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چكيده
در خصوص اعمال مجازات اعدام در غير از موارد منصوص شرعي به لحاظ آثار منفي فراوان بر جامعه و
خانواده معدومين به داليلي منطقي و عقلي و عملي بايد حذف شود .ارائه برنامه اصالح و درمان مناسب
براي بزهکار که در عين حال شأن و کرامت انساني وي را رعايت کرده و براي قرار گرفتن در مسير درست،
کمک و مساعدت الزم را براي وي به همراه داشته باشد و همچنين حمايت اجتماعي از طريق ساختن
دوباره وي ،يک وظيفه حقيقي براي جامعه محسوب ميشود؛ بنابراين مفيدترين و مؤثرترين مجازاتي که با
چنين مالحظاتي براي مجرمان پيشنهاد ميشود اين است که زندان توأم با کار جايگزين اعدام شود که در
نهايت اين پيشنهاد ميتواند از بيخانماني خانواده بزهکار هم پيشگيري نمايد و نگهداري بزهکار ميتواند
به کار توأم با زندان تبديل شود و اصالح مجازات محروميت از آزادي به «اصطالح همراه با محدوديت»
تبديل شود و از هر گونه توهين و تحقير متهم و از ايجاد هر گونه محروميت کامل از مالقات حضوري وي
با نزديکان خود و مبادله عواطف بين آنان و نيز از هر گونه بيگاري که بدون هدف اصالحي و فاقد جنبه
کسب مهارت است خودداري و بدين وسيله از نابسامانيهاي رواني خانواده محکومين پيشگيري شود.
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مقدمه

وابستگي دارند احتمال ارتکاب جرمشان بيشتر است.
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تانن بام در کتاب «جرم اجتماع» نظريه برچسب

(نجفي ابرندآبادي )69 :1391 ،و در نظريه فشار مرتون

زني را مطرح نمود او در سال  1938نقش اجتماعي را

که ايشان بر اين باور است که ريشههاي جرم و

در به وجود آمدن زندگي و شغل افراد مؤثر دانسته

انحراف را بايد در ساختار جامعه ديد .به نظر مرتون در

است .تانن بام معتقد است به دليل عدم گذشت جامعه

اغلب اوقات امکانات براي دستيابي به موفقيت بر

نسبت به انحرافات جزيي به تدريج آن فرد نوجوان در

اساس طبقه بندي اجتماعي _ اقتصادي قشر بندي مي-

محله برچسب ميخورد و در دنيايي متفاوت از ديگران

شود .احساس فشار در افراد طبقه متوسط به دليل اين

سير ميکند .چنين نوجواني به تدريج از گروه متعارف

که به امکانات آموزشي و مشاغل معتبر دسترسي دارند،

خارج ميشود و به قول آقاي کوهن کم کم مدرسه را

محدود است و راه هاي مشروع براي کسب موفقيت

ترک کرده و به سمت گروهها يا افرادي هدايت مي-

عمدتاً بر روي افراد جوان بسته ميشود .به عبارت

شود که او را قبول دارند يا خود وي به آنها تمايل

ديگر نظريه فشار ميگويد ،افراد ناتوان همان چيزهايي

دارد .در سال  1963آقاي هوارد بيکر 1استاد دانشگاه

را ميخواهند که افراد توانمند ميخواهند ولي آنها

شيکاگو – نظريه تانن بام را روزآمد کرد و تئوري

هنگامي که در مييابند از طريق ابزارهاي مشروع نمي-

برچسب زني 2يا انگ زني 3يا لکه زني را ارائه داد .به

توانند به اهداف خود نايل شوند ،تالش ميکنند تا از

عبارت ديگر ممکن است عملي که در يک جمع

طريق فعاليتهاي غير قانوني بدانها دست يابند.

متعارف است براي گروه ديگر انحراف باشد .پيکر

(سليمي و داوري )306 :1386 ،به عنوان مثال يک

معتقد است که رايجترين برداشت از انحراف جنبه

کودک ممکن است نتواند از يک موقعيت بد خانوادگي

آماري دارد يعني منحرف کسي است که از هنجارهاي

بگريزد .تمامي اين موقعيتها ممکن است به سطوحي

ميانگين جامعه دور شود (فرانک پي ،ويليامزو ماري

از نااميدي بيانجامد .وقتي اين توقف مثبت و اجتناب

لين دين.)56 :1389 ،

منفي با يکديگر ترکيب شدند ،نرخ هاي باالتر خالف

اما درنظريه ي وابستگي به معناي رابطه احساس

يا انحراف را ميتوان انتظار داشت( .فرانک پي،

عميق با ديگر افراد ،که پيامد پايدار رواني مهم ،در تمام

ويليامزو ماري لين دين ،همان )120 :و در نظريهي

دورهها براي فرد باقي ميگذارد ،ميباشد .اين ديدگاه

فنون خنثي سازي ديويد ماتزا 5که از سردمداران اين

رابطه بسيار نزديکي با ديدگاه جانبالبي 4دارد .مهم

نظريه ،تالش ميکرد که تا به معنا و مفهومي که بزهکار

ترين يافته بالبي ،رشد سالمت ذهني بود ،نوزادان و

براي کنش خويش دارد دست يابد و رابطه ميان باورها

کودکان بايد يک رابطه عميق و گرم و ادامهدار با مادر

و کنش فرد را پيدا کند ،زيرا باورها و انگيزهها محرک

خود و يا کسي که بتواند نقش مادر را بازي کند تجربه

کنش هستند و بدون فهم باورها ،تبيين بزهکاري فاصله

کنند ،رابطهاي که در آن هر دو نفر احساس رضايت و

بسياري با واقعيت موجود دارد .در واقع در تبيين

لذت ميکنند .بر اساس اين ديدگاه ،انسان پس از

بزهکاري بايد به واقعيت زندگي و تجربه بزهکار ،به

جدايي با افرادي با وابستگي شديد بدانها دچار

همان وضعيتي که در عالم واقع وجود دارد و فرد

اضطرابِ جدايي و حاالت رواني متشنجي گشته که

بزهکار آن را بيان مينمايد توجه نمود ،نه آن که

اين عدم وابستگي مناسب ميتواند باعث سقوط وي

تصويري تحريف شده از واقعيت را از منظر محقق

در ورطهي بزهکاري گردد .در برخي از بررسيها

ارائه داد( .احمدي )78 :1389 ،ماتزا بر اين باور است

مشخص شده که افرادي که تجربههاي نامتناسب در

که در عالم واقع پيشامدهايي براي افراد ممکن است
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اخالقي به نظم قانوني را خنثي ساخته و يک نوع

اجراي اين مجازات در سالهاي پس از انقالب و در

ساختهاي زباني را بياموزند که به وسيله آن قادر

دوران جنگ تحميلي ،نوعي واکنش احساسي ناشي از

باشند رفتار بزهکارانه را توجيه کنند .به اعتقاد ماتزا

خشم جامعه و نشئتگرفته از فضاي ملتهب سياسي و

استفاده از فنون خنثي سازي جوانان ،جوانان طبقات

اجتماعي بود .در آن زمان ،قاچاقچي مواد مخدر در

پايين را قادر ميسازد بدون اين که احساس تقصير

کنار وابستگان رژيم سابق ،همچون «ديگري و

کنند ،خارج از چهار چوب اخالق و قانون عمل کنند.

غيرخودي» نگريسته و واکنشي سرکوبگرانه را همانند

و در نظريهي کنترل اجتماعي که مهم ترين صاحب

ساير «غيرخوديها» متحمّل ميشد .بنابراين ،براي

نظر رويکرد کنترل اجتماعي ،تراوس هيرشي 6است .او

اعمال مجازات اعدام نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر،

علت هم نوايي افراد با هنجارهاي اجتماعي را

نه تنها مقاومت اجتماعي صورت نميگرفت ،بلکه

پيوندهاي اجتماعي 7آنها دانسته است .وي مدعي

اجراي مجازات در مأل عام که حاکي از نوعي همراهي

است که پيوند ميان فرد و جامعه مهم ترين علت هم

اجتماع با نظام عدالت کيفري بود ،نيز با استقبال مواجه

نوايي و عامل اصلي کنترل رفتارهاي فرد است و

ميشد .امّا در گذر زمان و با تغييرات اجتماعي و

ضعف اين پيوند يا نبود آن موجب اصلي کج رفتاري

فرهنگي ،دور شدن از فضاي انقالب و جنگ تحميلي،

است .هيرشي چهار جزء اصلي پيوند شخص با جامعه

پيشرفت دولت ،تقويت پژوهشهاي علمي و در

را که مانع ارتکاب جرايم ميشود به اين شرح توضيح

مجموع با تحوّل ارزشهاي اجتماعي و آرام شدن

داد:

احساسات اجتماعي ،چنين مجازاتي نه تنها از سوي

الف) وابستگي 8:داشتن «تعلق خاطر» نسبت به افراد و

نخبگان بلکه از سوي کارگزاران کيفري و همچنين

نهادهايي در جامعه يکي از شيوه هايي است که فرد

جامعه مورد ترديد قرارگرفت؛ تا آنجا که اعدام از مأل

خود را از طريق آن با جامعه پيوند ميزند .ضعف

عام رخت بربست و دور از چشمان جامعه ،به پشت

چنين پيوندهايي موجب ميشود که فرد خود را در

ديوارهاي زندان منتقل شد .اين امر از لحاظ

ارتکاب جرم و کج رفتاري آزاد بداند.

جامعهشناختي بسيار مهم و معنادار است .در واقع ،نماد

ب) تعهد :9افراد در هر جامعه وقت و انرژي خود را

عدم همراهي جامعه با مجازات اعدام براي بزهکاران

صرف دستيابي به اهداف و کسب منزلت و حُسن

مواد مخدر ،همين انتقال مجازات از مکان عمومي به

شهرت ميکنند و به فعاليتهاي متداول زندگي

يک محيط بسته است .البته نبايد از تأثير احساسات

روزمره «متعهد» بوده ،از کج رفتاري ميپرهيزند تا

جامعه امروزي که يک معيار جامعهشناسانه در پذيرش

موقعيتهايي را که به دست آوردهاند حفظ کنند.

يا رد مجازاتها است ،نيز غافل شد.

پ) مشارکت :10افراد چنان خود را مشغول همنوايي

مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان

ميکنند که وقتي براي ارتکاب جرم يا حتي فکر

با شيوهاي که اکنون در حال اجرا است ،از بازدارندگي

کردن در مورد آن برايشان باقي نمي ماند« .درگير

الزم برخوردار نبوده و از آنجا که اين مورد (وجود

شدن» در فعاليت هاي مربوط به زندگي روزمره،

مجازات اعدام در جرائم ياد شده) ،به وضوح در چشم

همه وقت و انرژي آن ها را به خود اختصاص مي-

قضات و دستگاه قضا ناعادالنه جلوه کرده و سودي در

دهد و اين خود موجب تقويت تعهد ميشود.

آن ديده نشده است ،سياست جنايي قضايي ايران،
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چنين باورهايي از عالم واقع سبب ميشود تا تقيد

کشورمان بيانگر اين مطلب است که ميزان و روش

تابستان 1396

پيش بيايد که موجب پايين آمدن شئونات افراد شود

تاريخ مجازات اعدام براي بزهکاران مواد مخدر در
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هميشه از هر راهي که امکان تعديل اين موضوع وجود

مقدس اجازه ميدهد ،مجازاتهاي ديگري را به عنوان

داشته ،وارد عمل شده تا سياست جنايي تقنيني را در

جايگزين (از جمله حبسهاي سنگين مندرج در ماده

اين خصوص با واقعيات اجتماعي وفق دهد .الزم به

 19قانون مجازات اسالمي ،منع اقامت در يک محل

توضيح است که يکي از مهمترين داليل عدم

معين يا اجبار به اقامت در يک محل معين و منع

بازدارندگي مجازات ياد شده ،اين است که اين

اشتغال به برخي مشاغل) در نظر گرفت .بحثي که بايد

مجازات در محيط زندان و دور از ابصار عمومي و

در مجالي ديگر ،مورد

بحث و بررسي قرار گيرد.
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مردم صورت ميگيرد .بدين ترتيب ،در مواردي که

رويکرد فرهنگي به اين معناست که انسانها تا چه

قانونگذار ،قصد اعمال اين مجازات را دارد ،بايد

اندازه توانستهاند در برابر مشکالت ،راهکارهاي مناسب

حداقل آن را به گونهاي عملي کرد که بازدارنده باشد،

را بکار گيرند .پيشرفت فکري نيز به همان سان است؛

نه اينکه فقط به حذف مجرم همت گماشت و اين امر

يعني هرچه يک جامعه و اعضايش قدرت تفکّر و علم

ميسر نميشود ،مگر اينکه اعمال مجازات ياد شده در

بيشتري داشته باشند ،بهتر ميتوانند به اهدافشان

مکاني برگزار شود که چشم عبرت بيني نيز در آنجا

دست يابند (رفيعپور .)307 :1387 ،روش مبارزه با

وجود دارد.

جرم و انحراف نيز در همين چارچوب قرار دارد .بايد

رويکرد جديد قانونگذار نيز به طور کلي ،مؤيد

به اين نکته توجّه کرد که پيشرفت فرهنگي و اجتماعي

نتيجه حاصل از اين تحقيق است ،بدين ترتيب که

در حوزة ماهيت ،شدّت و چگونگي اجراي واکنش

قانون مجازات اسالمي مصوب سال  1392شمسي که

اجتماعي نسبت به نقض ارزشها ،قابليت طرح در

در ماده  19مجازاتهاي تعزيري را مورد شمارش قرار

محورهاي متعدّد و متنوّع را دارد .مواردي مانند توجّه

داده و آنها را به  8درجه تقسيم نموده است ،نامي از

به نگرشهاي اخالقي ،آگاهي و شناخت نسبت به

مجازات اعدام نميآورد و سنگينترين مجازات آن که

چرايي وقوع جرم ،همزادپنداري نسبت به بزهکاران،

به عنوان درجه  1شناخته ميشود ،حبس بيش از 25

توجّه به توسعة اجتماع ،پيشرفت آموزش دانشگاهي

سال جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال ،مصادره کل

و ...از اين جملهاند .در ادامه به مهمترين عواملي که

اموال و انحالل شخص حقوقي است .بدين ترتيب ،به

باعث پيشرفت فرهنگي جامعه در ارتباط با بحث

نظر ميرسد قانونگذار نيز در شيوه کنوني اجراي

مجازات شدند ،اشاره خواهيم کرد .گفتني است که

اعدام ،سودي نديده است و به دنبال بازسازي و تعديل

چنين نگرشهايي ابتدا در نخبگان جامعه شکل

اين مجازات است .بنابراين به نظر ميرسد از يک سو،

خواهند گرفت و سپس با توجّه به شرايطِ موجود

مجازات اعدام با شيوه اجراي کنوني آن ،در خصوص

(ساختار سياسي مناسب ،وجود امکاناتي همچون رسانه

جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان از

و شبکه اجتماعي ،وضعيت اقتصادي و ،)...به اجتماع

بازدارندگي الزم برخوردار

نيست.

منتقل خواهند شد .به عبارت ديگر ،ابتدا نخبگان

بدين ترتيب ،از آنجا که محقق خود نيز مخالف

«ارزشسازي» ميکنند و با پذيرش اين ارزشها توسط

حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان

جامعه ،آنها به «ارزش اجتماعي» تبديل ميشوند و

گردان به طور کلي است ،از يک سو ،در جهت

توانايي تأثيرگذاري عميق و گسترده را پيدا خواهند

بازدارنده کردن مجازات اعدام در اين جرائم (از طريق

کرد.

روشهايي که بازدارندگي را افزايش ميدهد) کوشيد و

با توجه به نکات اشارهشده هدف اين تحقيق

از سوي ديگر ،تا حدي که نظام حقوقي کشور و شرع

بررسي ناکارآمدي و پيامدهاي اجتماعي ،فرهنگي و
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روان شناختي مجازات اعدام براي جرائم مواد مخدر و

باورند که تأثير اين مجازات از نظر ارعاب عمومي

روانگردان ميباشد.

مجرمين را به هيچ وجه نميتوان انکار کرد .ايشان
معتقدند نه تنها در بعضي از کشورها نظير نروژ،

مباني نظري

انگلستان ،ايتاليا ،فرانسه و آلمان به موجب آمار منتشره

اعدام بوده است و نظامهاي کيفري ،با انگيزههاي

خارق العاده افزايش يافته است ،بلکه در کشورهايي

مختلف مذهبي ،سياسي و امنيتي افرادي را که مخالف

هم که آمار جنايتشان بعد از لغو اعدام افزايشي نشان

نظام اجتماعي موجود شناختهاند با مجازات اعدام نابود

نميدهد ،اين عدم افزايش به هيچ وجه نتيجه حذف

کردهاند .کيفر اعدام ،سالب حيات بوده و شديدترين

مجازات اعدام نبوده ،بلکه غالباً معلول عوامل ديگري

مجازاتي است که ميتوان آن را عليه مجرمين به کار

نظير بهبود شرايط اقتصادي ،اجتماعي و باال رفتن سطح

گرفت و در طبقه بندي مجازاتها ،در طبقه

زندگي عمومي بوده است .عالوه بر اين ،نقش مجازات

مجازاتهاي جنايي قرار ميگيرد .اجراي مجازات

اعدام را در حذف جانيان خطرناک از صحنه اجتماعي

اعدام همواره موافقان و مخالفان بسياري داشته است.

نميتوان ناديده گرفت .زيرا بسيار ديده شده است که

برخي متخصصان حقوق کيفري از اين مجازات انتقاد

اغلب جنايتکاران پس از اين که به خاطر ارتکاب به

کرده و آن را غيرانساني و ظالمانه دانستهاند و گروهي

قتل چندسالي را در زندان مانده و دوباره آزاد شدند

ديگر در مقام دفاع از مجازات فوق بر آمده و انتقادات

مجدداً مرتکب قتلهاي ديگري گرديدهاند .زيرا

مخالفين را

پاسخ گفتهاند.

با مجازات اعدام موافقتي نداشتهاند و آن را جنگ ملت

آنان را زائل کرده و براي ارتکاب جنايات بعدي
آمادگي بيشتري خواهند يافت( .صالحي.)94 :۱۳۸۶ ،

عليه يک شهروند دانستهاند .ايشان عموماً بر اين اعتقاد

در دوران کنوني ،بيشتر کشورهاي دنيا ،تحت تأثير

بودهاند که اوالً تن دادن به مجازات مرگ از عمومات

افکار بشر دوستانه و مسائل مربوط به حقوق بشر ،در

قرارداد اجتماعي خارج است .چه آدمي نميتواند با

دوران کنوني ،بيشتر کشورهاي دنيا ،تحت تأثير افکار

قراردادي قبلي و حتي به نحو مشروط از حيات خود

بشردوستانه و مسائل مربوط به حقوق بشر ،مجازات

صرف نظر کند .ثانياً اثر هول انگيز مجازات متناسب با

اعدام را از نظام حقوق کيفري خود حذف کردهاند و

دوام و طول مدتي است که مثالً مراسم اعدام انجام

فقط در مواردي که ارزشهاي حياتي و اساسي اين

ميگيرد و سپس به سرعت اثر ترهيبي آن از بين

کشورها نقض گردد ،اين مجازات را به عنوان واکنش

ميرود ،در حالي که در مجازاتهاي حبس مادام که

کيفري در برابر نقض اين ارزشها ،در قوانين جزايي

دوران حبس ادامه دارد اثر آن پيوسته مرکوز ذهن و بر

خود پيش بيني کرده و عليه مجرمين اعمال ميکنند.

سر زبان است و باالخره مجازات مرگ با روح مذهب

نکتهاي که در پايان اين قسمت بايد به آن اشاره کرد،

مسيح مخالفت دارد( .نورمان.)9 :۱۳۷۳ ،

آن است که ،نحوه اجراي کيفر اعدام بايد کامالً انساني

با طرح اين انتقادات از سوي مخالفين ،طرفداران

و عاري از زجر و شکنجه باشد .زيرا به تجربه ثابت

مجازات اعدام که وجود آن را در نظام کيفري ضروري

شده است که عامل نفرت انگيز مجازات اعدام ،فقط

ميدانستند ،در مقام پاسخ برآمده و از اين مجازات

طرز اجراي آن است که غالباً توام با شکنجه و

دفاع کردند .حاميان اجراي مجازات اعدام بر اين

آزاردهنده ميباشد و گرنه نفس اعدام ،اگر بدون

تابستان 1396

از عالمان حقوق جزا کساني مانند بنتام[ و بکاريا

گذراندن چند سال در زندان ،رعب و وحشت اوليه

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

يکي از رايجترين مجازاتها از دورانهاي قديم

پس از الغاء مجازات اعدام تعداد جنايات به وضع
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شکنجه و آزار بدني باشد هرگز نفرت انگيز نخواهد

سوءنيت و خطايي که داشتهاند از نظر اخالقي نيز

بود .مضافاً اين که موجب پاکسازي جامعه از افراد

توجيه ميشود .در اين استدالل چون مجرم مرتکب

خطرناک و غير قابل اصالح ميشود و بدين شکل

خطا و تقصير شده ،مکافات کردن او صرف نظر از اين

امنيت مردم و جامعه نيز به نحو مطلوبي تأمين

که موجب اصالح او شود يا نه ،از نظر اخالقي

ميگردد.

ضرورت

دارد.

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

هدف و فلسفه مجازات مجرمين در طول دورانهاي

نقش اخالقي مجازاتها از قرون وسطي ،ابتدا به

مختلف دچار تحوالتي شده و کيفر بزهکاران در هر

وسيله نمايندگان کليسا در کشورهاي اروپايي مورد

عصر و زمان از هدفهاي خاصي پيروي کرده است.

توجه قرار گرفت .ولي در عمل به طوري عمال کليسا

حقوقدانان باتوجه به هدفهايي که تحت تأثير عقايد

در اجراي مجازات نسبت به مجرمين خشونت به خرج

مکتب کالسيک براي مجازات در نظر گرفته شده ،سه

داده و سوء استفاده نمودهاند که جنبه اخالقي مجازات

هدف براي مجازاتها قائل شدهاند .اين اهداف عبارتند

به کلي فراموش گرديده و اجراي مجازاتها به صورت

از مکافات دهي يا انتقام ،ارعاب و تربيت مجدد .اين

نوعي انتقام جويي و کينه ورزي نسبت به مجرمين

سه هدف ،اهداف کلي تمامي مجازاتها از جمله

درآمد( .صالحي ،همان.)307 :

مجازات اعدام ميباشد ،با اين تفاوت که به جاي هدف

با لحاظ اين هدف ،حصول نتايج ديگري که

اصالح و تربيت مجدد محکوم که قاعدتاً در مورد

موجب سودمندي مجازات شود ،داراي اهميت

مجازات اعدام متنفي به انتفاء موضوع است ،هدف طرد

نميباشد .حاميان تأثير اخالق و عدالت در مجازاتها،

و حذف مجرم از جامعه مطرح ميگردد که ذيالً مورد

معتقدند تنبيه اخالقي مجرم چيزي است که با

بررسي قرار ميگيرد .اولين هدف از اهداف مجازات

واقعيتهاي اجتماعي ارتباط کامل دارد .زيرا عدالت و

اعدام که در اين قسمت مورد بررسي قرار ميگيرد،

اخالق از اصولي هستند که براي حفظ نظام اجتماعي

مکافات دهي مجرم است .اين هدف که در لسان

در جوامع بشري اهميت بسياري دارند .از جمله کساني

حقوقدانان با عنوان «هدف اخالقي» نيز شناخته

که تحقق عدالت به عنوان يکي از اهداف مجازات را

ميشود ،بيانگر دو اصل مهم و تأثيرگذار بر مجازاتها،

بسيار مورد توجه قرار داده است ،امانوئل کانت

يعني عدالت و اخالق ميباشد .در کليه نظامهاي

ميباشد .کانت حقوقي را پيشنهاد ميکند که صرفاً بر

جزايي ،مجازات تنها بر اساس فرض تقصير صورت

خواستههاي عدالت« ،بر امر واجب مطلق» دفاع از

ميگيرد .چنانچه عملي ولو خطرناکترين اعمال بدون

اخالق و نه بر فايده اجتماعي استوار باشد .كانت براي

سوء نيت و خطا انجام پذيرفته باشد مستوجب کيفر

به تصوير کشيدن طرز تفکر خود ،افسانه اخالقي

نخواهد بود .به همين دليل است که اشخاصي مثل

جزيره رها شده را تجسم ميکند :يک جامعه انساني که

ديوانگان و کودکان مسئوليت کيفري ندارند و در

آماده ترک جزيرهاي براي هميشه است ،در عين حال

صورت انجام عمل مجرمانه ،مجازات نميشوند .وجود

به اجراي کيفر اعدام يکي از اعضاي خود که مرتکب

و احراز سوءنيت براي مجرم شناختن يک شخص و

جنايت شده است ،مبادرت ميکند.عدالت حکم ميکند

مجازات او ،ضروري ميباشد .به همين دليل است که

که از طرفي ،خادمين و نيکوکاران مورد تشويق قرار

براي تحقق جرم ،عالوه بر دو عنصر قانوني و مادي،

گيرند و مجرمين و بدکاران تنبيه شوند .و از طرف

وجود عنصر رواني ،ضروري تشخيص داده شده است.

ديگر ،مجازات هر يک از مجرمين را نيز متناسب با

بر همين اساس امروزه مجازات مجرمين با توجه به

جرم او در نظر گرفته و او را نسبت به اهميت خطايش
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تنبيه کنيم( .صالحي ،پيشين. .)307 :بنابراين هدف

ديگر همان جرم را در آينده مرتکب شوند .انسان

مکافات دهي مجازاتها بدين گونه توجيه ميشود

موجودي است که ذاتاً مستعد ارتکاب جرم است و در

که |:اوالً وجود تناسب ميان جرم و مجازات ضروري

صدد رفع حوائج خود ميباشد .بنابراين بايد براي به

و الزم است .ثانياً در مجازات هر کس بايد درجه

سالمت زيستن ،تهديدي را نسبت به خود احساس کند

تقصير او را در نظر گرفت .ثالثاً وجود عدالت باعث

و بخشي از اين تهديد از طريق مجازات ديگران

ميشود که افراد ،اهميت مجازات خود را در نظر گرفته

صورت ميگيرد ،زيرا وقتي مجرم به چنگال عدالت

و از

آن منصرف شوند.

افتاد و مجازات شد ديگران نيز احساس خطر ميکنند

بنابراين جامعهاي که از طرف مجرمان و خاطيان،

که چنانچه آنها نيز راه نادرست در پيش گيرند به همين

با ناديده گرفتن مقررات و قوانين آن مورد هجمه قرار

سزا خواهند رسيد .اين هدف مجازات را ارعاب

گرفته است به طريق اولي ميتواند با توسل به

عمومي ناميدهاند که يکي از اهداف اساسي و اجتماعي

مجازاتهايي همانند اعدام از خود دفاع نمايد .دومين

ميباشد( .زراعت.)11 :1393 ،

مهمترين هدفهايي که براي مجازات در نظر گرفته

اعدام از هر مجازات ديگري براي ارعاب اشخاصي که

شده ،آن است که مانع ارتکاب جرم ميشود .منظور از

مقاصد جنايي دارند مؤثرتر است و جامعه را از

هدف ارعابي مجازات اين است که به وسيله اعمال

جنايات جديدي که محکوم ممکن است مرتکب شود

کيفر نسبت به مجرمين ،ديگران و خود مجرم ،از

مصون نگه

ميدارد.

فيلسوف انگليسي اگر کيفر به نحوي شديد ولي با

گرايي مجازات ناميده ميشود و بنتام از طرفداران آن

انديشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد،

است مجازات اعدام با ايجاد رعب و وحشت در افراد

بزهکاران از انجام جرم خودداري ميکنند[( .نوربها،

ديگر ،اين فايده را خواهد داشت که آنها دست خود را

. .)307 :۱۳۸۸بر همين مبناي فکري است که نظام

با ارتکاب جرائم به ويژه جنايت آلوده نسازند .به

مجازاتهاي ثابت در قوانين مختلف جزايي به وجود

عبارت ديگر کسي را که اعدام ميکنند ،اصالح

آمده است .بدين معني که مقنن ،اعمال مجرمانه را در

نميکنند ،بلکه افراد ديگري را با اعدام جنايتکار اصالح

نظر آورده براي آن دسته که به نظر او خطرناکتر است

ميکنند( .خزاني.)۱۱4 :1375 ،

مجازات سنگينتر و براي آن دسته که خطر کمتري
دارد ،مجازات سبکتر مقرر داشته

است.

علي رغم مطلب فوق ،تأثير مجازات اعدام از نظر
جلوگيري از ارتکاب جرم مورد ترديد است و اين به

حقوقدانان هدف ارعاب را در دو سطح مورد توجه

دليل آمار جرائم برخي کشورها نظير اتريش است که

قرار ميدهند :ارعاب عام (پيشگيري عمومي) و ارعاب

پس از لغو اعدام افزايشي در آن مشاهده نشده است

.

خاص (پيشگيري اختصاصي) .با توجه به اينکه با

مضافاً اينکه تأثير کليه مجازاتها از جمله مجازات

اجراي کيفر اعدام ،مجرم از صحنه جامعه حذف

اعدام از نظر ارعاب عمومي ،بستگي کامل به واکنش

ميشود ،ارعاب خاص منتفي است و بنابراين تنها

عمومي توده مردم يک جامعه دارد .پيشگيري عمومي

جنبه ارعاب عام اين مجازات قابل بحث ميباشد .يکي

زماني با ارعاب ديگران حاصل ميشود که اوضاع

از داليل موجود براي وضع و اجراي مجازاتها آن است

اجتماعي و فرهنگي تحقق آن را ممکن سازد به عبارت

که با ايجاد ترس در توده مردم ،مانع ميشود افراد

ديگر اين اعتقاد که مجازات درباره عموم مردم يکسان

تابستان 1396

ارتکاب جرم جديد صرف نظر کنند .به عقيده بنتام،

مطابق اين نظريه که نظريه سودمندي يا فايده

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

هدف مجازات اعدام ،هدف ارعابي ميباشد .يکي از

از منظر برخي متخصصان حقوق جزا ،مجازات
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به اجرا در ميآيد و جامعه از خطاي هيچ کس بي

را تشنه خونريزي ميکند .غالباً مالحظه شده است که

دليلهاي سوء مردمان نخواهد داشت ،بلکه تبعيض

حيواناتي که اهلي شدهاند به محض اينکه پنجههاي

اجتماعي ،آنان را به درستي اعمال مجرمانه خود قانع

خود را بخون آشکاري آلوده ميکنند يا آنکه خون

خواهد کرد.

ميبينند بنظر ميرسد که دوباره وحشي ميشوند و تا

يکي از اهداف ديگر کيفر اعدام ،طرد مجرم از

حدي اين مسئله درانسان نيز صدق ميکند .يعني مادام

جامعه است .مجرماني که اقدامات اصالحي در مورد

که ميبيند سرهمنوعش از بدن جدا شد لرزه بر اندامش

آنها بي نتيجه مانده و بزهکاراني که عليه ارزشهاي

وارد ميشود ،ولي وقتي اين منظره را مکرر مشاهده

حياتي يک جامعه مرتکب جرم ميشوند ،حذف و طرد

نمود ديگر کم کم عادت ميکند و در خود اين حس

آنها از جامعه ضرورت مييابد و مجازات اعدام،

مسري آدم کشي مالحظه ميکند و مثل آنست که در

ابزاري است که اين امر را محقق ميکند .حاميان

يک حالت وحشيانه واقع ميشود و اگر او را

مجازات اعدام معتقدند به فرض آن که از نظر فلسفي،

کوچکترين تحريکي بنمايند ممکن است خود شخصاً

مشروع بودن اعدام مورد ترديد قرار گيرد ،اين مجازات

مرتکب خونريزي شود.
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به عنوان سياستي اجتناب ناپذير به منظور حراست

اين تجربه مکرر بعمل آمده که پس از اجراي

جامعه و حفظ نظم اجتماعي الزم است .براساس اين

مجازات اعدام اشخاصي بجان هم افتاده و با کتک

مقدمه چنين نتيجه ميگيرند که چون اعدام تنها وسيله

کاري و فحش و ناسزا يکديگر را مضروب نمودهاند.

طرد کامل مجرم است بنابراين هنگامي که نظم عمومي

در زماني که نزاعهاي داخلي يا جنگهاي داخلي واقع

به سبب وقوع بعضي از جرمها که خطر خاصي دارد

ميشود ديده شده است که مشاهده خون عطش و ميل

تهديد ميشود وجود اعدام الاقل به طور موقت امري

به خونريزي را زيادتر کرده است .بهترين شاهد اين

است الزم .اين نظر کم و بيش مشتق از انديشهاي است

مدعي انقالب فرانسه و جنگهاي داخلي آمريکاي

که بر اصل خطرناک بودن و اصالح ناپذيري بعضي از

شمالي است که همه بجان هم افتاده بودند و هر روزه

مجرمان متکي است .بدين ترتيب مجازات اعدام در

اخباري ميرسيد که به هيچ وجه ارزشي براي حيات

رأس اقدامات تأميني طرد کننده مجرم قرار ميگيرد.

انسان قائل نبودند و حتي نزديکترين اقوام متوالية

برخي از صاحب نظران با اين استدالل« ،طرد

يکديگر را نابود ميکردند( .امير عاليي- ۱۲۴ :1357 ،

ديوسيرتان اجتماع» را توجيه ميکنند .اين استدالل که

.)۱۲۵

جنبه فايدتي امر را در نظر دارد گاهي با استداللي ديگر

اثر سوء ديگري که اجراي مجازات اعدام در

توأم است :بر طبق نظر اخير دولت حق دارد مقررات

اشخاص باقي ميگذارد اين است که از راه دور براي

اجتماعي را به شيوههاي غير قابل انعطاف بر افراد

مالحظه دست و پازدن مجرمي حاضر ميشوند که

تحميل کند( .آنسل.)۱۳۳ :۱۳۵۱ ،

آخرين حرکات او را ببينند .مطمئناً ديدن اين منظره
آثار بسيار ناگواري در روحيه آنان باقي ميگذارد که در

آثار سوء اعدام بر روحيه مردم

انحراف اخالقي افراد مؤثر

است.

يکي از مواردي که توسط مخالفان اعدام مطرح

يکي ديگر از آثار سوء روحي که از نظر مخالفان

ميگردد ،آثار سوء اين مجازات بر روحيه مردم

در افراد باقي ميماند اين است که احياناً مجازات در

ميباشد .مخالفين عقيده دارند نظاره خوني که جاري

قانون باقي باشد بدون اينکه اجرا شود و اين مسئله از

ميشود حس خونخواري بشر را تحريک مينمايد و او

احترام قانون خواهد کاست .مادام که قانوني وجود
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بودنش با طبع جامعه اعتقاد داريم بايستي اجرا شود

مواد مخدر تابع نظم حقوقي نبود و به عنوان کاالي

ولي اگر قانون با افکار و اخالق عمومي تطبيق نميکند

مجاز همانند هر کاالي مجاز ديگر مورد خريد و

بهتر آنست که نسخ گردد .قانوني که اجرا شود مورد

فروش و مصرف قرار ميگرفت .از سال 1289دولت به

تحقير جامعه قرار خواهد گرفت .همچنين مخالفان

فکر نظم بخشيدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد.

عقيده دارند معموالً اجراي مجازات اعدام نظريه

قوانين مصوب ،در ابتدا فقط به نحوه کشت مواد مخدر

وعقيده عمومي را بنفع متهم راجع به جنايتي که اتفاق

و توزيع آن در ميان مردم پرداختهاند و در واقع هدف

افتاده است تغيير ميدهد و نوعي حس احترام يا حس

اين قوانين ايجاد زمينهاي جديد براي گرفتن ماليات از

ترحم و بعضي اوقات حس انتقام خونين ايجاد

مردم بود ،اما با گسترش اعتياد به مواد مخدر در جامعه

مينمايد .به محض اينکه مجرمي بمرگ محکوم شد

ايران در دهه  1960و فشاري که از طرف جامعه

غالباً اتفاق ميافتد که توده مردم جنايت وحشتناکي که

داخلي و مراجع بين المللي به دولت وارد شد ،دولت

واقع شده است فراموش ميکنند و افکار متوجه

ايران را به اتخاذ سياست جنايي شديدتري در مقابل

شخص مقصر ميشود .به اصطالح جنايت در تاريکي

قاچاق مواد مخدر واداشت (رحمدل- 149 :1385 ،

گذارده ميشود و شخص مجرم موضوع عمده هر

 .)150بنابراين ،قانونگذار در طول سالهاي گذشته

فکري واقع ميگردد( .اميرعاليي ،همان.)125 :،

همواره با شدت مجازات خواسته است که به اهداف

است که الغاء مجازات اعدام اين مزيت را دارد که

ايجاد رعب و وحشت در دل قاچاقچيان مواد مخدر،

عالقه زيادي که از طرف مردم ابراز و متوجه شخص

ريشه آن را در کشور بخشکاند؛ اما فراموش کرده است

مقصر ميشود از بين ميرود .اين عالقه و توجه اين

که جرم مواد مخدر يکي از جرائم بين المللي و جهاني

معني را در اذهان عمومي ايجاد ميکند که مقصر به

شده است و مهار آن تنها با اعمال مجازاتهاي سنگين

مجازات شديدي بيش از حد اعتدال محکوم شده

ممکن

نيست.

است ،و بر عکس مالحظه ميشود که هيچکس عالقه

بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،طي سالهاي

نسبت به وضعيت محکومين به حبس موقت با اعمال

 1367تا  1376به طور دائم بر تعداد مجرمان افزوده

شاقه يا حبس ابد ابراز نميدارد .زيرا هر کس فکر

شده است که حکايت از فقدان تأثير بازدارندگي عام

ميکند که مقصر شايستگي تحمل عذابي را که قانون

کيفر اعدام دارد .از جهتي ديگر نيز ميتوان به ارزيابي

درباره او مقرر داشته است دارد و در اين صورت اگر

جنبه بازدارندگي عام الين کيفر پرداخت و آن اينکه نه

براي قتل هم همين مجازات راقائل شويم همه فکر

تنها بر تعداد مجرمان جرائم مواد مخدر به ترتيب

ميکنند که عدالت کامالً اجراشده است و به هيچ وجه

پيشين افزوده شده است ،بلکه بر ميزان جرائم ارتکابي

متوجه شخص مقصر نميشوند ،بلکه هميشه به اهميت
جنايت و عمل زشت مقصر فکر مينمايند( .مسائلي،
.)24-25 :1395

ناکارآمدي مجازات اعدام
سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه تعيين کيفر
اعدام براي جرائم مواد مخدر ،تحوالت مختلفي را

و حجم آن نيز افزوده شده

است.

بر اساس آمار ،مجموع انواع مواد کشف شده
توسط ناجا در استانهاي کشور در سال 39762 ،1370
کيلوگرم و در شال  1371،65942کيلوگرم و در سال
 90103 ،1372کيلوگرم بوده است( .مرکز آمار ايران،
سالنامه آماري کشور.)1374 ،
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نتيجهاي که مخالفان در اين زمينه بيان کردهاند اين

خود برسد( .ساکي .)180 :1380 ،و قصد داشته که با
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دارد و نسخ نشده است اگر به صحت آن و ماليم

پشت سر گذاشته است .تا سال  1290هجري شمسي،

 / 92زهرا پروانه ـ زيور جليليان ـ مجيد رستمي بشمني

بدين ترتيب آمار نشان ميدهد که تعيين و اجراي
مجازات اعدام تأثير بسزايي در کاهش جرائم مواد

مهار قاچاق مواد مخدر نياز دارد( .احمدي:1384 ،
.)161

مخدر نداشته است (ساکي ،همان .)186 :قاچاقچيان

با توجه به اينکه وضعيت اعدام در ايران اصالً

مواد مخدر به اعدام به عنوان خطر شغل خود مينگرند

مطلوب نيست و اگر قرار بود تمام پروندههايي که

که تنها اثر آن باال بردن نرخ فعاليت آنها است( ،مير

مطابق قانون حکم دارند ،منجر به اجراي حکم ميشد،

محمد صادقي .)5 :1382 ،نه مجازاتي که آنها را از

ساالنه دهها هزار مورد اعدام داشتيم و اگر جرايمي که

ارتکاب جرم باز دارد .با اجراي حکم اعدام ،باندهاي

مطابق قانون مجازات آنها اعدام است ،تماماً کشف و

قاچاق از بين نميرود بلکه فقط فرد مجرم حذف

رسيدگي شود ،اين رقم شايد به ارقام بسيار وحشتناکي

ميشود و با حذف وي ،فرد ديگري جايگزين او

بالغ ميشد و در واقع بخش اعظم اين جرائم کشف

ميشود.

نميشود و آنها هم که کشف ميشود به ويژه در موارد
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اين نکته را نيز بايد اضافه کرد که از مجموع

مخدر با تخفيف مواجه ميشود ،با وجود اين هنوز هم

بندهاي ماده  5قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب

تعداد اعدامها در ايران بسيار باال است .گرچه داليل

 ،1389استنباط ميشود که مجازات اعدام در مورد

متعددي براي اعدام ارائه ميشود ،اما مهمترين آن ،که

جرائم خريد ،حمل ،نگهداري و اختفاء هرگز نسبت به

معموالً و مکرراً بيان ميشود ،نقش بازدارندگي آن

کسي که براي بار اول مرتکب جرم شده است اعمال

است به عبارت ديگر قانونگذار يا جامعه فکر ميکند

نميشود ،حتي اگر ميزان مواد مخدر به چند

تن برسد.

اين شيوه قانونگذاري ،اشخاص قاچاقچي را وادار
ميکند که در همان مرحله اول ،حداکثر مواد مخدر

که با افزايش هزينه ارتکاب جرم ،مانع از انجام آن
خواهد شد ،اما واقعيت چيز ديگري است .مجازات
شرط الزم و نه کافي براي شرط جرم

است.

ممکن را قاچاق کنند و اگر تعداد اين اشخاص که

ضمن اينکه اگر از حد معيني بيشتر شود ،ممکن

قصد ميکنند فقط يکبار به اين کار مبادرت کنند زياد

است در برخي موارد نقش بازدارندگي خود را از

شود ،خودبه خود حجم مقدار مواد مخدر ورودي به

دست بدهد ،به عالوه با افزايش مجازات ،در برخي

کشور به نحو تصاعدي افزايش خواهد يافت( .ساکي،

جرائم ،منافع ارتکاب جرم هم بيشتر و در نتيجه رغبت

همان.)82 - 81 :

به آن افزونتر ميشود و از همه اينها گذشته مطالعات

بدين سان ماده قانوني ياد شده به جاي اينکه وسيله

تجربي نشان داده است که مجازات اعدام چندان هم

ارعاب قاچاقچيان مواد مخدر باشد ،موجبات فرار از

مانع از افزايش ارتکاب جرم نيست و مجازاتهاي

مجازات اعدام را فراهم کرده است .بنابراين در عمل نه

اجرا شده در زمينه مواد مخدر نمونه روشن آن است.

تنها ميزان جرائم مواد مخدر کم نشده است ،بلکه سير

شايد تحريک به افزايش مجازات براي از ميان بردن

صعودي هم داشته

است.

نابسامانيها در برخي جوامع ،راه مناسبي براي ايجاد

بنابراين عدم توفيق الگوي کيفري و کاستيهاي

آرامش خاطر و کسب نظر موافق مردم به سوي خود

نظريه بازدارندگي مجازاتها که در مباحث پيشين به

باشد ،اما در واقعيت امر چنين روشي کارآمد نيست.

آن اشاره شده است ،در اين مبحث نيز مورد تأييد قرار

اگر گراني را نميتوان با مجازات يا کشتن گران فروش

ميگيرد .بر اساس پژوهشهاي انجام شده ،تشديد

از ميان برد .قطعاً مواد مخدر و زنا و ساير جرائم

مجازاتها ،باعث انصراف قاچاقچيان نميشود و کشور

مستوجب اين مجازات را هم نميتوان صرفاً با اعدام

يه يک همبستگي و تالش همه جانبه و منسجم براي

از ميان برد .به نظر ميرسد که بازنگري در سياست
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جنايي و کيفري موجود نه تنها ،امکان پذير ضروري

اين روشها مصاحبه با مجرمين است .تکنيک مورد

است و اتفاقاً اين کار را ميتوان با رعايت جوانب

استفاده در اين پژوهش براي گردآوري دادهها،

شرعي و استفاده از اختيارات حکومت به نحو

مصاحبهي عميق ،حول محور پرسشنامهاي از پيش

شايستهاي انجام داد و برخي از فتاواي متأخر و گذشته

طراحي شده با احدي از اعضاي خانواده است که

نيز راهگشاي آن است و از طرفي در عين حالي که در

عضوي از آن اعدام گرديده است.

بقاء و حيات اجتماع دانسته مع الوصف با وضع قانون

ميباشد که عضوي از اعضاء آن اعدام شده است.

اخالقي (عفو) و صرف نظر کردن از حق قصاص در

مصاحبه با يکي از اعضاي خانواده که بعضاً پدر ،مادر،

صورت لزوم و اقتضاء مصلحت عاليتري دست اجتماع

خواهر ،برادر ،همسر و يا فرزندان فرد اعدامي هستند و

را در اخذ تصميمات مقتضي ،باز گذارده تا اگر احياناً

اعمال مجازات بر عزيزانشان را تجربه کردهاند صورت

شرايط ايجاب کرد مثالً حال مجرمي طوري بود که

پذيرفته است .هر چند که در اين طريق با امکان

صرف نظر نمودن از اعدام وي او را متنبه و اصالح و

دستيابي به جامعه آماري از طريق دستگاه قضاء فراهم

بيماري او را معالجه خواهد کرد او را تبرئه و عفو و به

نبوده ،با اين وصف دستيابي به جامعه آماري و

اصطالح ،در مجازات وي تخفيف قائل شوند و از

شناسايي اکثر اين افراد از طريق جلب اعتماد اوليه را

اينجا معلوم ميشود که دائره مجازات اعدام در اسالم

ايجاد و امکان مصاحبه را فراهم نمودند.

چون ضميمه عفو را نيز در بر دارد .بنابراين با توجه به
دستورات اسالم و ادله مخالفان اعدام ميتوان از
کرد.

ما ابتدا به بررسي ويژگيهاي کلي فرد اعدام شده
و نيز خانوادهي آنها از جمله سن ،تعداد افراد خانواده،

از سوي ديگر ،با نگاهي به قانون مبارزه با جرائم

تعداد محصلين ،وضعيت سرپرستي و امرار معاش آنان

مواد مخدر و روان گردان ،معلوم ميشود که اين قانون،

به منظور شناساندن هر آن چه بهتر ويژگيهاي

بيش از توجه به اقدامات پيشگيرانه به اقدامات

خانوادههاي اعدامي ناميده ميشود پرداختهايم.

سرکوب گرايانه توجه داشته است .بدين ترتيب ،به نظر

در اين قسمت وضعيت سني فرد اعدام شده،

ميرسد که در اصالحات بعدي اين قانون بايد به

همسر و فرزندان او در مورد اعدام شدگاني که

اقدامات پيشگيرانه ،توجه بيشتري مبذول شود.

سرپرست خانواده بوده اند پرداختهايم که برسي و
نتايج در جدول شماره  1ارائه گرديده است .در اين

روش تحقيق

مجال پي ميبريم که حقيقت تا واقعيت فاصله زيادي

پژوهش حاضر هم از نوع کمي با رويکرد توصيفي

دارد .در اجتماعي که غني و فقير برابر نباشند و حرمت

_ تحليلي ميباشد .متغيرهاي مستقل به کار رفته در

و احترام شخص حفظ نشود و خانواده در رتق و فتق

پزوهش حاضر ،بزهکاري ،رفتارهاي منحرفانه ،استفاده

تمامي امور ازجمله آموزش و پرورش و بهداشت و

از مواد مخدر و الکل و متغير وابسته تحقيق نيز اجراي

درمان و تأمين نيازهاي اوليه اعضاي خود ناتوان باشد

مجازات اعدام عضوي از اعضاء خانواده ميباشد.

نمي توانيم شاهد تعالي اخالقي و تقويت روح عرفاني

روش هاي تحقيقي متفاوتي در جرم شناسي و
جامعه شناسي جنائي به کار برده ميشود که يکي از

و ارضاي حس معنويت گرايي انسان باشيم.
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جايگزين همچون تبعيد و حبس به جاي اعدام استفاده

يافتهها و نتايج تحقيق

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

اسالم مجازات اعدام و به طور کلي قصاص را ضامن

نمونه تحقيق حاضر متشکل از  100خانواده
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جدول  :1توزيع فراواني سن فرد اعدامي ،همسر و فرزندان
سن
فرد اعدامي

فراواني

درصد

بين  20تا  30سال

15

15

بين  30تا  40سال

45

45

بين  40تا  50سال

40

40

100

100

بين  20تا  30سال

15

14

بين  30تا  40سال

57

57

بين  40تا  50سال

29

29

100

100

کمتر از  10سال

36

36

بين  10تا  20سال

44

43

باالتر از  20سال

20

21

100

100

مجموع
همسر فرد اعدامي
مجموع
فرزندان فرد اعدامي
مجموع
سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

جدول شماره  1نشان ميدهد اکثر افراد اعدامي و

بوده و  15درصد آنها سرپرست خانواده نبودهاند.

همچنين همسران آنها بين سنين  30تا  40سال بوده و

نتيجتاً بايد گفت که بيشتر اعدام شدگان سرپرست

بيشترين فراواني فرزندان در سن از کمتر  10تا 20

خانواده بودهاند.

سال ميباشد .با توجه به نتايج جدول ميتوان گفت

در اين قسمت به وضعيت تعداد فرزندان اعدام

ميانگين سن فرد اعدامي  38سال ،ميانگين سن

شدگان پرداخته و نتايج برسي در جدول شماره 3

همسران فرد اعدامي  32سال و ميانگين سن فرزندان

نمايش داده ميشود.

آنها  13سال ميباشد.
جدول  :3وضعيت تعداد فرزندان

در اين قسمت ،وضعيت سرپرستي يا عدم
سرپرستي فرد اعدامي بر خانوادهي او مشخص مي-

تعداد

تعداد فرزندان اعدام شدگان

گردد که نتايج در جدول توزيع فراواني ( )100ارائه

يک فرزند

12

شده است.

دو فرزند

31

سه فرزند

38

چهار فرزند

19

کل

100

جدول  :2فراواني سرپرستي خانواده توسط فرد اعدامي
افراد اعدامي

درصد

فراواني

سرپرست خانواده

85

85

عدم سرپرستي خانواده

15

15

کل

100

100

جدول شماره  2توزيع فراواني وضعيت سرپرستي
خانواده توسط فرد اعدامي را نشان ميدهد .از مجموع
 100نفر اعدامي 85 ،درصد آنها سرپرست خانواده

ميانگين

2.75

با توجه به نتايج ،مشخص ميگردد که از مجموع
 100نفر اعدامي متاهل  12نفر داراي  1فرزند 31 ،نفر
داراي  2فرزند 38 ،نفر داراي  3فرزند و  19نفر داراي
 4فرزند ميباشند .و به طور ميانگين ميتوان بيان کرد
که اعدام شدگان حدودا داراي  2الي  3فرزند بوده اند.
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در اين قسمت وضعيت تحصيلي و تعداد

تحصيل آنان ،گرايش به بزهکاري و ...ميباشد .اکثر

محصلين در خانواده را بررسي و نتايج ان در جدول

همسران اعداميان در سن  30تا  40سال بوده که

شماره  4نمايش داده ميشود.

مسئلهي بيوه شدن آنان بسيار با اهميت ميباشد .اين
زنان گروه بزهديدهي جديدي ميباشند که پس از اعدام

جدول  :4برسي تعداد محصلين در خانواده

همسر ،علي رغم تحمل درد و رنج از دست دادن عزيز

اعضاء خانواده

فراواني

درصد

خود و رو به رو شدن با مشکالت اجتماعي از قبيل

محصل

39

39

غير محصل

61

61

ننگي که به آنان خورده ،وظيفهي تأمين درآمد،

مجموع

100

100

جدول شماره  4توزيع فراواني تعداد اعضاء
محصل در خانواده را نشان ميدهد ،با توجه به جدول
مشخص ميشود که از مجموع  100نفر اعضاء
تحصيل هستند .الزم به ذکر است که منظور از
محصلين ،مشغولين به تحصيل در همهي مقاطع
مدارس و دانشگاهي ميباشد.
با توجه به مواردي که در جداول نشان داده شد و
وجود نداشت ،ميتوان اين گونه بيان نمود که اکثر
افراد اعدامي جوان و متاهل بوده حدوداً داراي  2الي 3
فرزند بودهاند .اکثر اعدام ها در مورد مواد مخدر بوده
است .با توجه به سن و وضعيت تاهل و ميزان
تحصيالت افراد اعدامي ميتوان به اين موضوع اشاره
کرد که شايد علت اکثر جرم هاي ارتکابي توسط

خانواده هاي اعدامي ،متغيير افت و ترک تحصيل،
ارتکاب بزه ،استعمال مواد مخدر و الکل اعضاء
خانوادههاي اعدامي پس از اعدام عضوي از خانواده
مورد بررسي قرار ميگيرد.

بند اول :افت و ترک تحصيل
نتايج يافتهها در مورد ميزان افرادي که ترک
تحصيل نموده و يا افت شديد تحصيلي داشتهاند در
جدول شمارهي ( )5نشان داده ميشود 37 .نفر از
اعضاء خانواده محصل بوده که از مجموع اين تعداد،
 27نفر آنان ( 77درصد) با افت تحصيلي و  8نفر آنان
( 23درصد) با ترک تحصيل مواجه شدهاند.
جدول  :5وضعيت تحصيلي اعضاء خانوادهي اعدامي
وضعيت تحصيل اعضا ,محصل
خانواده پس از اعدام

فراواني

درصد

اعداميان به دليل شرايط سخت اقتصادي و تامين

افت تحصيلي

77

77

نيازهاي خانواده ،نداشتن سواد و مهارت ،فرهنگ پايين

ترک تحصيل

23

23

خانوادهها و مکان زندگي که اکثر مصاحبه شوندگان

کل

100

100

بيان ميکردند که در مناطق پايين شهر زندگي ميکنند،
بوده است.

بند دوم :گرايش به ارتکاب بزهکاري

فرزندان اکثراً بين  10تا  20سال ،يعني بحراني

در اين قسمت تاثير اعدام بر گرايش به بزهکاري

ترين سن و يا بعضاً در سن بلوغ قرارداشتند که وقوع

اعضاي خانوادهي اعدامي قبل و بعد از اعدام را بررسي

اين اتفاق در زندگي آنان در اين سنين بسيار خطرناک

و نتايج در جدول توزيع شماره  6ارائه ميگردد.

و داراي تبعات اجتماعي زيادي از جمله گرايش به
مواد مخدر و روانگردان ،افت شديد تحصيل و يا ترک
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نيز موارد ديگري که امکان قرارگيري آنان در جداول

دوش ميکشند .با توجه به يافته هاي بدست آمده از

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

خانوادههاي اعدامي  39نفر ( 39در صد) مشغول به

نگهداري از فرزندان ،تهيهي مسکن و ...را به تنهايي بر
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جدول  :6توزيع فراواني تاثير اعدام بر بزهکاري اعضاء

شده اند و گرايش به ارتکاب آن جرم از ساير جرايم

خانواده ي اعدامي

بيشتر بوده و بعد از آن گرايش به ارتکاب جرايم

فراواني

درصد

جنسي و اخالقي داراي بيشترين فراواني و ارتکاب

سابقه کيفري اعضاء خانواده پيش از اعدام

27

27

جرايم نامشابه با فرد اعدامي از کمترين فراواني

سابقه کيفري اعضاء خانواده پس از اعدام

73

73

كل

100

100

برخوردار بوده است.

سابقه ي کيفري

با توجه به جدول شماره  6مشاهده ميشود 27
نفر ( 27درصد) افراد خانوادهي اعدامي داراي سابقه
کيفري قبل از اعدام و  73نفر ( 73درصد) از اعضاء
خانوادهي اعدامي پس از اجراي مجازات اعدام مرتکب
جرم شدهاند.
به منظور روشنتر شدن موضوع بزهکاري اعضاء
سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

خانوادهي اعدامي ،بررسي نوع بزه ارتکابي از جانب
آنها بي فايده نميباشد .در اين قسمت ،نوع بزهکاري
ارتکابي توسط اعضاي خانوادهاي اعدامي نشان داده
ميشود .اين جرايم را با توجه به ميزان فراواني آنها به
سه دسته تقسم بندي گرديده است که نتايج در جدول
توزيع فراواني شماره  7ارائه ميشود.
جدول  :7توزيع فراواني نوع بزه ارتکابي اعضاي
خانواده ي اعدامي

بند سوم :استعمال مواد مخدر
در اين قسمت ،ميزان استفاده از مواد مخدر و
الکل قبل و بعد از اعدام توسط اعضاي خانوادههاي
اعدامي نشان داده ميشود که نتايج در جدول توزيع
فراواني ( )8ارائه گرديده است.
با توجه به جدول  3مشاهده ميشود استفادهي
افراد از مواد مخدر و الکل پس از اعدام يکي از اعضاء
خانواده ( 36درصد) افزايش يافته است.
جدول  :8توزيع فراواني استعمال مواد مخدر والکل
اعضاي خانوادهي اعدامي
فراواني

درصد نسبت به کل اعضا

استعمال مواد مخدر و الکل

قبل از اعدام

38

38

بعد از اعدام

62

62

جمع کل

100

100

نوع بزهکاري

فراواني

درصد

جرم مشابه با فرد اعدامي

44

44

جرم نامشابه با فرد اعدامي

22

22

جرايم جنسي و اخالقي

34

34

مشخص شد که ميزان بزهکار و که ميزان بزهکاري و

كل

100

100

ارتکاب جرايم در افرادي که عضوي از خانوادهي آنان

بحث و بررسي يافتهها
باتوجه به نتايج به دست آمده از يافتههاي فوق

اعدام شده است ،پس از اعدام افزايش مييابد .ميتوان
با توجه به جدول شماره  7مشاهده ميشود  44نفر

علل افزايش ميزان ارتکاب جرايم را مطابق نظريههاي

(44درصد) از اعضاء خانوادهي اعدامي جرمي مشابه

جرم شناسي که در قسمت مباني نظري بيان گرديد،

جرم فرد اعدام شده انجام داده و راه او را ادامه دادهاند.

مورد بررسي قرار داد .چنانچه مطابق نظريهي برچسب

22نفر (22درصد) جرمي نامشابه با فرد اعدامي مرتکب

زني بيان گرديد ،افراد به دليل رفتارهاي منحرفانه و

شده و  34نفر (34درصد) مرتکب جرايم جنسي و

مجرمانهي خود ،برچسب مجرميت خورده و به تبع ان،

اخالقي شدهاند .بيشتر اعضاء خانوادهي اعدامي پس از

شخصيت آنها به همين نحو شکل گرفته و مجبور به

اجراي مجازات ،همان جرم فرد اعدام شده را مرتکب

عضويت در گروههاي مجرمانه ميشوند که اين
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موضوع براي اعضاي خانوادههاي اعدامي حالت

کودکان حالت وخيم تري پيدا ميکند.کودکان ممکن

وخيمتري پيدا ميکند زماني که افراد ،بدون ارتکاب

است دريابند که از پدر يا مادرشان عمل اشتباهي سر

هيچ گونه جرم و تخلفي و فقط به دليل وابستگي به

زده و بايستي مسئوليت آن را قبول کرده ،ولي نتوانند

فرد اعدامي برچسب مجرمانه ميخورند و به همين

برنامه ريزي دولت براي کشتن پدر يا مادرشان را درک

سبب و يا به عنوان طعمه از آنان براي ارتکاب جرم

کنند .آن ها ممکن است اختيارات دولت را نفي کنند،

مورد استفاده قرار گيرند .ميتوان انتظار داشت که اين

حس وفاداري شخصي به دولت را نيز از دست بدهند.

افراد در معرض ارتکاب جرم قرار گيرند.

(ايور رابرتسن و راشل برت)2013 ،

اعدامي ،به دليل ارتباط نزديکي با فرد اعدامي دارند

ارتباط نزديک اعضاء خانواده با فرد اعدامي قبح رفتار

پس از اعدام به سبب جدايي از او (فردي با وابستگي

مجرمانهي نزد ساير اعضاء از بين رفته و در ذهن آنان

شديد) وارد مرحلهي جديدي از زندگي شده که

به صورت رفتار متعارف نقش بسته است؛ لذا تقليد از

احتمال ارتکاب جرم و کج روي در آنها افزايش پيدا

رفتارهاي منحرفانهاي که براي او امر عجيبي نبوده و

ميکند.

مشروع جلوه کند.

خانواده اعدامي از نظر مالي در فشار اقتصادي قرار

جرايم ارتکابي توسط اعضاي خانوادههاي اعدامي

گيرند و اين فشار مالي به سبب از دست دادن

متعلق به جرايم مشابه با جرم فرد اعدامي ميباشد .در

سرپرست خانواده و يا فردي که قبال امرار معاش را بر

ارتباط با گرايش اعضاء خانواده به ارتکاب بزه مشابه با

عهده داشته است باشد آنان براي رسيدن به اهداف و

بزه فرد اعدام شده ،بايد اذعان داشت که اعدام مجرمين

خواستههاي خود با مانع روبرو شده و به منظور

در پيشگيري از ارتکاب جرايم آنان از سوي ديگر

دستيابي به اهداف راه مشروعي نيابند ،ارزشها را زير

اعضاء خانواده ،تاثير بسيار کمي داشته و در عدم اثر

پا گذاشته و براي نيل به خواستههاي خويش ،دست به

بخشي مجازات اعدام همين نکته کفايت ميكند .به

ارتکاب هر کاري از جملهي جرم و بزهکاري ميزنند.

طور مثال در جرايم مواد مخدر که نسبت قابل

از ديدگاه نظريهي فنون خنثي سازي ،افراد خانواده

مالحظهاي از اعدام هاي صورت گرفته در کشور ما

هاي اعدامي ،به دليل اينکه در عالم واقع جايگاه

مربوط به اين جرايم بوده است ،غالب متهمين مواد

اجتماعي خود را از دست ميدهند و اين باور در آنان

مخدر داراي اطراف و نزديکاني بودهاند که در زمينه

سبب شده تا تقيد اخالقي نسبت به نظم و انضباط

مواد مخدر فعاليت داشته و بعضاً اعدام شدهاند و يا

اجتماعي و مقررات قانوني خنثي گردد و به سمت

داراي محکوميت بوده و يا در حال سپري کردن دوران

رفتارهاي بزهکارانه کشيده شده و آن رفتارها را در نظر

محکوميت هستند .نتيجهاي که از اين موضوع ميتوان

خود موجه پندارند.

گرفت اين است که اکثر مجرمين مواد مخدر همان

مطابق نظريهي کنترل اجتماعي اعضاء خانواده هاي

هايي هستند که عضوي از خانوادهي آن ها به سبب

اعدامي به دليل اعدام عضوي از خانواده به دست

ارتکاب اين جرم محکوم و يا اعدام شده است حتي

دولت و جامعه پيوند ميان آنها از بين رفته و اين

برخي از آنان خود شاهد اجراي مجازات اعدام

موضوع ميتواند سبب گرايش به ارتکاب بزه و انتقام

عزيزشان بوده و در آن لحظه هم متاثر شدهاند ولي با

گيري در افراد از جامعه گردد .اين مسئله در مورد

اين وجود همان راه محکوم و يا فرد اعدامي را ادامه

تابستان 1396

و مطابق نظريهي فشار مرتون ،هرگاه اعضاي

مطابق يافتههاي به دست آمده بيشترين فراواني

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

مطابق نظريهي وابستگي اعضاء خانوادههاي

گرچه مطابق نظريهي تقليد و يادگيري به دليل
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ميدهند .اين مسئله بازدارندگي اعدام را به طور کامل

ازدواجي صورت گرفته ،همراه با ترس و دلهره از فاش

زير سوال ميبرد زيرا چنانچه مجازاتي داراي اثر

شدن موضوع اعدام ميباشد.

بازدارندگي داشته باشد قاعدتاً ميبايست حداقل بر

براساس تحقيقات به عمل آمده ميزان استفاده از

روي افراد نزديک به مجرمان و اعدام شدگان بيشترين

مواد مخدر در اعضي خانوادههاي اعدامي پس از اعدام

تأثير را داشته باشد که متاسفانه چنين نبوده است.

افزايش چشم گيري مييابد اعضاي خانواده اعدامي

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

در چنين وضعيتي ميتوان پي برد که از نظر

پس از اجراي مجازات به دليل ابتالء به بيماريهاي

روانشناختي وضعيت قابل بررسي است زيرا پس از

شديد روحي و رواني در پي يافتن نقطه امني ميباشند.

ارتکاب جرايم مشابه فرد اعدامي ،بيشترين فراواني

در واقع آثار و عوارض برگشت ناپذير اعدام در زمينه-

جرايم ارتکابي توسط اعضاء را جرايم جنسي و

هاي روحي و عاطفي و تربيتي و اقتصادي بر

اخالقي تشکيل ميدهد .در ارتباط با علل گرايش

بازماندگان مجرم تحميل ميشود در حالي که آنان در

اعضاي خانوادهي اعدامي به ارتکاب جرايم جنسي

ارتکاب جرم نقشي نداشته و اگر افراد بزرگ مقدار

بايستي به اين مسائل توجه کرد که در ساليان اوليه پس

نقشي هم داشته اند ،اطفال معصوم اين قبيل محکومان

از اعدام ،تمايل به روابط نامشروع وجود دارد و علت

به گناه ناکرده مجازات ميشوند.

آن هم از ديدگاه روان شناختي نياز طبيعي انسان به

گرايش به موادي که بتواند آن ها را از درد و رنج

ارضاء غريزه جنسي است و اين قبيل روابط موجب

و واقعيت اعدام عزيزشان رها کند.در کشور ما ،استفاده

کاستن از آالم انسان ميگردد.

از مواد مخدر آسان ترين و سريعترين راه براي

وضعيت در مورد افرادي که همسرانشان اعدام شده

فراموشي آالم اين افراد ميباشد و غافل از اينکه اين

اند ،بخاطر محروميت فرد از داشتن رابطه جنسي

راه مقطعي و خود مخرب و به وجود آورنده مشکالت

مشروع ،مقداري متفاوت است زيرا در سالهاي اوليه

ديگر ميباشد .زن يا مردي که همسرش اعدام شده،

هنوز فرصت کافي براي پذيرش موقعيت جديد خود

پس از اين اتفاق ،وارد مرحله جديدي از زندگي مي-

پيدا نکردهاند و فشارهاي ناشي از انگيزه جنسي آنها

شوند .احساس تنهايي و از دست دادن همدم از يک

را در حالتي بحراني و استرس زا قرار داده که اين امر

طرف و فشار هاي زندگي و نگهداري از فرزندان از

باعث ميشود نسبت به برقراري اين گونه روابط

طرف ديگر باعث ميشود که براي کاهش اين فشار به

نگرش مثبت تري پيدا کنند.

هر کاري دست زنند از جمله روي آوردن به مواد

نبايد از ياد ببريم که مسئله بيوه شدن زنان جوان از

مخدر و الکليسم (سوزان شارپ )473 :2005 ،عالوه

اهميت بيشتري برخوردار است .زيرا تعداد اعداميان

بر همسران براي تمام اعضاء خانواده گرايش به ماده يا

مرد بسيار بيشتر از زنان بوده و بيوه شدن زنان جواني

موادي که از فشار هاي رواني ان ها بکاهد ،به وجود

که بي سرپرست و بي پناه و اغلب بدون درآمد هستند،

ميآيد.

تبعات اجتماعي مخربتري را به دنبال دارد .و حتي

ميزان ترک تحصيل و افت شديد تحصيلي پس از

اين موضوع در روند ازدواج دختران بيش از پسرها

اعدام در اعضاء محصل خانوادهها نسبت به قبل از آن

نمود پيدا ميکند .فرزندان ،خواهر و برادر فرد اعدامي

افزايش زيادي يافته بود .مسئلهي ترک تحصيل را به

به سبب ويژگي که خانواده ايشان دارد موفق به تشکيل

عنوان رفتار منحرفانه و حالت خطرناک در افراد

زندگي مشترک نمي شوند و در خيلي از موارد که

ميتوان در نظر گرفت چرا که تبعات زيادي از جمله
تکدي گري ،شروع اشتغال در سن پايين ،قرارگيري در
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گروه هاي منحرفانه و ....دارد .دليل باال بودن اين

جامعهشناسي مجازات پژوهش پيرامون نيروهاي

وضعيت در خانواده هاي اعدامي نسبت به ديگر

اجتماعي مؤثر در شکلگيري نظام کيفري و البته

خانواده ها ،ميتواند ناشي از عدم توانايي تمرکز و

تأثيري را که مجازات متقابالً بر جامعه دارد ،مدّ نظر

تداوم آن به سبب مشکالت روحي و رواني که اعضاء

قرار ميدهد .نيروهاي اجتماعي همچون مذهب،

اين قبيل خانواده ها بدان مبتال ميگردند ،ميباشد .در

سياست ،فرهنگ و غيره در جهتدهي مجازاتها و

دوران دبيرستان اعدام يا زنداني شدن طوالني مدت

نظام کيفري به صورت مؤثري عمل ميکنند .از منظر

يکي از اعضاي خانواده ميتواند در زمينههاي بهره

جامعهشناختي ،مجازات از يک سو ميتواند راهي براي

هوشي ،کسب رتبه هاي باالي تحصيلي و امتيازات

شناخت ارزشهاي يک جامعه باشد و از سوي ديگر

آموزشگاهي تاثير گذار باشد.

خود نيز در ارزشسازي مشارکت ميکند .با رويکرد
جامعهشناختي تالش ميشود تا به عوامل اجتماعي

نتيجه گيري

تغيير و تحوّل مجازات نيز توجّه شود .بر طبق برخي

نظام عدالت کيفري و پژوهشگران اين حوزه را به خود

تاريخ مجازات اعدام حاکي از آن است که افزايش و

مشغول کرده است .تحليلها و انديشههاي گوناگون در

کاهش ميزان استفاده از اين مجازات بيارتباط با

مورد چنين مجازاتي از ابتداي ظهور آن تاکنون وجود

وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه نيست .بر طبق

داشتهاند .با وجود مباحث و نزاعهاي بيشمار در

رويکردهاي جامعهشناختي ،آنگاه که ارزشهاي

ارتباط با مبناي فلسفي و توجيه مجازات اعدامِ

اجتماعي در طول زمان بهواسطة تغييراتي که ناشي از

بزهکاران مواد مخدر ،از منظر برخي از مسئوالن و

پيشرفت علم ،تحوّل عادات و رسوم ،حوادث سياسي

پژوهشگران همة اميدها بر باد رفته است .افزون بر

همچون انقالب و جنگ و ...تغيير پيدا ميکنند ،ميزان و

افزايش انتقادات به مباني توجيهکنندة اعدام ،اهداف

چگونگي اجراي مجازات نيز متحوّل ميشود.

کيفرشناسانهاي که با چنين مجازاتي دنبال ميشده،

رويکرد تاريخي به مجازات اعدام در غرب حاکي

همچون سرابي بيش نبوده است .نتايج به هيچ وجه با

از آن است که تا پيش از ظهور دولت ،اعدام به صورت

آنچه انتظار ميرفت ،سازگار نيست .نه اعدام علني در

مخفيانه ،بدون سروصدا و به دور از معرکهگيري

سالهاي پس از انقالب و دوران جنگ تحميلي

صورت ميگرفت .امّا با پيدايش دولت ،اعدام به عنوان

توقّعات را برآورده کرد و نه اعدامهاي درون زندان

يک امتياز ويژه ،به انحصار اين نهاد در آمد و اعدام

قاچاق را کاهش داده است .چگونه ميتوان چنين

خصوصي (انتقام) ممنوع شد .اين مجازات در ابتدا با

مسئلة غامضي را توجيه کرد؟ به نظر ميرسد بايد نوع

توجّه به خصيصة خشونتآميزي که داشت ،به قصد

نگرش خود را تغيير دهيم تا با ديدگاههاي نويني در

ايجاد شوک نسبت به مردم و ترساندن دشمنان مورد

تحليل مجازات آشنا شويم .رويکرد جامعهشناسانه با

توجّه قرار گرفت و بيشتر براي از بين بردن مخالفان

نگريستن به مجازات به عنوان يک پديدة اجتماعي که

قدرت و حکومت استفاده ميشد .در واقع ،اعدام

در طول حيات خود در تعامل با ساير نهادهاي

همچون يک ترس دائمي و هميشگي در مقابل مجرمان

اجتماعي در نوسان است ،ميتواند ابعاد جديدي را به

سياسي قرار داشت .همچنين ،با توجّه به اينکه ظرفيت

روي ما بگشايد.

ارتباطي دولت با عموم مردم محدود به ابزارهاي کمي

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

سالهاي متمادي است که به عنوان يک معماي پيچيده،

نشاندهندة تحوّالت اجتماعي است .در همين راستا،

تابستان 1396

مجازات اعدام در حوزة جرايم مواد مخدر

رويکردهاي جامعهشناختي ،تغييرات در مجازات،
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بود ،مراسم اعدام به شکل تئاترگونه و براي نمايش

مجرمان مواد مخدر .به عبارت ديگر ،دادگاهي براي

عموم استفاده ميشد ( .)36 :Garland, 2011اهداف

محاکمة مجرمان سياسي بود .امّا ميبينيم که مجرمان

سياسياي که مبناي اعدام بودند تا اواخر سدة 18

مواد مخدر نيز به دادسرا و دادگاه انقالب فرستاده

ميالدي همچنان ادامه پيدا کردند ،به گونهاي که در

ميشوند و از امکانات دادرسي کيفري (همچون

انگلستان سدة  ،18اين عقيده وجود داشت که «نظم

محاکمه با تعدد قضات و تجديدنظرخواهي مطابق با

Garland,

اصول کيفري) محروم ميشوند .رسيدگي در دادگاه

دنيا وابسته به همين کشتار (اعدام) است» (
.)2011: 38

انقالب نشاندهندة اين مطلب است که مجرمان مواد

امّا به تدريج با تحوّالت اجتماعي و تغيير عملکرد

مخدر در آن فضاي امنيتي ،همسنگ مجرمان ضدّ

نهادهاي موجود در جامعه ،مجازات مرگ به عنوان يک

انقالب و ضدّ نظام تلقي ميشدند و به همين دليل

ضمانتاجراي کيفري و نه واکنشي سياسي ،تحميل

مجازاتهاي شديدي براي آنان در نظر گرفته ميشد.

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

ميشد .اعدام کيفري به سرعت جنبة اداري ،رسمي و

تحقيقات و بررسي هاي صورت پذيرفته پرده از

بروکراتيک به خود گرفت و در مکانهاي خاصي

نيمه ي ناپيداي آثار اعدام بر افراد بي گناه برمي دارد

همچون زندان و به طور کلي در فضاهاي کيفري اجراء

که خود زادگاه صدها پديده ي شوم اختالالت رواني و

ميشد ،نه مانند اعدامهاي حوزههاي سياسي (مانند

آسيبهاي اجتماعي است و در نهايت اين جامعه است

اعدام مخالفان حکومت) که در ميدانهاي بزرگ شهر

که تاوان اين همه خسارات را ميپردازد .هزينه اي که

اجراء ميشدند ( .)Garland, 2011: 30بر طبق نظر

جامعه در قبال حذف يک فرد ميدهد به مراتب باالتر

اخير ،ميتوان گفت که پس از وقوع انقالبها ،با توجّه

و وسيع تر از اهداف بازدارندگي اعدام است.

به اينکه حکومت جديد هنوز سروسامان نگرفته است،

گسيختگي خانواده ي اعدامي نه تنها فرد فرد افراد

مجازات عمدتاً رنگوبوي سياسي به خود ميگيرد و

خانواده را در معرض شديدترين آسيب هاي اجتماعي

در تقابل با سران و وابستگان رژيم سابق شدّت

قرار ميدهد ؛ بلکه مبدأ و مرکز ثقل آسيب به ديگر

مييابد .در چنين فضايي ،به دليل اينکه مجرمان کيفري

بخش هاي جامعه انتقال ميدهد سخن از آثار اعدام بر

همراستاي مجرمان سياسي تلقي و جزئي از

خانوادۀ محکومٌ عليه هيچگاه به صورت واقعي مورد

«غيرخوديها» شمرده ميشوند ،در دادگاههايي يکسان

توجه قرار نگرفته است .مجازاتي که در دل خود

دادرسي ميشوند و مجازاتهايي برابر با آنان را

هزاران آسيب را به همراه دارد .تأثير بر وضعيت

دريافت ميکنند .سرگذشت اعدام قاچاقچيان مواد

اقتصادي ،گرايش به ارتکاب بزه ،افت وضعيت

مخدر نيز بيشباهت به اين فرايند نيست .توضيح آنکه

تحصيلي ،ابتالء به بيماري هاي روحي و رواني،

يکي از نخستين نهادهايي که در راستاي استقرار نظام

وضعيت سرپرستي کودکان ،گرايش به استعمال مواد

تشکيل شد ،کميتههاي انقالب اسالمي بود .مهمترين

مخدر و الکل ،برچسب خوردگي و انزواي اجتماعي،

وظيفة اين کميتهها ،دستگيري و مجازات جنايتکاران

همه و همه آثاري است که اعمال اين مجازات بر

رژيم سابق و ضدّ انقالبها بود .پس از آن ،دادگاههاي

خانواده ي محکوم عليه ميگذارد و همه اين بديها از

انقالب اسالمي ايجاد شدند تا به محاکمه و مجازات

اجراي مجازات اعدام متولد ميشود .در نتيجه هرگونه

سران رژيم پهلوي و ضدّ انقالبها بپردازند (خدادادي،

تصميم گيري براي تعيين نوع مجازات بايستي بر

 .)3 :1388بنابراين ،تشکيل دادگاه انقالب براي

اساس اين تحليل ها صورت پذيرد و مقنن با بررسي

محاکمة افراد ضدّ انقالب بود ،نه مجرمان عادي مانند

همه جانبه و در حمايت حداکثري از فرد فرد جامعه

ناکارآمدي و پيامدهاي اجتماعي ،فرهنگي و روان شناختي مجازات اعدام براي جرائم مواد مخدر و روانگردان 101 /

ميان حذف مجرم از جامعه و پذيرش آثار و پيامدهاي

ناشي از اجراي حکم اعدام بر خانواده مرتکبين و

آن آگاهانه تصميم بگيرد و ميان بد و بدتر عاقالنهترين

همچنين تأثيرات غير قابل انکار مجازات اعدام بر

راه برگزيند.

خانواده معدومين توجه جدي نمايد و از آخرين

بر کسي پوشيده نيست که قانونگذار در جرائم
مربوط به مواد مخدر سياست سرکوبگري و تشديد

يافتههاي علوم تجربي و علوم انساني براي تحول در
اين رويکرد بهره بگيرد.

مجازات را برگزيده است .بدون ترديد انگيزه مقنن از
اتخاذ چنين تدابيري ،قباحت و سنگيني اين جرائم و

منابع و ماخذ

نيز خطرناک بودن آنها به حال جامعه است در حالي

احمدي ،حبيب ،جامعه شناسي انحرافات ،تهران،

که به نظر ميرسد اين سياست کيفري بنا به داليل
متعددي راهگشا نيست و قانونگذار را به هدف خويش
که پيشگيري از وقوع و يا تکرار جرم و اصالح
مجرمين است نميرساند؛ به اين دليل که نفس وضع

احمدي ،حبيب؛ جامعه شناسي انحرافات ،تهران،
انتشارات سمت.1389 ،
امير عاليي ،شمس الدين ،مجازات اعدام ،انتشارات
دهخدا ،چاپ اول ،تهران ،1357 ،ص  ۱۲۴و

.۱۲۵

جرم و نيز اوضاع و احوالي که طي آن فردي مرتکب

ايور رابرتسن و راشل برت ،کاهش بار مجازات اعدام

جرم شده است ،کار معقول و صحيحي نيست و آنچه

پدر يا مادر براي فرزندان ،دفتر کويکر در سازمان

باعث ارعاب بزهکاران و سايرين از ارتکاب و يا تکرار

ملل متحد.2013 ،

جرم است سرعت و قطعيت اجراي مجازاتها است؛

انتشارات آگاه ،چاپ دوم ،تهران ،۱۳۵۱ ،ص

.۱۳۳

مجازاتها و عدم اجازه اعمال نهادهاي تعديل کننده

خدادادي ،محمداسماعيل« .)1388( .نظام مقدس

مجازاتها در مورد جرايم مواد مخدر چندان کارساز

جمهوري اسالمي ايران از پيدايي تا استقرار کامل»،

نبوده و مرتکبين اين جرائم رو به افزايش است .به نظر

فصلنامه مطالعات انقالب سالمي ،سال ششم.

ميرسد بين سنگين بودن مجازات اين جرائم و قباحت
اين عمل در نزد عرف مردم فاصله است .زيرا در

خزاني ،منوچهر ،زمينه حقوق جزاي عمومي ،انتشارات
کانون وکال ،چاپ دوم ،تهران ،1375 ،ص

.۱۱4

برخي از جوامع کوچک استعمال مواد مخدر به عنوان

راب وايت ،فيونا هينز ،جرم و جرم شناسي ،ترجمه

يک عرف پذيرفته شده است .همچنين صرف اتخاذ

علي سليمي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ

تدابير کيفري ،کافي براي پيشگيري از وقوع جرم

پنجم ،قم.1392 ،

نيست بلکه همراه آن و يا حتي پيشتر از آن بايد تدابير

رحمدل ،منصور ،تحوالت سياست جنايي تقنيني و

غيرکيفري نيز توسط دولت به مفهوم وسيع کلمه اتخاذ

قضايي ايران در زمينه مجازات اعدام در جرائم مواد

گردد و از همه مهمتر اينکه به هيچ وجه اجازه

مخدر ،مجله جامعه شناسي ايران ،شماره ،1385 ،25

مجازات افراد غير مجرم داده نشود و تنوع و سنگيني

صص  149و

.150

مجازات جرايم مربوط به مواد مخدر صورتي است که

رفيعپور ،فرامرز .)1387( .آناتومي جامعه ،مقدمهاي بر

گستره رنج آوري آن بي ترديد از نظر اجتماعي و روان

جامعه شناسي کاربردي ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر

شناختي دامن خانواده مجرم را نيز ميگيرد .با اين

شرکت سهامي انتشار.

اوصاف ضرورت دارد مقنن به آسيبهاي اجتماعي

تابستان 1396

در اين تحقيق نيز ثابت شده است که سنگين بودن

آنسل ،مارک ،مجازات اعدام ،ترجمه مصطفي رحيمي،

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

مجازاتهاي سنگين بدون در نظر گرفتن علل و عوامل

سازمان سمت ،1384 ،ص

.161
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زراعت ،عباس ،حقوق جزاي عمومي ،جلد دوم،
انتشارات جنگل ،چاپ دوم ،1393 ،ص 11

سروقد مقدم ،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس

ساکي ،محمدرضا ،جرائم مواد مخدر از ديدگاه حقوق
داخلي و حقوق بين الملل ،تهران ،انتشارات خط
سوم ،1380 ،ص

.180

رضوي ،چاپ اول ،۱۳۷۳ ،ص
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