀ خصوصِی آن غلبه 
دارد و در زمرۀ جرایم حق الناسی قرار می گیرد، توصیه اکید به عفو و مصالحه شده است 
تا حتی االمکان مجازات به اجرا درنیاید و ضمن ترمیم رابطۀ آسیب دیدۀ مجرم و صاحب 
حق، جامعه نیز از این گذشت و اصالح ذات البین منتفع گردد )حیدری، 1394: 339(. 
اگرچه اجرای مجازات، مصداق اجرای عدالت است لکن در آموزه های دینی، احسان و 
تفّضل ارزشمندتر از عدالت برشمرده شده است تا آنجا که در روایات آمده است که اگر 
کسی به حقوق شما تجاوز کرد هرچند عدالت اقتضا می کند معامله به مثل کنی و انتقام 
بگیری اما اگر از حق خود صرف نظر کرده و شخص را ببخشی، به او احسان کرده ای که 
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ارزشش بیش تر است )العاملی،1401ق ب:329(. از همین رو، با آن که خداوند متعال در 
آیۀ 178 سوره بقره1، در مقام بیان حکم قصاص و فلسفه تشریع آن است لکن بالفاصله 
یادآور می شود که قاتل و اولیاء دِم مقتول، با یکدیگر برادر هستند و پیروی از گذشت و 
احسان را از روی رأفت -چه با پرداخت تمام دیه یا مقدار معینی از آن و چه بدون اخذ 
هرگونه مبلغی- توصیه می کند. در واقع، چنین حکمی از جانب پروردگار رحمتی فراگیر 
بر انسان ها است تا موجبات صلح و سازش در میان آن ها فزونی گیرد و از تداوم کینه و 
استمرار حس انتقام اجتناب شود. از این روست که اولیاء دم پس از گذشت و عفو جانی 
حق عدول و بازگشت از عفو خویش را ندارند و چنان چه جانی را پس از عفو، قصاص 
کنند مرتکب قتل عمدی موجب قصاص شده  اند. برخی از حقوقدانان این فقره از انتهای 
آیه 178 سوره بقره را که می فرماید: »و من اعتدی بعد ذلک فله عذاب ألیم« دلیلی 
الف: 206(. وقتی در جرم سنگینی  براین مدعا برمی شمارند)میرمحمدصادقی، 1392 
چون قتل عمد و ستاندن جان دیگری، توصیه به عفو و گذشت و تأکید بر آن می شود، 
بدیهی است به طریق اولی در سایر امور نیز انصاف ورزیدن و گذشت و عفو جانی، مطلوب 
شارع و قانون گذار است.مشابه همین رویکرد در مواجهه با ایجاد جرح و جنایات مادون 
نفس و ضمانت اجرای آن دیده می شود. خداوند متعال در آیۀ 45 سوره مائده2، پس از 
آنکه جراحات عمدی را ابتداًء موجب قصاص می داند لکن بالفاصله گذشت از حق قصاص 
را با تعبیر صدقه که به معنای بذل و درگذشتن است، توصیه کرده و آن را کفارۀ وی 
برمی شمارد. کفاره بودن این صدقه ی جاری برای شخصی که از حق قصاص خود اغماض 
کرده و جانی را می بخشد از آن روست که بخاطر گذشت و نجات جان بنده ای )قاتل و 
جانی( از بندگان خداوند، سزاوار و مستحق آن می شود که خداوند نیز از حقوقی که بر 
ذّمۀ او دارد، اغماض و گذشت نموده و او را مورد رحمت واسعه و لطف و عنایت بی انتهای 
خویش قرار دهد )مصطفوی، 1380: 92(. توصیه های قرآنِی شوق آفرینی هم چون »َولیعفوا 
ولیصفحوا أالتُحبّون أن یغفَر اهللُ لکم3« که عفو یکدیگر را زمینه ساز عفو و بخشایش الهی 

َّذیَن آَمنُوا ُکتَِب َعلَیُْکُم الِْقصاُص فِي الَْقتْلي  الُْحرُّ بِالُْحرِّ َو الَْعبُْد بِالَْعبِْد َو اْلُنْثي   1. - آیه 178 سوره بقره: »یا أَیَُّها ال
ُِّکْم َو َرْحَمٌة فََمِن  بِاْلُنْثي  فََمْن ُعِفَي لَُه مِْن أَخیِه َشيْ ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أَداٌء إِلَیِْه بِإِْحساٍن ذلَِک تَْخفیٌف مِْن َرب

اْعتَدي  بَْعَد ذلَِک فَلَُه َعذاٌب أَلیٌم.«
2. - آیه 45 سوره مائده: »... َوالجروَح قصاٌص فمن تصّدَق به فهو کفارةٌ له«

3. - سوره نور آیه 22.
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دانسته، در همین راستا قابل درک و تحلیل است.
قرآن کریم در آیه ای دیگر، ضمن اینکه کیفر بدی و زشتی را از باب مقابله به مثل، 
صرفاً تعّدی به همان اندازه می داند و نه بیشتر، پاداش کسی را که از حّقش گذشت کرده 
و تجاوزکار را عفو کند و در مسیر اصالح فی مابین گام بردارد، بر عهدۀ خداوند و صبر 
کردن را کاری شایسته تر دانسته است1. در روایتی از امام محمد باقر )ع( راوی می پرسد: 
اگر کسی جنایتی بر من وارد ساخت آیا او را عفو کنم یا علیه او اقامۀ دعوی کنم؟ امام 
)ع( در پاسخ می فرماید: این حق توست، اگر او را عفو کنی کار خوبی کرده ای و اگر از او 
شکایت کنی، تنها حق خودت را مطالبه کرده ای . العاملی،1401ق ب:329( در جای دیگر 
از قرآن کریم2، قتل یک تن در حکم قتل تمامِی آدمیان و زنده کردن یک انسان در ُزمرۀ 
احیای همۀ مردمان برشمرده شده است که یکی از مصادیق آن قطعاً درگذشتن از قاتل 
و جانی و قصاص نکردن وی است چرا که مراد از احیاء، چیزی است که در عرف عقالء، 
زنده کردن شمرده می شود )طباطبایی، 1364: 519( و درگذشتن از حق قصاص توسط 
اولیاء دم و گذشت و عفو از جانی، از نگاه عرف نوعی احیاء و زنده کردن او تلقی می شود.

تأثیرگذاری  از جایگاه مهم و  نیز،گذشت شاکی  ایران  در حقوق موضوعۀ کیفری 
برخوردار است. قانونگذار در مادۀ 100 قانون مجازات اسالمی 1392، با تقسیم جرایم به دو 
دستۀ جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت، ابتدا در جرایم دستۀ نخست، گذشت 
شاکی را موجب موقوفی تعقیب یا موقوفِی اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده و در 
جرایم دسته دوم، موجب تخفیف مجازات و واکنش ارفاقی نسبت به بزه کار دانسته است3.

نمونه هایی از گذشت شاکی و تأثیر آن را در حذف مجازات یا توقف و چگونگِی اجرای 
کیفر، در جرایمی چون قذف و سرقت و جنایات موجب قصاص نفس و عضو می توان 

مالحظه کرد.
     قانون گذار، به صاحب حق قصاص یا مقذوف این اختیار را اعطاء نموده است تا 
در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم، مجانی یا با مصالحه، در برابر 

1. - آیه 40 سوری شوری: »ُو جزاُء سیئٍة سیئٌة مثلُها فمن َعَفی و أَصلَح فأجُرُه علی اهلل«.

2. - آیه 32 سوره مائده: »... من قتل نفساً بغیر نفٍس أو فساٍد فی الرض فکأنّما قتل الناس جمیعاً و من أحیاها 

فکأنّما أحیا الناس جمیعاً ...«.
3. - تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسالمی 1392: »جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه 

تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است«.
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حّق یا مال گذشت کند. رویکرد صلح جویانۀ قانون گذار در موادی چون مادۀ 365 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392، بیش از پیش خود را نمایان می سازد؛ آن جا که قانون گذار، 
مجنی علیه را مختار می گذارد تا پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت 
کرده یا مصالحه نماید؛ بدون آن که پس از مرگ وی، اولیای دم و وارثان حق مداخله ای 

در این میان داشته باشند.
در خصوص جرم سرقت نیز، قانون گذار، تعقیب متهم را منوط به شکایت صاحب 
مال در نزد مراجع قضائی دانسته وقاضی نمی تواند بدون شکایت صاحب حق، سارق را به 
تحّمل حد محکوم نماید، اعم از این که سارق خود اقرار به ارتکاب جرم کرده یا دیگران 
علیه وی شهادت داده باشند، و یا قاضی به علم خود به ارتکاب جرم توسط او پی برده 
باشد. بدین ترتیب، با شرایط مذکور، فرد می تواند قبل از شکایت از حق خود درگذرد یا در 
قبال مبلغی مصالحه کند و این فرصت برای سارق نیز وجود دارد تا قبل از رجوع شاکی 
به مراجع قضایی با بازگرداندن مال مسروقه به صاحبش موجبات صلح و گذشت را فراهم 
کند )میر محمد صادقی، 1392 الف: 321(. حتی بعضی از فقها منعی نمی بینند که قبل 
از طرح موضوع سرقت پیش امام و حاکم، از سارق شفاعت شود؛ زیرا از پیامبر)ص( روایت 
شده که فرمودند: »در میان خود از »حدود« عفو کنید که اگر نزد من آید، اجرای آن واجب 
است« )عوده، 1394: 694(. پس از شکایت مال باخته و تا پیش از اثبات جرم نیز، چنان چه 
صاحب مال از سارق درگذرد و او را ببخشد، حد سرقت جاری نخواهد شد لکن پس از 
اثبات جرم نزد قاضی، صاحب مال حق عفو سارق را نداشته و صرفاً حاکم است که می تواند 
سارق را مشمول عفو و رأفت اسالمی قرار دهد)میر محمد صادقی، 1392 ب: 322(. جالب 
آن که مطابق بند » ر« مادۀ 268 قانون مجازات اسالمی 1392، در صورتی که مال مسروقه 
تا پیش از اثبات سرقت، در اختیار مالک قرار گیرد، مجازات حد سرقت بر سارق اعمال 
نمی گردد و مجازات وی از حّد به تعزیر تبدیل می گردد که قطعاً مجازات خفیف تری است. 
با این تدبیر، فرصتی نیکو برای مجرم ایجاد می گردد تا به برقراری صلح و جبران زیان های 
ناشی از جرم مبادرت ورزد. این پیش بینی قانون گذار در بند » ر« مادۀ 268، با بناء شارع 
در باب»حدود«که مبتنی بر تخفیف و فروکاستِن کیفرهای حدی و عدم اجرای آنها تا 
حد امکان است، کاماًل هماهنگی و هم خوانی دارد )میر محمد صادقی، 1392 ب: 324(.
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3-1.توبه
با احراز توبه که نماد پذیرش بازگشت، ندامت و »خود اصالحِی« بزه کار از سوی 
شارع است،مجازات ساقط می گردد. مبنای سقوط مجازات در این حالت را باید در اثر 
اصالحی  و تربیتِی توبه و خودسازی و ندامت درونِی بزه کارجستجو کرد که بسی برتر از 
اصالح از طریق اِعمال مجازات دانسته شده است. در روایت است که امام علی )ع( خطاب 
به کسی که برای پاک شدن از گناه، خواهان اجرای مجازات بر خود بود، فرمودند: »کدام 
پاک شدنی باالتر از توبه کردن است؟« )العاملی،1401ق ب: 328(. این برتری از آن جهت 
است که در فرآیند توبه، شخص با خدای خود آشتی کرده و با شرمندگی از هنجارشکنِی 
پیشین خود، مسیر درست زندگی را بر مدارِ رضایت شارع قرار می دهد و خداوند نیز 
از گناه و عزم بر اصالح، فرصتی دوباره جهت هنجارپذیری و  با پذیرش این بازگشت 
خودسازی در اختیار فرد قرار می دهد تا آنجا که در برخی روایات گفته شده است: »التائُب 
من الذنب کمن الذنَب له؛ توبه کننده از گناه هم چون کسی است که اصاًل گناهی مرتکب 
نشده است« )العاملی،1401ق الف: 359(. بر همین اساس، خداوند متعال بعد از بیان 
مجازات های سنگین محاربه در آیۀ 33 سوره مائده1، بالفاصله در آیۀ بعدی افرادی را که 
توبه می کنند از تحمل این مجازات های سنگین معاف می کند2.هم چنین در آیۀ 39 همان 
سوره، پس از ذکر مجازات سرقت، بر امکان توبۀ سارق و پذیرش آن از سوی خداوند 
تصریح و تأکید شده است3. برخی نویسندگان معاصر، تغییر لحن گفتار این آیه و مترتب 
کردن حکم بر »ظلم« به جای »سرقت« را دلیلی بر نقش عاّم توبه در سقوط مجازات هر 
ظلم و گناهی تلقّی کرده  اند )نوبهار، 1389: 214(. در آیۀ 16 سورۀ نساء نیز که در مقام 
بیان حکم برخورد با اعمال منافی عفت است، در صورت توبۀ مرتکبین عمل منافی عفت، 
به گذشت کردن از آن ها دستور داده است4. این گونه برخورد شارع حکیم با بندۀ مجرم و 
خطاکار، این پیاِم سراسر حاکی از مهربانی را به همگان انتقال می دهد که خداوند نیز در 
پی مجازات نبوده و با رویکردی سرشار از گذشت و بخشایش که نشأت گرفته از رحمت 

َ َو َرُسولَُه َو یَْسَعْوَن فِي الْْرِض فَساداً أَْن یَُقتَّلُوا أَْو یَُصلَّبُوا أَْو  َّذیَن یُحاِربُوَن اهللَّ َّما َجزاُء ال 1. - آیه 33 سوره مائده: »إِن

نْیا َو لَُهْم فِي اْلِخَرةِ َعذاٌب َعظیٌم« َع أَیْدیِهْم َو أَْرُجلُُهْم مِْن ِخالٍف أَْو یُنَْفْوا مَِن الْْرِض ذلَِک لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ تَُقطَّ
َ َغُفوٌر َرحیٌم.« َّذیَن تابُوا مِْن قَبِْل أَْن تَْقِدُروا َعلَیِْهْم فَاْعلَُموا أَنَّ اهللَّ 2. - آیه 34 سوره مائده: »إاِلَّ ال

3. - آیه 39 سوره مائده: »فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن اهلل یتوب علیه إن اهلل غفوٌر رحیم«.

4. - آیه 16 سوره نساء: »... فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن اهلل کان تواباً رحیماً«
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و شفقت الهی است، پیوسته راهی فراخ و هموار فراروی بندگانش برای ندامت، بازگشت و 
اصالح ایشان گشوده است. 

از همین رو قانون گذار، مبتنی بر آیات فوق و به تبعیت از دیدگاه مشهور قریب 
به اتفاق فقهای شیعه، در مادۀ 114 قانون مجازات اسالمی 1392،توبه را به عنوان 
یکی از اسباب سقوط مجازات شناسایی و بیان کرده است که در جرایم موجب حد به 
اسثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصالح او 
براي قاضي محرز شود، حّد  از او ساقط مي گردد. هم چنین اگر جرایم فوق غیر از قذف 
با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند 
تبصرۀ   در  نماید.  درخواست  رهبري  مقام  از  قضائیه  قوه  رئیس  توسط  را  مجرم  عفو 
همین ماده بیان شده است که توبه محارب قبل از دستگیري یا تسلط بر او موجب 
سقوط حد است. هم چنین وفق ماده 115 این قانون: »در جرایم تعزیری درجه شش، 
هفت و هشت چنان چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود، 
مجازات ساقط مي شود و در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه مي تواند مقررات راجع 
به تخفیف مجازات را اعمال نماید«. برخی از فقهای امامیه، توبۀ معتبر را بردو گونه 
توصیف کرده  اند: نخست، توبۀ واقعی که بین بنده و خدایش جاریست و اثر اخالقی 
داشته، بواسطه آن گناه برداشته می شود و دوم توبۀ ظاهری است که اثر حقوقی داشته 
و به واسطۀ آن شهادت فرد قبول شده و سایر آثار حقوقی از جمله سقوط مجازات ها 
را در پی دارد ) شهید ثانی، 1413ق: 216(. در قانون مجازات اسالمی نیز، توبه مرکب 
از دو عنصر » ندامت« و » اصالح« است که ندامت ناظر به پشیمانی قلبی و امری 
درونی است و اصالح ناظر به جنبه های رفتارِی فرد و امری عینی و ملموس است. اصرار 
قانون گذار بر تکرار این دو عنصر در مواد متعدد قانون مجازات، بیانگر تأکید آگاهانۀ 
مقنن بر لزوم تحقق و احراز این دو عنصر است )حیدری، 1394: 416(. احراز و اثبات 
توبه که برگرفته از اصالح ظاهرِی فرد است در روایات نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ 
 » از امام باقر )ع( است که فرمود: »إذا صلَحَ و عُرِفَ منهُ أمرٌ جمیلٌ لم َیُقم علیه الحدُّ
)کلینی، 1413ق: 247( یعنی زمانی که فرد راست کردار شده و کارهای شایسته از 

وی سر بزند، توبۀ وی موثر خواهد بود و مجازات بر وی اجرا نخواهد شد.  
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4-1.اِعمالقاعدهدرأ
یکی از جلوه های بارز کیفرگریزی و پرهیز از اِعمال مجازات در سیاست کیفری 
اسالم، قاعدۀ درأ است. براساس قاعده »درأ حدود به شبهه« که از مشهورترین و مهم ترین 
قواعد فقه جزایی دانسته شده )حاجی ده آبادی، 1387: 53( و نمادی برجسته و روشن 
از سیاست بزه پوشی و اصل کمینه گرایِی کیفر در اسالم است، در صورت وجود هرگونه 
شبهه و تردیدی از سوی متهم یا قاضی در ارکان جرم و یا شرایط مسولیت کیفرِی مجرم 
و یا شیوه های اثبات جرم، حّد نباید اجرا شود و به بیان دیگر، وجود شبهه موجب سقوط 
مجازات خواهد بود. از این رو، این قاعده را می توان بازتابی از حاکمیت روح رأفت، ِسلم 
و رحمت الهی بر قوانین و مقررات کیفری اسالم دانست که تا حّد ممکن از اجرای کیفر 
بهات« )صدوق، 1413ق:  گریزان است. با اینکه مستند قاعده، روایت: »إدرءوا الحدوَد بالشُّ
74( است که به دلیل ُمرَسل بودن ضعیف دانسته شده است، اما عمل و تسالُِم فقها و 
این روایت، تقویت کنندۀ آن  تاریخ فقه و استنباط احکام شرعی به  اصحاب در طول 
برشمرده شده است )محقق داماد، 1390: 48(. اگر چه در ادبیات فقهی، این قاعده در 
باب حدود مطرح شده است اما چه بسا بتوان حکم دفع حدود به شبهه را شامل هر نوع 
مجازاتی دانست و با الغای خصوصیت از حّد اصطالحی، این قاعده را در تعزیر نیز جاری 
ساخت )استادی، 1383: 71 (. مضافاً اینکه با تمّسک به قیاس اولویت و فحوای ادله و نیز 
لزوم تحقق عدالت و رعایت مصلحت متهمان، به شمول این قاعده بر قلمروی تعزیرات نیز 

می توان حکم نمود )عوده، 2005 م: 177(.

5-1.حمایتحقوقکیفرِیداخلیازصلحجهانی
قانون گذار کیفری ایران در راستای پاسداری از صلح و امنیت جهانی و حمایت از 
روابط مبتنی بر احترام متقابل میان کشورها، اقدامات در خور توجهی را مّد نظر قرار داده 
است. جلوه های این رویکرد معقول، جرم انگاری اقدامات تروریستی و تأمین مالی این قبیل 
فعالیت ها و نیز پولشویی است که به تفصیل در عناوین درسی حقوق بین الملل کیفری یا 
حقوق کیفری بین الملل در دوره های تحصیالت تکمیلی به دانشجویان تدریس می گردد. 
افزون بر این، حمایت کیفری از امنیت و تضمین سالمت نمایندگان سیاسی کشورهای 
خارجی که در برخی مواد قوانین کیفری آمده است، می تواند به تقویت روابط دوستانه و 
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ارتقاء سطح دوستی و مودت میان کشورها کمک نموده، بر روند همکاری های درازمدت 
در پرتوی صلح و آرامش بین دولت ها، اثرگذاری جدی و عمیقی را در پی داشته باشد. 
به عنوان مثال، به موجب مادۀ 516 »قانون تعزیرات«، مصوب 1375: » هرکس به جان 
رئیس کشور خارجی یا نمایندۀ سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات 
مذکور در ماده ی 515 محکوم می شود....« )میر محمد صادقی، 1392 ج: 162(  براساس 
ماده 515 همان قانون، چنین سوء قصدی اگر مصداق جرم محاربه باشد به مجازات 
محاربه و در غیر این صورت، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. واضح است 
که عنوان سوء قصد، تعبیری فراگیر بوده، هرگونه ترور و حمله ای ولو ترور نافرجام را نیز 
دربرمی گیرد. بدین ترتیب قانون گذاربا جرم انگارِی سوء قصدی که ممکن است به نتیجه 
هم نرسیده باشد، تالش کرده است تا روابط صلح آمیز میان کشورها دست خوش تالطم 
و آسیب ناشی از این اقدامات تروریستی و خشونت  بار نگردیده و صلح و آشتی هم چنان 

محفوظ باقی بماند.

2.صلحوآشتیدرقلمروحقوقکیفریشکلی
حقوق کیفرِی شکلی هر نظام حقوقی را در مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری 
و مقررات مربوطه می توان جستجو و رصد نمود. به موجب مادۀ یک قانون آیین دادرسی 
کیفری -که در سال 1392 و اصالحات آن در سال 1394 به تصویب رسیده است- 
میانجی گری و صلح میان طرفین از جمله اهداف و مقاصد عمده دستگاه عدالت کیفری 
در حوزه قواعد و مقررات شکلِی آیین دادرسی کیفری قلمداد شده است. در سیاست 
جنایی اسالم نیز احکام و شیوه هایی در مراحل مختلف دادرسی مشاهده می شود که 
دنبال  نهایت  را در  از کیفر  انحراف  و  اجتناب  تعبیر دقیق تر  به  یا  و  هدف کیفرزدایی 
می کند)حسینی، 1383: 158(. به طور قطع این رویکرد شارع و قانون گذار اسالمی را 
می توان رویکردی مبتنی بر رأفت و ایجاد صلح همگانی و آشتی عمومی در جامعه اسالمی 
تلقی نمود که در ادامه ی ُجستار حاضر به برخی از جلوه های این رویکرد خواهیم پرداخت.

1-2.رجحانبزهپوشیدرمرحلهتعقیب
در متون دینی، روایات متعددی که نوعاً ناظر به جرایم فردِی دارای جنبۀ حق اللهی 
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هستند، شخص خطاکار و مجرم، مردم و نیز متولیان دستگاه عدالت کیفری را به ستر گناه 
و پوشیدن جرم و خطا توصیه اکید کرده اند )نوبهار، 1389: 228(. افشاء سّر و اعالن جرم 
به مراجع قضایی تا زمانی که توبه، انابۀ قلبی و رجوع به خدای خود و نیز جبران خسارات 
و آسیب های احتمالی امکان پذیر است، به هیچ وجه توصیه نمی شود؛ به گونه ای که در 
آموزه های اسالمی، مرتکب جرم از اقرار بر ارتکاب جرایم شخصی منع شده و افرادی نیز 
که شاهد بر ارتکاب برخی جرایِم فاقد جنبۀ عمومی هستند، از ادای شهادت نهی شده اند. 
مطابق روایتی، امام علی )ع( از اقرار شخص زانی، خشمگین شده و فرمودند: »چه عاری! 
عمل زشت را انجام می دهد و آنگاه آبروی خود را نزد مردم می برد. اگر در خانه خود توبه 
می کرد بهتر نبود؟ به خدا قسم اگر بین خود و خدای خود توبه می کرد بهتر از آن بود که 

من بر وی حّد جاری کنم« )کلینی، 1413ق: 187( .
مشمول  نیز  مجرمین  با  برخورد  و  تعقیب  در  دخیل  افراد  و  مأمورین  و  قضات 
دستور و توصیه اکید به ستر عیوب و خطایای مرتکبین و پرهیز از افشای سّر ایشان 
هستند. امام علی )ع( در فرمان نامه معروف خود خطاب به مالک اشتر، نگاشته است: 
»... مردم را عیوب و منقصت هایی است که حاکم در پنهان داشتن آنها از همه سزاورتر 
است. به دنبال کشف خطاهایی که از تو پنهان مانده نباش ... پس چندان که می توانی 
زشتی های مردم را بپوشان تا خدا زشتی های تو را که دوست می داری از مردم مستور 
بماند، بپوشاند... «)سید رضی، 1384: 413(. مشابه این دستور در برخی از آداب قضاء 
ادای  از  را  تا آنجا که به قاضی توصیه شده که شهود  در فقه اسالمی جلوه گر است 
شهادت و حتی خود خاطی و متهم را از اقرار به جرم باز دارد یا او را به عدول از اقرار 

تلقین کند )حسینی، 1383: 161(.
بدین ترتیب و با سیاست ترجیح بزه پوشی بر علنی کردن جرم در مرحلۀ کشف و 
تعقیب جرم و مجرم، بخش عمده ای از رفتارهای مجرمانه، با تدبیر و درایت رأفت آمیز و 
مشفقانۀ شارع و قانون گذار اسالمی از دایره و قلمرو حقوق کیفری خارج شده و در راستای 

صلح جویی و لطف بی کراِن شارع حکیم به مجازات و اِعمال کیفر منتهی نمی شوند. 

2-2.پرهیزازکیفرگراییدرمرحلهاثباتجرم
قانون گذار اسالمی با هدف احتراز و انحراف از کیفررسانی به مجرم، از شیوه های 
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متعددی هم چون محدود کردن ادله اثبات جرم و سخت کردن آن شرایط اعتبار این ادله، 
بهره جسته است. به لحاظ پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری که براساس آن همۀ افراد 
تا زمان اثبات جرم بی گناه فرض می شوند، شمار ادله اثبات در آیین دادرسی کیفرِی اسالم 
بسی محدودتر از آیین دادرسی در قلمرو حقوق مدنی و غیرکیفری است. به عنوان مثال 
سوگند از ِعداد ادله اثبات حدود و تعزیرات خارج شده است )خالقی، 1395 ب: 174(. 
بدین ترتیب جامعه به رغم آن که فرد را در مظان اتهام می یابد، اما با نگاهی ارفاقی و 
صلح مآبانه، او را از تعقیب کیفری مبرا دانسته و به اعمال مجازات نمی پردازد؛ مگر آن که 

خالف آن به اثبات برسد )کاتوزیان، 1383: 253(.
هم چنین با حاکمیت قاعدۀ درأ که پیش از این به تفصیل به آن اشاره شد، وجود 
انتفای مجازات است، چرا که در آیین دادرسی  هر شبهه ای هرچند ضعیف، موجب 
کیفرِی اسالمی، کلیۀ دالیل، امارات و قراین ظنیه از ِعداد دالیل ُمثبتۀ کیفری خارج 
با توجه به اینکه مراجع قضایی ُملزم به تحقیق و تفحص در موارد  هستند؛ خصوصاً 
وجود شبهه یا ادعای وجود آن نیستند و حتّی بعضاً از تحقیق و تفحص نهی شده  اند 
و  مشروط  چنان  گاه  نیز  شده  شناخته  کیفری  اثبات  ادلۀ   .)163 )حسینی، 1383: 
مقید شده  اند که اثبات جرم از طریق آن ادله تقریباً غیرممکن و یا نادر است. به طور 
مشخص قیود و شرایط اعتبار شده در ادلۀ اثبات جرایم جنسی مستوجب حّد از این 
ویژگی برخوردار هستند. به عنوان نمونه وجود ده ها شرط در مرحلۀ ثبوت، اثبات و 
اجرا، زمینۀ تحقق مجازات در جرایم جنسی را به طور چشم گیری کاهش می دهد به 
گونه ای که صرفاً در حد یک تهدید مؤثر باقی می ماند)کدخدایی و باقرزاده، 1390: 
62(. افزون بر تشدید شرایط اثبات جرم و نیز ترغیب مجرم و شهود به عدم اثبات جرم، 
نصوص و روایاتی که بر ترجیح اشتباه در عفو و مجازات نکردن بر اشتباه در مجازات 
از گرایش غیر  به روشنی و صراحت  نمودن داللت می کنند )منتظری، بی تا: 127(، 
قابل تردید و غالِب سیاست جنایی اسالم به اجتناب از کیفررسانی در عمل با توسل 
به هر بهانه ای حکایت می کند.این رویکرد را می توان با نظریۀ تعلیم اخالقی در اهداف 
مجازات هادر انطباق دانست که با پرورش انگیزۀ اخالقی از طریق تهدید مانع ارتکاب 

جرم می شود)هاپتن، 1384: 144(.
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3-2.میانجیگریوعدالتترمیمی
نظریه عدالت ترمیمی را باید از تحوالت اخیر در نظام عدالت کیفری برشمرد که 
بدون آن که به شکل فراگیری تجربه شود، رشد یافته است )رایجیان، 1381: 21(. عدالت 
تا کلیۀ طرفین درگیر در جرم را در فرایند نظام عدالت کیفری  بر آن است  ترمیمی 
مشارکت داده و با ابزارهایی مانند میانجی گری، ضمن ترمیم رابطۀ آسیب دیده میان بزه کار 
و بزه دیده و جبران خسارات وارد شده، تا حّد امکان در مسیر جرم زدایی و قضاء زدایی 
حرکت نماید. برخی از نویسندگان با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی، آن را این گونه 
تعریف نموده  اند: »عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی 
در یک جرم خاص دارند تا حتی االمکان به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به 
صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور اقدام 
نمایند«)زهر، 1383: 62(. اصالح و ترمیم آنچه که در رابطه میان بزه کار و بزه دیده صدمه 
دیده است، مستلزم تالش برای ایجاد صلح و آشتی از یک سو و تنّبه و درک مرتکب جرم 
نسبت به آسیب وارده از سوی دیگر است که با بهره گیری از میانجی گری به عنوان یکی 
از کارآمدترین ابزارهای عدالت ترمیمی دست یافتنی است.عدالت ترمیمی در جستجوی 
بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجۀ ارتکاب جرم گسسته شده 
است . فرایندهای ترمیمی، اقداماتی برای ایجاد  آشتی و توافق میان بزه کار و بزه دیده و 

بازگرداندن هردوی آن ها به جامعه است )موریس و ماکسِول، 1382: 190(.
در این راستا قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواد 82 و 192بازپرس را مکلف 
نموده است تا در جرایم قابل گذشت، سعی در ایجاد صلح و سازش نماید و یا موضوع را 
به میانجی گری ارجاع دهد و به  رغم آن که تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی 
است، در این جرایم، حتی االمکان دعوا در دادسرا به صورت ترافعی رسیدگی می شود. 
چگونگی و ترتیبات الزم برای انجام میانجی گری به موجب مادۀ 84  قانون فوق، براساس 
آیین نامه ای است که در تاریخ 8/9/1394 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. به 
موجب مادۀ 1 این آیین نامه، میانجی گری فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با 
مدیریت میانجی گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز 
راه های جبران خسارت ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو می کنند؛ و چنان چه 
سازش حاصل شود، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می شود. میانجی گر نیز، عبارت است 
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از شورای حل اختالف، شخص یا مؤسسه ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین 
امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید )خالقی، 1395 الف: 214 و 215(. مالحظه در 
مواد مذکور گواه آن است که  قانون گذار تالش مضاعفی را به منظور بهره گیری از ابزارهای 
عدالت ترمیمی به خرج داده و از توسعه و حرکت حقوق کیفری به سوی سازش و صلح 
طلبی در مقابل کیفرگرایی حکایت دارد. این مهم را در سایر جلوه های عدالت ترمیمی 
از قبیل: صدور قرار ترک تعقیب و قرار تعلیق تعقیب، دادن مهلت به متهم برای تحصیل 
گذشت شاکی، صدور قرار توقف تحقیقات توسط مقام قضایی، قرار بایگانی کردن پرونده و 

محدود کردن بازداشت های پیش از محکومیت، می توان مالحظه کرد.
      از نشانه های مصالحه در این رابطه، می توان به این نکته اشاره کرد که مبتنی بر 
ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تعلیق تعقیب با رضایت متهم صادر شده، صدور 
آن بدون رضایت وی وجه قانونی ندارد؛ که حاکی از توافقی دوطرفه در میان متهم و قربانی 
خواهد بود. با صدور قرار تعلیق تعقیب، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای 
برخی دستورات می کند که از جمله این دستورات، ارائۀ خدمات به بزه دیده در جهت رفع 
یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده است که در واقع 

گونه ای از تالش برای ایجاد صلح و سازش را به ذهن متبادر می نماید.
     در برخی جرایم ُخرد نیز، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و با جلب 
موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، مهلتی که بیش از دو ماه 
نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام 
کند. هم چنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق 

آنان به شورای حل اختالف یا شخص یا مؤسسه ای جهت میانجی گری ارجاع کند.
     در قرارهای توقف تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیز که به ترتیب در مواد 
104 و 80 این قانون آمده، رویکرد عدالت ترمیمی به وضوح دیده می شود. در این موارد از 
پیگیری پرونده، صرف نظر شده و از ادامۀ تحقیقات و هم چنین اعمال مجازات، خودداری 

می شود )مصدق، 1394: 47-53(.
     

نتیجه
حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق در نظام آموزشی ایران که بیش ترین 
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اقتباس را از فقه اسالمی داشته است، به رغم آن که به مقولۀ جرم، مجرم و مجازات نظر 
داشته و به ظاهر عاری از هرگونه صلح و آشتی است اما در بطن خود توجه ویژه ای به 
مفاهیم صلح و سازش و اصالح ذات البین دارد. نگاهی به فرامین دینی آشکار می سازد 
که قلمروی احکام حقوقی و کیفرِی اسالم بعنوان مهم ترین منبع حقوق کیفری ایران، 
مشحون از توصیه به عفو، گذشت، اصالح ذات البین و میانجی گری است به طوری که در 
وهلۀ اول، در آیات متعدد قرآن کریم بر صلح و سازش میان افراد و در مرحله بعد به تبع 
آن آیات، در روایات متعددی از پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(، بر این مهم و تالش در 
راستای آشتی و میانجی گری تأکید شده است. هم چنین رویکرد حقوق کیفری به صلح، 
عفو و گذشت، به ویژه در مرحله اجرای مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، از تالش 
در راستای بهبود و ترمیم روابط بین افراد با استفاده از راه هایی غیر از مجازات، به منظور 
جلوگیری و کاستن از بازتولید خشونت و افزایش حس خصومت حکایت دارد که به برخی 
از جلوه ها و نمادهای این رویکرد در مقاله حاضر به تفصیل در دو حوزه حقوق کیفری 

ماهوی و شکلی پرداخته شد. 
در جمع بندی کلی، حقوق کیفری اسالمی بیش از آن که در راستای مجازات افراد 
گام بردارد، تالش می کند شرایط را برای کاهش خصومت و تقویت و اعتالی روح صلح، 
سازش و آشتی در میان مردم مهیا سازد و چنان چه موفق نشود، در وهله ی دوم به سراغ 
کیفردهی می رود. از این رو، فراگیرنده ی این شاخه علمی در سرتاسر دوره تحصیل با 
آموزه های مبتنی بر صلح، آشتی و پرهیز از کیفر سر و کار خواهد داشت و لذا برخالف 
تصور رایج عرفی، یک حقوقدان کیفری بیش از آن که مجازات گرا باشد، فردی صلح طلب 

بوده و در موازات این رویکرد آشتی جویانه عمل می کند. *
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