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نگرشي جامعهشناسانه بر تحوّالت مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدر
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی* محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان**
)قاریخ دریانت 69/1/1 :قاریخ پذیرش(69/89/34 :

چکيده؛
در نوشتتنار حاضتترق نارغ ار ج به هاب کیفرشتت اخنی ا نلستتفیق به قأ یر قـوّالت ا عوامل جامعهشتت اخنی بر
انزایش مجارات اع اح ار یو ستتتو ا کاهش آن ار ستتتوب دیگرق در ارقباط با جرایم مواد مخ ر پرداخنه شت ت ه
است .ب ینقرقیبق در قالب نظریة «مجارات ا انسجاح اجنماعی» با ارائة مسن اقی نشان دادهایم که چرا در شرایط
خارِ ااایل ان الب ا در داران ج گ قـمیلیق مجارات اع اح براب برخی قاچاقییان مواد مخ ر انزایش یانت
ا در برخی موارد در مأل عاح اجراء میش  .در آن برهة رمانیق اع اح عکسالعمل احساسی ا قبلور خشم اجنماع
نستتبت به ن ض اررش هاب جامعه بود .ب ابراینق در آن نضتتاب اجنماعی این مجارات کارکردهاب مهمّی را ایفاء
مینمود .امّا در گذر رمان ا با اقوع قـوّالت اجنماعی -نره گی ا قغییر اررشها در منن جامعهق نگرش مردح ا
نخبگان نستتتبت به مجارات ها ا به خصتتتور مجارات اع اح در جرایم مواد مخ ر دگرگون شتتت  .ار مهمقرین
نشانههاب این قأ یرق می قوان به ع ح اجراب مجارات اع اح در مأل عاح اشاره کرد .چ ین قـوّلی بارقاب این ع ی ه
استتت که نخستتتق جامعه دیگر مان گذشتتنه با چ ین مجاراقی موانق نیستتت ا داّحق با قوجّه به قجربة قاریخی
کشتتتورهتایی کته اعت اح را لغو کردهانت ق ع ح اجراب عل ی میقوان م ّمهاب براب قـ ی ا چهبستتتا الغاب این
مجارات براب جرایم مواد مخ ر باش .

واژگان کليدی :اعدام ،مواد مخدر ،انسجام اجتماعی ،تحوّالت اجتماعی.

* دانشیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه نرداسی مشه ق مشه .
** دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه نرداسی مشه (نویس ه مسئول):
esfandiari@mail.um.ac.ir
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مقدّمه
مطالعات انجاحش ت ه در ارقباط با ح وق کیفربق حاکی ار آن استتت که عم ة پژاهشها در این
رشتنه منمرکز بر «جرح» است ا «مجارات» معموالً به ع وان یو مبـق نرعی مطرم ش ه است.
حنّی در نوشتتتنتارهتایی کته مجاراتها به رور مستتتن ل مورد پژاهش قرار گرننهان ق راایة دی
پژاهشتگرانح «کیفرشت اخنی» ا «نلستفی» استت .آنیه بر ربق این دی گاهها به گفنمان مستلّط در
حورة ح وق کیفرب ب ل شتت ه استتتق ار یو ستتو چگونگی اجراب مجارات ا ار ستتوب دیگر
یتاننن قوجیهتات اخالقی براب اعمتال مجتارات میبتاشتتت  .در پرقو این نگرشهاق ارقباری میان
پژاهشهاب کیفرب ا جامعه برقرار نمیشتتتود .به عبارت دیگرق پژاهشتتتگران نارغ ار قـوّالت
اجنماعی ا نوع جوامعق نسخة قک یکال ا یا قوجیه اخالقی خود را مطرم میک .
امّا رمانی که مجارات در رایکردهاب جامعهشت استانه قـلیل میشودق این نهاد به ع وان یو
موضتوع مسن ل ار جرح مورد پژاهش قرار میگیرد .قوضیح آنکه پژاهشهاب جامعه ش اخنی با
در نظر گرننن موضوعات ح وقی به ع وان پ ی ههاب اجنماعیق نگرش ما را نسبت به آنان قغییر
می ده  .مجارات که در ح وق کیفرب پاستتخ دالت نستتبت به ن ض قوانین دانستتنه میش تودق ار
م ظر جامعهشت اخنی به ع وان یو پ ی ة اجنماعی نگریستنه خواه ش که عللِ رهورق قـوّل ا
انول آن را بتتایت در په تتاب استتتیع اجنمتاع جستتتتاجو کردق نتته در قوانین کیفرب ا مجلس
قانونگذارب .ار نگاه جامعهشتتت اخنیق مجارات آی ة جامعه ا در ااقع استتتیلهاب براب شتتت اخت
نره تگ جامعه می باشتتت  .چ انکه ار نهادهایی همیون دینق ادبیّاتق ه رق نوع پوشتتتش ا غیره
می قوان بتته نره تتگ یتتو جتتامعته پی بردق بتتا شتتتکتتل مجتتارات ا نـوة اجراب آن نیز میقوان
قفااتهاب نره گی جوامع مخنل

را ارریابی نمود.
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در همین راستتتنتاق در نوشتتتنتار حتاضتتتر برآنیم قتا بتا قوج ّته بته انت اخنتة نظرب قئوربهاب
جامعهشت استانهق 8در قالب نظریة «مجارات ا انسجاح اجنماعی» ا با ارائة مسن اقی نشان دهیم که
برخورد شت ی ا سترکوبگرانه نسبت به قاچاقییان مواد مخ ر ار سال  8216به بع ق نشئتگرننه
ار نضتتاب ملنهب ا هیجانی بع ار ان الب ا ج گ قـمیلی بود .این نضتتا مجرمان مرقبط با مواد
مخ ر را همیون انراد ضت ّ ان الب ا دشتمن ملّت نشان داد ا در ننیجه ش ی قرین سررنشها را
به آنان قـمیل نمود .این قفکّر در ستتتالهاب پس ار ان الب ا در رول ج گ قـمیلی با شتتتیب
مالیم قرب ادامته پیت ا کرد .امتّا بته مرار رمتان ا بتا قوج ّته به قغییر ا قـوّل اررشهاب اجنماعیق
پیشتتترنتت نظتاح عت التت کیفرب براب بتارپرارب مجرمتانق قوجتّه بته علتل ارقکاب جرحق قأ یر
شتتبکههاب اجنماعی در حمایت ا همرادپ ارب با مجرمانِ نرادستتت ا غیره به نظر میرس ت در
ستتالهاب اخیرق جامعه شتت ی قرین نوع ستتررنش اجنماعیق یع ی اع اح را مستتنـقّ همة مجرمان
مواد مخ ر نمیدان  .ار م ظر دستکم بخشی ار جامعة امراربق اکثریّت مجرمان مواد مخ رق نه
ق ها دشتتتمن نظاح ا اجنماع نیستتتن ق بلکه یکی ار اعضتتتاب جامعة خودب میباشت ت که به دلیل
مشتتکالت اقنصتتادبق اجنماعی ا نره گی به ارقکاب این جرایم راب آاردهان ؛ ب ابراینق بیشتتنر
نیارم یارب ان ا بای موجبات ادغاح ا جذب آنها را ار رریق بارپرارب نراهم کردق نه ای که ار
جامعه حذف شون .
در قوضتتیح مطالب این نوشتتنار ابن ا رمی ههاب اجنماعی انزایش مجارات اع اح ا اجراب آن
در مأل عاح در ستالهاب پس ار ان الب ا داران ج گ قـمیلی قوضیح داده خواه ش  .سپسق
دالیل اجنماعی ع ح اسن بال ار مجارات اع اح براب اکثریّت مجرمان مواد مخ ر ا انن ال اجراب
این مجارات ار سطح جامعه به داخل رن ان بررسی خواه ش  .گفن ی است در رول این نوشنارق

 .8ح اقل نای ة نگرش جامعهش اسانه آن است که به ما میآمورد آنیه ربیعیق اجن ابناپذیرق خوب ا یا ب میشماریمق شای
این گونه نباش ا همی ین یادآارب این نکنه است که ااضاع ک ونی ما به ش ّت قـت قأ یر نیراهاب قاریخی ا اجنماعی قرار
دارد (گی نزق .)4 :8216
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به رور اخنصتتتار ا با رایکردب قطبی یق به قـوّالت مجارات اع اح در غرب ا چرایی کاهش ا
لغو آن با قوجّه به شرایط اجنماعی نیز اشاره خواه ش .

 .2زمينههای اجتماعی افزايش مجازات اعدام
مجارات اع اح براب قاچاقییان مواد مخ ر در نضتتتاب بع ار ان الب ا همی ین در رول داران
ج گ قـمیلیق همیون ااک ش اجنماعی برخاستتنه ار جامعهق به صتتورت مـستتوستتی انزایش
یانت 8ا در برخی موارد به رور عل ی ا در ستطح شتهر اجراء میشت  .در این قسمت با قوصی
ج بههاب مخنل

جامعه در ستتال هاب پس ار اقوع ان الب ا ج گ قـمیلیق نشتتان خواهیم داد

که اع اح در جرایم مواد مخ ر بارقاب نضتتاب ملنهب ا هیجانی آن رمان بوده استتت .به عبارت
دیگرق مجرمان مواد مخ ر در آن نضتتاب اجنماعیق دشتتمن جامعه قل ی ش ت ه ا ستتزااار قـمیل
مجارات سخت ا سرکوبگرانهاب مان اع اح  -گاه در مأل عاح  -ش اخنه میش ن .

 .2-2فضای امنيّتی و جنگ تحميلی
در سالهاب ااّلیّة ان الب اسالمیق مخالفانِ ان الب به حربة قرار مسئوالن ا بمبگذارب در ن اط
مخنل

کشتتتور راب آاردنت  .هرچ ت نعّالیّتهاب قراریستتتنی کمابیش پس ار اقوع ان الب

اجود داشتق امّا در سال  8299به ااج خود رسی ا برخی بمبگذاربها جان انسانهاب ریادب
را گرنتت .بته ع وان مثتال در بمبگذارب در می ان اماح (ره)  94نفر شتتتهی ا  387نفر مجرام
ش ن ق به گونهاب که چ ین اقّفاقاقی ضرارت ایجاد ارارت ارالعات را در آن رمان ایجاب کرد
(ربشتتتهربق  .)29 :8211در مجموعق ری دا ستتتال نخستتتت ان الب بیش ار  839انفجتتار در
قأسیسات نفنیق قأسیسات راهآهنق ادارات ا سارمانهاب دالنی ا مراکز پررنتاآم عمومی در
شتتتهرهتاب ج وب ا منجتاار ار  89انفجتار در قهران اقّفتاق انناد .البنه با شتتتراع ج گ قـمیلی
 .8در این بتاره ب گریت به :م نی قهفرخیق ستتتعی  .)8269( .اعنیاد در ایرانق چاپ االق قهرانق نشتتتر القق ر 871ق 812؛
همی ین ب گری به :قاب ه ح ی یق عب الرسول .)8299( .اعنیاد به مواد مخ ر در ایرانق پایاننامه درجه دکنربق دانشگاه شهی
بهشنیق دانشک ه پزشکی( .به ن ل ار م نی قهفرخیق .)322 :8269
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بمبگذاربها در قهران بیشتنر ش ق به گونهاب که ن ط در سال 8299ق  41مورد بمبگذارب در
قهران انجاح شتت (ربشتتهربق  .)66 :8211در چ ین نضتتاب اجنماعی ا در حالی که ه ور نظاح
ج ی کامالً شتتکل نگرننه بودق قاچاق مواد مخ ر نه ار ستتوب م امات ا نه ار ستتوب جامعه قابل
قـمتّل نبود .در ااقعق بتا قوجتّه بته عت ح پیشتتترنت دالت ا ن ان ستتتاراکارهاب براکراقیوق
مستئوالن هزی ه ا رمان کانی براب قمرکز نستبت به معضتالت حاصتل ار مواد مخ ر را ن اشن .
ب ابراینق خشتتنقرین ا ستتریعقرین راهحل ممکن به ع وان ااک ش اجنماعی نستتبت به قاچاقییان
مواد مخت ر اعمال شتتت  .چ ین ستتتاراکارب پس ار ان الب ا در داران ج گ قـمیلی نیز ادامه
یانت .قوضیح آنکه قأ یر ج گ بر نظاح اجنماعی ایران بسیار عمیق بود .ج گ آنی ان احساسات
ملّی را برانگیخت که م ابله با آن ا دناع ار ارن به یو اررش اجنماعی قب یل شت  .شور ملّی-
مذهبی مردح به ق رب بود که اکثریّت جامعه به گونهاب میخواسن براب میهن جاننشانی ک .
رننن به جبهه همیون یو «ه جار» نراگیر ش ه بود ا همه مایل به رننن به جبههها بودن  .در آن
برهتة رمانیق نرننن به جبهه یو نابه جارب ا در عین حال ناجوانمردب قل ی میشتتت (رنیعپورق
 .)827 :8263ب یهی استت در چ ین نضایی کسانی که به قاچاق مواد مخ ر راب میآاردن ق نه
ق ها به اررشهاب جامعه خود پشتت کردهق بلکه به نوعی پشتنیبان دشتمن قل ی میش ن ق ریرا با
اعنیاد جوانانق نیراب انستتانی براب حضتتور در جبههها را قضتتعی

میکردن  .در همین راستتناق

جامعه چ ین مجرمانی را همس ت گر دشتتم ان ا مستتنـقّ مجاراقی س ت گین میدانستتت .در این باره
آقاب خلخالی چ ین گفنه بود« :اگر نگویم مستألة مواد مخ ر باالقر ار ج گ با ص اح استق الی
به ضتترس قارع میقوانم بگویم که کمنر ار آن نیستتت» (رارنامه کیهانق بیقا) 8.این جمله مؤیّ
این دی گاه استت که قاچاقییان مواد مخ ر به ع وان یو گراه ار «دشتمن» نگریستنه میش ن .
ب ابراینق آشتتکار استتت که ااک شها نستتبت به چ ین انرادبق همیون پاستتخهایی استتت که به
«دشمن» به مع اب ااقعی کلمه داده میشود .آقاب خلخالی میگوی « :ما با سوداگران مرگ اارد
 .8اگرچه قاریخ دقیق رارنامة در دستنرس نویست گان مشخّص نبودق امّا آشکار است که این جمله مربوط به ااایل ان الب
است.
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مبارره ش یمق هم جان آنها را گرننیم ا هم اموال آنها را مصادره کردیم .من در م ّت مأموریّت
خود به همة ارراف ایران ا به مراکز حسّاس قاچاق مسانرت کردح ا هر جا که ار آنها پی ا کردح
سر به نیست نمودح ( »...رارنامه کیهانق بیقا) .ااژهها ا عباراقی همیون «مبارره»ق «گرننن جان»
ا «سر به نیست» همه حاکی ار سرگذشت یو ج گ استق نه یو نوع سیاست

کیفرب8.

در مجموعق ج گ قـمیلی باعق ایجاد این قوقّع ش ه بود که در نضاب رشادتها ا شهادت
بستتیارب ار جوانان ارن در م ابل دشتتمنق راب آاردن به قاچاق مواد مخ ر به هیچ اجه قـمّل
نشتتتود .ار نظر جتامعة رمان ان الب ا ج گق مرقکب جرایم مواد مخ ر نردب بود که مهمقرین
اررشها ا ه جارهاب اجنماعی را ن ض کرده بود؛ ب ابراینق ستتزااار شت ی قرین ستتررنشها بود.
در ااقعق ار نظر جامعهق چ ین مجرمانی برابر با ضت ّ ان الب ا ستربار دشمن نگریسنه میش ن  .به
همین دلیل اجراب مجارات اع اح در ق ابل با آنانق نه ق ها با م اامت اجنماعی رابهرا نمیشت ت ق
بلکه در مأل عاح ار آن اسن بال میش .

 .1-2رويکرد تقابلمحور نسبت به غيرخودیها
ادبیّات یکی ار اجوهی استتتت که نره گ ا شتتتخصتتیّت یو جامعه در آن نهفنه استتتت .ج بة
مکنوب ادبیّات بیشتنر آ ار نویست گان ا شتاعران را دربر میگیرد .امّا ج بة شفاهی ا ملموسقر
آن در شتتتعتارهتایی استتتت کته مردح در ق ابل با حوادث ا رخ ادهاب اجنماعی بیان میدارن .
ب ینستانق می قوان قمایل یو جامعه را به ستوب پیون ا یا بالعکس به سوب ق ابلق ار شعارهاب
مورد اسنفادة آنان در رای ادهاب اجنماعی اسن باط نمود .گفن ی است که هرچ شعارها راایاب
دی منفااقی دارن ق امّا در نرای ب پییی ه که برآی خاستتنگاه ا م زلت اجنماعیق اقنصتتادب ا
نره گی ارائتهده ت گان شتتتعارهاستتتتق ه نی خار ا ار پیش قعیینشتتت ه را نشتتتان میده
 .8براب ارالعات بیشنر دربارة نگرش دشمنم ار به مجرمانق ب گری به :ص ر قوحی خانهق مـم  .)8211( .ح وق در چ بره
دشتتتمن ار سیاستتتت آمریکتتتایی ج تتتگ با قرار قا نظریة آلمانی ح وق کیفرب دشم انق در قارههاب علوح ج اییق ریر نظر
علی حسین نجفی ابرن آبادبق جل االق قهرانق نشر میزان.
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(حستنرادهق  .)1 :8219به عبارت دیگرق دیوار نوشتنهها ا شعارها بیانگر مردمیقرین احساساتق
عوار

ا خواستتهاب جامعه است .بررسی مـنواب این شعارها ا دیوار نوشنهها نشان میده

که مردح چه می خواستن ؟ نسبت به چه چیز ا چه کسانی کی ه داشن ا چه کسانی را داست ا
چه کسانی را دشمن میپ اشن ؟ (مرکز اس اد ان الب اسالمیق .)88 :8276
ستیاقِ شتعارهاب مورد اسنفاده در سالهاب پس ار ان الب حاکی ار آن است که هویّت ملّی
ایرانیان در آستنانة ان الب نسبت به غیرخودبهاق به دلیل نضاب ان البیق بیشنر بر پایة ق ابل بوده
استت قا پیون  .شای بنوان گفت ان الب بهگونهاب مباررهجویی با «دیگرب» را در پ ار ا کردار
ایرانیان شتکل داده بود .بررستی مفاهیم «شعارهاب ان الب» نشان میده مفاهیمی که بر پیون ها
داللت داردق مان «همبستتنگی»ق «اقّـاد»ق «برادرب»ق «همس ت گر» ا «پیون » 8آشتتکارا کمنر (ق ریباً
نصتتت ) ار مفاهیمی همیون «قیاح»ق «خراش» ا «جهاد» استتتت که بیانگر رننار ان البی ا ق ابل
میباشت (حستنرادهق  .)81 :8219قـلیل مـنواب شتعارها حاکی ار آن است که بیگانهسنیزب ا
ان البیگربق ایژگی هویّنی ایرانیتان شتتت ه ا در جریتتان قـوّالت ان البی نمود عی ی یتاننته بود
(حستنرادهق  .)31 :8219هرچ این بیگانهستنیزب ا ان البی بودن در م ابل دشم ان ملّت ا نظاح
بودق امتّا در شتتترایط ملنهتب بعت ار ان البق قوستتتعته مییتاب ا انرادب همیون مجرمان را نیز
دربر میگیرد .ار این راق اراد مجرمتان در ری

بیگتانتههتاق همتان ااک شهایی را میرلب که

ستتزااار ستتایر بیگانهها ا غیرخودبها میباش ت  3.در همین راستتناق قاچاقییان مواد مخ ر به مثابة
ض ّ ان البها نگریسنه ش ه ا مجاراتهاب ش ی ب همیون اع اح را منـمّل ش ن .
قص یق این ادّعا را میقوان در عبارتهاب ابن ایی خاررات آقاب خلخالی نیز مشاه ه کرد:
«اک ون در سترآغار این دننر خارراقم اعالن میک م :من حاکم شرع بودح ا پانص ا چ نفر ار
 .8م ظور آن استتت که اگرچه جامعه با خودبها کامالً پیون داشتتتق در برابر کستتانی که غیرخودب قل ی میش ت ن ق ق ابل
مسلّط بود.
 .3اصتتتوالً ااژة ان الب مؤیتّ این نکنته استتتت کته جامعه دچار یو صت ت ب ب ا قمایزگذارب شت ت ی میان خودبها ا
غیرخودبهاستتت .ب گری به :راربهق مـم حستتن .)8211( .خودب ا غیرخودب در ان الب استتالمیق در مجموعه م االت
همایش ان الب اسالمیق جل االق چاپ االق قهرانق نشر معارفق ر .897
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جانیان ا سترستپردگان رژیم را مـاکمه ا اع اح کردح ا صت ها نفر ار عوامل غائله ا شمارب ار
عوامل اشتترار ا قاچاقییان مواد مخ ر را هم کشتتنم» (خلخالیق  .)83 :8219ایشتتان همی ین ری
ارالعیّهاب دربارة اع احهاب مربوط به مواد مخ ر بیان داشتت« :امپریالیسم بینالملل ا صهیونیسم
جهانخوار اقنی ننوانستتت در م ابل ارادة قاهر امّت ا اماحق این ملّت را به نابودب بکشتتان ار راه
اارد کردن هزاران کیلو هرائینق قریاع ا حشیش ( )...هزاران جوان کم سناسال را به نابودب
کشتانی ( .)...ما با همّت بزرگ این ملّت غیور به پا خواسنه جلوب این سیل ب یانانکن را گرننیم
( .)...مملکنی که نظاح م ـوس شتاه شاهی را به ربالهدان قاریخ ان اختق نره گ ا قم ّن شاهی
ا انگلی را نیز قتادر استتتت بته ربالهدان قاریخ بی ارد» (ارالعاتق  -8216/2/39به ن ل ار م نی
قهفرخیق  .)814 :8269آشتتکار استتت که در چ ین نضتتاییق قفاات آنی انی میان ستترستتپردگان
رژیم ستابق ا قاچاقییان مواد مخ ر اجود ن ارد .قماح آنها یکستان نگریستنه میش ن  .به همین
دلیل عکسالعمل نستتتبناً مشتتتابهی را دریانت میکردن  .دیوار نوشتتتنهاب همیون «ایران داّمین
مصترفک ة قریاع استق مرگ بر شاه» در ااایل ان الب (نره گ شعارهاب ان الب اسالمیق
)389 :8276ق نیز مؤیتّ این مطلتب استتتت کته مردح میان قاچاقییان مواد مخ ر ا رژیم ستتتابق
همبستتتنگی ایجاد کرده ا آنها را ار یو ست ت خ میدانستتتن  .حنّی در ارقباط با چگونگی اجراب
مجاراتها نیز میقوان شعارهایی را یانت که حاکی ار خواست جامعه در اجراب عل ی مجارات
است .شعارب همیون« :دشمن دین ا امّت در پیشگاه ملّت اع اح بای گردد» (حسنرادهق :8219
)87ق اگرچه آشتکارا در ارقباط با انراد ضت ّ ان الب ا ستران رژیم ستابق ص ق میک ق چ انکه
گفنه آم با قوجّه به ای که قاچاقییان مواد مخ ر در نضتتاب پس ار ان الب در یو ق ستتیمب ب
داگانة خودب ا دشتمن (غیرخودب) به صتراحت دشتمن قل ی میش ن ق شعار اخیر شامل آنان
نیز ش ه بود.
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 .9-2از اعدام سياسی تا اعدام قضايی
رایکرد قاریخی به مجارات اع اح در غرب حاکی ار آن است که قا پیش ار رهور دالتق اع اح
به صتتورت مخفیانهق ب ان ستتراص ت ا ا به دار ار معرکهگیرب صتتورت میگرنت .امّا با پی ایش
دالتق اع اح به ع وان یو امنیار ایژهق به انـصتتار این نهاد در آم ا اع اح خصتتوصتتی (انن اح)
مم وع شت  .این مجارات در ابن ا با قوجّه به خصتیصتة خشونتآمیزب که داشتق به ق ص ایجاد
شتتوع نستتبت به مردح ا قرستتان ن دشتتم ان مورد قوجّه قرار گرنت ا بیشتتنر براب ار بین بردن
مخالفان ق رت ا حکومت اسنفاده می ش  .در ااقعق اع اح همیون یو قرس دائمی ا همیشگی
در م ابل مجرمان ستیاسی قرار داشت .همی ینق با قوجّه به ای که ررنیّت ارقباری دالت با عموح
مردح مـ اد به ابزارهاب کمی بودق مراسم اع اح به شکل قئاقرگونه ا براب نمایش عموح اسنفاده
میشت ت ( .)Garland, 2011: 36اه اف ستتتیاستتتیاب که مب اب اع اح بودن قا اااخر ست ت ة 81
میالدب همی ان ادامه پی ا کردن ق به گونهاب که در انگلستنان س ة 81ق این ع ی ه اجود داشت
که «نظم دنیا اابسنه به همین کشنار (اع اح) است» (.)Garland, 2011: 38
امّا به ق ریج با قـوّالت اجنماعی ا قغییر عملکرد نهادهاب موجود در جامعهق مجارات مرگ
به ع وان یو ضتتمانتاجراب کیفرب ا نه ااک شتتی ستتیاستتیق قـمیل میشتت  .اع اح کیفرب به
سترعت ج بة اداربق رسمی ا براکراقیو به خود گرنت ا در مکانهاب خاصی همیون رن ان
ا به رور کلی در نضتتاهاب کیفرب اجراء میشتت ق نه مان اع احهاب حورههاب ستتیاستتی (مان
اع اح مخالفان حکومت) که در می انهاب بزرگ شتهر اجراء میش ن (.)Garland, 2011: 30
بر ربق نظر اخیرق میقوان گفتت کته پس ار اقوع ان البهتاق بتا قوجتّه به ای که حکومت ج ی
ه ور ستراسامان نگرننه استق مجارات عم قاً رنگابوب سیاسی به خود میگیرد ا در ق ابل با
ستتران ا اابستتنگان رژیم ستتابق ش ت ّت مییاب  .در چ ین نضتتاییق به دلیل ای که مجرمان کیفرب
همراستتناب مجرمان ستتیاستتی قل ی ا جزئی ار «غیرخودبها» شتتمرده میشتتون ق در دادگاههایی
یکستتان دادرستتی میشتتون ا مجاراتهایی برابر با آنان را دریانت میک  .ستترگذشتتت اع اح
قاچاقییان مواد مخ ر نیز بی شباهت به این نرای نیست .قوضیح آنکه یکی ار نخسنین نهادهایی

791

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،زمستان 1397

که در راستتناب استتن رار نظاح قشتتکیل ش ت ق کمینههاب ان الب استتالمی بود .مهمقرین اریفة این
کمینتههتاق دستتتنگیرب ا مجتارات ج تاینکاران رژیم ستتتابق ا ضتتت ّ ان البها بود .پس ار آنق
دادگاه هاب ان الب استتتالمی ایجاد شتت ن قا به مـاکمه ا مجارات ستتتران رژیم پهلوب ا ضت ت ّ
ان البهتا بپردارنت (خ ادادبق  .)2 :8211ب ابراینق قشتتتکیل دادگاه ان الب براب مـاکمة انراد
ضتتت ّ ان الب بودق نته مجرمتان عادب مان مجرمان مواد مخ ر .به عبارت دیگرق دادگاهی براب
مـاکمة مجرمان ستیاسی بود .امّا میبی یم که مجرمان مواد مخ ر نیز به دادسرا ا دادگاه ان

الب8

نرستتتنتاده میشتتتونت ا ار امکتانتات دادرستتتی کیفرب (همیون مـتاکمته بتا قع د قضتتتات ا
قجت یت نظرخواهی مطتابق با اصتتتول کیفرب) مـراح میشتتتون  .رستتتی گی در دادگاه ان الب
نشتانده ة این مطلب است که مجرمان مواد مخ ر در آن نضاب ام یّنیق همس گ مجرمان ض ّ
ان الب ا ضتتت ّ نظاح قل ی میشتتت ن  3ا به همین دلیل مجاراتهاب شتتت ی ب براب آنان در نظر
گرننه میش .

 .4-2اعدام ،واکنش اجتماعی زمانه
کارکرد مجارات ار نگاه دارکهایمق بارقأیی اررشهاب جمعی ا ق ویّت انستتتجاح اجنماعی
استتت .ار دی گاه ابق هستتنة مجارات کارکردهاب اجنماعی آن استتتق نه عملکردهاب کیفرب.
ب ابراینق مخاربِ مجاراتق نه مجرمان بالفعل یا بال وّهق بلکه شتتهران ان مطیع قانونان  .همی ینق
ق وّع ا استتتعت مجاراتق نه به دلیل الگوهاب ک نرل جرحق بلکه بهااستتتطة اررشهاب اجنماعی
میباش ( .)Garland, 2012: 23دارکهایم اصرار دارد قا به مجاراتق به گونهاب نسبناً مسن ل ار
 .8ب گری به :ب  1مادة  3آییننامة دادستراها ا دادگاههاب ان الب مصوّب 8211/2/37؛ ب (ه) مادة  4الیـة قانونی قشکیل
دادگاه نوقالعاده رستتی گی به جرایم ضتت ّ ان الب مصت توّب 8211/4/82؛ الیـة قانونی راجع به قشتتکیل هیأت قشتتتخیص
صتالحیّت براب رسی گی به پران ههاب مربوط به مواد مخ ر مصوّب 8216/3/31؛ ب  2ماده ااح ة قانون ح اد صالحیّت
دادسراها ا دادگاههاب ان الب مصوّب 8293/3/88؛ (براب ارالعات بیشنر ب گری به :رحم لق .)324 :8261
 .3در این باره همی ین ب گری به :رحم لق م صور .)8261( .ح وق کیفرب مواد مخ رق چاپ چهارحق قهرانق نشر دادگسنرق
ر .329

نگرشی جامعهشناسانه بر تحوّالت مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدر

999

جرح بی ت یشتتتیم .اا بته متا میآمورد اینرور نکر ک یم که مجارات به استتتیلة نیراهاب دیگر ا
کارکردهاب دیگر شکل گرننه استق نه ای که ابزارب باش براب ک نرل جرح ( Garland, 2012:

 .)24ار این دی گاهق جوهر مجارات احساس ا عکسالعملی است که ار خشم ا عصبانیّت ناشی
ار ن ض اررشهاب م ّس ناشتی میشتود .اقنی این ااک ش احساسی در قالب آیینهاب جمعیِ
ستتررنش ا مجارات برار پی ا میک ق ننیجه آن استتت که کارکردهایی که گراه ا انستتجاح را
ق ویتت میک ت ق انراد را همیون ستتتیمان ا چستتتب به یک یگر پیون میده  .در این راستتتناق
آیینهاب مجاراتق نمونهاب ار پ ی ههاب کلیقر نرای هاب اجنماعی قولی همبستتتنگی هستتتن .
در قماح قشتریفاقی که انراد گراه به ااستطة یو رای اد اجنماعی با هم جمع میشتون ق انسجاح
(قعلّق به گراه) ار رریق نعّالیّت جمعی خودش را بارسارب میک (.)Garland, 2012: 25
چ ین انستجاح اجنماعی نیرام ب در ااایل ان الب ا در داران ج گ قـمیلی مـسوس بود.
قوضتیح آنکه در ابن اب ان الب مردح ار بسیارب جهات با هم قوانق داشن ا نارر رننار یک یگر
بودنت  .ب تابراینق جرح ا انـراف بستتتیار کاهش یاننه بود .به ع وان مثال در آن رمان ار ماشتتتین
دالنی براب امر شتتخصتتی استتنفاده نمیشتت  .همی ینق برخی ار انراد که اگرچه میقوانستتن ار
ستتربارِ اریفه براب کارهاب خصتتوصتتی خود استتنفاده ک ق قـت نشتتار اجنماعی اقت چ ین
نمیکردن  .در آن نضاب اجنماعیق این گونه رننارها نابه جار قل ی میش ن ا یو نوع انـراف
به حساب میآم ن که مجارات غیر رسمی (اعنراض) را در پی داشت .چ انکه این گونه رننارها
«نستتاد» انگاشتتنه میشتت ن  .چ ین انـرافها ا نیز جرایمی همیون اخنالس در ااایل ان الب به
شتت ّت به ع وان یو اررش م فی نگریستتنه میشتت ن  .به همین علّت مردح ار مستتئوالنق نیراب
اننظامی ا قوّة قضائیه اننظار برخورد ش ی را داشن  .در ااقعق به دلیل قوقّع مردح (نشار ه جاربق
مجارات هاب غیر رستتتمی)ق مستتتئوالن اننظامی ا قضتتتائی نیز در خود احستتتاس نشتتتار ا اریفه
میکردن که بای با چ ین معضالقی برخورد ج ّب ک

(رنیعپورق  .)317 :8263در همین راسنا

ا به رریق االی قاچاق مواد مخ رق ااک شتتتی به مراقب ستتت گینقر را در پی داشتتتت .ب ابراینق
میقوان گفتت کته اجراب مجارات اع اح در مأل عاحق نارغ ار دی گاههاب کیفربق عکسالعمل
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جامعه نستبت به ن ض آنیه در سالهاب پس ار ان الب ا داران ج گ قـمیلی اررش اجنماعی
قل ی می ش ق بود .چ انکه چ ین مجاراقی در آن رمان کارکردهاب مهمّی را ایفاء مینمود.
اگرچه اک ون می دانیم که ار لـات رایکردهاب پیشتگیرانهق اع اح قأ یر مثبنی ن اشتنه استق
این مجارات بیانگر خشتم شتهران ان بوده ا احستاس همبسنگی ا قعلّق آنها را ق ویت میکرده
است .حنّی اجراب مجارات در م ظر عموح نیز ناشی ار همین عکسالعمل عارفی اجنماع در آن
نضتا بوده است .قوضیح آنکه هر چ در بین سالهاب  8299قا  8297مجور اجراب حکم اع اح
قاچاقییان در مأل عاح ار سوب قانونگذار اجود ن اشتق مجارات مذکور در برخی موارد در مأل
عتاح اجراء میشتتت (نرجیهتا ا م ت ستتتیق  .)48 :8262البنته برخی ح وقدانان معن ن اجراب
مجارات اع اح در مأل عاح به شتتت ّت قـت قأ یر دی گاههاب عواحگرایانهق به م ظور جلب آراب
انکار عمومی ا ب ان قوجّه به یاننههاب علمی ا دی گاههاب نخبگان میباش (نرجیها ا م سیق
 .)48 :8262اگرچه ار نظر نویستت گان نمیقوان ن ش رایکردهاب عواحگرایی را نادی ه گرنتق
قوجّه به ااقعیّتهاب جامعه شتت اخنی مان نضتتتاب ملنهب ناشتتتی ار ج گ ا ع ح ام یّت در دهة
 8299نیز قأ یر چشمگیرب در همراهی مردح با اجراب مجارات در مأل عاح داشنه

بود8.

 .1عوامل اجتماعی کاهش ميزان مجازات اعدام
بر ربق قئورب «مجارات ا انستجاح اجنماعی» جرایم به دا دسنة کلی ق سیم میشون  :جرایم
علیه جمع ا جرایم علیه شتخص .این دا نوع جرایم با هم منفااق ق ریرا احستاسات ا خشمی را
که برمیانگیزن ق برابر نیست .در ننیجه ااک شهاب منفااقی را میرلب  .در جوامعی که اررشها
خصتتیصتتة جمعی دارن ق ااک شها شتت ی قر استتت؛ ریرا اررشهایی که قوستتط بزهکار ن ض
شت هان ق داراب م زلت بیشتنرب بوده ا ب ین ستان خشتم ا احساسات اجنماع را براب ق ابل با آن
 . 8به همین دلیل استتت که اجراب عل ی مجارات اع اح مجرمان مواد مخ ر ار ستتال  8299به بع بیشتتنر شتت  .حنّی یکی ار
مستتتئوالن در ارقباط با اع احهاب مربوط به مواد مخ ر در مأل عاحق در ستتتال 8299ق بیان داشتتتنه بود« :بع ار اع اح این انراد
قلفنهاب ریادب به ما ش که ار این کار ما ق ردانی ا قشکرات ریادب ش » (کیهانق )8299/8/81ق (به ن ل ار م نی قهفرخیق
.)322 :8269
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شعلهار میسارد .در ااقعق ناصلة میان مجرح ا اررشی که ن ض ش ه آنی ان ریاد است که باعق
میشود هیچ گونه همرادپ ارب نسبت به مجرح احساس نشود (دارکیمق  .)8839 :8263به همین
دلیتل بود کته در ستتتالهتاب ااایتل ان الب ا ج تگ قـمیلی مجاراتهایی همیون اع اح براب
مجرمان مواد مخ ر در نظر گرننه شت ق ریرا چ ین جرایمی علیه یو ملّت ا ان الب قاره قأسیس
ا همی ین بته نوعی بیاحنرامی به شتتته اب ان الب ا ج گ قـمیلی بود .ب ابراینق جامعه هرگز
نمیقوانستت با آنان م ارا ک  .امّا همزمان با قـوّالت اجنماعیق قغییر اررشهاق ناصله گرننن ار
نضتتاب ملنهب ان البی ا داران ج گ قـمیلیق جرایم مرقبط با مواد مخ ر دیگر علیه یو نظاح
قاره قأسیس قل ی نمیش ن .
ب ابراینق احستاساقی که امراره در ننیجة این رننارهاب مجرمانه برانگیخنه میشون ق ار ش ّت
ا عمق گذشتتنه برخوردار نیستتن  .ب ینستتتانق مجاراتها دیگر آن ااک ش هیجانی ا پرق رت
ستتتابق نیستتتن ق بلکه ااک شتتتی موانق با احستتتاستتتات جامعه هستتتن  .ار این راق امراره اجود
مجارات هاب ج ی که درخور این ذه یّت ج ی باشتتت ق احستتتاس میشتتتود ا دیگر نیارب به
ستتترکوبی شتتت ی نیستتتت (دارکیمق  .)8839 :8263مجرحِ مواد مخ رق در این نضتتتاب ج ی ق
همردی

دشتتمن قل ی نمی شتتود .اا انستتانی استتت که ننوانستتنه خود را با جامعه قطبیق ده ا به

علّت مشتتکالت اجنماعیق اقنصتتادب ا نره گیق مستتیر رن گیاش قغییر کرده استتت .اگرچه به
علّت جرمی که مرقکب ش ت ه بای مجارت شتتودق مستتنـقّ اع اح ا حذف ار رن گی نیستتت .در
ادامه علل به اجود آم ن چ ین رایکردب در جامعة امرارب قوضیح داده میشون .

 .1-2تحوّل ارزشها و هنجارهای اجتماعی
پس ار پتایتان ج تگ قـمیلی بته ق ریج برخی ار اررشهاب اجنماعی قغییر پی ا کردن  .ق اعتق
سادهریسنیق گرایش به مع ویّت ا مذهب که در دهة  99خورشی ب منأ ر ار نضاب جبههق جامعه
را یک ستتت ا م ستتجم نگه داشتتنه بودن ق به مرارق به ایژه در جوامع شتتهرب ار ااایل دهة 79
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کمرنگ ش ن  .رینپسق نمایش راتق نابرابرب اجنماعیق ن ر 8ا غیره نیز در جامعه خودنمایی
میکردن  .اگر ننوانیم بگوییم که در این برهة رمانی اررشها منـوّل شت ن ق دستکم میقوانیم
ار رهور یو قضتتادّ اررشتتی صتتـبت ک یم .عواملی همیون خاموش ش ت ن شتتعلههاب ج گ ا
ن ت ان دشتتتمن مشتتتنرعق ااردات کتتاالهتتاب ختتارجیق قبلیغتتات قلویزیونیق برخی اقت امتتات
شتتتهرداربها (مان ایجاد نره گستتتراها)ق برخی برنامههاب رادیو ا قلویزیون ا  ...ار مهمقرین
دالیل قـوّل اررشها در دهة  79بودن (رنیعپورق  .)312 :8263در این دارانق میل نزای ة رنان
به آمورش رستمی ا غیررستمی ا قمایل به کستب استن الل اقنصتادبق شتهرب ش ن بیش ار 79
درص ت جمعیّتق باستتواد ش ت ن اکثریّت مطلق جمعیّت جوان کشتتورق رش ت به اشتتت ا درمانق
صت عنی شت ن ا اقّصتال بخشهاب مخنل

شتهرب ا راستنایی ار رریق قوسعة راهها ا رسانههاق

ران نزای ة پییی ه ش ن ق سیم کار اجنماعی را قسریع کرد (جالئیپورق  3.)494 :8263این امر
بته ع ی ة جامعه شتتت استتتانی همیون دارکهایمق قأ یرب مهم در نوع ا چگونگی اعمال ااک ش
اجنماعی دارد ا در مجموع باعق کاهش ش ّت ااک ش اجنماعی خواه ش .
با اجود اینق اگرچه آغار ق ریجی قـوّالت اررشی ار ااایل دهة  79آغار ش ق در قـوّالت
قانونی این دارة رمانی (اصالحیّة قانون اصالم قانون مبارره با مواد مخ ر مصوّب )8279ق اع اح
 . 8ن ر با قوجّه به نضاب اجنماعی گاهی اررشی مثبت قل ی ا نامی دیگر (مان ق اعت) به خود میگیرد ا در رمان ا مکانی
دیگرق اررشی م فی ش اخنه میشود (رنیعپورق .)829 :8263
 .3همی ینق نمیقوان ار قأ یر برنامههاب قوسعه در این داره غانل ش  .به ع ی ة برخی جامعهش اسانق چ ین برنامههایی ننایج
نره گی ناخواستنه اب را نیز دربر دارد .قوضتیح آنکه قوستعه نوعی انشعاب ار اصل ا قفرّع ار جمع است .به عبارت دیگرق با
اجراب برنامههاب قوسعهق ناصلهها بسیار میشود که این موضوع ار م ظر مردمی ا نره گیق آسیبپرار است .م طق نا صله ا
ج اییق هر چ ممکن است در ساحتهاب اقنصادب ا سیاسی بهرهارب را انزایش ده ق امّا در حورههاب نره گی میقوان
عکس عمل ک  .د ر ااقع به دلیل قوّت ا شت ّت یاننن قوسعهق خصیصههاب م فی آن در حورههاب گوناگون انزایش یان نه ا
برار پیت ا می ک  .یع ی قوستتتعه با بر هم ردن مب اهاب قفکیو ست ت ّنی در جامعه ا ایجاد قفکیوهاب ج ی ستتتودانگار ا
لذّتستاالرق به ننایج غیرم ط ی م جر میشود .رگههایی ار چ ین نرای ب  -که به دلیل پراژههاب م رنسارب بع ار ج گ
قـمیلی به اجود آم  -در جامعة ایرانی نیز قابل مشتتاه ه استتت .براب ارالعات بیشتتنر ب گری به :ع بربق موستتی.)8264( .
«موانع معرننی بوحان یشی قوسعه در ایران»ق مجله برنامهریزب رناه ا قوسعه اجنماعیق شماره 33ق ر .71
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در مأل عاح که در ستتال  8297مجور قانونی گرننه بودق 8ب ان قغییر باقی مان  3.همی ینق با قوجّه
بته این اصتتتالحیتّه مجارات اع اح ار جهاقی کاهش ا ار جهاقی دیگر انزایش یانت .برار چ ین
نرای ب را میقوان به دا گونه قفستتیر کرد .نخستتت ای که قصتتویب م رّراقی که بر عکس نرای
آراح ش ن احساسات جامعه می باش ق در ااقع ااک شی ار سوب م امات نسبت به قـوّل اررشها
ار یو سو ا نسبت به رش جرایم (ب ان قوجّه به قغییرات به اجودآم ه در احساسات اجنماعی)
ار سوب دیگر است .قوضیح آنکه قغییر اررشها ا ه جارهاب اجنماعیق به ایژه در مرحلة گذارق
باعق شتت ّت یاننن انـراف ا جرح نیز خواه شتت  2.در دهة  79آستتیبهایی همیون ضتتتع
مراعات قواع اخالقی (دراغگوییق ق ش میان اعضتتتاب خانوادههاق همستتتایههاق بیاعنمادب )ق
درص ریاد ن رق اعنیادق بیکارب ا حاشیهنشی یق رش ضرب ا جرمق قنلق دردبق جرح ا ج ایتق
رشت رالقق انزایش مصترف ستیگارق انزایش قننراشتیق انزایش مصترف قررهاب مسکن ا
شتتتادبآار ا غیره برار پی ا کرد (جالئیپورق .)491 :8263ب ابراینق هرچ در این دارة رمانیق
در م ایستته با نضتتاب ان الب ا ج گق قوانق ح اکثرب در ارقباط با اع اح اجود ن اشتتتق امّا با
قوجّه به برار جرایم ا انـرانات ج ی ق اع اح باقی مان  .ار اصتتالحیّة قانون مبارره با مواد مخ ر
در ستال  8279آشکار است که موارد مطرمش هق ااک شی در م ابله با گسنرش راانگردانهاب
ص عنی بوده است.

 .8مادة  6ا  88قانون اصتالم قانون مبارره با مواد مخ ر ا الـاق موادب به آن مصتوّب  82973132مجمع قشخیص مصلـت
نظاح.
 .3همانرور که آم قا پیش ار 8297ق مجارات اع اح ب ان مجور قانونی در مأل عاح اجراء میش .
 .2انزایش جرایم به دلیل قـوّالت اجنماعی ار دهة  8679به بع ا در ننیجهق شتت ّت یاننن مجاراتها در برخی کشتتورهاب
غربی را نیز شتای بنوان در همین راسنا قفسیر کرد .البنه با این قفاات که در ای جا اگرچه ش ّت مجارات بیشنر میشودق نوع
آنق یع ی رن انق مطابق با احستتاستتات اجنماعی استتت .براب ارالعات بیشتتنر ب گری به :غالمیق حستتین« .)8211( .ستتیاستتت
کیفرب سلب قوان بزهکارب»ق مجله قـ ی ات ح وقیق شماره 19؛ راهربق سمانه .)8263( .سیاست کیفرب سخنگیرانهق چاپ
االق قهرانق نشر میزانق ر  899به بع .
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قفسیر داّح در رابطه با چرایی ش ّت مجاراتها در حورة مواد مخ ر در دهة  79آن است که
بگوییم در آن رمانق قـوّل در اررشهاب اجنماعی آنی ان نبود که در شتتتکل ا نوع مجاراتها
بته ایژه در مجتارات اعت اح در مواد مخت ر قأ یر بگذاردق ریرا چ ین قـوّلی نیارم گذر رمان ا
قثبیت اررش ها ا ه جارهاب ج ی در ستطح گسنرده است .البنه بای به این نکنه نیز قوجّه داشنه
باشتیم که مؤ ر ااقع شت ن اررش هاب ج ی ق به شترایط گوناگونی اابسنه است؛ ساخنار سیاسی
م استبق شبکة راابط اجنماعی قوبق راشهاب م اسب بسیج مردحق اننخاب اسنراقژب م اسب بر
راب معتادلتة ذه ی انراد در ارقبتاط بتا نتایت ه ا ضتتترر پذیرش یو ه جارق شتتترایط مـیطی ا
ایژگیهاب شتخصتتی انراد ار مهمقرین این عوامل هستتن (رنیعپورق  .)183 :8217به همین دلیل
استت که با نراهم ش ن نسبی شرایط مذکور ا قوسعة اررشهاب ج ی ق رمزمة قـوّل در قوانین
ار دهة  19آغار شت  .قصتویب قانون ح وق شهران ب را میقوان سرآغار این قغییرات مـسوب
کرد .همی ینق در ستتال  16اصتتالحات قانون مبارره با مواد مخ ر ار مجمع قشتتخیص به مجلس
شتوراب استالمی ااگذار شت  .نرای ب که به مع اب ناصله گرنننِ کیفرگذارب ار نضاب سیاسی
بود .در ادامة این ران ق در دهة  69بود که قـوّالت اجنماعی در قانون مجارات اسالمی ا قانون
آیین دادرستی کیفرب شتکل عملی به خود گرنت .استتنفاده ار جایگزینهاب حبسق ع ح امکان
اجراب رجمق مم وعیتّت مجتارات در مأل عتاح ا بتاالخره کتاهش مجتارات اع اح در حورة مواد
مخ رق همه در همین راستنا قابل قفستیر است .به رور کلیق قـوّل ار سیاست کیفرب اننراقی در
جرایم مربوط به مواد مخ ر به ستوب ستیاستت کیفرب عمومیق حاکی ار کاهش ش ّت ااک ش
اجنمتاعی استتتت .مواردب متان ت قابلیّت قج ی نظر بر ربق قواع ا م رّرات عمومی 8ا پذیرش
قع ّد قضتتات 3در رستتی گی به جرایم مرقبط با مواد مخ ر نیز مؤیّ این دی گاه استتت .قغییر در
قوانین مذکور حاکی ار آن استتتت که احستتتا ستتتات اجنماعی هم در شت ت ّت مجارات ا هم در

 .8مادة  431قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب .8263
 .3مادة  367قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب .8263
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چگونگی اجراب آن مؤ ر استتتت .البنه در ادامه خواهیم دی که عوامل دیگرب همعرض با قغییر
اررشها ا احساسات اجنماعی در این نرای بای مورد قوجّه قرار گیرن .

 .2-2دولت-ملّت مدرن

2

ع ح پیشتتترنت ا براکراستتتی دالتها یکی ار مهمقرین مـرّعهایی استتتت که باعق شتتت ّت
مجارات ا به خصور اسنفاده ار اع اح میشود .قاریخ مجارات در غرب بیانگر آن است که در
رول قرن نوردهمق در بسیارب ار کشورهاب غربیق ار خشونت در جامعه کاسنه ش  .هر چ این
امر دالیتل من وّع ا گوناگونی داشتتتتق امّا مهمقرین علّت کاهش خشتتتونت دالنیق به ایژه در
موضتوع ااک ش هاب کیفربق قأستیس نهادهاب مخنل

در پی پیشترنت جامعه بود .در این برهة

رمتانیق نهتادهاب نظمده هاب مان ارقش ا نیراب پلیس قوستتتعه یانن  .انزان بر اینق دالت-
ملتّتهتاب جت یت ق ررنیّتهاب ک نرل اجنماعی خویش را  -ار رریق براکراستتتیهاب دالنی ا
م رّرات قانونی  -نهادی ه ستارب کردن ا م ابع ج ی ب ار رضتایت عمومی همیون ناسیونالیسمق
دموکراستتتی ا شتتتهران ب را پرارش دادن  .در دهة  8169میالدبق برخی بیمههاب اجنماعی ا
م انع رناهی نراهم شت ن  .ننیجة این موارد آن بود که نمایش احشتبرانگیز خشونت دالنیق به
ع وان یو امر استتتاستتتی ا حیاقی در بستتتیارب ار کشتتتورها منوقّ

شت ت  .در پی این قـوّالتق

حکومتها به ق رتهایی ار ستتترکوب ا مجارات مجهز شتت ن که دیگر نیارب به ریخنن خون
ن اشتتتن  .پس هر چ ر که نمایش اع احق با قوجّه به اضتتتعیّت جامعه کمنر ضتتترارب باشتتت ق
مشراعیّت آن هم کمنر است .بهااسطة قوسعة اجنماعق رینپس اع اح ا خشونتق با سیاستهاب
لیبرال -دموکرات کته راابط دالتت ا شتتتهرانت را قعری

کرده بودنت ا همی ین بتا م نیّت ا

احستاستات بشترب که به رور نزای هاب قصتویرب ار حکومت نخبگان را شتتکل داده بودن ق در

 .8ع وان مذکور ار م بع پیشرا برگرننه ش ت ه استتت :نوبهارق رحیم .)8269( .اجنهاد کرامتم ارق در« :ن ه ا ق بیر» یادنامه
آیتاهلل ستی عب الکریم موستوب اردبیلی (ره)ق به کوشش مـم ق ی ناضل میب بق مرکز ق ظیم ا نشر آ ار آیتاهلل موسوب
اردبیلی (ره)ق ر .148
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قعارض بود .به موارات امنقر شتت ن دالتهاق مـ ادیّتها بر خشتتونت بیشتتنر ا رن گی نردب
اررشتم قر میشت  8.در ننیجهق نهاد کشننِ دالنی به سوب نراپاشی سوق داده ش  .رهور دالت
ع النیتّتق نهتادهتایی چون عت التت کیفرب قوستتتعتهیتاننتهق دادستتتنانها ا پلیسهاب حرنهابق
دادگاه هاب م رنق سیسنم کیفرب مبن ی بر رن انق آرادب مشراط ا نهاد قعلیق را با خود به همراه
داشت .این پیشرنت ها باعق ش قا قصمیم در امور مجارات به دار ار باریگران سیاسی ا به رور
نزای هاب در دست منخصّصان ع الت کیفرب که قصمیمهایشان مبن ی بر اه اف سیسنم ع الت
کیفرب بودق قرار گیرد (.)Garland, 2011: 50
چ ین نرای ب در ارقباط با نوع مجارات بستنگی به سترعت پیشرنت جامعه دارد .ب ا به همین
دلیل میقوان گفت که یکی ار دالیل شتتت ّت مجارات در کشتتتورمان ع ح قوستتتعة دالت بود.
قوضتتیح آنکه در ااایل ان الب ا حنّی در رمان ج گق ار یو ستتو بستتیارب ار نهادهاب ادارب ا
دالنی سابق م ـل ش ه بودن (قاجیوق  )79 :8262ا ار سوب دیگر نهادهاب حاکمیّنی ج ی به
صورت کامل شکل نگرننه بودن  .در آن شرایطق ق ها راه برخورد با بزهکارانق ااک ش ش ی ا
انن اح بود .امّا اک ون با قوجّه به پیشترنت کشتتورق هم ار لـات امکانات براب اصتتالم ا بارپرارب
بزهکاران ا هم ار م ظر علمی در استتنفاده ار یاننههاب جرحشتت استتیق قـوّالت عظیمی صتتورت
گرننته استتتت .ب تابراینق در دنیتاب امرار «حکومتها با استتتنفاده ار نهادهاب مخنل

اجنماعی

می قوان ت رننار شتتتهران ان را ک نرل ک  .برخوردارب دالت ار امکانات منع ّد ا م ابع من وّعق
این پیاح را دربر دارد که براب ک نرل جرح نیار به ااک شهاب سرکوبگرانه نیست» (نوبهارق :8269
 .)148همی ینق احستتاستتات جامعة امرارب کشتتورمان با جامعة رمان ان الب ا ج گ قا ح اد
ریادب منفاات استت .چ انکه بیان ش ق با قوجّه به ناصله گرننن ار نضاب هیجانی ا احساسی آن
رمانق قـوّل در اررشها ا آراح شت ن احستتاستتات اجنماعیق جامعة امرارب آن حجم ار اجراب
عل ی مجارات اع اح را براب بزهکاران مواد مخ ر نمیقوان قـمّل ک  .به همین دلیل استتت که
 .8قابل ذکر استتت که چ ین پیشتترنتهایی احستتاستتات م رن را نیز منـوّل ا به ع وان مانعی براب استتنفاده ار اع اح ق ویت
کردن (.)Garland, 2011: 53
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قبل ار قـوّالت قانونیق قغییراقی در رمی ة اجراب مجارات رخ میده ؛ ب ین صتتتورت که اع اح
ار سطح شهر به پشت دیوارهاب رن ان م ن ل میشود.

 .3-2تحوّل در روش مجازات اعدام
قاریخ مجارات اع اح بیانگر آن استتتت که قـوّل در چگونگی اجراب مجارات اع اح ا همی ین
قغییر مکان اجراب آنق ااک شتی نستبت به شترایط اجنماعی جامعه استت .قوضیح آنکه ار اااخر
ست ة هف هم میالدبق ب اب س گی چوبة دار به اسیلة ساراکارهاب موقّنی که ار دی عموح پ هان
بودن ق جایگزین شت  .دستتنههاب اع اح در پاب چوبة دار کم شت ن ا ستتپس به رور کلی ار بین
رنن  .داربستت اع اح قا قستمنی پوشتی ه ش ق به رورب که جس آایزانش ه قابل مشاه ه نبود.
بعت ًا داربستتتت اعت اح ار مکتان عمومی بته داختل حیتاط رن ان ن ل مکان کرد .جشتتتن بزرگ
حلق آایزکردن نتاپت یت شتتت  .در ابن ا در حیاط رن ان به قع ادب ار انراد اجارة مشتتتاه ه داده
می ش ق امّا بع ها این قع اد ن ط به شهود کاهش یانت .با انن ال اع اح ار نضاب عمومی به رن ان
دالنیق همان گونه که الیاس 8میگوی ق م اماتر اع اح را در پشتتت صتتـ ة رن گی قرار دادن ا
آن را به ع وان نرح ج اشت هاب ار رن گی در نظر گرنن ( .)Garland, 2011: 55مراستتم اع اح
قب یل به یو امر «دناعی ا نه نمایشتی» شت ا قابلیّت دی ا استنماع آن به شت ّت کاهش یانت.
خصتیصتة شتکلی اع احق در نرای پشتت صتـ هق ار ستراصت اب عمومی به سکوت م ن ل ش .
می قوان گفت که اع اح م رن ری سته مرحله ار رن گی رخت بربست :نخستق ار نظر مکانی ا
ناصلهاب :ار نضاب بار به داخل رن ان .داّحق ار لـات جغرانیایی :ار جامعة مـلیق یع ی جایی که
جرح رخ داده استتق به رن ان که کیلومنرها با آنجا ناصتله دارد .سوّحق ار لـات معرنتش اخنی:
ار یو حورة دستنه ااّل که هر لـظة آن قجربه بودق یع ی جایی که مردح با چشتتم ا گوش خود
اعت اح را درع میکردن ت ق بتته حورهاب ار «آگتتاهی اننزاعی»ق یع ی جتتایی کتته مردح ار رریق

1. Elias.
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رارنامهها ا کلیشتتههاب نره گی به صتتورت غیرمستتن یم میدانستتن که اقّفاقاقی رخ داده استتت
(.)Garland, 2011: 55-56
در ست ت ة نوردهم میالدب مجارات مرگ نه ق ها به ع وان یو نهاد کارکردگرا م ّ نظر نبودق
بلکه به رور نزای هاب به یو مستتتألة قفرقهآمیز قب یل شت ت ه بود .در پی اعنراضهاب نخبگان ا
اکثریّت جامعهق در کشتتورهایی نظیر انگلستتنان ا نرانستته که راشهاب ق یمی اع اح را  -به دار
آایخنن ا گیوقین  -ادامه میدادن ق مجارات اع احر م ستتتوخ ا ار رااج انناد .امّا در امریکا که با
استتتنفاده ار قک ولوژبهاب ست ت ة بیستتتنمق راشهاب اع اح را «به رار» کردن ا به نفع صت ت لی
الکنریکی ا یتا اقتاق گتارق ر تاب دار را ک ار گذاشتتتن ا به همین قرقیب در دهههاب  8619ا
 8669قزریق کشتتت ه راشتتتی براب مجارات اع اح شتتت ق اعنراضتتتات کمنرب ار ستتتوب عموح
برانگیخنه شت ( .)Garland, 2011: 62نارغ ار انن ادات بسیار مهمّی که نسبت به اسنفادة سیسنم
کیفرب امریکتا ار مجتارات اعت اح اجود داردق قغییرات موجود در آن قتا حت ّ ریتادب حاکی ار
قوجّه به مستائل جامعهش اسانه ا احساسات اجنماعی است .به عبارت دیگرق با قوجّه به قـوّل در
احستتاستتات اجنماعیق دیگر جامعه ار نمایش اع اح استتن بال نخواه کرد ا صتترف آگاهی ار
اجود چ ین مجاراقی ا اجراب آن کانی است.
با اجود اینق ار م ظر م ن انق چ ین قـوّالقی نریبی عواحگرایانه بیش نیستتتتق ریرا کشتتتنن
انستان به هر شکلیق بار هم کشنن است .قغییر شکل اجراب کشننق چیزب جز انـراف ا قغییر ار
پرستش اصلی نیست .در ااقعق با چ ین نرای بق این پرسش که آیا براب اع اح ا کشنن انسانها
قوجیه یا ح ّی اجود داردق به یو پرستتتش ریباییشتت استتتی مب ی بر ای که ک اح راش کشتتتننق
انستانیقر ا با ستلی هقر استتق قب یل ش ( .)Garland, 1991: 151هرچ این ن

بجا ا صـیح

استتق قـوّالت صورتگرننه امرب نارغ ار مسائل نلسفی ا «بای ا نبای ها» است .این قـوّالت
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به رور چشتمگیرب با احستاستات ا نره گ اجنماعی ا سیاسی یو ملّت مرقبط است 8.بر ربق
این استتتنت اللق انزایش اجراب مجارات اع اح قاچاقییان مواد مخ ر در نضتتتاب ااّلیّة ان الب ا
داران ج تتگ قـمیلی در م ظر عموحق بیش ار آنکتته مرقبط بتتا نظریتتههتتاب نلستتتفیق همیون
باردارن گی ا یا دی گاه هاب کیفرش اخنی باش ق انعکاسی ار شرایط آن رمان است .چ انکه گفنه
آمت ق بتا اجود ای که قا پیش ار ستتتال  8297نص قانونی براب اجراب مجارات اع اح در مأل عاح
اجود ن اشتت ا حنّی دالیل من وّعی همیون مم وعیّت مجارات مضاع ق حرمت ق فیر ار دینق
حرمتت اهن دین ا ررد ختانواده ا اقواح مـکوح در ق تابل با اجراب عل ی ا بات شتتت ه بودق امّا
یکی ار ادّعاهاب اصتتتلی موان ان اجراب عل ی مجاراتق استتتن بال مردح ار اجراء در مأل عاح بود
(امی ب ا عطوفق .)384 :8264
البنه در مورد ارقباط اجراب اع اح در مأل عاح ار یو ستو ا احنمال نستخ آن ار سوب دیگرق
میان نویست گان اخنالف نظر اجود دارد .آستتنین ستتارات ( )Sarat, 2001معن استتت که اگر
اع اح در مأل عاح اجراء شودق حسّاسیّتها را برمیانگیزد ا با اعنراض عمومی مواجه میشود .در
ننیجه لغو اع اح ستریعقر پیش می رادق ریرا مردح هر ق ر هم با اع اح موانق باش ق خیلی داست
نت ارنت در هر کوب ا بررن شتتتاهت آن بتاشتتت (هود ا هویلق  .)388 :8268امّا دیوی گارل
میگوی قاریخ گواه آن استتت که اع احها در مرحلة پیش ار نستتخق به دار ار چشتتم عموح ا در
پشتت صتـ ة رن گی اجراء میشون (هود ا هویلق .)Garland, 2002: 459-487()388 :8268
بر ربق نظر نخستتتتق اگر نرض ک یم کته اجراب مجارات اع اح مواد مخ ر در مأل عاح به همان
ش ت ّت دهة  8299ادامه پی ا میکردق امکان داشتتت ستتالها پیش اع اح کاهش پی ا ک ق ریرا با
انزایش اع اح در م ظر عموح ا رشت شتتبکههاب اجنماعی ا انن ال عکسها ا نیلمهاب مربوط به
آنهاق نوعی قضاد با احساسات اجنماعی به ایژه قـت قأ یر نشارهاب داخلی ا بینالمللی نهادهاب
 .8پرسشی مهم که در این قسمت پیش میآی علّت اجود مجارات اع اح در امریکا به ع وان یو کشور م رن است .براب
یاننن پاسخ این پرسش ب گری به :مرادب حسنآبادق مـسن .مـمودب جانکیق نیرار« .)8268( .بررسی قأ یر انکار عمومی بر
اب اب مجارات اع اح در غرب» ق مجله پژاهش امه ح وق کیفربق سال سوح شماره داحق صص.11-894 .
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ح وق بشتترب به اجود میآم  .در ننیجه اجنماع رادقر ار آنیه اننظار میرنتق نستتبت به چ ین
مجاراقی حست تّاست تیّت پی ا میکرد .با قوجّه به آنیه آم ق نظریة ستتتارات ب ان اجه نیستتتت؛ به
خصتور در جامعة امرارب که مردح نستبت به خشتونت حستّاستیّت نشتتان میده ا رننارهاب
دالتمردان را ریر نظر دارن ق این موضتوع بیشتنر قابل درع است .در دنیاب ک ونیق با قوجّه به
پیشرنت رسانههاب بیررف ا شبکههاب اجنماعی مجاربق دالتها دیگر ار آن ق رت انضباری
که نوکو دربارة آن صـبت کرده استق برخوردار نیسن  .اگر ننوانیم بگوییم که ق رت نظارقی
جامعه به ان ارة دالت نیستتق دستکم میقوانیم بگوییم که نظارت جامعه بسیار پیشرنت کرده
است.
امتّا در ارقبتاط بتا انت یشتتتة گارل که معن

استتتت اع اح در مرحلة پیش ار لغوق به پشتتتت

دیوارهتاب رنت ان قبعی میشتتتودق میقوان گفت این قـلیل نیز قا ح ّ ریادب با ااقعیّتها م طبق
است .ج ا ار قجربة کشورهایی که اع اح را لغو کرده ا مص اق این موضوع هسن ق شای بنوان
در مورد اع اح براب مجرمان مواد مخ ر در کشتتتورمان نیز آن را قأیی کرد .به عبارت دیگرق با
قوجّه به انن ال مجارات اع اح مجرمان مواد مخ ر به داخل رن ان ا م ع ار اجراب آن در

مأل عاح8

(با اجود ای ک ه مب اب اع اح در این جرایم باردارن گی استتت ا الرح استتت در م ظر عموح اجراء
شود)ق میقوان گفت ما اک ون در مرحلة پیش ار لغو

هسنیم3.

 .4-1پيشرفت فرهنگی-اجتماعی نخبگان و جامعه
پیشتتترنت نره گی به این مع استتتت که انستتتانها قا چه ان اره قوانستتتنهان در برابر مشتتتکالتق
راهکارهاب م استتب را بکار گیرن  .پیشتترنت نکرب نیز به همان ستتان استتت؛ یع ی هرچه یو
جامعه ا اعضتایش ق رت قفکّر ا علم بیشتنرب داشتنه باش ق بهنر میقوان به اه افشان دست
 .8م ع اجراب مجارات در مأل عاح ابن ا در بخشت امة ریاستت اقت قوّة قضائیه در سال  8219ابالغ ش ا سپس در قانون آیین
دادرسی کیفرب مصوّب  8263مورد پذیرش قرار گرنت.
 . 3ررم الـاق یو ماده به قانون مبارره با مواد مخ ر در راسناب کاهش مجارات در قاریخ  8269/7/83در مجلس قصویب
ا در قاریخ  8269/7/39به قأیی شوراب نگهبان رسی .

نگرشی جامعهشناسانه بر تحوّالت مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدر

949

یتاب ت (رنیعپورق  .)297 :8217راش مبارره با جرح ا انـراف نیز در همین چارچوب قرار دارد.
بای به این نکنه قوجّه کرد که پیشرنت نره گی ا اجنماعی در حورة ماهیّتق ش ّت ا چگونگی
اجراب ااک ش اجنماعی نستتتبت به ن ض اررشهاق قابلیّت ررم در مـورهاب منع ّد ا من وّع را
دارد .مواردب مان قوجّه به نگرش هاب اخالقیق آگاهی ا شت اخت نسبت به چرایی اقوع جرحق
همرادپ ارب نستبت به بزهکارانق قوجّه به قوستعة اجنماعق پیشترنت آمورش دانشگاهی ا  ...ار
این جملهان  .در ادامه به مهمقرین عواملی که باعق پیشتتترنت نره گی جامعه در ارقباط با بـق
مجارات شت ن ق اشتتاره خواهیم کرد .گفن ی استتت که چ ین نگرشهایی ابن ا در نخبگان جامعه
شکل خواه گرنت ا سپس با قوجّه به شرایط موجود (ساخنار سیاسی م اسبق اجود امکاناقی
همیون رستتانه ا شتتبکه اجنماعیق اضتتعیّت اقنصتتادب ا )...ق به اجنماع م ن ل خواه شتت  .به
عبارت دیگرق ابن ا نخبگان «اررشستارب» میک

ا با پذیرش این اررشها قوستتط جامعهق آنها

به «اررش اجنماعی» قب یل میشون ا قوانایی قأ یرگذارب عمیق ا گسنرده را پی ا خواه کرد.

 .2-4-1نگرشِ اخالقی-شرعی
نضاب اجنماعی ا علمی امرارب باعق رش چشمگیر مطالعات در حورههاب مخنل

در ارقباط

با مجاراتهایی همیون اع اح شت ه استت .پژاهشهاب انجاحش ه ار ج بههاب مخنل

به هرچه

راشتتتنقر شتت ن مبانی کاهش اع اح کمو کردهان  .یکی ار مهمقرین ج بههایی که میقوان به
استتتیلة آن اع اح در جرایم مواد مخ ر را بررستتتی کردق نگاه شتتترعی ا اخالقی نستتتبت به این
مجارات است.
برخی ار پژاهشتتتگران حوراب معن ت ن احکاح ا قوانی ی که با ح وق انستتتان ا کرامت اا
ناستتاراار جلوه میک ق مـصتتول قک یوها ا ن ون اجنهادب استتت که ار صتتانی اخالق عبور
نکردهان  .البنه پرسشی اساسی که در این قسمت پیش میآی آن است که ک اح نظاح اخالقی را
بای صتانی احکاح استن باری قرار داد؟ این پرسش به نوبة خود ضرارت ررم یو نظاح اخالقی
هماه گ با دی گاههاب استالمی را آشکار می سارد .با این حالق حنّی ب ان قرسیم نظاح اخالقی
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استتتالحق در مورد برخی گزارههتا نوعی داارب اخالقی اجمتاعی اجود دارد کته همة نظاحهاب
اخالقی دربتارة آن دی گاه یکستتتانی دارن (نوبهارق  .)122 :8269ب ینستتتانق اگر ما با قوجّه به
قرآن کریمق بته بررستتتی مجتارات اعت اح براب جرایم مواد مخت ر بپرداریمق بته استتتنث اء برخی
بزهکاران خار که مشتتمول مـاربه میشتتون ق نمیقوان به ی ین رستتی که براب چ ین جرایمی
می قوان اعت اح را قجویز کرد .بته عبتارت دیگرق اگرچته براب جرایمی همیون قنل عم ق حکم
قصتار به راشت ی در قرآن کریم بیان شت ه استق 8در مورد اع اح براب بزهکاران مواد مخ رق
چ ین صتتراحنی اجود ن ارد ا میان ن ه هاب استتالمی در مورد مب اب آن به شتت ّت اخنالف نظر
اجود دارد (اکبربق  .)397 :8276مذاکرات صتتتورتگرننه در مورد قخفی

مجارات اع اح نیز

بیانگر آن استت که نگاه به مجارات اع اح ار سوب م امات مربوطق بیشنر ار م ظر باردارن گی ا
بت ان قوجتّه بته مباحق شتتترعی ا اخالقی بوده استتتت (اکبربق  .)319 :8276چ ین موضتتتعی
(بیقوجّهی به مبانی شرعی) امراره هرگز قابل پذیرش نیست .به عبارت دیگرق «پرس ش ار ای که
چگونه میقوان حیات انستتانی حنّی مجرح را ستتلب نمودق ب ان آنکه در رابطه با عادالنه بودن یا
مؤ ر بودن آن ارمی ان داشنه باشیمق پرسشی هولانگیز ا قردی را استق این امر مخصوصاً در آن
دستنه ار نظاحهاب ع الت کیفرب که قانونگذارب ا قصتمیمستارب در خصور کیفیّت قوسّل به
پاستتخهاب کیفرب را مخصتتور شتتارع م ّس دانستتتنه ا قوجیه مجارات را مبن ی بر ارادة اب
میدان ق ضتراربقر مینمای » (غالمیق  .)9 :8268ب ابراینق آنیه ار نظر اخالق اسالمی میقوان
در مورد حکم اع اح براب بزهکاران جرایم مواد مخ ر گفت آن است که با قوجّه به ع ح قجویز
م ابع استتالمی ا همی ین مخالفت با کرامت انستتانیق بای در اعمال چ ین مجاراقی بستتیار احنیاط
کرد .استنفادة رایکردهاب جامعه ش اخنی ار این مباحق آن است که رش چ ین نگرشهایی در
میان پژاهشتگران ا اننشار آنها در میان قشرهاب نره گی ا سپس در سطح جامعه  -با اسنفاده ار
 .8در همین راستنا برخی ار پژاهشهاب می انی نشان دادهان که اگرچه اکثریّت جامعه امرارب ( 77درص ار جامعه آمارب
پژاهش مربوط) با مجارات قصار موان
بوده است (ن بق .)99 :8269

ق موان ت آنها با مجارات اع اح براب جرایم مواد مخ ر بسیار پایینقر ار این میزان

نگرشی جامعهشناسانه بر تحوّالت مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدر

941

رستانهها (به ایژه شتبکههاب اجنماعی)  -باعق شت ه استت قا نگاه کلی مردح نسبت به مجارات
اع اح در مواد مخ ر قغییر ک .
گفن ی است که گفنمان پژاهشهاب معاصر ( Sarat, 2001; Bowers et al, 1984; Lifton

 )and Michell, 2002غربی در ارقبتاط با اع اح نیز نشتتتانده ة قـوّالت چشتتتمگیرب در این
حوره میباشت  .استنفاده ار ااژهها ا عباراقی مان «کشنن دالنی»ق «دالت کش ه» ا «مرگ» در
پژاهشهاب برخی نویستت گانی که مجارات اع اح در امریکا را بررستتی میک ق به م ظور آن
استتت که لباس ریباب قانونی را ار قن «کشتتنن» درآارن ا آشتتکارا نشتتان ده که آنیه اقّفاق
اننادهق چیزب جز قنل نیست که سرپوش مجارات به خود گرننه است.

 .1-4-1همزادپنداری با بزهکار
همرادپ ارب مبن ی بر یو س ّت جامعهش اسی غ ی است؛ ار نوع آنیه جورج هربرت می به آن
اشتتاره کرده استتت« :خود» ق ها در صتتورقی به بارارب کامل میرستت که شتتخص بنوان ن ش
دیگرب را عه هدار شتود .در ااقعق ار م ظر نردب که داراب چ ین قوانایی استق غم دیگران غم
ااستتت ا رنج دیگران رنج ااستتت (مـمودب جانکی ا مرادبق  .)861 :8269همرادپ ارب نوع
درع ما ار دیگر انراد را شکل میده  .قردی ب اجود ن ارد که درع ما ناشی ار اعن ادق باارق
نره گق شیوة رن گی ا غیره نیز میباش  .امراره با ق ویّت آگاهیهاب عمومیق ش اخت جامعه
ار بزهکار بیشتتنر ار گذشتتنه استتت .مردح با قوجّه به شتترایط موجودق بزهکار را رادة اضتتعیّت
اجنماعیق اقنصتتتادب ا نره گی نابستتتامان میدان  .همی ینق ب یهی استتتت که رشت ت در مکان
جغرانیایی خار (به ع وان مثال در اسنانهاب مررب که قاچاق به رور ربیعی بیشنر است) باعق
می شتود انراد آن ناحیه بیشنر درگیر مواد مخ ر شون  .ب ابراینق براب جامعه قابل درع است که
نرد درگیر جرایم مواد مخ ر مستتنـقّ مجاراقی همیون اع اح نیستتتق ریرا بستتیارب ار عواملق
نراقر ار اننخاب اب بودهان .
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همان گونه که بیان ش ق همرادپ ارب مردح در گرا ش اخت ا آگاهی ار بزهکاران ا شرایط
آنان میباش  .به همین دلیلق نگرش ااّلیّة مردح به مجاراتق همیون یو رایکرد اخالقی است.
ار نظر آنها ع الت اقنضتا دارد مجرح به ستزاب اعمالش برس ا به ش ّت مجارات شود .با اجود
اینق پژاهشها نشتتان داده ان که هرچه دانش جامعه نستتبت به جرح بیشتتنر شتتودق نگرش آنها در
خصتتور نوع ا ماهیّت ستتیاستتت کیفرب قغییر میک  .ب ابراینق هر چ ااک ش عموح در اهلة
نخستت نستبت به ارقکاب جرحق معموالً ستخنگیرانه استت ا ااک شهاب نظاح ع الت کیفرب را
ستتتبتو ا نتاعتادالنه می دان ق امّا ه گامی که آگاهی ا به ایژه ارالعات قخصتتتّصتتتی آنها ار
ااقعیّتهاب پ ی ة مجرمانه همیون چرایی اقوع جرحق خصتیصههاب نردب ا اجنماعی مرقکب
انزایش مییاب ق مجاراتهاب شتت ی را من استتب نمیدان (keijser, 2007؛ به ن ل ار :نرجیها ا
م ستیق 849 :8263؛ غالمیق  .)296 :8261در ااقعق با نرای آگاهی مردح نستبت به اضعیّت ا
خصتتیصتتههاب بزهکاران استتت که حس همرادپ ارب ا یا برعکسق حس انن احگیرب در آنها
شتکل میگیرد .چ ین نگرشتی قرجمان پیشرنت نکرب جامعه است؛ به این مع ا که یو شخص
قا چه ان اره میقوان در رنجیرة راابط علّی پیش براد ا به قع اد بیشتتنرب ار عوامل ا راابط بین
آنهتا پی ببرد (رنیعپورق  .)297 :8217ار م ظر چ ین دیت گتاهیق مختالفت با ااک شتتتی همیون
مجارات اع اح نسبت به برخی بزهکاران مواد مخ رق حاکی ار درع ا قشخیص جامعه امرارب
ار راابط علتّت ا معلولی در ارقبتاط با چرایی اجود پ ی ة قاچاق مواد مخ ر استتتت .به عبارت
دیگرق جامعة امرارب میدان در شتتترایط ک ونیق بستتتیارب ار قاچاقییان ا حامالن مواد مخ رق
انرادب هستتن که ار م ظر اجنماعیق نره گی ا اقنصتتادب جزء قشتتر ضتتعی

جامعه مـستتوب

میشون ا ع ة ریادب ار آنها ار بابت بیکارب ا ن ر را به این جرح آاردهان  8.ب ابراینق ش اخت
 . 8در این باره ب گری به :قارنماب معاانت امور مجلس ریاستتت جمهوربق مذاکرات مجلس شتتوراب استتالمی دربارة ررم
الـتاق یتو متاده بته قتانون مبتارره با مواد مخ رق خالصتتته مذاکرات مجلس شتتتوراب استتتالمیق داره دهمق ستتتال داحق
یکص ت ابیستتتاس توّمین جلستتة عل یق  .8269/4/31همی ین ب گری به :پوربانرانیق حستتن .مستتائلیق امین« .)8269( .قـلیل
کیفرش اخنی مجارات اع اح در قانون مبارره با مواد مخ ر» ق نصل امه مجلس ا راهبردق سال بیستاچهارحق شماره نودایو ق
ر.849 .
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کلی جامعه ار بزهکارانق در شت ّت ااک ش اجنماعی مؤ ر استت .گفن ی است که اسن بال مردح
ار اعت اح براب بزهکتاران جرایمی همیون قنل عم شتتت ی ق به ایژه رمانی که بزهدی ه کودع
استتت ا همی ین براب منجااران به ع
همرادپ ارب نمیک

ناشتتی ار همین امر استتت که مردح با چ ین بزهکارانی

ا مجارات آنها را عادالنه میدان .

قوجّه به این نکنه نیز مهم استتتت که ار م ظر نظریة «مجارات ا انستتتجاح اجنماعی»ق شتتت ّت
مجارات به اهمیّت اررش اجنماعیِ ن ضش ه اابسنگی دارد .حال پرسش این است که در جامعة
امرارب کشور ماق آیا ارقکاب جرایم مرقبط با مواد مخ ر به همان میزانِ داران ان الب ا ج گ
قـمیلیق خشتم جامعه را برمی انگیزد؟ به ی ین خیر .این امر همان گونه که بیان شت ق ار یو سو
ناشی ار ش اخت جامعه ار نوع رن گی ا شرایط بزهکاران ا ار سوب دیگر به دلیل آراح ش ن آن
چیزب استت که دارکهایم ار آن به «اج ان جمعی» 8قعبیر میکرد .به عبارت دیگرق در شرایط
ک ونی ایرانق با گستنرشِ نرای اننشتار ارالعاتق راابط اجنماعی گستنردهق قوسعة قفکّر ح وق
بشتترب قـت قأ یر ه جارهاب درانی ا بیرانی ا  ...مجارات ش ت ی ب همیون اع احق به ایژه در
مأل عاح براب بزهکاران مواد مخ ر قابل پذیرش نیست .امراره نه ق ها جامعة ح وقی بلکه بسیارب
ار مردح به راهکارهاب اصالحی ا قربینی آگاه ش هان ا به آنها اعن اد دارن  .قـوّالت ایجادش ه
در قتانون مجتارات استتتالمی (استتتنفاده ار نوآاربهاب ج ی در اعمال مجارات ا ع ح امکان
اجراب مجاراقی همیون رجم) ا قانون آیین دادرستتتی کیفرب (انزایش ح وق منهمق مم وعیّت
اجراب مجارات در مأل عاح) نیز مؤیّ این دی گاه استتتت که نهاد ع الت کیفرب قا ح ّ ریادب ار
م ظر اجنماعی رارآم شتتت ه استتتت .قغییر در قانون مبارره با مواد مخ ر ا کاهش اع اح را نیز
میقوان در ادامة همین نرای درع کرد.
نکنه قابل ذکر دیگر آن استت که ار م ظر جامعهش اخنیق اگر جامعة امرارب مجارات اع اح
براب مواد مخ ر را همیون داران ان الب ا ج گ قـمیلی نمیپذیردق مالرح با این امر نیستتتت
 .8مجموعة اعن ادات ا احستاستات مشتنرع در میانگین انراد جامعه .ب گری به :دارکیمق امیل .)8218( .درباره ق ستیم کار
اجنماعیق قرجمه باقر پرهاحق چاپ االق بابلق نشر کنابسراب بابلق ر.77 .

781

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،زمستان 1397

که قـوّالت اجنماعی مثبنی رخ داده استت .قـوّالت دا ستویه بودهان  :به ع وان مثالق گسنرش
شتبکه هاب اجنماعیق اننشار ارالعاتق نوع پوششق نوع موسی یق نفوذ رایکردهاب بینالمللی ا
غیرهق هم مزایا ا هم معایبی را دربر دارن  .ب ابراینق بای قوجّه داشتتنه باشتتیم که نارغ ار مثبت یا
م فی بودن اررشهاب ج ی ق آنیه غیرقابل انکار است تق اقوع قـوّالقی است که در احساسات
جامعه ا نوع نگرش آنان نسبت به انرادب که قا پیش ار این «غیرخودب» قل ی میش ن ق قغییرات
شتتتگرنی به اجود آارده استتتت .ب ابراینق میقوان گفت کاهش مجارات اع اح ن ط اابستتتنه به
ننتایج کمّی همیون کاهش یا انزایش قاچاق مواد مخ ر ا یا میزان اعنیاد نبوده ا نیستتتتق بلکه
قـوّالت کیفی (یع ی قـوّل در حستّاسیّتهاق اررشها ا ه جارهاب اجنماعی) نیز به ش ّت قأ یر
گذارن .

نتيجه
مجتارات اع اح در حورة جرایم مواد مخ ر ستتتالهاب منمادب استتتت که به ع وان یو معماب
پییی هق نظاح ع الت کیفرب ا پژاهشتگران این حوره را به خود مشغول کرده است .قـلیلها ا
انت یشتتته هاب گوناگون در مورد چ ین مجاراقی ار ابن اب رهور آن قاک ون اجود داشتتتنهان  .با
اجود مباحق ا نزاعهاب بیشتتمار در ارقباط با مب اب نلستتفی ا قوجیه مجارات اع احِ بزهکاران
مواد مخ رق ار م ظر برخی ار مستتتئوالن ا پژاهشتتتگران همة امی ها بر باد رننه استتتت .انزان بر
انزایش انن ادات به مبانی قوجیهک ة اع احق اه اف کیفرشت استتانهاب که با چ ین مجاراقی دنبال
می شتت هق همیون ستترابی بیش نبوده استتت .ننایج به هیچ اجه با آنیه اننظار میرنتق ستتارگار
نیستتتت .نه اع اح عل ی در ستتتالهاب پس ار ان الب ا داران ج گ قـمیلی قوقّعات را برآارده
کرد ا نته اعت اح هتاب دران رنت ان قاچاق را کاهش داده استتتت .چگونه میقوان چ ین مستتتئلة
غامضی را قوجیه کرد؟ به نظر میرس بای نوع نگرش خود را قغییر دهیم قا با دی گاههاب نوی ی
در قـلیل مجارات آش ت ا شتتویم .رایکرد جامعهش ت استتانه با نگریستتنن به مجارات به ع وان یو
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پ ی ة اجنماعی که در رول حیات خود در قعامل با ستتایر نهادهاب اجنماعی در نوستتان استتتق
میقوان ابعاد ج ی ب را به راب ما بگشای .
جامعه شت اسی مجارات پژاهش پیرامون نیراهاب اجنماعی مؤ ر در شکلگیرب نظاح کیفرب
ا البنته قتأ یرب را کته مجتارات من تابالً بر جتامعته داردق م ّ نظر قرار میده  .نیراهاب اجنماعی
همیون مذهبق ستتیاستتتق نره گ ا غیره در جهتدهی مجاراتها ا نظاح کیفرب به صتتورت
مؤ رب عمل میک  .ار م ظر جامعهشت اخنیق مجارات ار یو ستو میقوان راهی براب ش اخت
اررشهاب یو جامعه باشتت ا ار ستتتوب دیگر خود نیز در اررشستتتارب مشتتتارکت میک  .با
رایکرد جتامعهشتتت اخنی قالش میشتتتود قا به عوامل اجنماعی قغییر ا قـوّل مجارات نیز قوجّه
شتتتود .بر ربق برخی رایکردهاب جامعهشتتت اخنیق قغییرات در مجاراتق نشتتتانده ة قـوّالت
اجنماعی استتت .در همین راستناق قاریخ مجارات اع اح حاکی ار آن استتت که انزایش ا کاهش
میزان استتنفاده ار این مجارات بیارقباط با اضتتعیّت اجنماعی ا نره گی جامعه نیستتتت .بر ربق
رایکردهاب جامعهش ت اخنیق آنگاه که اررشهاب اجنماعی در رول رمان بهااستتطة قغییراقی که
ناشتتی ار پیشتترنت علمق قـوّل عادا ت ا رستتوحق حوادث ستتیاستتی همیون ان الب ا ج گ ا ...
قغییر پی ا میک ق میزان ا چگونگی اجراب مجارات نیز منـوّل میشود.
قاریخ مجارات اع اح براب بزهکاران مواد مخ ر در کشتتتورمان بیانگر این مطلب استتتت که
میزان ا راش اجراب این مجارات در سالهاب پس ار ان الب ا در داران ج گ قـمیلیق نوعی
ااک ش احساسی ناشی ار خشم جامعه ا نشئتگرننه ار نضاب ملنهب سیاسی ا اجنماعی بود .در
آن رمانق قاچاقیی مواد مخ ر در ک ار اابستتنگان رژیم ستتابقق همیون «دیگرب ا غیرخودب»
نگریستتنه ا ااک شتتی ستترکوبگرانه را همان ستتایر «غیرخودبها» منـمّل میش ت  .ب ابراینق براب
اعمتال مجتارات اعت اح نستتتبتت بته قتاچاقییان مواد مخ رق نه ق ها م اامت اجنماعی صتتتورت
نمی گرنتتق بلکه اجراب مجارات در مأل عاح که حاکی ار نوعی همراهی اجنماع با نظاح ع الت
کیفرب بودق نیز با اسن بال مواجه میش  .امّا در گذر رمان ا با قغییرات اجنماعی ا نره گیق دار
شتتت ن ار نضتتتاب ان الب ا ج گ قـمیلیق پیشتتترنت دالتق ق ویت پژاهشهاب علمی ا در
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مجموع با قـوّل اررش هاب اجنماعی ا آراح ش ن احساسات اجنماعیق چ ین مجاراقی نه ق ها ار
سوب نخبگان بلکه ار سوب کارگزاران کیفرب ا همی ین جامعه مورد قردی قرارگرنت؛ قا آنجا
که اع اح ار مأل عاح رخت بربستت ا دار ار چشمان جامعهق به پشت دیوارهاب رن ان م ن ل ش .
این امر ار لـات جامعهشت اخنی بستتیار مهم ا مع ادار استتت .در ااقعق نماد ع ح همراهی جامعه با
مجتارات اع اح براب بزهکاران مواد مخ رق همین انن ال مجارات ار مکان عمومی به یو مـیط
بسنه است .البنه نبای ار قأ یر احساسات جامعه امرارب که یو معیار جامعهش اسانه در پذیرش یا
رد مجاراتها استق نیز غانل ش .
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Abstract
In the present study, apart from the penological and philosophical aspects, the effect
of sociological changes and factors on the increasing use of the death penalty
alongside its reduction in relation to drug crimes are studied. That being so, a question
which is addressed in this study is: How can punishment and social solidarity theory
can explicate the main reasons of increasing use of death penalty for some drug
traffickers in early years of the Islamic Revolution and over the Iran–Iraq War (19801988), and public execution? At that point in time, the execution of death penalty was
an emotional expression and a reflection of community anger against the violation of
social values. Hence, the death penalty has presented the most significant function in
such social atmosphere. However as the time passed, the attitude of people and elites
towards the punishment, especially towards inflicting the death penalty on drug
criminals, was upgraded. One of the most important signs of mentioned evolution is
the non-execution of the death penalty in public.
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