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 توجیهات و تبعات :اجرای علنی مجازات

2حسینعلی عطوف، 1جلیل امیدی
 

 دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسالمیدانشیار . 1

 شناسی دانشگاه تربیت مدرس ی حقوق کیفری و جرمادکتر دوره دانشجوی. 2
 (10/3/1395تاریخ تصویب:  - 1394 /12/7 )تاریخ دریافت:

 چکیده
اهیدا    یکیی از  عنوان بهبرانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی  از مسائل مهم و چالش  اتاجرای مجاز نحوۀ

بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجیرای    اساسی اجرای مجازات
چنیین تایایلی جیود    تبع آن در نظام حقوقی ایران هم،  دنبال کنند. در فقه جزایی اسالم و به  علنی مجازات

رسد آییات و رواییات میورد     می نظر بهدارد. برای توجیه فقهی این تاایل، به قرآن و سنت استناد شده است. 
استناد، داللتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عاومی برای تااشیای تحاییل درد و رنیج مجیازات بیه      

حضور چند نفر محیدود هنگیام اجیرای حید     محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص 
حید نییز   اقامی   آثیار مببیت    دربیارۀ ، تأکید بر حتایت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده است آمده

چگونگی اجرای مشاهدۀ داللت مستقیم یا حتی غیرمستقیای بر اجرای علنی به معنای دعوت از عاوم برای 
و قواعد   امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازاتشیوۀ به   مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات

مهای مبل وجوب حفظ حیبیت افراد، مانوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفییر و حرمیت وهین دیین نییز      
اعدام و   مجازاتبارۀ  دره در برخی کشورها گرفت های انجام ماکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهش

بازدارنیدگی و   ،-توانید در میع عیام انجیام گییرد      شدیدترین مجازاتی که میی  عنوان به –جرای آن چگونگی ا
های بازدارنده از سویی و  رسد عدم تلقی صحیح از سیاستمی نظر بهسودمندی آن را به اثبات نرسانده است. 

ریان عدالت کیفیری را بیه   گرایی کیفری از سوی دیگر، مج رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام
 ها در راستای تحقق اهدا  سازمانی و نهادی سوق داده باشد.  سات اجرای علنی مجازات
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 مقدمه
ین موضوعات نظام عدالت کیفیری  تر هممبعد از پیروزی انقالب اسالمی یکی از   اجرای علنی مجازات

ه و مقررات مربوط به اجیرای  قضایی قوۀهای  آن خیلی زود در بخشنامهآثار صورتی که  به ،بوده است

  اجیرای مجیازات   نحوۀهای گذشته  قصاص، رجم، اعدام و شالق ناایان شده و در طول سال  مجازات

 راه داشته است. ها الاللی به های بین های مختلف داخلی و بازتاب بحث

کیرات اعیدام    آغاز شد کیه بیه   1360از اوایل سال   روند رو به افزایش اجرای علنی مجازات

هایی مانند شالق در مععیام اجیرا شید     مواد مخدر و هاچنین مجازات جرایمن ابرخی از مجرم

ب علیرغم نبود نص قانونی و با وجود برخورد با قواعد مهای چیون وجیو   .(233 :1390)مدنی، 

حفظ حیبیت افراد، مانوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهین دیین و بیا وصیف     

هیا بیا    ها بر بستگان محکیوم، موافقیان اجیرای علنیی مجیازات      تأثیر سوء اجرای علنی مجازات

اجیرا  شییوۀ  و با استناد به استقبال میردم از ایین    جرایماستدالل به لزوم شدت برخورد با این 

  اند.حاایت کرده

در  قضاییهای جزایی در مععام سبب شد تا شورای عالی  آثار نامطلوب اجرای احکام محکومیت

کشور بخواهد که جز در  قضاییاز مراجع  1/3/1365-/ب/ش65/9بخشنام  شاارۀ طی  1365سال 

 موارد الزام قانونی، از صدور چنین احکامی خودداری کنند. دادسراها نیز در اجرای احکام در مععیام 

و از کننید  ی نظییر آن اکتفیا   یها به اجتااع حداقل افراد در محل دادسرا یا کالنتری یا زندان و محل

آن، مؤکداً خیودداری  مانند ها یا اماکنی  اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستان

 .نندکن اجرا نیز مراقبت دقیق ان و مأموراو بر رعایت این مقررات از سوی ضابطورزند 

در  قضیایی هیای منجیر بیه اعیدام، شیورای عیالی        حساسیت پروندهواسط   بهنیز  1366در سال 

هیای   ها و دادسراهای انقالب اسالمی و دادگیاه  به دادگاه 14/9/1366-/ب/ش66/29بخشنام  شاارۀ 

های منتهی به صدور قصاص، اعدام، صلب، رجم و مصیادره   عالی انقالب اسالمی مقرر کرد که پرونده

 .شودارسال  قضاییو استرداد و ضبط برای بررسی و تأیید نهایی به شورای عالی 

-6241/7نظرییی  شییاارۀ  حقییوقی دادگسییتری در  ادارۀ  1367در سییال زمینییه در هاییین 

در تعزییرات،  »اشعار داشت:   با تأکید بر لزوم تصریح قانونگذار به اجرای علنی مجازات 19/11/1367

 اًای را صیریح  د حکم به اجرای شالق در مععام بدهد که قانون چنین اجازهتوان دادگاه تنها وقتی می

داده باشد زیرا زدن شالق یک مجازات اسیت و اجیرای آن در مععیام کیه مسیتلزم هتیک حیبییت        

 .(132: 1387)باختر، « شود، مجازات دیگری است که بدون وجود قانون جایز نیست مضروب می

عدم نص قابیل اسیتناد،   با وجود علنی آنها   در و اجرای مجازاتمواد مخ جرایمعلت گستردگی  به

بینیی   ، اجرای علنی مجازات پیش9و  6مواد مخدر در مواد  جرایمدر قانون مبارزه با  1367در سال 
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ه نیز بار دیگر اجرای علنی مجازات توصیه شید. بی   1376سال مصوب   11و  9دنبال آن در مواد  بهو 

چهارم مجاوع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد یا اقیدام  مرتب  ر موجب این مواد چنانچه د

طور مسلحانه صورت گییرد، مرتکیب بیه اعیدام محکیوم شیده و در صیورت         بهبه قاچاق مواد مخدر 

در  گرفتیه  هیای انجیام   شیود. برخیی پیژوهش    مصلحت در محل زندگی و در مععام مجازات اجرا می

، حاکی از آن اسیت  1378تا  1362های  مواد مخدر بین سال ایمجرهای علنی  خصوص میزان اعدام

هیا رو   که میزان وقوع جرایم در این سال است. درحالی صورت پذیرفتهدرصد آنها در مع عام  18که 

 .(300 :1379)اکبری، به افزایش بوده است 

 بیه  21/11/1369-20181/1م/بخشینام  شیاارۀ   ه طیی  قضایی قوۀ، رئیس وقت 1369در سال 

نظر به اینکیه اجیرای بعضیی از احکیام مراجیع      »دارد:  سراسر کشور مقرر می قضاییواحدهای کلی  

، ماکن است به مقتضای زمان و مکان، دارای عوارض و بازتاب وسیع سیاسی و اجتایاعی در  قضایی

منظیور اجیرای صیحیح     بیه نااید برای پیشگیری از هر نوع تبعات سوء و  جامعه باشد، لذا ایجاب می

ه گزارش نااینید تیا در کیفییت    قضایی قوۀانون در موارد فوق، مسئولین مربوط، مراتب را به رئیس ق

دیگیری بیه   بخشینام   در  1371مفاد ایین بخشینامه در سیال    «. اجرا، هااهنگی الزم معاول گردد

 سراسر کشور مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. قضاییبه مراجع  25/10/1371-18605/1م/شاارۀ 

بیوده   قضیایی هیای دسیتگاه    و نشر عکس از مراسم اجرای احکام نیز از دیگر چیالش  اپچخبر، 

بخشینام  شیاارۀ   موجب ه ه بقضایی قوۀمعاون اجرایی رئیس وقت  1370ناونه در سال  رایباست؛ 

های عایومی، انقیالب و نظیامی سراسیر کشیور مقیرر        دادستانکلی  به  12/12/1370-22185/1م/

ه، مقتضی است در هر مورد که حکم اعدام، قصاص قضایی قوۀت محترم حسب دستور ریاس»داشت: 

گونه خبر و چاپ و نشر عکیس از   آید، قبل از درج هر نفس، صلب و یا رجم محکومین به اجرا درمی

مراسم اجرای حکم، با دفتیر ایشیان هایاهنگی الزم معایول و از اقیدام مسیتقیم در ایین خصیوص         

 .«خودداری شود

شیاارۀ    الاللیی نییز داشیته اسیت. در بخشینام      هیای بیین   ی حیدود بازتیاب  اجرای احکام کیفر

سراسیر کشیور عنیوان     قضاییواحدهای کلی  ه به قضایی قوۀرئیس  27/3/1377مورخ  2814/77/1

دنبال گزارش سفارت جاهوری اسالمی ایران در توکیو که حاکی از سوء برداشت و تبلیغیات   بهشده 

طور کلی اجیرای حیدود    بهاز مراسم اجرای احکام رجم، صلب و  های گروهی خارجی رسانهمغرضان  

هیای   نظیام، اوالً پرونیده  عالیی   منظور خنبی کردن این تبلیغات و حفیظ مصیالح    بهالهی بوده است، 

و  قضیایی های  ه ارسال و ثانیاً رؤسای حوزهقضایی قوۀدبیرخان  اعالم بالمانع بودن به منظور  بهمذکور 

گونیه آرا   مناسب در خصوص اجرای ایین شیوۀ کام با حسن تدبیر در انتخاب قضات محترم اجرای اح

مذکور پس از سیه  بخشنام  معاندین و ضد انقالب نشود. مای  سوءاستفادۀ ترتیبی اتخاذ فرمایند که 

 23/11/1380-22345/80/1شیاارۀ  بخشینام   موجب ه ه، بقضایی قوۀسال و نیم و با تغییر ریاست 
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هیای محکومیان بیه     ی، انقالب و نظامی با بیان عدم ضرورت فرستادن پروندهعاوم قضاییبه مراجع 

بیا   قضاییه و لزوم تسریع در اجرای احکام قطعی حدود و تأثیر آن در ایجاد امنیت قضایی قوۀحد به 

ه و قضیایی  قیوۀ دبیرخانی   و مقرر شد که دیگر نیازی بیه ارسیال پرونیده بیه     شده رو  هتغییر رویه روب

مگیر در میوارد نیادر و     ،کند اجرا نیست و ارسال گزارش از طریق دورنگار کفایت می تحصیل اذن در

ی که به لحاظ اهایت یا عوارض جانبی یا ملی بودن پرونده، اجرای حکم مسیتلزم تکلییف و   یاستبنا

 هااهنگی قبلی باشد.

  نامی  ینیی آ»نوان های بدنی و سلب حیات با ع اجرای مجازات نحوۀ  نام ینیاین روند به ابالغ آادام  

در اجیرای  شد کیه  منجر  1389در سال « اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق نحوۀ

بیه   28/6/13781های عاومی و انقالب درامیور کیفیری مصیوب     قانون آیین دادرسی دادگاه 293 ۀماد

  جیرای مجیازات  . رسیدگی به درخواست عفو از سوی محکوم قبیل از ا رسید هقضایی قوۀتصویب رئیس 

وظیایف   عضو، ضرورت تشخیص حضور تااشاچی برای اجرای مجازات، قطع یا صلب رجم، قتل، اعدام،

، نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات الزم و عدم تیأخیر و تعطییل آن  مجری حکم در  قضاییمقام 

عیداد حاضیران و   اجرای مجیازات رجیم و ت   نحوۀبرداری و انتشار خبر اجرای حکم،  برداری و عکس فیلم

 جاله مسائل مهم مطرح در آن است. نامه از ینیموضوع آ  اجرای مجازات نحوۀ

آنچه در این میان هاواره محل تأمل بوده، مبانی، ضوابط، ضرورت، اهدا  و آثیار اجیرای علنیی    

در اجیرای احکیام کیفیری    شک  بیسالب حیات بوده است.   خصوص اجرای علنی مجازات به  مجازات

اجرای حدود در زمان غیبت و دیگر مبانی فقهی مانند قاعیده حرمیت تنفییر و    اجازۀ وضوع حدود، م

مباحیث غیرعلایی و بعضیاً سیاسیی بیر ایین        یحرمت وهن دین نیز مورد توجه است. هرچند گیاه 

ای از  سیالب حییات هایراه بیا سیایه       های اخیر اجرای علنی مجیازات  موضوع سایه افکنده و در سال

و پلیسی( در راستای تحکیم عالکرد و اثبات قاطعیت  قضاییهای نهادی و سازمانی ) اهدا  و انگیزه

 ،و ادعای بازدارندگی خاص و عام آنها رو به فزونی گذاشته است  و اجرای مجازات جرایمدر مقابله با 

برخی کشورهای دیگر، تحقیق علای و جامعی در خصوص تحقیق ایین اهیدا     روی  لیکن بر خال  

                                                 
قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصیی کیه صیالحیت    » :293 ۀماد .1

حکیم ییا    ۀگیرد و هنگام اجرای حکم اعیدام بایید رئییس دادگیاه صیادرکنند      دارند نسبت به محکوم علیه انجام می

زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتاد محیل و منشیی    وی، رئیس ۀناایند او، رئیس نیروی انتظامی محل یا ۀناایند

تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم علییه در محیل، رئییس     علیه نیز می دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم

نااید، سیسس حکیم    او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می ۀدادگاه یا ناایند

اجرایی این ماده و هاچنین چگونگی   نام ینیآ –رسد. تبصره  مجلس تنظیای به امضای حاضران می رتاجراء و صو

  «یه خواهد رسید.یقضا قوۀاجرای حکم شالق ظر  مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس 
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ی و پلیسی نیز در خصوص اثرگذاری خیاص  ین قضارسد ادعاهای مسئوال می نظر بهه و صورت نگرفت

زمیانی مشیخص، مسیتند بیه     بیازۀ  طور کلی ییا در   به جرایمبر کاهش یا توقف   اجرای علنی مجازات

های اخییر بیه سیات     رسد این روند در سال می نظر به. هرچند نیستدالیل و مدارک علای و معتبر 

بیا تصیویب قیانون آییین      1392ای کیه در سیال    گونیه  بهبینی سوق یافته است؛  واقعنوعی اعتدال و 

مانوع اعالم شد. در این مقاله ضان بررسیی مبیانی اجیرای      دادرسی کیفری، اجرای علنی مجازات

قوانین داخلی و طرح برخی مطالعات تطبیقی در مورد ، به بحث -با تأکید بر حد زنا -  علنی مجازات

 پردازیم.ها می ا  اجرای علنی مجازاتناظر به اهد

 هات فقهی اجرای علنی مجازاتجمو
فقهای اسالمی با استناد به کتاب و سنت، بعضی قائل به وجوب و برخی قائل بیه اسیتحباب اجیرای    

نور و روایات وارده در خصوص آثار مببیت  سورۀ دوم از  هر دو گروه آی  اند. مستند  علنی حدود شده

 1اجرای حد است.

 ال وَ جَلْیدَۀ   مِائَی َ  مِنْهوایا  واحِید   کُیل   فَاجْلِیدووا  الزّانِی وَ الزّانِی ُ»استناد چنین است:  موردآی  نص 

 مِینَ  طائِفَی ٌ  عَیذابَهواا  وَلْیشْیهَدْ  اآلخِیرِ  الْییومِ  و بِیاهللِ  تُؤمِنُونَ کُنْتُمو إنْ اهللِ دِینِ فِی رَأفَ ٌ بِهِاا تَأخُذْکُمْ

 مِینَ  طائِفَی ٌ  عَیذابَهواا  وَلْیشْیهَدْ » آیی  تحلییل و تفسییر قسیات آخیر      نحیوۀ ل بحث مح .«الُاؤمِنینَ

 دارد یا خیر؟  است و اینکه آیا عبارت مذکور داللتی بر اجرای علنی مجازات «الُاؤمِنینَ

کلای    اهایت خاصی دارند؛ اینکیه « مؤمنین»و « طائفه»کلا  دو مذکور در تفسیر عبارت 

اطیالق آن را بیر فیرد واحید      ای هدعی . بحبی اختالفی است ،ل اطالق استقاب نفر بر چند طایفه

 دانند و بر این اساس در اجرای حد در خصوص موضوع آیه، قائل به حضیور حیداقل  صحیح می

زائید   از ذمّیه  برائت به دالیل لغوی، روایی، عرفی و اصل خود مدعای نفرند. این گروه برای یک

از امامیه  خویی اهلل و آیت مقداد، فاضل حلی، محقق را قول اند. این تاسک کرده شک هنگام به

 .(221 :ق1422خویی،  ؛342 :2، ج 1373فاضل مقداد، ؛ 210 :1318)محقق حلی، اند  پذیرفته

و در  دانسیته میراد از طایفیه را دو نفیر    از باب احتییاط  ای دیگر از فقها هاچون عالمه حلی  هدع

شیهرت دارد،   «نَفْیر »آیی   . ایین آییه کیه بیه     انید  دهکراستناد ه توبسورۀ  122  یآمقام استدالل، به 

فَلَوْال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَ   مِنْهومْ طائِفَ ٌ لِیتَفَق هووا فِیی الیدنینِ وَ لِینْیذِرووا قَیوْمَهومْ إذا رَجَعویوا      »...  فرماید: می

                                                 
 حیدّ  و» «صیباحا  اربعین الاطر من االرض فی انفع االرض فی الحد القام » یا« صباحاً اربعین مطر من خیر حدّ اقام . »1

:  7؛ شیخ کلینیی، ج  146 :10ج  ؛ شیخ طوسی،308: 18)حر عاملی، ج . «صباحا اربعین مطر من افضل االرض فی للّه یقام

   .(124و  174



 
 1394ستان زمو  پاییز، 5و  4ه ، شمار2 دوره                                                                                                                                                                   218

و دارد سیه نفیر داللیت     بیر و حیداقل   استاسم جاع در این آیه فرقه کلا  . «إلَیهِمْ لَعَل هومْ یحْذَروونَ

طایفه که از آن استبنا شده، داللت بر دو و یا یک نفر دارد؛ لکن از باب احتییاط، حایل بیر دو نفیر     

 .(170 :9 ج ق،1418، )ب( 1318)محقق حلی،  شده است

حضور حداقل سه نفیر   حریرالوسیلهتامام خاینی در  و ادریس در سرائر برخی دیگر از جاله ابن

آیی   دالیل این گروه نیز قول لغویین در اسم جاع بیودن طائفیه و ارجیاع آن بیه      اند؛ را الزم دانسته

فقهای ن و امفسربرخی  .(443 :2ق، ج 1421خاینی،  ؛433 :3 ق، ج1411ادریس،  )ابندر قرآن کریم است « فْرنَ»

آیی   ی و حکات حکم از جاله زمخشری، بیضاوی، شافعی و مالک با استناد به معنای لغو اهل سنت

انید. از نظیر آنیان     کم چهیار نفیر را الزم دانسیته    مورد بحث، یعنی لزوم تشهیر مرتکب، حضور دست

انید  . بعضی از آنان این نکته را هم اضیافه کیرده  شود نایحکات حکم با کاتر از عدد مذکور حاصل 

حید   هنگام اجیرای نفر ر چها ، حضورشود میچهار نفر شاهد، اثبات  توسطکه جرم زنا  گونه هاانکه 

؛ برخی فقهیای  (326 :7ق، ج 1418ابن فیراء،   ؛326 :7ق، ج 1418بیضاوی،  ؛210 :3ق، ج1408)زمخشری، است  نیز الزم

حضور حداقل ده نفیر را الزم  امامیه با هاین منطق و از باب احتیاط و یقین به تحقق مدلول طائفه، 

 .(374 :5، ج ق1416)شیخ طوسی، اند  دانسته

نظر از  شود که صر چنین برداشت می مورد استناد آنان،  ادلن و امفسراقوال فقها و  مجاوعاز 

شیاار از    ای انگشیت  نحو مذکور، حضور عده بهطائفه، منظور آیه از اجرای مجازات   مدلول لغوی کلا

تبیع آن آگیاهی عایومی از     بیه جهت شهادت و نظارت بر قطعیت و حتایت اجرای حد و « نامؤمن»

فراخیوان و   لزومیاً نه  رای احکام جزایی و تا حدودی تحایل رنج روانی آن بر مرتکب بوده است واج

انید   دهکرتصریح  امامی و مالکی یبرخی از فقهاات. در کنار این، مجازاجرای   صحنعاومی  ۀمشاهد

مجرم هنگام اجرای حد، دعا و طلب آمرزش برای  بهای متقی و وارسته  که یکی از اهدا  حضور عده

 بوعید  توجیه فقهیا بیه   بر اینکیه   عالوه هاین نکت ؛(424 :2، ج 1398مالکی، ؛ 401 :2ق، ج 1405)فاضل هندی،  است

، در مواردی که مجازات مورد نظر، سالب حییات نباشید،   دهدنشان میانسانی نظام کیفری اسالم را 

 )نوفرسیتی،  فراهم سازدنیز ا   مجازات یعنی اصالح و تربیت مجرم راهدیکی از اتحقق   زمینتواند  می

آیی   وصیف طایفیه، در    عنوان به« مؤمنین»کلا  استعاال  ،کند ؛ آنچه این نظر را تأیید می(40 :1383

های واالیی است که برخیی از   مورد بحث است. مؤمن در قرآن کریم و روایات دارای اوصا  و ویژگی

بر در آییات  دتی   ،خشیوع در نایاز  ی، طلب هادتشند از: خشیت در برابر پرودگار، ا ین آنها عبارتتر مهم

، تواضیع و فروتنیی  ، حلم و بردبیاری ، داری  شب زنده و  توحید خالصانه  ،کریاانه از لغو گذشتن  ،الهی

دوری از گفتیار  ، پاکیدامنی ، سسی تجو  ییدوری از بدگاانی، غیبیت، بیدگو   ، مقام تسلیم، مقام یقین
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ت، پرداخت زکا، امر به معرو  و نهی از منکران الهی، تانتخاب دوس، هجرت و جهاد، بیهوده کارهای

درجات عالی ایاان است. در جیایی کیه   بیانگر ؛ بدیهی است که این صفات 1داری  امانت، دوری از ربا

کنید، ایین    ن با صفات عالی فوق میاای از مؤمن قرآن کریم، هنگام اجرای حد دعوت به حضور طائفه

زداشتن این گروه، از ارتکاب چنین جرایای است، خیال  منطیق و   ادعا و برداشت که هد  شارع، با

برداشت عقل سلیم است. با تأمل در آیه و توجه به مطلق احادیث ناظر به اجرای حدود بایید گفیت   

ن بیوده  اای معدود از مؤمنی  با شهادت عده  هد  این حضور، تضاین قطعیت اجرای این نوع مجازات

ها در اثبات جرایم حدی، از آنجا که اجرای آنها بعید   گیری سختا  با وجود ه ،عبارت دیگر بهاست. 

ن برای نظیارت و شیهادت بیر اجیرای حید واجیب ییا        اای از مؤمن از اثبات، حتای است، حضور عده

 مستحب شارده شده است. 

علت اینکیه نیاظران بایید میؤمن     و معتقدند   ن، قید مؤمن را احترازی تلقی کردهابرخی مفسر

چه بسا مانع گرویدن آنان به اسیالم   ، باشند  شاهد اجراى حد غیر مؤمنانست که اگر باشند این ا

حرمت وهن دین یا حرمت تنفیر از قاعدۀ ؛ این مبنا در واقع هاان (218 :2، ج 1373)فاضل مقداد، ود ش

شیرعی و  اولیی   دین است که مورد اجااع عالی فقهاست و در محل ایجاد تیزاحم مییان احکیام    

 عالی   هیر  ، انجیام  حرمت تنفیر قاعدۀشود. به موجب اسالم و مسلاانان استفاده میلی  عامصالح 

 هیم  شیرع   الزام حکم یک به عال اگر حت  .است  ، حرام شود دین از نفرت و بیزارى موجب که

 در کرد؛ جیز  خوددارى آن به عال از باید بلکه و توان م  ،شود دین  از  مردم  شدن گریزان موجب

 از  تنفیر  حرمت قاعدۀ مفاد .نیست آنها ترک به راض  حال هیچ در مقدس شارع  که  ام احک مورد

شود، نزدیک و گیاهی ایین    م  اسالم نامیده دین یا وهن فقیهان وهن کلاات در  گاه  آنچه با دین

 معنیاى  بیه  هرگیز  ،گذشیت  که شرح  به  قاعده  مفاد  به التزام  شوند؛دو به یک معنا استعاال می

 از خیواه  دینی   هاى آموزه . نیست  بشرى  سالیق و اجتااع  رایج هاى عادت و عر  از دین روىپی

 و رد از نظر قطع با آنها .دارند وحیان   حقانیت و  عال ، اعتبار احکام یا باشند اعتقادى معار  نوع

  واقیع  در و دین از تنفیر حرمت قاعدۀ اجراى «دامنه» تبیین .اعتبارند و ارزش مردم، داراى قبول

 دسیت  از  را  خیود   اولی   تنفییر، حکیم   بیا  تیزاحم  فیرض  در که احکام از دسته آن  ساختن  روشن

لزوم پرهیز از  دربارۀها  کبرت نقلاست.  تر تر و حساس قاعده، دقیق خود اصل از دهند، چه بسا م 

سینت و    اهیل   نفقیهیا   که بسیارى از  است  تنفیر از دین در منابع حدیب  شیعه و سن  به قدرى

                                                 
 ؛2 :ؤمنیون م ؛154 :بقیره  ؛2 :ترتیب در آیات زیر از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است: انفال خصوصیات مذکور به .1

؛ 20 :توبیه  ؛3 :، مؤمنون5 :مؤمنون ؛12 :حجرات ؛128 :بقره ؛4 :بقره ؛63 :فرقان ؛64: فرقان  ؛3 :مؤمنون ؛73 :فرقان

 .8 :ونمؤمن ؛130 :عاران آل ؛4 :مؤمنون؛ 130 :عاران آل ؛28 :عاران آل
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در  و محقق اردبیلی   فاضل مقداد جاله سید مرتض ،  از امامیهبل توجه  از فقیهان زیادیشاار قا

بسییارى از  ، است  نااز  خصوص  ها در نقل  این  گرچه برخ  ازا .اند دهکراستناد   بدان  مباحث فقه 

 .(152 :1384)نوبهار، و متضان نوعی عاوم است   آنها مطلق

اجیرای  صیحن   کننیدگان مسیلاان در    تواند در خصوص شیرکت  رسد هاین مالک می یم نظر به

احکام کیفری نیز محقق باشد. عدم درک صحیح احکام اسالمی و سستی عقییده و ایایان حاضیران    

بلکه بیه   ،ماکن است اثری کامالً معکوس بر آنان بگذارد و نه تنها موجب بازدارندگی و عبرت نگردد

رو  ازایین  های دینی را فراهم آورد ییا سیبب تألایات روحیی گیردد.      به آموزه عکس موجبات بدبینی 

و نیسیت  اجرای مجازات حدی لحظ  توان گفت که صر  مسلاان بودن، مجوز شرعی حضور در  می

لزوم یا رجحان اجرای مجازات در مععیام و دعیوت از عایوم     ایبرقطعی و قابل دفاعی دلیل شرعی 

وَلْیشْهَدْ »  شریف آی وجود ندارد.  عاومی،ند با هد  ارعاب و پیشگیری تااشاگر هرچ عنوان بهمردم 

بر اجرای مجیازات   صریحی و روایات مربوط به این باب، نه تنها داللت« عَذابَهواا طائِفَ ٌ مِنَ الُاؤمِنین

»...  ی ماننید شیریفه و عبیارت   آی در  «مؤمنین»و  «هطائف» قیددو ه به جتو ازد، بلکه ندر مععام ندار

قبل از اجرای حید علنیی توسیط حضیرت      1«فان کان هلل علیه مبل ما له علیها فال یقیم علیها الحد

 )ع( و هاچنین احادیبی که حاکی از واکنش منفی حضرت علیی  (53 :18 جق، 1414 حرّ عاملی،) )ع(علی 

تعیابیر  اسیت و  ماییه   و هاچنین حضور افراد الابالی و بی (100 :)هااننسبت به حضور جاعیت فراوان 

نشیان از   ،برگزیده و عادل باشند یافراد دبایهنگام اجرای حد،  به حاضرن افقها نسبت به اینکه مؤمن

عبارت دیگیر اگرچیه    به .(43 :1383 )نوفرستی،عدم جواز اجرای مجازات در مععام به روش امروزی دارد 

مصیداق خیارجی داشیته    ع( )و حضیرت علیی    )ص( گاه اجرای علنی مجازات در دوران پیامبر اکرم

هیای   خصیوص ویژگیی   بهها و شرایط خاصی که از نظر زمانی و مکانی و  تحذیرها و محدودیت ،است

توجهی است که در شایان ن در روایات نقل شده است هاگی حاکی از وجود حدود و خطوط احاضر

اسیب بیا اوضیاع و    مورد بررسی و تدقیق قیرار گییرد و متن  باید صورت دقیق  به  اجرای علنی مجازات

 احوال داخلی و خارجی هر حکومت اسالمی مورد توجه باشد.

توانید مجیوز و    نای ،مجازات، برای تنبیه و تنبه مجرم و جامعه استصحن  از سوی دیگر اگرچه 

هیای   دلیلی بر شادی یا موجبات ابراز انزجار یا توهین و فحاشی به وی باشد؛ در بسییاری از صیحنه  

مشاهده شده کیه گیاه    ،ای هاراه بوده است خصوص با پوشش رسانه ههایی که ب اجرای علنی مجازات

                                                 
بیه   ضرت قبل از اجیرای حید رو  نقل شده ح )ع( زنی در دوران حکومت حضرت علی موجب این روایت که در رجمه ب .1

کس حدی مبل حد این زن بر اوست حق اجرای حد نیدارد؛ بیا بییان ایین شیرط، کیل        : هرندجاعیت حاضر فرمود

 السالم اجرا شد. جاعیت از اجرای حد منصر  شدند و حد توسط خود ایشان و حسنین علیهاا
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اجرای مجازات مراسیم را  صحن  های تااشاگران  نظای، هجوم، شعارها و توهین تشویق و شادی، بی

الشعاع خود قرار داده و موجب واکنش شدید مأموران امنیتیی شیده اسیت؛ ایین روییه و آثیار        تحت

 منطبق بر مذاق شریعت باشد.   تواندنامطلوب آن نای

علنی بودن است   لی در اجرای مجازاتواز سوی دیگر طرح این سؤال که آیا از نظر شرعی اصل ا

در  ،مکنیی ای تعییین   لهئگاه بتوانیم ظهور و انصرا  اولیه را در مسی  هر. داردیا خیر، اهایت بسزایی 

که اجیرای حکیم   پرسش پاسخ به این  ،دیگر عبارت به؛ ایم دهکرله ثابت ئواقع اصل اولی را در آن مس

تواند نقش بسزایی در تشیخیص   می ،انصرا  دارد یا به حالت پنهانو علنی به حالت آشکار  مجازات

 حکم داشته باشد.

ظهور اولیه در حکم،  ،شود اجرای علنی حد زنا و هاچنین برخی روایات استفاده میآی  آنچه از 

صورت آشکار  بهمواردی وجود دارد که مجازات مجرم  یشرعابع منهرچند در  غیرعلنی است؛اجرای 

له ئسییس اصیل و قاعیده در مسی    أتواند حاکی از ت عام اجرا شده است، اما موارد یادشده نایو در مع

و بیا  طیور خیاص    بیه کیه  « مِنَ الُایؤمِنین  هٌوَلْیشْهَدْ عَذابَهواا طائِفَ»  آیباشد و حتی در مورد جرم زنا 

اولیه را به اجرای آشیکار حید    ۀقاعدتواند  بر اجرای آشکار آن داللت دارد، نای، کورمذلحاظ شرایط 

زییرا اگیر    ،باشد مجازاتاجرای غیرعلنی بر اصالت داللتی تواند  مذکور می  آیزنا انصرا  دهد، بلکه 

ود. شی  ذکیر لزومی نداشت که دستور آن در این آیه  ،بود قاعده و اصل اولی می اساسمجازات آشکار، بر

نااید  آن در این آیه چنین می تقریررو  ازاین .احتیاج به بیان ندارند ،ندا قاعدهاساس چون احکامی که بر

مقرر شده است کیه در   سبب به هاین بوده است.ن ناکه اجرای آشکار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطب

ت اولییه، نشیان از آن دارد کیه    و ایین داللی   ن حاضر و ناظر باشنداای از مؤمن اجرای حد زنا، باید طایفه

 .(56 :1380)ابوالحسنی، بازدارندگی عاومی در اجرای علنی مجازات زنا مقصود شارع نبوده است 

 و مقیرر  حد از توان نای «کای» نظر از که گونه هاان جرایم از دسته این در که حدود در ویژه به

 آنجیا  از و کیرد  عیدول  شارع، تصریح بدون توان نای «کیفی» نظر از هاچنین ،کرد عدول شده معین

 اجیرای  آن، در اولیی  قاعیدۀ  که رسد می نظر  به نداریم، مجازات بودن علنی بر مبنی خاصی دلیل که

 آشیکار  صورت به مجرم مجازات که دارد وجود مواردی اسالم مقدس شرع در هرچند باشد، مخفیانه

 ۀقاعید توجهی هاچیون  شایان عد مهم و غیرحدی نیز قوا جرایماست؛ در  شده می اجرا عام مع در و

از دیگر قواعدی هستند که به اسیتناد آنهیا   « منع تحایل مجازات مضاعف»و « قبح عقاب بال بیان»

را حجت دانست. از آنجا که اجرای علنی مجازات   لی عدم جواز اجرای علنی مجازاتوتوان اصل ا می

اکین اسیت موجیب تحاییل مجیازات      علیه و والیت بیر اوسیت و م   نوعی تصر  در حیبیت محکوم

توان گفت در این خصوص اصل منیع   میرو  ازاین، شودمضاعف بر وی و حتی خانواده و بستگان وی 

چراکه اصل، عدم والیت بر  ،حاکم بوده و در فرض شک اکتفا به قدر متیقن الزم و واجب خواهد بود

 اهد داشت. ای نخو اجرای علنی مجازات جواز و اباحهرو  ازایندیگری است و 
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، ظهور و بروز دارد. نوع برداشیت از   در قوانین و مقررات داخلی نیز اصل اجرای غیرعلنی مجازات

از آییات و رواییات   در بیاال  ، بسیار به تفسیری کیه   اجرای علنی مجازات نحوۀ رمقررات قانونی ناظر ب

 نحیوۀ   نام ینیآ» 7ادۀ م «ط»ناونه، بند  رایبعال آمد، نزدیک است.  بهمستند اجرای علنی حدود 

، در مقام بیان کسانی که باید هنگام اجیرای  «شالق و اعدام صلب، قتل، رجم، قصاص، احکام اجرای

 ،ارتکیاب جیرم حضیور داشیته باشیند       مجازات حاضر باشند، تنها به شهودی که قانوناً باید در لحظ

ت را بیا عنیوان   مجیازا صیحن   در « طبقیات خاصیی  »ییا  « تااشیاچی »اشاره کیرده اسیت و حضیور    

اجیرای حید رجیم     نحوۀنامه، که در مقام بیان  ینیاین آ 21 مادۀ کند. هاچنین بیان می« مصلحت»

 قاضیی  تشیخیص  صیورت  در حکیم،  مجیری  مرجیع  حد )رجیم(،  اجرای از قبل»مقرر داشته:  ،است

 نفیر  سیه  حداقل است الزم حال هر در و سازد می آگاه حد اجرای زمان از را مردم حکم، صادرکنندۀ

که مشخص است حد رجم اصوالً بیا   گونه  هاان .«باشند داشته حضور حد اجرای زمان در مؤمنین از

لیزوم   بییان  میاده در  ایین  تقرییر  نحوۀکه  درحالیگیرد،  میحضور مردم برای انجام عال رجم انجام 

از آن دارد کیه   از ، نشیان «میؤمنین  محدودی از حضور تعداد»، «حکمصادرکنندۀ تشخیص قاضی »

آمیوزی،   عبیرت  لزومیاً  نیه  بوده است و حد اجرای مهم تأیید ی لهئنامه، مس ینیکنندگان آ نظر تدوین

تیوان   علیه. بنابراین میی  تحایل مجازات به محکوممشاهدۀ بازدارندگی و پیشگیری عاومی از طریق 

جیرای علنیی   نیز اصل اولی در اجرای مجازات، اجرای غیرعلنی آن بوده و امقررۀ مذکور گفت در دو 

نامه نیز به موضوع آگاه  ینیهاین آ 20مادۀ را مشروط و به تشخیص و اختیار قاضی قرار داده است. 

در موارد استبنایی که بیه  »... دارد:  ساختن عاوم از اجرا و قطعیت اجرای مجازات پرداخته مقرر می

، عکیس محکیوم در   ه یا مقامات مجاز از طر  ایشان مصلحت ایجاب کندقضایی قوۀیس ئتشخیص ر

؛ در ایین میاده حتیی    «یابید  های گروهی برای اطالع عاوم انتشار می حال اجرای حکم توسط رسانه

تشیخیص  »، «اسیتبنایی »های گروهی را با قییودی ماننید    انتشار عکس اجرای مجازات توسط رسانه

رعلنی بیودن  دارد که هاگی نشان از اصل غی بیان می« مصلحت»و « ه یا مقام مجازقضایی قوۀرئیس 

)کیه   1392ین دادرسی کیفری مصوب سال یو مشروط بودن اجرای علنی آنهاست. قانون آ  مجازات

صراحت اجرای علنی مجازات را مانیوع   به 499مادۀ مؤخرترین قانون در این خصوص است( نیز در 

 است.کرده را تببیت   اعالم کرده و اصل غیرعلنی بودن مجازات

  ر قوانین داخلیاجرای علنی مجازات د .2
مراد از علن در حقوق کیفری، مکانی است که مستعد حضور مردم عادی بوده و مانعی برای حضیور  

عاوم در آن وجود نداشته باشد. این اصطالح در برخی از مقررات قانونی ناظر به امور کیفری مطرح 
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سیی کیفیری )مصیوب    و قانون آیین دادر 168و  165مبال قانون اساسی در اصول  رایباست. شده 

اخیرالذکر، معیار تحقق تبصرۀ مادۀ اند.  از علنی بودن محاکاات صحبت کرده 3521مادۀ ( در 1392

بییان کیرده اسیت؛ بیا تعرییف و      « رسییدگی  جلسیات  در افراد حضور برای مانع ایجاد عدم»علن را 

صورتی باشد  بهباید   تتوان گفت که اجرای علنی مجازا میکند،  میمعیاری که این ماده از علن ارائه 

اجرای مجازات وجود نداشته باشد. با این تلقی، تفاوت دقیقیی  صحن  که مانعی برای حضور افراد در 

میانع   نبیود »اجرای مجازات و صحن  بین اعالم قبلی اجرای مجازات علن یا دعوت مردم برای دیدن 

اجرا ییا اعیالن قبلیی    صحن  وجود دارد. دعوت به حضور در « اجرای مجازاتصحن  برای حضور در 

برای حضور اشیخاص بیه نیوعی تبلییا و اعیالم عایومی بیرای حضیور در صیحنه اسیت. ایین نیوع             

های ناایشی اجرای مجازات را با هد  قاطعیت  نحوی ارجحیت جنبه بهرسانی از اجرای علنی  اطالع

ر از علین در اجیرای   رسید منظیو   میی  نظر بهکه  درحالی ،2کند را به ذهن متبادر می جرایمبرخورد با 

اعالن قبلی ییا دعیوت میردم بیه دییدن        اجرای مجازات،صحن  مجازات و نبود مانع برای حضور در 

 اجرای مجازات نیست.صحن  

 «مععام» و «علن» واژۀ دو معنی در دقت سازد، روشن را موضوع این تواند می بیشتر که ای نکته

 صیورت  بیدین  را آن از دقیقیی  تفیاوت  بیه  لغت دو این ظاهری تراد  با وجود محققان برخی. است

 اینکیه  بیدون  خاصیی  محیل  در امیری  کردن آشکار و ظاهر معنای به «علن» لغت که اند کرده اشاره

 از میردم  آمدوشید  محیل  معنیای  بیه  «مععام» و شود ایجاد محل آن در افراد حضور برای ماانعتی

 کیه  گفیت  تیوان  می توصیف این با .(46: 1383 نوفرستی،) است شهر مراکز و بازار و کوچه میادین، جاله

 تفیاوت  کنیونی  وضیعیت  بیا  مکیانی  لحیاظ  از نیز )ع( علی حضرت و نبوی سیرۀ علنی حدود اجرای

 مکیانی  بلکیه  نبیوده  بازار و خیابان  صحن در علنی حدود اجرای محل که صورت بدین ،دارد دقیقی

 هاچیون  شیهر  عایومی  هیای  مکان در  مجازات علنی کنونی اجرای که درحالی بوده شهر از مشخص

                                                 
آن نیز محاکاات علنی و تعرییف   1و تبصرۀ ( 1378ین دادرسی کیفری سابق )مصوب یقانون آ 188موضوع مادۀ  .1

  .آن بود

صورت اطالعیه با ابعاد قابل رؤیت هاگانی در محل اجیرای مجیازات سیه     ناونه به این متن دعوت هاگانی که به برای .2

اهلل القاسم الجبارین؛ مردم شریف و متیدین   بسم»دقت کنید:  ،تن از متجاوزان به عنف در کرج نصب شده بوده است

تین از   3 دربارۀحکم اعدام   ج؛ با تأییدات خداوند قادر و قاهر و بنا به حکم قضات شجاع و انقالبی دستگاه قضایی،کر

ربیایی و   ای منجالیه تجیاوزه بیه عنیف، آدم     گونه عدیده آمیز و شرارت های فساد و ناامنی که اقدامات جنایت جرثومه

در بلیوار شیهید بهشیتی، ضیلع      8/4/1394رشینبه میورخ   صیبح روز چها  5خود دارند در سیاعت    کارنامسرقت در 

 «اجرا درخواهد آمد.  مرحلمتری گلشهر، بدست با کفایت و تواناند مأمورین انتظامی به  45شاالی تقاطع 
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 صیورت  بیه  توانید  میی  محیل  در تجایع  که است صورتی به مردم تجاع مراکز یا میادین و ها چهارراه

 .باشد تااشاگران از جنسی و سن نوع هر با و رهگذری تصادفی،

 میردم  از دعوت یا عاومی فراخوان معنای به را مجازات علنی اجرای توان نای دیگر معنا، این در

 ایین  بر. دانست محکومان به مجازات تحایل چگونگی تااشای و حکم اجرای صحن  در حضور برای

 کیه  باشید  محلیی  در کیفیری  حکیم  آشکار اجرای معنای به باید منطقاً مجازات علنی اجرای اساس

 حضیور  بیرای  عاومی اعالن به نیازی مجازات اجرای در ندارد؛ وجود آن در افراد حضور برای مانعی

 عامی   حضیور  بیرای  معیدّ  هیای  مکیان  بیه  مجیازات  اجیرای  مراسیم  بردن یا تااشاگران دوشرطقی بی

 جینس،  و سین  هاچیون  هایی شاخص یا روانی و روحی های ظرفیت گرفتن نظر در بدون شهروندان

 کیه  مجیازات  اجیرای  اصیلی  اثیر  حیالتی  چنیین  در ندارد؛ وجود کودکان و اطفال حضور خصوص به

 تجری موجبات است ماکن بلکه نشده، تأمین تنها نه است، گناه یا جرم مجدد ارتکاب از جلوگیری

 ینیی آ قیانون  355 مادۀ در قانونگذار. آورد فراهم هم را جرم ارتکاب مستعد ناشاهد و ناناظر برخی

 در تااشیاگر  عنیوان  به شاسی تاام سال هجده از کاتر افراد حضور ،1392 مصوب کیفری دادرسی

 در حضیور  کیه  اسیت  حالی در این و کرده اعالم مانوع دادگاه تشخیص به جز را کیفری محاکاات

 حضور شدیدتر و تر سنگین مراتب به مجرم دادن جان لحظات نظارۀ خصوصاً و مجازات اجرای صحن 

 حکیم  عقیل  و اولوییت  اصیل  ،است نداده قرار منعی خصوص این در مقنن هرچند است؛ محکاه در

 .شود اعاال حکم مجریان توسط باید محدودیت و مانوعیت ینا نیز یعلن اجرای شرایط در کند می

صیورت محیدود مطیرح شیده اسیت. بیا وجیود         بهدر مقررات کیفری   اجرای علنی مجازات نحوۀ

، مباحث مختلف فقهی و کارشناسی در  سکوت قانونگذار پس از انقالب بر لزوم اجرای علنی مجازات

در ارعاب و بازدارندگی عاومی   مجازاتکارایی بخشی و خصوص اثر به - 1های بعد، در این زمینه دهه

                                                 
آیا در اجرای حد شرعی شرب خار، اجیرای شیالق در مععیام     ال:ؤسزیر قابل ذکر است:  قضاییناونه نظریات  برای. 1

با توجه به اینکیه اوالً: در میورد اجیرای حیدود در مععیام میانعی        نظر اکثریت:نونی دارد یا خیر؟ مجوز شرعی و قا

ثانیاً: شالق حدی و اجرای آن بایستی دارای آثیار   ؛وجود ندارد و قانون مانوعیتی را در این باب عنوان نناوده است

تواند در مورد شالق در اجیرای   فلذا قاضی می ،دثالباً: چگونگی اجرای حدود، به نظر حاکم بستگی دار ؛ترهیبی باشد

قانون آیین دادرسیی   300 ۀمادبه عنایت به  نظر اقلیت:حد شرب خار دستور اجرای آن را در مععام صادر نااید. 

جیا قیانون    کیفری، اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسالمی خواهد بود؛ بنیابراین در هیر  

ه شالق در مععام را نداده باشد حاکم مجوز صدور حکم در این خصوص را نخواهد داشت؛ در نتیجیه در  صریحاً اجاز

قیانون آییین    290 ۀمیاد طبیق   نظر کمیسیین:: اجرای حد شرب خار امکان اجرای شالق در مععام وجود ندارد. 

شیخیص دادگیاه بیا رعاییت     های عاومی و انقالب در امور کیفری، محل و اجرای حکیم شیالق بیه ت    دادرسی دادگاه

شود. النهاییه دادگیاه بایید نسیبت بیه       موازین شرعی و حفظ نظم عاومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می
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موجب شید تیا بیاالخره مقینن در      - الاللی اجرای علنی مجازات های داخلی و بین و هاچنین بازتاب

صراحت اجرای علنی مجازات را مانوع اعالم کند؛ بیه   بهدر قانون آیین دادرسی کیفری  1392سال 

ی تأمیناجرای احکام کیفری و اقدامات قسات کلیات بخش این قانون )مندرج در  499 ۀموجب ماد

کیه بیه لحیاظ     اجرای علنی مجازات مانوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا درصورتی» (:و تربیتی

ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بییم تجیری او ییا دیگیران،      نحوۀآثار و تبعات اجتااعی بزه ارتکابی، 

ستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهید و اجیرای علنیی    دادگاه خود یا به پیشنهاد داد

شیود قانونگیذار در ایین میاده اصیل و       طورکیه مالحظیه میی    هاان«. مجازات را در رأی تصریح کند

طیور علنیی و اسیتبنای موکیول بیه       بهاست؛ اصل عدم اجرای مجازات  گذاری کرده استبنایی را پایه

متضان حکاتیی باشید.   باید طور کلی  بهاصل و تجویز استبنا تشخیص دادگاه یا دادستان. عدول از 

در این مورد خاص احتااالً رعایت مالحظات فقهی و موارد ضرورت اقناع افکار عایومی و پاسیخ بیه    

صیورت   بیه مردم، مقنن را به عدول از اصل و تجویز مشیروط اجیرای مجیازات      احساسات برانگیخت

دنبیال   بهنحوی  بهمادۀ مذکور توان گفت قانونگذار در تقریر می ،عبارت دیگر بهاست.  علنی سوق داده

و لحاظ شیرایط اوضیاع و احیوال      اجرای مجازات نحوۀنزدیک شدن به مقصود شارع و اصل اولیه در 

  نامی  ینی، آ وقوع جرم و میزان تأثیر آن در جامعه بوده است. از مقررات مهم در اجرای علنی مجازات

اسیت کیه در    1378مصیوب سیال   « اص، رجم، قتل، صلب، اعیدام و شیالق  اجرای احکام قص نحوۀ»

ای را برای اجرای علنی برقیرار   شروط محدودکننده  ایجاد محدودیت و رعایت اصل غیرعلنی مجازات

 .شدکرده است که اهم آنها در بررسی فقهی مقاله بررسی 

  ای اجرای علنی مجازات بازتاب رسانه
آن در گسیتردۀ  خصوص حواشی اجرای مجیازات و انعکیاس    هو ب  زاتانعکاس اجرای علنی مجا نحوۀ

داشیته اسیت؛    در پیی هیای اخییر    های متعیددی را نییز در سیال    ها، واکنش های اخیر در رسانه سال

ای مانند اجرای مجازات سلب حیات در زمین ورزشگاه که موجب واکینش مقامیات رسیای     حواشی

آنهیا   هیای  التااس و ها گریه اعدام یالحظ  به مرگ در  نامحکوم لبخندهای ؛1الاللی شد ورزشی بین

                                                                                                                        
اجرای حکم شالق در مععام احتیاط کند. زیرا حفظ حیبیت افراد )هرچند محکیوم باشیند( و خیانواده آنیان اقتضیا      

در جامعه خودداری شود مگر آنکه بنا به جهاتی از جالیه کیفییت عایل     االمکان از انتشار موضوع نااید که حتی می

مرتکب و تظاهری که دراین امر داشته به منظور تنبه او و جلیوگیری از تجیری دیگیران، اجیرای حکیم در مععیام       

 .(187 :1387ضروری تشخیص داده شود )باختر، 

 به نشانی:« خواست فیفا در خصوص اعدام در ورزشگاه توضیح»، 598پایگاه خبری  .1
http://www.598.ir/fa/news/126914 

http://www.598.ir/fa/news/126914
http://www.598.ir/fa/news/126914
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اعیدام و در پییش چشیم نیاظران     صحن  اولیای دم در  رضایت و عدم برای درخواست عفو و بخشش

عدم امکان کنتیرل   تااشاگران، نظای بی فحاشی، هجوم و اجرای حکم، مکان محکوم، سن مجازات،

 و خبیری  هیای  گیزارش  تهیی   اجیرای مجیازات،  ظی   لحتااشاگران، حضور اطفال در کنار والدین در 

حید و بیدون    آالتیی ماننید جرثقییل، تعیداد بیی      اعدام با ماشین اعدام، های صحنه از متعدد تصویری

کنترل تااشاگر و تشویق و شادمانی تااشاگران حین جان دادن یک مجیرم، هاگیی نشیان از عیدم     

قتل پروندۀ مبال در  رایبصورت علنی است.  به  توجه به مقصود مقنن و مبانی تجویز اجرای مجازات

اجرای صحن  های عاومی از  ترین مردان ایران( گزارش رسانه اهلل داداشی )قهرمان مسابقات قوی روح

 حاضیر  جاعییت  هیزار  15 آمدن قاتل )زیر بیسیت سیال(، حیدود    با»مجازات اعدام بدین شرح بود: 

 هیدایت  بیا  که زدند می کف و سوت ای عده و دهکر فحاشی وی به ای عده. کردند زدن فریاد به شروع

 روی بیه  رفیتن  زمیان  در وی .شید  انیداز  طنیین  فضیا  در اکبیر  اهلل فریادهیای   مراسم، برگزارکنندگان

( ع) اطهیار  ائای   اسیامی  میدام  رضیا  کرد. علیی  می گریه بلند صدای با و لغزید پایش بار دو چهارپایه

 از برخیی  نام حتی کرد. وی می بخشش طلب زد و فریاد می را( ع) رضا امام و (ع) حسین امام ویژه به

 در صیدایش  البتیه  کیه  داشیت  عفیو  طلیب  دم اولیای از و زده فریاد را خود مادر جاله از نزدیکانش

 نظیرات  قاتیل  قصیاص  حکیم  اجرای مورد در مراسم این در حاضر جاعیت .بود گم حاضران هاها 

ییا   1...«.بودنید  قاتل بخشیدن خواستار دیگر ای عده و اماعد خواستار آنها از ای عده. داشتند متفاوتی

ها واکنش داشت:  معرو  به قتل میدان کاج، که بدین نحو در رسانهپروندۀ حواشی اعدام علنی قاتل 

شیده مییان مسیئوالن اجیرای حکیم اعیم از        هیای انجیام   دقیقه در میان هااهنگی 6:10در ساعت »

کیه مشیخص بیود وابسیته بیه       یای معیدود  سیتانی عیده  مسئوالن پلیس و هاچنین ناایندگان داد

هیا   های مخالف نظام هستند به هواخواهی از قاتل فریاد رضایت رضایت سر دادند که این فرییاد  ه گرو

وی داد و فریاد زیادی کرد که نشان  ۀکنند خودروی حال به محض باز شدن درِ . قاتلنتیجه ماند بی

ای کیه   این فرد بسیار خونسرد حاضر شیده بیود. در لحظیه   که در دادگاه  از ترس وی داشت درحالی

های خود نشسته و از  باالی جرثقیل هدایت شد تا طناب دار به دور گردن وی آویخته شود روی زانو

تنها لحظاتی پس از اجرای د. کر شدت ترس و وحشت توان ایستادن نداشت و از ایستادن امتناع می

زیادی از شهروندان تهرانی که در محل اجرای حکیم    ۀعد ،مجرمحکم قصاص و به دار آویخته شدن 

؛ حتیی  2«دنید... قضاییه تشکر تشکر سر دا قوۀحاضر شده بودند فریاد نیروی انتظامی تشکر تشکر و 

                                                 
 اهلل داداشی، به نشانی:   های قصاص قاتل روح خبرگزاری فارس، حاشیه . 1

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900630000043 
 کاج، به نشانی:   میدان ۀپروند قاتل اصقص های سایت خبری تابناک، حاشیه . 2

https://www.tabnak.ir/fa/news/140526 
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های مجازات اعدام، برخی تااشاگران به حاایت از مجرمی که در حال اعدام بوده  در برخی از صحنه

اند که وضعیت، بیا چنید شیلیک هیوایی توسیط نییروی        اش کردهشروع به دادن شعار و اغتش ،است

 1انتظامی به حالت عادی بازگشته است.

بیه چشیم    4گراییی کیفیری   و عیوام  3، ابزارگراییی 2هیای سیزاگرایی   وضوح نشیانه  بهمذکور در موارد 

علنیی    ا  اجیرای مجیازات  کیه از جالیه اهید    –های بازدارنیده   خورد. عدم تلقی صحیح از سیاست می

های سزاگرایانه کیفیری   های سیاست موجب شده این هد  مهم به بروز نشانه -اسالمی نیز نبوده است

عیدالت کیفیری و بیا    حیوزۀ  هیای بشیری در    ترین اندیشه یکی از باسابقه عنوان به. سزاگرایی منجر شود

ی به جای توجه به مجرم، باور به قیبح  هایی چون پایبندی به اصول اخالقی، توجه به جرم ارتکاب ویژگی

اعتبیاری بیه آثیار و پیامیدهای      ذاتی جرم و حسن ذاتی کیفر، برابری یا تناسب جیرم و مجیازات و بیی   

های بزهکار، افیراد در معیرض ارتکیاب جیرم ییا منحیر  و        مجازات، از یک سو، نظارت بر مجرم، گروه

هیای   های بیازپروری مجیرم، اقیدام    سوی دیگر اقدام کند و از العاده تشدید و فنی می کنترل آنان را فوق

توانید بیین    از طیر  دیگیر آنچیه میی     کنید؛  دیده را نفی میی  پیشگیرانه از جرم و حاایت منطقی از بزه

های سازمانی و نهادی اجرای مجازات و سیوق بیه سیاسیت     اسالمی و هد   دستیابی به اهدا  مجازات

گرایی اسیت. ابزارگراییی کیفیری     ابزارگرایی کیفری یا عوام مفاهیای هاچون کند،سزاگرایی را ناایان 

در  عنیوان  بیه هیای مشیترکی دارد( اسیتفاده از مقیوالت کیفیری       )که با رویکردهای سیزاگرایانه زمینیه  

منظور حل یا تسکین سریع و آسیان ییک    بهترین ابزار برای دستیابی به هر هد  و مصلحتی،  دسترس

 عنیوان  بیه عبارت دیگر، از کیفر نیه   بهل مسلم حقوقی و اخالقی است. ، بدون در نظر گرفتن اصو لهئمس

شود. در میواردی   ابزار استفاده می« ترین در دسترس»کم  نخستین یا دست عنوان بهآخرین راهکار بلکه 

زودتر از موعد از آن با جایع شیرایط، نیوعی    استفادۀ نباشد، « آخرین راهکار»که توسل به ابزار کیفری 

ای که احتایاالً   کیفری خواهد بود. در این رویکرد توسل به مجازات با عنایت به هد  و فایده ابزارگرایی

ییا هایان    5گراییی  شود. از آنجا کیه ابزارگراییی از اقسیام عایل     شود توجیه می از توسل به آن عاید می

ت و نییز اینکیه توسیل بیه مقیوال     « کنید  مصلحت اقتضا میی »با این استدالل که  ،سنجی است مصلحت

شود. آنچه در ایین رویکیرد مهیم     بخش است، توسل به کیفر توجیه می کیفری احتااالً در عال، نتیجه

دنبیال حیل مقطعیی، سیریع و آسیان آن       بهله، ئای و بنیادین مس جای حل ریشه بهاین است که  ،است

                                                 
 .1394مردادماه  8جم،  جام  حواشی اعدام متجاوزان به عنف در کرج، روزنام .1
 

2. retribution 

3. penal instrumentalism 

4. penal populism 
5. pragmatism 
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« حیل  راه»آید نیه   حساب می به« تسکین»له باشیم. روشی که در واقع امر در بهترین حالت، نوعی ئمس

 .(64 :1393زاده، رحاانیان،  )حبیبله به معنای دقیق خود ئمس

شیود؛   گرایانیه نییز نزدییک میی     هیای عیوام   در این مقام حرکت نهاد عدالت کیفری بیه سیاسیت  

هیا و   رویکردی که براساس آن، مقامات سیاست جنایی با تارکز بیر جلیب افکیار عایومی، سیاسیت     

 :1390مقدسیی،  و  )فرجیهیا کننید   تدوین و اجیرا میی   ،اند ی و کارشناسیهایی را که فاقد مبنای علا برنامه

جیای پیگییری    بیه های کیفری است که  ت از سیاستبزدگی کیفری، صح گرایی یا عوام در عوام .(116

کارگیری کیفر، به جلب افکار عاومی ییا   هها و پیامدهای ب کیفر و توجه به محدودیتفلسف  اهدا  و 

 .(27 :1392)رابرتز، استاالنز، ایندرمار، ها ، دادن آن توجه دارند دهی آن یا فریب  جهت

اعتاادی به نظیام عیدالت کیفیری در اجیرای      گرایی کیفری افزایش بی یکی از عوامل ظهور عوام

هیای آن اعتایاد دارنید،     مجازات است. در کشورهایی که مردم به نظیام عیدالت کیفیری و سیاسیت    

گراییی کیفیری    اندک است. این در حالی است که طرفیداران عیوام  گرایی کیفری  احتاال ظهور عوام

داننید و یکیی از    عدم اجرای مجازات نسبت به مجرمان را از علل افزایش جرم و احساس ناامنی میی 

 شاارند.  عوامل اصلی ایجاد بازدارندگی و حاکایت احساس امنیت را اجرای علنی مجازات می

مبیال اعیالم    رایبکند.  یا اعالم نام مجرمان حاایت می  مجازات این رویکرد از اجرای علنی رو ازاین

گونیه کیه در برخیی کشیورها در      عاومی نام مجرمان و تسهیل به دسترسی مردم به مشخصات آنها آن

و تالش برای  ((Simon, 2000: 111سازی اجتااع نسبت به مجرمان جنسی پذیرفته شده  قالب قوانین آگاه

طریق الزام آنها داشتن پوشش خاص در زمان حضور در اجتااع، آنچنیان کیه    متاایز کردن مجرمان از

با این دیدگاه صورت گرفته اسیت. در اییران نییز     (Pratt,2000:135)شود  شاالی استرالیا اجرا میناحی  در 

سیخت بیا   مقابلی   با شعار حفاظیت از امنییت شیهروندان،      رسد رویکرد اجرای علنی مجازات می نظر به

 ،عبیارت دیگیر   بهگیرد.  صورت می  اجرای مجازات گیری در ها و سخت رسیدگی سریع به پرونده، جرایم

شود، علنی کردن تحقق شعار برخورد قاطع، سریع و سخت بیا   دنبال می  آنچه در اجرای علنی مجازات

ین سیاسیت راهبیردی کیفیری    تیر  مهم عنوان بهو پلیسی  قضاییمجرم است. سیاستی که از سوی نهاد 

 .کند میسنجی اجرای علنی مجازات مجاب  تبع آن قضات محاکم را در مصلحت بهالم و اع

آن  ،مورد توجه سیاستگذاران عدالت کیفری باشید باید آنچه در اتخاذ تدابیر شدت عال کیفری 

ها و واکنش منفیی نسیبت بیه آن از     گونه تدابیر موجب ضد ارزش شدن سیاست است که گاهی این

شود. مانند آنچه در برخی اقدامات مانند طرح مبارزه با اراذل و اوباش  اسان میسوی جامعه و کارشن

 در ضرب و شتم علنی آنها هنگام دستگیری و در مععام اتفاق افتاد.

خشیین، حاکایییت گفتاییان  جییرایمماننیید مییواد مخییدر یییا  جییرایمتشییدید مجییازات برخییی از 

خشین و   جیرایم به قاچاقچیان و مجرمیان   گیرانه، ارشاد قضات به تعیین مجازات اعدام نسبت سخت

،  ای مقابله بیا متهایان و در نهاییت اجیرای علنیی مجیازات       های تبلیغاتی موقت و رسانه اجرای طرح
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های کیفری اتخاذشده در برابیر ایین    گرایی کیفری است. عالکرد سیاست بیانگر تداوم حاکایت عوام

هیای   هی مرتکبیان بیوده اسیت تیا سیاسیت     دهد اولویت اصلی سیاستگذاران، سیزاد  نشان می جرایم

ن که اغلب آنها را اخشن نیز برخورد قاطع و مجازات سخت مرتکب جرایمپیشگیرانه و مهارکننده. در 

مواقیع  بیشیتر  های پیشیگیرانه تیرجیح داشیته و در     بر برنامه ،دهند سال تشکیل می 30جوانان زیر 

 شده است. موجب اجرای علنی مجازات آنها  ،جرایمای شدن  رسانه

 مطالعات تطبیقی ناظر به نتایج اجرای علنی مجازات اعدام . 4
یکی از سؤاالت اساسی در بحث اجرای علنی مجازات، این است که آیا قدرت بازدارنیدگی مجیازات،   

اجرای مجازات از نظر کنترل جیرم سیودمند    نحوۀدهد یا خیر؟ آیا  امکان ارتکاب جرم را کاهش می

طور کلی و تأثیر اجرای علنیی آن   بهبازدارندگی عام مجازات  دربارۀنظر  ه اظهارگون است یا خیر؟ هر

طور خاص، باید با لحاظ مسائل مهای چون تناسب مجیازات، اسیتحقاق مجیرم، شیرایط ارتکیاب       به

ویژه با تکیه بر تحقیقات آماری و  ههای اشتباه و ب جرم، رعایت موازین حقوق بشری، خطر محکومیت

را   توان اجرای علنیی مجیازات   عال آید. از حیث بازدارندگی تنها در صورتی می بهآنها، تحلیل نتایج 

اجرای مجیازات و مییزان ارتکیاب    بین دانست که ارتباط مشهود، منظم و قابل استنادی  پذیر توجیه

شناسان معتقدند بازدارندگی نیازمند آن است کیه مجرمیان    جرایم، وجود داشته باشد. بسیاری جرم

مزایای آن بیا ضیررهای جیرم از جالیه مجیازات بسردازنید؛       مقایس  ارتکاب جرم و محاسب  وه به بالق

 ؛(Acher, Bohm, 2003: 233)فاقید آننید    -ای خصوص مجرمان حرفیه  به -نیازی که معاوالً مجرمان پیش

ان تواند مؤثر باشید کیه علییه بزهکیارانی کیه در جریی       عبارت دیگر بازدارندگی تنها در صورتی می به

کیافی دارای قطعییت باشید.    انیدازۀ  کننید، بیه    اقداماتشان عواقب کیفری محتال آن را بررسی میی 

کننید ییا    خشین مبیادرت میی    جرایمای به ارتکاب  صورت حرفه بهنی که ابنابراین در خصوص مجرم

 ی که ریشه در مصر  مواد مخدر دارند، اثر بازدارندگی با تردید جدی مواجیه اسیت. ایین در   جرایا

نحوی  بهکشور  جرایمدرصد  70ن نهاد عدالت کیفری ایران، بیش از لی است که به ادعای مسئوالحا

 1با مواد مخدر در ارتباط است.

کننیدۀ   اعاالشده است که کشورهای سبب عدم بررسی شواهد و مستندات تجربی این موضوع 

وع جرمیی چیون   مجازات مرگ در سطح گسترده، قدرت ناادین مجازات مرگ در پیشیگیری از وقی  

قتل را مطرح و اجرای علنی آن را هاچون دارویی شفابخش برای پیشگیری و بازدارنیدگی از جیرم   

                                                 
 به نشانی:   ،مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند، غیرجرایمدرصد  70خبرگزاری میزان،  .1

http://www.mizanonline.ir/fa/news/22972 
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تجویز کنند. در ایران تاکنون مدارک و مستندات متقن و قابل قبیولی در تأییید ادعیای بازدارنیدگی     

طیور طبیعیی    به شدید هاچون سلب حیان و تأثیر مببت اجرای علنی آنها ارائه نشده است.  مجازات

در باالترین درجه باشد؛ باید هد  بازدارندگی و ارعاب در مجازات مرگ خصوصاً در اجرای علنی آن 

  نظر گرفته شود، مجازات اعیدام آن  عبارت دیگر اگر از اهدا  مهم مجازات بازدارندگی و ارعاب در به

باشد و در نتیجیه بتوانید الگیوی    بیشترین میزان بازدارندگی را در پی داشته باید صورت علنی  بههم 

 70طیی   گرفته ؛ در خصوص مجازات مرگ، تحقیقات انجامکندپایدار و ثابتی را در بازدارندگی ارائه 

طور قاطع نشان نداده که مجازات مورد اشاره  بهگاه  ای از زمان هیچ سال گذشته در هر مقطع و برهه

 بیشتری در برابر ارتکاب قتل داشیته اسیت   مدت قدرت بازدارندگی های طوالنی در مقایسه با حبس

(Acher, Bohm, 1998: 157)  . مجیازات میرگ و اجیرای علنیی آن سیه روش      بازدارندۀ برای سنجش اثر

استاندارد وجود دارد: اول اینکه ارتکاب جرایم مستوجب اعدام مانند قتل عاید در ییک قانونگیذاری    

دوم اینکه نرخ جیرایم مسیتوجب اعیدام دو ییا     ؛ شودخاص، قبل و بعد از لغو یا احیای اعدام ارزیابی 

و سیوم   ؛شودکم یکی از آنها اعدام را لغو کرده است، مقایسه  قانونگذاری مشابه که دستحوزۀ چند 

قانونگذاری قبل و بعید از  حوزۀ اینکه موارد ارتکاب جرایم مستوجب اعدام از جاله قتل عاد در یک 

 (Morris, Charles, Douglas,1961: 40) .ی شوداجرای اعدام در انظار عاومی، ارزیاب

هیا و   بیر رونید قتیل     سینگین هاچیون اعیدام     تحقیقات، تأثیر اجرای برخی مجازاتبعضی نتایج 

در نیجرییه در   گرفته ناونه تحقیق انجام رایبهای مسلحانه را کامالً معکوس نشان داده است.  سرقت

و احتایال وقیوع    گرفتیه  های انجام نگین تعداد اعداممیا زمین هیچ الگوی پایداری را در  1987سال 

ها هایراه بیا افیزایش     های زمانی افرایش اعدام دهد. در برخی دوره قتل یا سرقت مسلحانه نشان نای

 عنیوان  بیه بر این تعیین میرگ   های دیگر با کاهش آن هاراه بوده است. عالوه جرایم و در برخی دوره

شده و هیچ دلیلی برای دفیاع  منجر به افزایش این جرم نیز  1970مجازات سرقت مسلحانه در سال 

  (Adeyemi, 1978: 490)مجازات مرگ در این کشور ارائه نشد.بازدارندۀ از تأثیرات 

کشیی و سیایر    در آمریکیا در میورد تفیاوت نیرخ آدم     1993تحقیق مشابه دیگری در سال نتایج 

مشیاول دو قانونگیذاری متفیاوت در دو    بخش در اطرا  مرز دو ایالیت کیه    293جرایم خشن بین 

ای بر نرخ جیرایم خشین نداشیته و اگیر هیم       طر  مرز بودند نشان داد بود و نبود اعدام تأثیر عاده

هرچنید ایین تحقیقیات    ؛  (Cheatwood, 1993:165-181)و نه منفی است تأثیری وجود داشته مببت بوده

چراکیه   ،ستناد به آنها به لغو اعیدام حکیم داد  توان به ا نای ،کنند های ارزشاندی را ارائه می شاخص

تواننید در طیول زمیان     که می -غیر از میزان اعدام  -ای برای کنترل متغیرهایی  برخی از آنها وسیله

در این تحقیقات امکان بررسیی   ،عبارت دیگر بهاند.  دارا نبوده ،نوساناتی را در میزان جرم ایجاد کنند

هیای   ای از عوامل اجتایاعی و فاکتورهیای اجیرای قیانون و روییه      ردهگستدامن  و ایجاد پیوند میان 

وجیود نیدارد. البتیه تحقیقیات دیگیری بیا        ،کشی تأثیر بگیذارد  کیفری که ماکن است بر میزان آدم
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که ماکین   به بررسی تغییرات در طول زمان پرداخته و سایر متغیرها را 1استفاده از روش سطح مقطع

 39در  1980مبال تحقیقی کیه در سیال    رایب. اند کردهبررسی  ،ر بگذارندکشی تأثی است بر میزان آدم

تنهیا   ،کشی پرداخته به بررسی میزان آدم 1962تا  1920های  سال بین سال 28ایالت آمریکا در طول 

منفی بسیار ضعیفی میان اعدام و قتل شده است. از جاله نتایج این تحقیق ایین  رابط  موفق به کشف 

تیری   کننیده  ای اجتااعی، جاعیتی و طول مدت حبس نسبت به اعدام عوامل تعیینه که شاخصاست 

تیأثیر   گرفتیه در زمینی    انجیام تحقیق دیگیر   . (Cheatwood, 1980: 183-207)شوند بر نرخ قتل محسوب می

فرضیی   ای در تأییید   هیای مسیتوجب اعیدام، نکتیه     مشیخص قتیل  طور  بهاعدام بر کنترل میزان قتل و 

های مستحق اعدام از میزان تقریبیاً پیایین    ر برنداشت و به این نتایج رسید که میزان قتلبازدارندگی د

درصید کیاهش    28به  2000رسیده و در سال  1995درصد در سال  32به  1975درصد در سال  22

مورد در سیال   21ها از  که تعداد اعدام درصد رسیده است. درحالی 30به  2004یافته و باز هم در سال 

  (Jeffrey, Franklin, 2006: 1803-1868) رسیده بود. 1999مورد در سال  98به  1984

اند کیه اعیدام در انظیار عایومی موقتیًا شیاید از ارتکیاب قتیل          البته تحقیقات مشابه نشان داده

به تعویق افتیادن  موجب مدت وجود ندارد و در حقیقت تنها  اما این تأثیر در طوالنی ،جلوگیری کند

اعیدام مشیهور اجراشیده در لنیدن براسیاس       22به تحلییل   1980. در تحقیقی در سال شود آن می

و تأثیرات آن بر میزان هفتگی قتل پرداخته شید   1921تا  1858های  تایاز بین سالروزنام  آرشیو 

هیای   و هفتهگرفته ای که اعدام انجام  ها در هفته قبل از اعدام با تعداد قتلهفت  ها در  که تعداد قتل

هیای بعیدی    اجرای آن و هم در هفتههفت  که اعدام هم در نشان داد یج اعد از آن مقایسه شد و نتب

اما بعد از آن این کاهش از بین رفته و جای خود را  ،ها داشته ای در کاهش تعداد قتل نقش برجسته

  (Philips, 1980: 139) های بعد داده است. ای در هفته به افزایش برجسته

خصوص موافقیان   هشدید و ب  ین دلیل معتقدان به مجازاتتر مهمدگی را شاید بتوان فرض بازدارن

توانید   حساب آورد. فرض این است که ترس از احتاال مجیازات، هنیوز هیم میی     بهاجرای علنی آنها 

 ,Ehrlich)تأثیرگذار باشد و مانع قرار گرفتن افراد در شرایطی شود که کنترل خود را از دست بدهنید 

بحث بازدارندگی را بر این اغلب شدید و اجرای علنی آنها   در مقابل حامیان لغو مجازات ؛ (124 :1982

گری صر  نبوده  جرایم شدید مانند قتل ماکن است محصول محاسبه بیشتر کنند که اساس رد می

ن جیرایم مسیتوجب   ادخیل بودن احساسات بسیار قوی باشد؛ در برخیی تحقیقیات مرتکبی   نتیج  و 

و جیرایم آنهیا     س اجتایاعی بیوده  ناجی های فقییر نامت  اوالً افرادی فاقد تحصیالت و از گروهاعدام مع

 در ؛(Bowers, Pierce, McDevitte, 1984: 273)ناادی ابلهانه یا احاقانه از نیاراحتی ییا تیرس بیوده اسیت      

                                                 
1. cross-sectional 
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اب توان گفت ترس از اعدام مانع ارتکاب جرم توسط افرادی نخواهید شید کیه قصید ارتکی      نتیجه می

چراکه ارتکاب این نوع جرایم معاوالً ناشی از انفجار خشم یا از دست ؛ جرایای هاچون قتل را دارند

های روانی یا نواقص شخصیتی یا ترس ناشی از شرایطی اسیت   دادن کنترل فرد در اثر وجود بیااری

ر از نظر روانی در رو باشد. در واقع تعداد کم افراد سازگا هالوقوع روب که شخص با خطر بازداشت قریب

و از تیرس گرفتیار   کرده کند که تنها افراد سالم احتااالت عقالیی را محاسبه  میان قاتالن، اثبات می

 موجیب اگر تیرس   ،از طر  دیگر .(Shepherd, 2005: 273)کنند  نشینی می شدن به مجازات مرگ عقب

پس باید انتظار داشیت   ،کنند شود دوری میمنجر از افراد از خشونتی که به مرگ  زیادیشود تعداد 

طیور بیالقوه احتایال دارنید بیا میرگ        بههایی شود که  تا این امر هاچنین مانع ورود آنها به خشونت

ناونیه یکیی از محققیان بییان      رایبند. ا خال  چنین منطقی ها در اینجا بر کسی خاتاه یابند. یافته

خشن ندارد و این به معنای خنبیی بیودن   کند نرخ اعدام ارتباط آماری مهای با نرخ کلی جرایم  می

 تأثیرات اعدام بر نرخ جرم است.

های مناسب  های آماری و مدل مطرح است که آیا روشسؤال در بررسی و تحقیقات هاواره این 

برای تخاین بازدارندگی استفاده شده است؟ برخی پژوهشگران کیفری معتقدند که شواهد موجیود  

صیورت   بیه هایی که  اعدام ۀشد زده ند و تأثیرات تخاینا به شدت ضعیفیید بازدارندگی مجازات أدر ت

کشی با تغیییرات کیوچکی در مشخصیات     بر نرخ آدم ،رسد یا به آگاهی هاه می شود میعلنی برگزار 

کیه   ها حتیی زمیانی   تخاینها  بندی  کند. با جاع سنجی تا حد زیادی نوسان پیدا می الگوی اقتصاد

هم کامالً مشخص نیست که آیا مجازات مرگ به افزایش قتل  باز ،ت باشدتری هم در دس محکمادل  

ها به ایجاد نتایج بسییار   یا کاهش آن و حتی تغییرات کوچک در خصوصیات تفسیر دادهمنجر شده 

رو چنیین   انید. ازایین   که از متغیرهای کاتری استفاده کیرده  هشدمنجر متفاوتی حتی در تحقیقاتی 

هیای   اند که به قربانی کردن عقالنیت در قربانگیاه پیچییدگی   های آماری نامیده بازی اقداماتی را آتش

 .(Donohue, Wolfers, 2004: 794) شده استمنجر آماری 

مرتبط و میؤثر بیر قتیل و نیرخ     عوامل گیری دیگر  دیگر در این نوع تحقیقات، تأثیر و اندازهنکت  

لی که ماکن است بر میزان قتیل نفیس تیأثیر    اعدام و آگاهی عاومی از آن است. ارزیابی سایر عوام

تیری ماننید مهیاجرت،     آنها معلول عوامل اجتااعی و فرهنگی کلیها  چراکه  ،بگذارند مشکل است

های اجتااعی غیررسای، میزان استفاده از الکل، میزان دسترسیی، مصیر  و    کننده مدی کنترلاکار

رهنگیی از خشیونت ییا سیایر اشیکال      ف هابستگی هاگانی و وجیود خیرده  درج  قیات مواد مخدر، 

قتیل و نیرخ اعیدام    رابطی   علم تأثیر این عوامل بر مییزان  شک  بیغیرخشن کاهش ناامیدی هستند. 

 چه رابطه، منفی و چه مببت باشد.؛ نااید بسیار سخت و چه بسا غیرماکن می

ی میان مجیازات میرگ و آمیار وقیوع برخی     رابط  این مسائل سبب شده تا پژوهشگران مجاوع  

شیده   هییأت تشیکیل   1978را از اساس در معرض تردید قیرار دهنید؛ در سیال      جرایم هاچون قتل
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گونیه اسیتفاده از شیواهد علایی در      توسط آکادمی ملی علوم آمریکا به این نتیجیه رسیید کیه هیر    

نیازمند مسیتندات بسییار قیوی اسیت؛      -خصوص اجرای علنی آنها هب –سیاستگذاری در مورد اعدام 

طور قطیع   بهتقریباً  ،اعدام لزوماً محدود به آنهاستبازدارندۀ تأثیرات مطالع  یرتجربی که تحقیقات غ

 (Blumstein, Cohen, Nagin, 1978: 63) قادر نخواهد بود که این استانداردها را ایجاد کنند.

ترین تحقیقات آماری به این نتیجیه رسیید کیه     پس از بررسی پیچیده 2005پژوهشی در سال  

گیری علای و اخالقی قابل قبول از مجاوعه ساختار ادبییات علیوم اجتایاعی موجیود در      تیجهتنها ن

مجازات مرگ این است که اثبات قوت یا ضعف بازدارندگی یا حتی اصالً وجود این  مورد بازدارندگی

از طیر  دیگیر   . (Fagan, Zimmring, Geller, 2006: 315) تأثیرات بسیار مشکل و حتیی غییرماکن اسیت   

هیایی ماننید کیاهش تیأثیر      توانید هزینیه   صورت خاص اجرای علنی آن می بهجرای مجازات مرگ و ا

خانوادۀ سخت، اشتباهات دادرسی در صدور مجازات مرگ، تأثیرات خاص و عام بر جامعه یا   مجازات

بیا توجییه   بایید   یعلنی اجرای خصوص در  بههایی  داشته باشد. اعاال چنین مجازات در پیمجرم را 

   یرات بازداندگی عام هاراه باشد.تأث

شناسیی و   هیا بیا اهیدا  اصیالح و بیازپروری، مغیایرت بیا علیت         مغایرت اجرای علنی مجازات

عیادت و    ای یا به تأثیری اجرای علنی در مورد نسبت به بزهکاران حرفه شناسی رفتاری، بی آسیب

ربخشی، ایجاد تعیارض بیین   جویی و شقاوت، موقت بودن اث بزهکاران هیجانی، افزایش حس انتقام

افراد جامعه با ها  نگری به  نقش بازدارندگی و اصالح، اثربخشی کامالً متفاوت بر ناظران، هاسان

،  رویکرد تهدید و ارعاب، موجب شده تا سیاست جنایی اییران در قبیال کیفییت اجیرای مجیازات     

نگیری موجیه و قابیل     و آیندهریزی دقیق  و فاقد برنامهناکارامدی ابهام، سرگردانی، خصیص  واجد 

  .(514 :1392توانا، میلکی،  )نجفیقبول باشد 

 گیری نتیجه
مبانی دینی، توجه به غایات و مقاصد مورد نظیر  پای  از جاله لوازم وضع و اجرای مقررات کیفری بر 

تیوان بیه تحقیق اهیدا  اولییه شیارع و       و گرنه نه تنها نای؛ شارع و روح کلی حاکم بر شریعت است

دینی با خطیر شکسیت   جامع  بلکه باید انتظار داشت که  ،لی اوصا  عاومی شریعت امیدوار بودتج

هیا اجیرای علنیی     . از ناودهای بارز و مهم ایین نیوع سیاسیت   شودهای جنایی دینی مواجه  سیاست

در اسالم با اهیدا  حکیومتی، نهیادی و      مجازاتفلسف  هاست. در این زمینه پرهیز از خلط  مجازات

از ضروریات اولیه است. یکی از بنیادهای فقه اسالمی آن است کیه    اجرای مجازات نحوۀنی در سازما

احکام فقهی معطو  به جلب مصالح و دفع مفاسدند. مصالح و مفاسدی که ماکین اسیت بیا تغیییر     

یعنی ماکن است حکم خاصی در زمان معیین   ؛ن مختلف شوندازمان تغییر کرده و با اختال  مکلف
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گروهی از مردم دارای مصلحت باشد و به انجام آن امر شود و در زمان دیگر یا برای گروهیی  یا برای 

 .(282 :1374)عالمه حلی،  دیگر دارای مفسده باشد و از انجام آن نهی شود

محدود به اجرای علنی مجیازات   ،شود آنچه از نص قرآنی و نظریات فقهی و تفسیری دریافت می

کید بر قطعییت اجیرای احکیام    أمصالحی چون بازدارندگی و ت تأمین ربهم ناظر  جرم زناست که آن

طیور کلیی و    بیه   شرعی بوده و در عصر خود کارساز بوده است. ولیی امیروزه اجیرای علنیی مجیازات     

و قواعید مهایی مبیل وجیوب       طور خاص، با اصل اولی اجرای غیرعلنی مجازات بههای بدنی  مجازات

ات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دیین ماکین اسیت در    حفظ حیبیت افراد، مانوعیت مجاز

تعارض باشد. مصالح نهفته در اصول و قواعد اخیرالذکر منطقاً باید مقیدم بیر مصیالح میورد نظیر در      

 اجرای علنی باشند.  

مجرمانه و لذت حاصل از ارتکاب انگیزۀ خنبی شدن »از طر  دیگر اگرچه بازدارندگی با تعریف 

ین تیر  مهیم یکیی از   (116 :1381)پرادل، « و بیم از پیامدهای رفتار مجرمانه  در اندیشهجرم در اثر تغییر 

اساسی توجیه داشیت کیه ایین     نکت  باید به این  ،اهدا  مجازات و اجرای علنی آنها اعالم شده است

بلکه تنها در جرایم مبتنی بر حسابگری اقتصادی مجرم، قابل تأیید بیوده و   جرایمها  فرضیه نه در 

مبتنی اسیت. ایین     حتایت و سرعت اجرای مجازات  ارایی آن مستلزم وجود عناصری چون شدت،ک

ناکارامیدی  هیای بسییاری مواجیه اسیت.      در حالی است که این سه عنصر در کشور ما با محیدودیت 

خشین و   جیرایم و   مرتبط با مواد مخدر، ضرب و جرح، قتل جرایمکیفری با جرایای هاچون مقابل  

 ف نظری و عالی این فرضیه را ناایان کرده است. هیجانی، ضع

 ،پذیر بنا نشده اسیت  براساس اسلوب و قواعد مشخص و سنجش  از آنجا که اجرای علنی مجازات

منجر نشده است. شاید از هایین روسیت کیه     جرایمرسد که عاالً به بازدارندگی و کنترل  می نظر به

 گرایی کیفری در آن قابل مشاهده است.  هایی از سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام نشانه

اجرای آنها بیر   نحوۀکیفردهی، مدرج کردن مجازات و  یاز اجرای علنی، تکیه بر معیارها تر مهم

تلقیی و برداشیت از مبیانی و     نحیوۀ اصول و مبانی علایی و تجربیی اسیت. بیازنگری مجیدد در      پای  

از طرییق    در فلسیفه و اهیدا  مجیازات   و بازاندیشی   مستندات شرعی و روایی اجرای علنی مجازات

سزاگرایانه، ابزارگرایانه  ۀهای شتابزد مستار عالی و اجتناب از سیاست های ارزیابی مطالعات نظری و

بیر   499مادۀ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در  گرایانه در این زمینه بسیار ضروری است. و عوام

 را اصیل و خیال  آن را اسیتبنا و مسیتلزم      ازاتمبنای هاین مالحظات، مانوعیت اجرای علنی مج

 است. کرده های قضایی  سنجی وجود الزامات قانونی و مصلحت

شدید و اجرای علنیی    دهد که مجازات های خارجی هم نشان می نتایج برخی مطالعات و ارزیابی 

دم آنهییا تییأثیر روشیینی در بازدارنییدگی مییؤثر از ارتکییاب جییرم نداشییته اسییت. عییواملی هاچییون عیی

ن میواد مخیدر،   اعادت ییا مجرمی    ای، هیجانی، به خصوص در مجرمان حرفه بهگری مجرمان  محاسبه
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های روانی و خانوادگی و هاچنین وجیود عوامیل    شخصیتی هاچون بیااریگستردۀ دخالت عوامل 

شیود تیا    موجیب میی   جیرایم توجه مادی برخیی  شایان خرد و کالن اجتااعی و اقتصادی و عایدات 

ثیر یا عدم أشده را نداشته باشد. اگرچه محققان دیگری در ت بینی مجازات تأثیرات پیش اجرای علنی

هات تردید و جتواند یکی از مو اند. لیکن هاین تردید هم می شدید و علنی تردید کرده  تأثیر مجازات

 احتیاط در اجرای علنی مجازات باشد.
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