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 فصل اول
 کلیات

بل از قاست و  ي شدهبرنامه تربيتی اسالم براي رهایی انسانيت از گمراهی، فساد و تباهی پی ریز

ه دیه دادهت را هرچير به تزکيه نفوس و تربيت انسان پرداخته و به انسان صالح تقوا و عباد

 شکاندهذات، غرور توسط این خليفه الهی خاست تا ریشه مفاسدي همچون خودپسندي، حب 

رار قدنظر شود وراه سعادت و کمال به روي وي باز گردد. از سوي دیگر اصالح محيط را م

ساد ر مراکز فها، قمار خانه و سای الت جرم و جنایت و فساد مانند ناعدالتیآدهد و ادوات و می

ید و آفراهم  ان هانه رشد و تعالی انسو فحشا را به طور کامل از صفحه اجتماع محو کند تا زمي

ه کاست  زمينه جرم و جنایت به کلی ریشه کن شود. اهداف نظام جزایی در اسالم متعدد

به  احترام وفراد امهمترینشان عبارتند از: اجراي عدالت، حراست از ارزشها، پاسداري از حقوق 

و  نفوس اب جرم، تهذیبآزادي آنان، تأمين امنيت و حفظ نظم عمومی، پيشگيري از ارتک

ز اهکار افظ گنحاصالح افراد جامعه، ارعاب دیگران، تطهير و آمرزش گناهان، کفّاره ذنوب و 

 عذاب آخرت، اکنون به تصریح پاره اي از مهمترین اهداف می پردازیم.

 گفتار اول: تأمین عدالت و امنیت اجتماعی

در ابعاد فردي و اجتماعی از اصول گرایش به عدالت و تالش در جهت استقرار نظم و امنيت 

الم توان گفت که مجازات از دیدگاه اسزیربنایی نظام حقوقی اسالم می باشد. بر این اساس می



ارعاب از ارتکاب جرم به واسطه مجازات به صورت علنی / 10 

 

در راستاي تأمين عدالت کيفري تشریح شده و این عدالت در قصاص کامالً محسوس و قابل 

کند که جانی را میدرک است، چرا که نظام اجتماعی و نياز فطري و ذاتی انسان اقتضاء 

بوسيله اجراي قصاص از تکرار اعمال مشابه  و همچنين مجنی عليه یا وابستگان و اطرافيان وي 

 1را از انتقام گيري هاي جاهالنه و متعصبانه باز داشته و امنيت و آرامش را به جامعه باز گردانيم.

پاشيده خواهد شد: و در اجتماعی که عدالت حکم فرما نباشد، آن اجتماع بزودي از هم 

کند که از طرفی خادمين و بنابراین عدالت حکم می« الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم»

نيکوکاران مورد تشویق قرار بگيرند و مجرمين و بدکاران تنبيه شوند، و از طرف دیگر مجازات 

اهميت خطایش تنبيه  هر یک از مجرمين را نيز متناسب با جرم او در نظر گرفته و او را به نسبت

دارد که مبارزه با معصيت و گناه است و این توجه به آن بخش از کيفرهاي اسالمی2کنيم.می

گيرد حمایت از جامعه انسانی است و در در حالی که شخصيت بزهکار مورد توجه قرار می

باشد،  شود که حيات اجتماع را با خطر مواجه سازد و مرتبط با مصالح جمعجرائمی منظور می

 مانند حد، قصاص، دیه که با توجه به جرائم مختلف تعيين شده است.

 گفتار دوم: اصالح نفس و تربیت بزهکار

اصالح مجرمين به وسيله تهذیب نفوس و دوري جستن از گناه از طریق عفو توبه گناهکار 

ی فرماید: بيانگر گذشت، رأفت و انسان سازي، تعاليم اسالمی است، چنانکه خداوند در قرآن م

که کرد توبه کرده و کار خود را اصالح نمود از آن پس خدا او را پس هر که بعد از ستمی»

 3«.خواهد بخشيد، که خداوند بخشنده مهربان است

هدف شریعت از نظام »گوید خود در همين رابطه می« القصاص»شيخ محمود شلتوت در کتاب 

تالش در جانب سعادت، جوامع بشري است  کيفري بطور مسلم، اصالح نفوس و تهذیب آنها و

                                                           
 .179سوره بقره، آیه « ولکم فی القصاص حياه یا اولی االلباب» . 1

 .9و  8،  تهران، انتشارات آرش، چاپ اول، صص 1352کيفرشناسی ، جاوید، صالحی، زمستان  . 2

 .39قرآن مجيد ، سوره مائده، آیه  . 1
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و با این هدف راه سالمی را مفيد تشخيص داده در پيش گرفته و در سوق دادن مردم به آن از 

 «هيچگونه کوششی فروگذار نکرده است.

شود که شریعت در وضع مقرّرات کيفري و اجراي آنها با توجه به این مراتب، کامالً واضح می

کند و زمانی که شبهه اي بوجود آمد و با ست که مصلحت ایجاب میبه آن اندازه حریص ا

مصلحت مورد نظر تعارض پيدا کرد و یا تشخيص داده شد که عفو و گذشت به صالح و 

توان از اجراي مقرّرات کيفري یا ادامه اقدامات کيفري اعمال شده تربيت او نزدیکتر است، می

 1«.تعيين کيفرها حفظ مصلحت جامعه استصرف نظر نماید، چون هدف شریعت اسالم از 

در نظام کيفري اسالم جهت تحقق بخشيدن به این هدف مهم یعنی اصالح بزهکار، شرایط و 

موانعی لحاظ شده تا از اجراي کيفرها حتی االمکان خودداري شود بعنوان مثال قيود و شرایطی 

که از کيفرها به خره هنگامیدر نظر گرفته شده که جرائم به راحتی قابل اثبات نباشد و باال

شود، اصالح و نوسازي مجدد بزهکار عنوان آخرین ابزار مبارزه عليه بزهکاري استفاده می

 2جهت بازگشت به زندگی عادي مدّنظر قرار گرفته است.

 گفتار سوم: ارعاب و پیشگیری

ا دارند، هشدار جامعه اسالمی با مجازات بزهکاران احتمالی که زمينه ي استعداد ارتکاب جرم ر

دهد که از ارتکاب جرم منصرف شوند، زیرا حتميت و قطعيت مجازات ها در حقوق اسالم می

قل سيروا فی االرض فانظروا کيف »کند، همچنانکه قرآن کریم می فرماید: ایجاد هراس می

د که اي رسول ما، این کافران را بگو در زمين سير کنيد تا بنگری»یعنی  3«کان عاقبه المجرمين

مقصود از جنبه ارعابی مجازات هاي اسالمی این است « عاقبت حال بدکاران چگونه بوده است.

                                                           
 .88، ص 1،  دارالکتاب االسالميه، ج 1361القصاص ، شلتوت، شيخ محمود،  . 2

 فت.را در نظر گر« اصالح و تربيت بزهکار»توان براي برخی از کيفرها، چون اعدام ، هدف د توجه داشت که نمیبای . 3

 .69سوره نمل، آیه  . 1
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که با اعمال کيفرها، از یک سو بزهکاران احتمالی نيز مرعوب شده و دیگر به سوي ارتکاب 

جرم روي نياورند.از دیدگاه اسالم که هدف اصلی خود را تربيت انسان و تعالی روحی او 

باز داشتن او از سقوط و انحطاط اخالقی، در رأس برنامه هاي تربيتی قرار دارد و داند، می

بخش زیادي از تعاليم اخالقی و احکام شرعی این امر مهم اختصاص یافته است. از دیدگاه 

اسالم، انسان باید به سطحی از بينش و اعتقاد قلبی برسد که نه تنها از ارتکاب جرم خودداري 

آن نيز متنفر و گریزان باشد. در شریعت اسالم امر به معروف و نهی از منکر نماید، بلکه از 

موجبات جلوگيري از ارتکاب جرم را فراهم می سازد و کيفر، به عنوان آخرین ابزار بازدارنده 

شود. فقها در بحث اهداف کيفرها به زاجر و رادع بودن آنها اشاره نموده اند. ابن محسوب می

است که باید مجازات توان بازدارندگی داشته باشد، یعنی آگاهی پيدا کردن  الهام حنفی معتقد

به آنها، انسان را از مبادرت به گناه باز دارد و دانستن آن بعد از ارتکاب گناه از بازگشت مجدد 

 1جلوگيري کند.

 : مفهوم مإل عام و علناولبخش 

 مبحث اول: مفهوم مالء عام

 گفتار اول: مفهوم لغوی

گفته »آمده است: « مالء»در مورد معناي  2مجمع البحرین پس از ذکر برخی شواهد قرآنیدر    

شود مالء، کنند و نيز گفته میشده، مالء جماعتی از مردم هستند که چشم و دل را پر می

راغب اصفهانی در    3«بزرگان و اشراف مردم را گویند که به قول و کالم آنها رجوع شود.

                                                           
 .302، چاپ هشتم، ص 2،  انتشارات ویستار، ج 75شامبياتی، هوشنگ، پایيز  حقوق جزاي عمومی،  .2

 .246و سوره بقره، آیه  43سوره یوسف، آیه  .1

،  ص 4 جيه االسالميه، ق، مجمع البحرین، تحقيق سيد احمد حسينی، چاپ دوم،مکتبه النشر التفاق 1408الطریحی، شيخ فخرالدین،  .2

222. 
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جماعتی را گویند که درااي یک دیدگاه و »آورده است « مالء»در مورد معناي « مفردات»

اندیشه واحد هستند و چشم ها را سيراب کرده ]چشمگيرند[ و جالل و عظمتی در دل می 

، ، انجمن2همچنين در نزد علماي علم لغت به معناي گروه مردم، گروه بزرگان« مالء» 1«افکنند

نيز آمده است.   عام در مقابل خاص؛  به معناي همگانی، همگان و تمام مردم  3محفل و آشکار

به معناي در معبر و کوي و کوچه و پيش همه، به « در مالء عام». و مفهوم لغوي 4آمده است

 5کار رفته است.

 گفتار دوم: مفهوم اصطالحی

ازار وچه و بمردم ک در اصطالح به معناي در انظار عموم و در معرض دید« مالء عام»تعبير در    

شود، بدین مفهوم است که که صحبت از اجراي کيفر در مالء عام میمی باشد و هنگامی

 ل رفت وو مح نمایش اجراي کيفر در ميان مردم، که اغلب در ميادین مرکزي شهر و یا روستا

دیّت گيرد، علی االصول بدون هيچگونه محدوو یا در محل ارتکاب جرم انجام میآمد عموم 

 و مانعی صورت گيرد.

ر حکم حاض توانند در صحنه اجرايدر مراسم اجراي کيفر در مالء عام، معموالً همه افراد می

 شده و اجراي کيفر بر محکوم را نظاره نمایند.

 

                                                           
 .776 ق،  چاپ اول،  دمشق و بيروت، درالقلم و دار الساميه، ص 1412المفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، . 3

 .166، ص 31لتاریخ العربی، ج ق، چاپ اول )دوره جدید(، بيروت، دارالحيا التراث العربی و موسسه ا 1416لسان العرب، این منظور،  . 4

، ص 13شگاه تهران، ج ، چاپ اول )دوره جدید(،  تهران، موسسه انتشارات و چاپ دان1373لغت نامه، دهخدا، علی اکبر، پایيز   .5

18945. 

 .13825ص،  ،9همان، ج . 6

 .18945، ص. 13همان، جلد  . 7
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 مبحث دوم: مفهوم علن

 غویگفتار اول: مفهوم ل

علن، العالنيه، نقطه مقابل سرّ و پوشيده است و اغلب در معانی و غير »آمده است: « مفردات»در 

گویند علن کذا و شود. نه در محسوسات عينی )اجسام(، و اینکه میمحسوسات به کار برده می

 1«اعلنته أنا؛ یعنی آشکار شده و من آشکارش کردم.

علن )ماخوذ از عربی با تغيير حرکت الم »می نویسد: « لنع»علّامه دهخدا در مورد معانی واژه 

به معناي آشکارا و « علنی»و 2«از کسره به فتحه( به معناي آشکارا، ضد سرّ، ظاهر و منتشر

 3به معناي به طور آشکار می باشد.« علناً »هویدا، و 

 گفتار دوم: مفهوم اصطالحی

ه و به معناي آشکارا، ظاهر و منتشر، می باشد. در مقابل سرّ و پوشيده بود« علن»از آنجا که واژه 

شود، اصطالحاً بدین مفهوم است که آن امر لذا وقتی صحبت از علنی شدن چيزي یا امري می

شوند، لذا از حالت سرّي بودن خارج شده و به طریقی شخص یا اشخاص دیگر از آن مطلع می

ن علنی شدن یک امر به طرق کند، همچنيبراي صدق علن آگاه شدن یک نفر هم کفایت می

مالء »شود که ترکيب مختلف امکان پذیر است.با توجه به موارد ذکر شده، اینگونه استنباط می

از جهت مفهوم کامالً یکسان و مترادف نمی باشد و باید گفت که مفهوم « علن»با واژه « عام

صورت آشکارا و علنی علن اعم از مالء عام می باشد و زیرا هر امري که در موارد امري به 

                                                           
 .582راغب اصفهانی، پيشين، ص  .1

 .14168، ص 10دهخدا، علی اکبر، پيشين، ج  .2

 .2345، ص 2،  چاپ دوم، تهران، انتشارات اميرکبير، ج 1353فرهنگ فارسی ، معين،  محمد،  .3
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درآمده، بدون آنکه در مالء عام صورت گرفته باشد. در حقيقت اجراي شدن اجراي حکم 

توان با احضار افراد اندک لزوماً می بایست اجراي کيفر در مالء عام صورت گيرد. بلکه می

شود که، برخی از کسانی که اجراي کيفرها را علنی نمود. با این توضيحات مشخص می

لف اجراي کيفر معقتدند با ورود ابزار اطالع رسانی و ارتباطی به زندگی بشر، دیگر اجراي مخا

کيفر در مالء عام از قوانين و مقرّرات کشورها، رخت بر بسته است. در نهایت باید گفت که 

شود.در ایران عهد به کار برده می« مال عام»به همان مفهوم « علن»در اصطالح عرف واژه 

و بر ضدّ « دین و دولت»سانی براي جلوگيري از هر نوع اقدام و اخاللی برعليه سالطين سا

مصالح و منافع طبقه حاکمه، قوانين سخت و مقرّرات دشواري وجود داشت. شاه رأسًا و رسماً 

داد. قوه قضایيه را زیر نظر داشت و عمل داوري و دادرسی را معموال طبقه ي روحانی انجام می

ن نام قاضی و شغل قضاوت احترامی به سزا داشت و به طور معمول مردمانی در زمان ساسانيا

مجرّب و عادل، منصب قضاوت را احراز کرده آنطور که نيازي به یادگيري و مشورت با 

اعدام با شمشير و مصلوب کردن، کندن پوست بدن، رجم و سنگسار 1دیگران نداشته باشند.

ترسانيدن متهمين با آالت مختلف شکنجه، آویختن با کردن، سایيدن مجرمين در زیر پاي پيل، 

یک پا بر دار، تازیانه زدن، در زخمها سرکه و نمک و انقوزه ریختن کندن پوست سر و چهره، 

ریختن سرب گداخته در گوش و چشم، کندن زبان، جوال دوز در چشم و تمام بدن فرو 

ن با نفت کما بيش معمول کردن، کندن گوشت تن مجرمين با شانه آهنين و آتش زدن آنا

با توجه به انواع مجازات هاي رایج در این دوره و شيوه اجراي آن که در مإل عام صورت  2بود.
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