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 مقدمۀ ناشر

 

دام که سخت ترین مجازات است از دیر باز موضوع مجازات اع

بحث در جوامع گوناگون بوده است. مسئلۀ جررم و جر ا و امت رت 

جامعه، مسئلۀ عبرت و پ شگ ری از جرم و جتایرت، مهره و مهره 

مسائل بغرنجی است که فرای استفادۀ اب اری از مجازات اعردام، 

تبرردیل  بحررث در مررورد ایررن مجررازات را برره بحیرری سررخت و پ   ررده

کرررده اسررت. یزرری از دلیررل امررلی  غررو مجررازات اعرردام در ج رران 

امررروز، اپاپرر یری انسرران و جبررران ناپرر یری اعرردام در مررورت 

مدور این حزم در مورد یک انسان بری گتراه اسرت. در مرورت 

اپرررا حزومرررت از مسرررئود اجررررای عررردا ت در جامعررره بررره عامرررل 

هراد وروۀ جتایت تبدیل مری ورود. و اگرر حزومرت، کره انحعرار اع

و ریه جامعه را در دست دارد، مبدد بره عامرل جتایرت در کشرور 

وررود، پرری همررد مررای جبررران ناپرر یر س اسرری و اجتهرراعی و ترر   ر 

 مخرب هن به مراتب فراگ ر تر و وا م تر از عدم اعدام یک جتایتزار است.

ر را در مردر استفادۀ بی محابای ووۀ وضائ ه جه وری اسالمی ایران از مجازات اعردام، ایرن کشرو

کشور مای اعدام کتتده به نسبت جهع تشان ورار داده است. پس از پ روزی انقالب اسالمی در ساد 

، مقامرات انقالبرری کشررور، از مجررازات اعرردام بررای ارعرراب مررردم و اررامو  کررردن مخا فررت ١٣٥٨

پردند. مای س اسی و سرکوب اح اب دیگر استفاده کردند و م اران نفر را به جواه مرای اعردام سر

این اعدام ما در پتج ساد اّود تاریخ جه وری اسالمی وتاب ده، اودسرانه، و بس ار زیاد بود و پس 

از سرکوب و از ب ن بردن مهۀ ن رو مای س اسی کشور، برای مدتی همار اعدام ما کامش یافت، ترا 

 

 

مای هن، یعتررری برررا مسرررئله را از ریشررره

مان پررری مای تهررردنهغررراز از سرهشرررهه

اوام م گرفت: یعتی از اورورل م، هترن 

د و ُرم. سررپس در بسررتر زمرران، بررا ت ک رر

بررردون  -سرررازمرررای سرنووتبرررر زمان

سررفر ارروام م  -ادعررای جررامع بودنشرران

کرد تا به وضرع ت امرروزی مجرازات 

مرگ در ج ان برس م که در این براره 

 .به ویژه سخن بس ار است

 

 ماری َکربَس-ژان
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مخف انه در  اواار دمۀ وعت که باز اعدام مای س اسی ف ونی یافت و هتدین م ار زندانی س اسی

 زندان مای کشور به دار هویخته ودند.

ما در ایررران در ه ررار دمررۀ اا ررر نوسرران داوررته اسررت، اّمررا در دمررۀ اا ررر وررامد افرر ایش همررار اعرردام

ی کره مدور احزام اعدام به ویژه برای مت هان به جرایم مربوط به مواد مخدر بروده ایرم در مرورت

 ی تعل ق و ا غای این مجازات بوده است.مس ر تحود عهومی در کشورمای ج ان به سو

 سااتار نظرام وضرایی جه روری اسرالمی ایررانتبدیل مجازات اعدام به اب اری برای ن ل به امداف 

نظام ب گانگی کادر مای هن با علرم از ویژگی مای این نظام را دهار مسائل م من کرده است. یزی 

که در ورون اا ر وزل گرفته و در ایران ن   پس از پ روزی انقالب مشروطه و  جدید حقوق است

 برود. مقاومرت وضرات تحعر ل کررده و با امالح امر وضا و ت س س دادگستری مدرن ن ادیته وده 

وکالی کشور در برابر استفادۀ ابر اری از امرر وضرا، رمبرران انقالبری را بره پاکسرازی بسر اری از 

ه وا داوت . مه تر ن پروانرۀ بسر اری از وکرال ووه وضائ  وضات ورزیده و تحع ل کردۀ کشور از 

وی و رویرۀ وضرایی عادلنره نبودنرد و ما ودند پایبتد به مروازین حقرو غو ود. افرادی که جایگ ین هن

حتی از مسائل مربروط بره وضرا هگرامی نداورتتد. روحران ونی برا همروز  حروزوی هن مرم در سرپوح 

پائ ن بره مقرام واضری متعروب وردند کره بردون نگرانری، احزرام اعردام را ، برا نقرن فراحش مروازین 

د. بره طوریزره وروۀ حقووی مدرن و موازین وررعی، و بردون رعایرت حقروق مرت م مرادر مری کردنر

وضائ ه در ایران بره جرای عامرل اجررای عردا ت، مبردد بره ماور ن ارتزراب وترل ورده اسرت و س سرتم 

 وضایی کشور به جای ت م ن امت ت تبدیل به عامل ناامتی در جامعه.

ن اگرهه در واکتش به اشونت دو تی و سر  اسرتفاده حزومرت از مجرازات اعردام، بسر اری از فعرال

ا بحرث مای ایرانی حقوق بشر اوامان تعل ق و یا ا غای مجرازات اعردام مسرتتد، اّمر مدنی و سازمان

 ران مدر مورد مجازات اعدام در جامعه به سپحی که لزم است نه تت ا در افزار عهومی بلزره در 

 فعالن مدنی و حقوق بشر، نرس ده است.

دام بروده اسرت، در کتابخانرۀ کره از بردو ت سر س اواسرتار  غرو مجرازات اعر بنیاد عبدالرحمن برومند

ااتعرا  داده اسرت.  مجرازات اعردامای را به مسائل و بحث مربوط بره ا زترون زی بت اد مجهوعه

بان فارسی ترجهره کترد بت اد مهواره کووش کرده است که مباحث مربوط به مجازات اعدام را به ز

http://www.iranrights.org/fa/library/document/2016/a-review-of-irans-judicial-system
http://www.iranrights.org/fa/library/document/2016/a-review-of-irans-judicial-system
http://www.iranrights.org/fa/library/document/2877
http://www.iranrights.org/fa/library/document/2877
http://www.iranrights.org/fa/library/document/2877
http://www.iranrights.org/fa/library/collection/95/death-penalty
http://www.iranrights.org/fa/library/collection/95/death-penalty
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بت رراد کررارزاری برره راه اندااترره اسررت برررای ایجرراد بحررث  ١٣٩٤و دراات ررار عهرروم بگرر ارد. از سرراد 

دربرراب مجررازات اعرردام درفضررای عهررومی. مرردف ایررن کررارزار بررسرری مسررئلۀ مجررازات اعرردام از 

بره  زوایای مختلف است و جلب توجه افزار عهومی و مسئولن وضایی کشور به مشرزالت مربروط

این مجازات. از جهله اّو  ن تو  دات این کارزار ویدیومایی است که توجره عهروم را بره نقرن هیر ن 

کتررد و یررا بررر عرردم کررارهیی دادرسرری عادلنرره و مرردور وررتاب ده و اودسرررانه احزررام اعرردام جلررب می

مجررازات اعرردام در مبررارزه بررا معضررل واهرراق و معرررف مررواد مخرردر ت ک ررد دارد. عررالوه بررر ایررن 

دیوما، بت اد برومتد با کسرب اجرازه و سرپار فرراوان از اسرتاد حقروق دانشرگاه مونتپو  ره فرانسره، وی

، ترجهره  (PUF) ، و انتشارات دانشگامی فرانسره(Jean-Marie Carbasse) ماری َکربَس -ژان

 کتد.کتاب مجازات اعدام را متتشر می

ز ی از دوران باسررتان تررا برره امرررواسررتاد کررربس در ایررن کترراب، مجررازات اعرردام را از متظررر ترراریخ

حرق  بررسی کرده است. او این مجازات را از دو م ار ساد پ ش که در ب شرتر تهردن مرا، بره میابره

غریضرری انتقررام وررتااته وررده بررود، تررا برره امررروز کرره موضرروع بحررث و وررتاات از نظررر ااالورری، 

 پژومشرگران بت راد. روانشتااتی، جامعه وتااتی، س اسی، فلسفی و حقووی است مررور کررده اسرت

ت توض حات لزم برای روون ودن متن و هوتایی با وخع ت ما و ووایعی که بدان اواره ورده اسر

 را به مورت پاوروی به متن اضافه کرده اند. 

بره  بت اد عبدا رحهن برومتد این متن برا ارز  را کره توسرم مهزرار بت راد رضرا نامرحی از فرانسره

قردیم نی که در ایران برای تعل ق مجازات اعردام کوورش مری کتترد تفارسی ترجهه وده است به فعال

کتد، با این ام د که مقامات وضایی کشور ن   به این نوورته هموزنرده توجره کتترد و عهلزررد ارود می

 .را در بستر یک تاریخ دو م ار سا ه بستجتد

 بت اد عبدا رحهن برومتد

 ١٣٩٥ م ر

*** 



 گفتارپ ش 

 مروری بر تاریخ مجازات اعدام

 

5 
 انتشارات بنیادعبدالرحمن برومند

 

 فتارگ پیش

 

ما اسرت. مایرۀ اشرتودی ترین موضوعترین و در ع ن حاد، از دووارگ، یزی از سادهمجازات مر

کتتررررد  پردازی میهمررروزان برررا عالورررره در برررارۀ هن سرررخنهموزگررراران دب رسرررتانی اسرررت کرررره دانش

مایی که هتدان بدیع ن ستتد، هتان کره ارود موضروع، راه معرادره بره مپلروب را براز پردازیسخن

در »گویترد ، می1آلفوننس کواربراری دیگرر بره دنبراد «. بری حامرل اسرت»ترد گویکتد. براری میمی

کوتراه ایتزره، مجرازات « بگر ار هوایران واترل ورروع کتترد «. »تهدن، پ شررفت.... »  «دوران ما.... 

ای کره ب شرتر یافته در باره هن دارد، عق دهمرگ موضوعی است که کم و ب ش، مر کس عق ده وزل

 ماند.در سپح می

بره  جود این، پاسخ این پرسش که هیا جامعه حرق دارد واترل یرا مرر تب زرار اپرنرای دیگرری رابا و

اند، ایرن کرار کرم و یازیدهما بره مجرازات اعردام دسرتوتل برساند، هتدان ساده ن ست. اگر غا ب تهدن

ت. ب ش به مورت طب عی و بی هنزه تالوی برای توج ه عقالنی هن به ارج دمترد انجرام گرفتره اسر

مای پ شر ن ایرن بروده کره واترل سر اوار مررگ اسرت. اعردام در در واوع، واعدۀ عهومی در کل ۀ تهدن

ورد، هررا کره ارانوادۀ وربرانی مجرازات هغاز، متوز مجازاتی دو تی )از سوی جامعه( محسوب نهی

تقرام ان« حق»ای سر و کار داریم که گاه کرد، و بتابراین مجازاتی وخعی بود. در ایتجا با پدیدهمی

 غری ی است.ای وبهوود، که در حق قت، ب شتر بازتاب و واکتش یا ضدحهلهنام ده می

طلب رد. بسر اری مای پی در پی، ا  اماً وتلی دیگر میپایانی از انتقامجوییاّما مر وتلی، در ساسلۀ بی

 ای از تررراریخ تحرررود ارررود، پرررس از هورررتایی برررا ایرررن اشرررونتمای ابتررردایی، در مرحلرررهاز جامعررره

انتقرام را برا « حرق»جاحاضر، و با د بستگی بت ادی به م انت نفس، توانستتد ایرن بره امرپالح مهه

. از این پس، انتقام تت ا به م  ان هس ب 2وعا « وانون»امل توازن یا تقابل محدود کتتد: یعتی با 

دنردان، وارد وده است و بس: بره پ رروی از فرمرود تروراتی هشرم در برابرر هشرم، دنردان در برابرر 

                                                 
1 - Alphonse Karr ،(٨٩٨١-١٨٠٨نگار فرانسوی )نویسنده و روزنامه. 
2 - talionloi de  ،در زبان التین talio:  همریشهtalisاست برابر ، به معنی. 
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، در وترل نفرس، «جران در برابرر جران»جان در برابر جان، که سپس بدان اوام م رسر د. امرپالح 

دو قاً به معتی جان یک نفر در برابر جان دیگری است. و لزمرۀ ایرن کرار ایرن اسرت کره زمرانی کره 

ران جران گ رنده که دست به عهل مشرروعی زده، دیگرر نبایرد نگرانتقام نخست ن وتل گرفته ود، انتقام

طور که اسهاع ل یتائاً این محدودیت را نپ یرفتتد. برای نهونه، مهانما، استاود باود. برای جامعه

دمد، در ه بانی ودیم، مروتلی، زیر نام غ رت اانواده، کاداره در کتاب "هوریل وزسته" توض ح می

رۀ ُکررر ن ر  زمرانی ضرورتاً وتل دیگری را به دنباد داوت. ایرن ور وه در متراطق کومسرتانی ج یر

 )انتقام( رایج بود. واندتادراز، با مف وم کم و ب ش ناروون 

عهومی است )که بعدما دو ت نام رده « ودرت»، پ دایش معدر جوا تحودمای یزی از نخست ن نشانه

ر از انتقرام کتد. بردین ترت رب، گر اود(. این ودرت نوین، انتقامگ ری به دست اوخا  را مهتوع می

مای گ رد. یعتی به نظامی که در هن، جامعه برا ور وهمورت می« پ گرد به نام جامعه»وخعی به 

پوبل زا )رر« امر عهومی»دمد. هت ن است که گوناگون، ناوضان وواعد زندگی جهعی را ک فر می

دام را از در امپراتوری ُرم( انحعار کاربست مجازات، و نخست، ودیدترین هن یعتری مجرازات اعر

کتد. مجرازات مررگ کره در زراداانرۀ سررکوب برالترین جایگراه را دارد، واپسر ن ک فرر هن اود می

« سرر»نامتد، هرا کره بره یرک معترا، ضرربه برر ن   می (peine capital) است. هن را سرمجازات

 .3وودمحزوم وارد می

، در دوران مای مختلف، کم و ب ش از این یرا هن مالحظرات ووه وضائ ه با وجود این، ووان ن و کار 

گ ارنرد. اپرای ب رگری پ یرند و مجازات مرگ را با هسرانی کهترر یرا ب شرتری بره اجررا میت   ر می

، بره «مداوم هن استتاریخ مجازات، تاریخ  غو »گوید: را که می 4ایرینگ اوامد بود اگر این سخن

معتای دو ق کلهه بگ ریم. این سخن واید در اروپای سه یا ه ار ورن پ ش به این سو درسرت باورد، 

 اما نه پ ش از هن.

مان پی اوام م گرفرت: یعتری از مای تهدنمای هن، یعتی با هغاز از سرهشههپس مسئله را از ریشه

بردون ادعرای جرامع  -سرازمرای سرنووتد بر زماناورول م، هتن و ُرم. سپس در بستر زمان، با ت ک 

                                                 
3- caput  وcapitis ،در التین به معنای سر است. 
4 - Rudolf von Jhering (حقوقدان آلمانی١٨٩٢-١٨١٨ ). 
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سفر اوام م کرد تا به وضع ت امروزی مجازات مرگ در ج ان برس م کره در ایرن براره  -بودنشان

 .به ویژه سخن بس ار است

 

*** 
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 کتاب مقدس، یننان، روم

 

 میراث کتاب مقدس . ١

 کتد : ع د عت ق )یااب مقدر هغازید که ستّت مس حی در هن، دو بخش را از مم متهای  میباید با کت

 ترورات عبرانری( و ع ررد جدیرد ) پ رام مسرر ح و نخسرت ن تفسر رمای هن(. در حررا ی کره نخسرت ن بخررش

اند، اّمرا کتاب مقدر )تورات( حاوی بتدمای حقووی بس اری است که گاه به ورزل ورانون تتظر م ورده

غرو کترد، به ج  هتد مورد کامالً مشخعی که مس ح اواسته ووان ن ودیم را تفسر ر و یرا حترا   انج ل،

تقریبررراً بررره کلررری عررراری از احزرررام مررررفاً حقرررووی اسرررت. بترررابراین، از دورانررری ترررا دوران دیگرررر، 

 م، بره مجررازات مررگ مربرروط مررا، دسرت کرم غ رمسررتقمایی وجرود دارد کرره براری از هنروورنسایه

 .ووندمی

 

تررورات عبرانری حراوی احزررام ک فرری بسر اری اسرت کرره مجرازات مررگ در م رران  لو.. عدود یودی .ا

ما، جایگاه م هی دارد. این کتاب اطالعات جا بی دربارۀ حقوق ملت ی رود از هغراز تراریخ هن بره هن

متفزرران  مای هبرا  کل سرا وورود کره بت راد اندیشرهدمد که بعدما در پ زر اوترداری ادغرام میدست می

 مس حی تا به امروز است. پس جا دارد اندکی در این باره درنگ وود.
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اند، و تراریخ برس مای مختلفی نوورته وردهاست که در دوره« کتاب»ع د ودیم، در بر گ رندۀ هتدین 

دمتررد کرره از م رراجرت نخسررت ن پدرسررالر، ابرررام م، در مرر ارۀ دّوم پرر ش از درازی را گرر ار  می

 کشد.ازا میپادوامی ی ودا برای استقالد در ورن دّوم پ ش از م الد به در م الد، تا هارین نبردمای

در دوران پدرسالری، نه ملتی در کار است و نه دو تی. دوران اانوادۀ ب رگ است و بس. رئ س 

ای از این نوع، سرنووت مررگ و زنردگی اعضرای جهرع را در دسرت دارد. طایفه، مانتد مر جامعه

 اوامررد فرزنررد اررود، اسررحاق را برره نشررانۀ فرمررانبرداریبرره فرمرران ارردا، می هترر ن اسررت کرره ابرررام م

مرای ارانوادگی واعرده اسرت و دسرت کرم در (. انتقرام در م ران گروه١٠--١، ٢٢وربانی کتد )پ دایش 

هتدان انتقرام گرفتره ورود، مرهیتره بررای اگر برای وائن مفت»تر، محدودیتی ندارد : مای ودیمدوران

(. ایررن واعررده در مررورد وتررل نفررس، سرراده اسررت : ٢٤-٢٣، ٤)پ رردایش « ت هترردان  هررک، مفتادومفرر

مرکه اون انسان ری د، اون وی به دست انسان ریخته وود، زیرا اردا انسران را بره م ئرت ارود »

(. بعدما، با اف ایش جهع ت و اسزان در سرزم ن اود، سازماندمی مشرترکی ٦، ٩)پ دایش « هفرید

ز ل دو ت است، انتقامگ ری را محدود کرد. این محدودیت براسرار امرل که نخست ن مرحله از تش

وعا  مورت گرفت که در هن مقابله به میل، دو قاً معادد با هس ب وارد وده بود. ع د عت رق ایرن 

، بره ویرژه در هیر ن اتحراد )ارروج «جران در برابرر جران»امل را در هتدین مورد بره ورزل مروج  

( بازگفته است. ا بته ٢٢، ١٩( و تیت ه )٢١-١٧، ٢٤سفر لویان )( مپرح کرده و در ٢٥-٢٣، ٢١

جران در برابرر جران، هشرم »همده، کاری اسرت برس دوروار:  5مایی که در هی ن اتحادتفس ر امپالح

در برابر هشم، دست در برابر دست، پا در برابر پا، سواتگی در برابر سواتگی، زام در برابرر 

پس از موردی همده که به سقم تعادفی  ٢٥تا  ٢٣مای هنجا که هیه از«. زام،  پهه در برابر  پهه

توان ف ه د کره هررا بررای مجرازات سرقم (، می٢١وود )هیۀ فرزند توسم وخعی دیگر مربوط می

تعادفی، و سپس وارد کردن جراحات بدنی غ رعهد، به سرادگی، پرداارت تراوان مرا ی تع ر ن ورده 

 وود.ون وعا ، برای جرایم غ رعهدی تردیدی روا نهیاست. با این حاد، در م  ر بودن وان

رو، هتردین برار بره هوزار است که وعرا  وترل عهرد، ه ر ی جر  مجرازات مررگ ن سرت. از مهر ن

و »(  ١٢، ٢١)اروج « مرکه انسانی را ب ند و او به رد، مرهیته کشته وود»است:  مراحت همده

(. تت را اگرر وترل غ رعهرد ١٧، ٢٤)لویران « مرکسی که هدمری را ب نرد کره به ررد، ا بتره کشرته ورود
                                                 

5 - Alliance’Code de l ،هوری وده استای است که از احزام م کور در ع د عت ق گردترین مجهوعهودیهی. 



  مجازات مرگ در دوران باستان

 مروری بر تاریخ مجازات اعدام

 

 

10 
 انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

توانررد بررا پترراه گرررفتن در ورر ر، و جبررران اسررارت اررانوادۀ مقتررود از راه مررا ی، از باوررد، مجرررم می

 (. اّمرا ایرن١٣، ٢١، و بره روورتی در ارروج ١٣ترا  ١، از ١٩االمری یابرد )تیت ره « تقا  اون»

و مر   فدیره برره »ورود: ار گ اورته میور وۀ حرل و فعرل مسرئله، در مررورد وترل عهرد، بره سررعت کترر

 (.٣١، ٣٥)اعداد « عوض جان واتلی که موجب وتل است، مگ رید بلزه او ا بته کشته وود

ورود. پاسرخ تروم ن بره اردا، مانترد اعهاد مجازات مرگ در ع د عت رق، متحعرر بره مرورد وترل نهی

ن اسررتراحت روز ز کرر ش و هی ترری دیگررر(، کفرگررویی، جررادوگری، نقرراپرسررتی )یعترری پ ررروی بت

 و(، ٥، ٣١)ارروج « مرکه در روز سبَت کار کترد، مرهیتره کشرته ورود»سبَت.... ن   مرگ است : 

یرژه غ ره. مه ن سختگ ری در موارد دیگر ن   در نظر گرفته وده است، مانتد جررایم جتسری، بره و

فت وود که برا اگر مردی یا»تواند به سالمت، پاکی و الو  اون اانواده هس ب زند : زنا، که می

زن وومرداری مهبسرتر ورده باورد، پرس مرردو یعتری مرردی کره برا زن اواب رده اسرت و زن، کشرته 

(. اّمررا مهرر ن مجررازات برررای مهجتسررگرایی، زنررای بررا محررارم، ن دیزرری بررا ٢٢، ٢٢)تیت رره « ورروند

، ٢٠)لویرررران « مهبسررررتری بررررا زن در زمرررران عررررادت مامانرررره»ح وانررررات، و حتررررا مرررروردی هررررون 

 . ن   مقرر وده است.(..٢١-تا١٠

کتد: بتا به ع د عت ق مجازات اعدام را در موارد بس اری مه ون الو  و پاکی جهعی مپرح می

پرس بردی را از م ران ارود اروامی »گویرد ای که به ادا نسبت داده وده، اداوند به ووم اود میگفته

ۀ ت کره بره محرن مشرامد)این امپالح بارما در تیت ه تزرار ورده اسرت(. بره مهر ن د  رل اسر« راند

وود که مجازات لزم را اعهاد کتد. و و وۀ عادی اعدام نقن وانون ا  ی، از اود ووم اواسته می

نشران دمرد. بردین  ستگسار است تا اعلت جهعی ک فر را تا هنجا که مهزرن اسرت بره طرور مشرخ 

ای دیگرری درهیرد، مت ارددمد که به ادسان، هنجا که عضوی از اانواده به یک ی ودی پ شت اد می

، ١٣ ره )تیت« ا بته او را به وتل رسان، دست تو اود به وترل او دراز ورود و بعرد دسرت تهرامی وروم»

پ یرفت و زن زناکار س اوار ستگسار گردیرد حزام اسالم ن   از این امود ت   ر (. بعدما ا١١-١٠

 )و متوز در کشورمایی که وانون ورع حاکم است، س اوار ستگسار است(.

مررای رسررتد، و اگررر ع ررد عت ررق بارمررا از مجازاتس اگررر احزررام عبرانرری هترر ن ورردید برره نظررر میپرر

ا ، که مجرازات مررگ و «تاریخی»مای گوید )به ویژه در کتابمو تای، و حتا وحش انه سخن می
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( فرمرانی وجرود ٢٠وروند(، اّمرا در ده فرمران )ارروج ک فرمای بس ار اشن به فراوانی تومر ه می

هتر ن اسرت کره اردا  ( .  Non occides) « !وترل مزرن»تر از هن مهزرن ن سرت : ریحدارد کره مر

ارز  مپلق جان هدمی را، مرهه بود، به موسی ت ک د کرد. مسر ح ت از ایرن امرل بت رادی، کره از 

 سازد.رود، م را ی برای اود میمای حقووی موسی بس ار فراتر میتوم ه

قرالب اسرت. او بری هنزره احزرام ، نروعی ان«احزرام عت رق» کالم مسر ح در مقایسره برا عدد جدید. -ب

دمم کره بره ورها حزهری ترازه مری)»عت ق را یزسره  غو کتد، وانون عشق و محبت را پ ش می کشرد 

کلهره بره »دمد تا هن حزم نره (، و از این راه امزان می٣٤، ١٣، یوحتا ...«یزدیگر را م ر بورزید 

دوسررتی و ن زوکرراری در کررانون  ر وررود. از ایررن پررس، نوعهن تفسرر« روح»بلزرره بررا توجرره برره « کلهرره

هیررد. هم   درمیوررود و زنرردگی اجتهرراعی، اساسرراً برره وررزلی مسررا هتمتاسرربات اجتهرراعی نشررانده می

ای کره دیرن ترازه بره پ رروان ارود، و از هنجرا کره دیتری «برنامره»دوستی  ایرن اسرت پ هانی و نوعمم

کتتدگان، زیرررا پسررران ارردا اووررا برره حرراد مررلح»کتررد: میما پ شررت اد ج انرواسررت، برره مهررۀ انسرران

مررای (. نت جررۀ طب عرری ایررن پ ررام، محزوم ررت هوررزار رو ٩، ٥)انج ررل مترری « اوانررده اوامتررد وررد

مررا برره مررورت وعررا  اسررت: هن رو « وررانونی ورردن» انتقامجویانررۀ پ شرر ن، و حتررا محزوم ررت

در برابرر دنردان".  ر زن مرن بره ورها  برابرر هشرم و دنردان اید کره گفتره ورده اسرت: "هشرم دروت ده»

گویم که با وریر مقاومت نزت د بلزه مرکه به راسارۀ راست ترو زنرد، دیگرری را ن ر  بره سروی می

تر هن، هوزارا ضررورت بخشرایش را ن ر  بره عتی میبتم(. ملح به ٣٩-٣٨، ٥)متی « او گردان...

ه اررود او شایشرری ن رر  مسررت کررکتررد، ورررط بخدنبرراد دارد: بخشایشرری کرره مسرر حی نیررار برررادر  می

مان را مای مررا را ببخشررا هتانزرره مررا ن رر  برردمزارانبرردمی)»توانررد از ارردا انتظررار داوررته باوررد. می

(. اوام م دید که این دراواست در هی ن ک فری وررون وسرپای مسر حی ١٢، ٦، )متی «بخشای ممی

 هه معتایی دارد.

دسرت کرم دو برار، مخا فرت ارود را برا مف روم پ شر ن مس ح به این احزام بلتد نظرانه بستده نزرد. او 

ناگراه کاتبران و »ک فر، به طور مشخ  نشران داد. ورتااته تررین مرورد، داسرتان زن زناکرار اسرت: 

فریس ان زنی را که به متگام زنا گرفتار وده بود، پ ش او هوردند و او را در م ان برپا داورته، بردو 

زنا گرفتار وده است  و موسی در تورات به ما حزم کررده  گفتتد: "ای استاد، این زن در ع ن عهل

و ایرن را از بررای هزمرودن او گفتترد ترا « گرویی است که هت ن زنان ستگسار وروند. اّمرا ترو هره می
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نوورت. و ادعایی بر او پ دا کتتد. اّمرا ع سری سرر بره زیرر افزترد و بره سرانگشرت ارود برر زمر ن می

راست ود و ایشان را گفت: "مرکه از وها گتاه ندارد اود بر هون در س اد کردن امرار نهودند، 

« او ستگ اندازد." )...( با این سخن، از مشایخ وروع کرده تا بره هارر، یرک بره یرک ب ررون رفتترد

ای زن هن مردع ان ترو کجرا »رسرد : (. این رویداد با بخشودن مرریحی بره پایران می٩-٣، ٨)یوحتا 

« کتم. بررو دیگرر گتراه مزرن)...( مرن ن ر  ترو را محزروم نهریودند  مر  زس ترو را محزروم نزررد  

 (.١١-١٠، ٨)یوحتا 

وررود: ع سرری و نقررل کرررده اسررت کرره برره ایررن بحررث مربرروط می ینیوواای را ن رر  رویررداد کهتررر وررتااته

قروب و واگردانش در راه اورول م وارد برالد سرامریان وردند، اّمرا سرامریان جرای ندادنرد. و هرون یع

ما اوامی بگوی م که هتش از هسهان ببارد، اینای اداوند هیا می»ند به ع سی گفتتد: یوحتا این را دید

 وورا )اّما ع سی هنان را نزوم د و بره روسرتای دیگرری رفرت « ن   کرد  الیاسرا فروگ رد هتانزه 

٥٦-٥٤، ٩.) 

د دارد، وجرو Vetus Latina)) اواره به ا  ار پ امبر، تت ا در روایت ودیهی ع د عت ق به زبان لت ن 

مای امرروزی ع رد عت رق ن ر  هن را نادیرده ورود )نسرخهمای رایج کتاب مقردر دیرده نهیو در نسخه

 ٥٠طلبد تا بر سر اند(. استتادی است به کتاب دوم پادوامان، هنجا که ا  ار از هسهان هتش میگرفته

اسرت کره جاه سرباز از او اوسربازی که عتقرون پادواه عل ه او گس ل کرده، نازد وود. فرمانده پت

سهان نازد اگر من مرد ادا مستم، هتش از ه»به کاخ وامی برود. ا  ار پ امبر م ربانانه پاسخ داد: 

برار  و این اواست در  حظره اجابرت ورد. مهر ن واوعره هترد« وده، تو را و پتجاه نفرت را بسوزاند 

وایرت ررون وسپا، حقوودانان در این و بعد(. در و ١٢، ١دیگر تزرار گردید )کتاب دوم پادوامان 

ات و وتااته بودند(، م ان دو وانون، عت رق و جدیرد، در زم ترۀ مجراز اگنستین یدیس)که از طریق 

 عفو، تتاون کاملی اوامتد دید.

دمرد امانرت هبره ما نت جره گرفرت کره مسر ح ت برا ع مری راسرخ تررج ح میتوان از این روایتهیا می

ار دمرد ترا ایتزره هن را سررکوب کترد، و بترابراین برا نپر یرفتن مرگونره مقدسات[ را مشرهود عفرو ورر

مرای مسر حی مجازات تتب  ی، عدا ت بشری را الع سالح مری کترد  هتر ن تفسر ری را براری گروه

مر الدی، ١٢٠٠ مای مای مس حی در سویس(، در حدود سراد)از فروه ودواها، مه ون «بت ادگرا»
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، از مهران دوران حواریرون مسر ح، متفراوت اسرت. زیررا «رسرهی»اوامتد داوت. اّما نظر کل سرای 

، استقالد ییصرو دیگری از هن خدا مس ح با مپرح کردن تهای  اساسی م ان دو ولهرو، یزی از هن 

دمتردۀ زنردگی مرادی  ، و سرامان)عرفی( حوزۀ س اسی، و بتابراین، مشروع ت امود حقوق لئ ک

، و مراد اردا و عررا به  و عرماد )»امپراتور پردااته وود را به رسه ت وتاات. ما  ات باید به 

(، و بایرد پر یرفت کره دو رت اوتردار ارود را برر هدم ران اعهراد کترد، ٢١، ٢٢، متری «را به ادا دم رد

مرهتررد اداونررد سرهشررهۀ ایررن اوترردار، و مررر اوترردار دیگررری اسررت. ایررن نزترره، کرره اسررار کررل همرروزۀ 

 ً پ امدمایی در امور ک فری دارد. هتان که اود مس ح، دست  )دکترین( س است مس حی است، طب عتا

دانرد. در سرخن از کسری کره را مشروع می« ورور»ای کم در یک مورد بس ار ویژه، نابودی ریشه

بره «  غر  »دمد )هیا مراد از اردان، کودکان اردسراد اسرت یرا افتادگران  «  غ  »را « ُاردان»

بود که سرتگ هسر ایی برر گرردنش او را ب تر می»گوید: یما دووار است( مهه معتاست  تفس ر این

(. و سرانجام،  ووا ٢، ١٧و  ووا  ٦، ١٨= متی ٤٢، ٩)مروس « هویخته وود و در دریا افزتده وود

گویرد کره هز ردۀ مرگونره که در کتار مس ح به مل ب کش ده وده، سختی می« اپاکار»از زبان هن 

ایم  ا عردا ت اجررا ورد، هرون جر ای اعهراد ارود را یافترهبرای مر»متپق ک فر معادد با جرم است: 

 (.٤١، ٢٣) ووا «   زن این وخ  ه= مس ح[ م   کار بدی نزرده است

بدین ترت ب، انج ل ضهن برتری دادن به بخشایش، مجازات را به طور کلی، و مجرازات مررگ را 

تامرران و وان رررادن وجررود دارد: بخشررودن گیاعوود  گرر ارد. برره مررر حررراد، یررک برره ویررژه، کتررار نهی

رو، در جامعره. و از ایرن« گتراه» : امزران مجرازات تتب  ری در مرورت اسوتنناانتقامجویی  و یرک 

را « این دن ا»وود، یعتی به ع دۀ کسانی که امور تع  ن مجازات به ع دۀ مقامات جامعه گ اوته می

ده اسرت. او کره در م ران این نزته را از م انرۀ وررن اود، مرراحت کامرل دا پل یدیسکتتد. اداره می

ای بررره کل سرررای ُرم، کررررد، در نامرررهپ رررروان ادیررران غ رررر ابرام هررری، یونان ررران و روم ررران تبل ررر  می

مای مرر کرس بایرد مپ رع وردرت»مشروع ت مقامرات س اسری را متهرای  از جامعرۀ مسر حی دانسرت: 

را کره وجرود دارنرد، مایی متو ی امور باود، هرا که م   ودرتی ن ست که از هن ادا نباورد و وردرت

ضررورت دادگسرتری دو تری را  پول یودیس(. از ایتجاسرت کره ١، ١٣)روم ان « ادا برگهارده است

هررا کره »... توانرد مه رون دسرتگاه وضرایی روم ران، مجرازات کترد: ای که میپ یرد، دادگستریمی
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ی مجرازات گ رد: ایرن ابر ار اداونرد اسرت بررای اجررای عردا ت و برراسبب وهش ر برنهیودرت بی

 (.٤، ١٣)روم ان « بدکاران...

ر هرارهوب حقروق هامپراتروری[ ایرن م رراث د مس حی. سرپس، -این است م راث هتدوج ی ی ودی

 ه و هتدوج ی است.هم  د که هن ن   پ   دومی، درمیر -روم با فرمتگ یونانی

  

 اندیشۀ یننانی . ٢

ه لری نسربت بره مشرروع ت انتقرام مهررانگر  یونان ان به مسئلۀ ویژه مجرازات مررگ، برا تردیردی ک

  روده است. از مهان ورن پتجم پ ش از م الد، پروتاگورار اوِد امل انتقام را بره مه رون کراری ب

نهری تروان کراری کررد کره هن ره واورع ورده، واورع »گراه کره جتایرت ُرخ داد، گوید هنکتد و مینفی می

مرررایی هاز سررروی سررر ته = ر مجازات(. اگررر٣٢٤)بررره نقرررل از افالترررون، پروتررراگورار بترررد « نشرررود

ورود، نبایرد بررای انتقرام، بلزره از ب رر تر م ن امت رت باورد : ک فرر دادن زمرانی ور ر[ مقررر میدو ت

ن مشروع است و بس، که مدفش جلوگ ری از هس ب رساندن دوبارۀ اپاکار باود، و ن ر ، تب زرارا

ی از جررم ف لسوفان، تت ا برای پ شگ رودرتهتد را درسی بازدارنده دمد. اّما مجازات از نظر اغلب 

یردگاه دن ست، بلزه در ع ن حاد، ارز  تاوانی یا مجازات متتاسرب برا جررم را ن ر  دارد. در ایتجرا 

 .دو ف لسوف ب رگ، یعتی افالتون، واگرد سقراط و ارسپو واگرد افالتون را براوام م رس د

است و در سراسر کارمرای او، بره ویرژه  هموزۀ افالتونی دربارۀ مجازات، هتدوج ی ال.. افالتنن.

ای هیر ن ورود، ترا هنجرا کره ن هر ن کتراب وروان ن را، گونرها ، متحرود میمای دوران پ ریدر نووته

کتد. طبق این ایده، که در سرتاسر اورعار ای ودیهی هغاز میتوان دانست. افالتون از ایدهک فری می

کتتده اسرت. از و مجازات، نوعی وربانی کردن پای ای است نتگ ن،وود، جتایت  زهمومر دیده می

این متظر، انگ  ۀ م مور م   امه تی ندارد: به مه ن د  ل است که در کتراب وروان ن، کشرتن ح روان 

سراز یرا مسرئود ورود. اّمرا سببب تری میوترل هدمری ن ر  پ ش« سرازسبب»جران یا نابود کردن جسم بی

)وروان ن « ورودکس به د خواه بردکار و ارا م نهیم  »تون جتایت بودن به هه معتاست  از نظر افال

ای (. این بدان معتی است که کار بد مرگ  ناوی از ارادۀ هزاد ن ست، بلزره ااسرتگاه هن، گونره٨٦٠

ارادۀ او، مربار « بازهموزی»ب هاری روح تواند باود و بس. از این رو نخست باید تال  کرد تا با 
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درمان کرد. بدین ترت ب، با فزر مجرازات درمرانی، یرا بازهموزنرده هورتا که مهزن باود، ب مزار را 

عدا تی ُارد یا کالنی که کسی بردان دسرت یازیرده مر بی»ای ب رگ در پ ش دارد: وویم که هیتدهمی

دارد کرره در هیتررده مرگرر  هترر ن کرراری را باوررد، وررانون او را از راه همرروز  و ن رر  بررا اجبررار، وامرری

 (.٨٦٢« )مرهه کهتر مرتزب هن وود... تزرار نزتد، و یا

رو، بره عتروان واپسر ن هراره، بایرد تردب ری بررای هم   ن ستتد. از اینما مه شه موفق تاّمآ این تال 

 ناپر یر یافرت، هره مجرازاتی بررای اواّما کسی که... وانونگ ار او را درمان»نابودی وپعی اندیش د : 

داند که زنده ماندن هت ن کسانی برای اود  اوت  او میدر نظر اوامد گرفت، هه وانونی اوامد گ

هنرران حامررلی جرر  زیرران نرردارد، در حررا ی کرره مرگشرران دو فایررده برررای دیگررران دارد، از یررک سررو، 

دارد، و از سرروی دیگررر، مررالی مه ررون سرمشررقی، دیگررران را از تب زرراری و برری عرردا تی برراز مرری

مای دیگر، جوییاوامد کرد. پس زمانی که هاره ما ی تب زار اود اا یو ر را از ا -ما، دو تهن

« توانررد ک فررری جرر  مرررگ در نظررر گ ررردا ررر ورردند، وانونگرر ار در برابررر گتامرران هنرران، نهیمهرره بی

ب(. بتابراین، ورای اورزاد گونراگون ب مزراری، مجرازات مررگ بره عتروان واپسر ن هراره،  ٨٦٢)

 اررودداری از همرروز  دیرردن و برره تبررع هن،اسررت کرره عبررارت باوررد از « ابا ررت»ک فررر ایررن بررالترین 

پ یری. به مه ن د  ل، ب گانگانی که در این فضای هکتده از عشق و احتررام بره اودداری از امالح

اگر »اند، نسبت به و روندان باید با سختگ ری کهتری ک فر بب تتد: و ر ترب ت نشده –وانون دو ت 

، او را س اوار جریهره اوامترد دانسرت و ر ی املای از امواد عهومی بدزدد، دادرسان در ب گانه

ک یراوامتد داد که او بره هره مجرازاتی محزروم ورود، یرا هره م ر ان جریهره پرداارت کترد. اّمرا اگرر 

ا  هسرر ب رسرراند...، ورر روند سرر راب از امررود ههمرروز  و ترب ررت مرردنی[ دزدی کتررد یررا برره وطررن

ه(. ایرررن فزرررر را کررره سررر ای  ٩٤٢« )ورررود و مجرررازات او مررررگ اسرررتناپررر یر ورررهرده میدرمان

 .مای بعدی اوام م دیدر ورنناپ یر، مرگ است، در سرتاسدرمان

کتررد و بتررابراین، مسررئو  ت ارسررپو بررر وجررود ارادۀ هزاد ت ک ررد می ب. ارسوو.ن. بوورخالال افالتوونن،

دانررد: مررر انسرران عررادی بایررد پاسررخگوی اعهرراد اررویش باوررد. از سرروی وخعرری را تهررام و کهرراد می

اد فررردی، ن ررک یررا بررد، تت ررا در بسررتر اجتهرراعی اسررت کرره ارز  )میبررت یررا متفرری( پ رردا دیگررر، اعهرر

اسرت کره بره زنردگی برا مهتوعرانش در هرارهوب « ح روانی س اسری»کتتد. انسان، در ذات اود، می

ورر ر فرااوانررده مرری وررود. زنرردگی اجتهرراعی نت جررۀ تعامررل اسررت، و مرردف عرردا ت، برحسررب  -دو ررت
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دن ادای دیررن )یعترری برره مررر کررس برره ازای سرر هی کرره دارد = عرردا ت مررورد، یررا تضرره ن متتاسررب بررو

توزیعی( و یا تضه ن هن بره تسراوی )عردا ت بره تسراوی( اسرت. ایرن دیگرر برر ع ردۀ واضری ک فرری 

و مجررازات «( عهررل نادرسررت)»مررا را هترران توزیررع کتررد کرره پررس از وورروع جرررم اسررت کرره مجازات

بردین ترت رب، «. وضرع بره حراد نخسرت برازگردد»کترد، کره هن را تررم م می«( عهل دستگاه وضرا)»

« حر ف»یرا « پرای»مجازات اساساً ک فری متتاسب با جرم تعریرف مری ورود و بایرد بتوانرد جررم را 

. اّمرا هره ه ر ی را ببوادده ر ی، بایرد دو قراً بره مهران انردازه  بُوردنای که مجرم پس از کتد، به گونه

توان در نظر گرفرت کره بره یونرانی، جازات را میجاست. مف ومی از مببازد  امل مسئله در مه ن

وررود. برردین ترت ررب، ورروان ن حقررووی ترک برری از نقرردیتگی اسررت کرره برره ازای زیرران وارده پردااررت می

تع  ن کرده برود کره واترل مری بایسرت بره « مامعادد»یونان باستان، ب ای جان هدمی را با ترک بی از 

مای مومر، با هتد ر ر گراو و گوسرفتد مشرخ  سرودهاانوادۀ مقتود پرداات کتد )این ترک ب در 

تواند جان دیگری باود. ا بتره جران وراتلی وده است(. و معادد یک جان براسار وانون وعا ، می

ه  مرا » است  هیا با کشتن واتل « برابر»که جان مقتود را گرفته است. اّما، هیا این معاد ه به واوع 

 ووند می« ن دهبه وضعی که در وبل داوتتد بازگردا

نامتررد ( دربررارۀ مام ررت دو ررق مجررازات در اب ررام برراوی )هتانزرره در ورررون وسررپا می« ف لسرروف»

 ماند. پادا  جرم، دربرگ رندۀ پرداات دیه و ن   هه بسا تتب ه بدنی است. اّما در ن ایرت، واضریمی

کتررد. و میمجررازات را، بسرته بره وررایم و وضررع ت ووروع جررم، تع ر ن « نروع و م ر ان»اسرت کره 

متد بره راه راسرت، اگرر طور با در نظرر داورتن وخعر ت مجررم : بازگردانردن انسران فضر لتمه ن

کسررانی کرره بررر فضرر لت و تقرروی »زمررانی متحرررف وررده باوررد، بسرری هسرران اسررت. اّمررا برره عزررس، 

ارسرپو در "اارالق ن زومرااور" دربرارۀ اورخا  «. وورند، باید مجازات وروند و ک فرر ب تتردمی

« ً -٩، ٩ ،X« )مه رون ح وانرات برارکش رفترار ورود»نران هگویرد بایرد برا ، می«ناپ یرامالح مپلقا

١٠.) 

بتابراین، مجازات به طور کلی، و مجازات مرگ به ویژه، به املی دوگانه پاسخ مری دمرد : تراوان 

و ر در برابرر بردکاران از  -بار از یک سو، و پاسداری از دو تعهل زیان«( جبران اسارت»)یا 

وی دیگررر. ایررن موضررع م انرره کرره ترک برری اسررت از ترراوان فررردی و دفرراع از مرردن ت، پررس از هنزرره سرر

 وود، متبع ا  ام ووان ن ک فری اروپا تا ورن مفدمم اوامد ود.بخش ووان ن ج ایی روم ان میا  ام
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 . روم٣

ه ، کره رمتهرودی اسرت عهلری. ایرن بره ویرژ«( رویۀ وضایی)»حقوق رومی نه یک مزتب هحقووی[ 

در مورد حقوق ج ایی مدق می کترد، کره در پ ونرد برا پ شررفت تردریجی دو رت کره ابتردا جه روری 

وود. اّما تحود و پ شرفت حقوق جر ای عهرومی )یرا است و سپس امپراتوری، به تدریج متحود می

و رت هن را در ور ر باورد، د -دو تی( اپی ن ست : اگر هس ب ناوی از جرم، مستق هاً متوجه دو رت

کتد، از جهله با مجازات مررگ  اّمرا سررکوب جررایم عرادی، زمرانی دراز، برر طبرق ازات میجا مج

 ئ رات جو وۀ باستانی انتقام وخعی، به ارادۀ اوخا  واگ ار وده بود. بدون ایتزره بخروام م وارد 

ه بسرتده هگونگی این تحود وویم )که کاروتاسان بر سر هن مهداستان ن ستتد(، به ت ک د بر ایرن نزتر

کت م که در مورد مجازات مرگ، وزاف ب رگی از مهان هغاز م ران جه رور ور روندان رومری یم

ما و بردگان وجود دارد. به مهان اندازه که زنردگی ور روند بسر ار ارزورهتد اسرت، و از با اارجی

ارود  این رو س اوار مرگونه حهایت ورانون )ترا هنجرا کره از زمرانی بره بعرد، حزرم اعردام بایرد توسرم

ما، ارز  هتردانی نردارد. بررده، مادر وود(، به مهان اندازه، زندگی بردگان، و حتا اارجی مردم

مرا، یرا اارج ران ن ر  در هشرم رومی«. ه  ی در زمررۀ امرواد»کالیی است در م ان سایر کالما، 

یرن گفتره اترند. بردین ترت رب، اورده، و در مر دوحاد، موجروداتی پسرتاند، یا وزستمورد حهایت

ت ا در مجازات مرگ در دوران اوج امپراتوری، امری استیتایی بوده، درست است، اّما تت ا و ت که

 مورد و روندان رومی.

وود، و مدف وروان ن جر ای عهرومی، تر میمای دو ت در دو ورن پایانی جه وری روم استوارپایه

رنرده اسرت بررای به ویژه، دادن درر عبرت اسرت. مجرازات پر ش از مرر ه ر ، درر عبرتری بازدا

، در نخست ن وررن پر ش از مر الد، برر ایرن عق رده اسرت. دو رت 6اپ ب سیسرون تب زاران احتها ی.

در برابرر وضرات »تواند حزومت کتد. به مه ن د  ل است که نهی« بدون اجبار و بدون سختگ ری»

اد ودرت تتب  ی والمقام وهایلی حهل می کت م، متشزل از هتدین ترکه به مم بسته و یک تبر هدو نه

، ٥، ٢،  Verrines« )و حق اعهاد مجرازات مررگ[، زنردان مری سرازیم، ورزتجه اعهراد مری کتر م

                                                 
6 - Marcus Tullius Ciceron(،اپ رب، ف لسروف، حقووردان و س اسرتهدار روم باسرتان اسرت، او نره تت را تر   ر  ٤٣-١٠٦ )پ ش از م الد

 .ود رووتگری ار  در اواار ورون وسپی ا  ام بخش متفزران دوران هت ن داوت، بلزه عه قی بر زبان ل
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مررا در اات ررار وضررات مسررئود نظررم وررهارد کرره تع رر ن هنس سرررون مشررت نرروع مجررازات برمی  7(٩

عهومی است: مجازات مرگ، فلک، وپع عضو، بترده کرردن، زنردان، تبع رد، جریهره، رسروا کرردن 

مرای ح ی ت(. این ف رست، تحت ت   ر اوتداری که اپ ب نامدار رومری داورت، در طری ورن)سلب 

متوا ی به کار گرفته می وود، از جهله توسم اوگوست ن وردیس در وررن پرتجم و تومرار هک ترار در 

ورن س  دمم. با استقرارامپراتوری روم ها غای جه وری[، مجازات اعدام اف ونی می یابرد و حتری 

و روندان رومی ن   به کار گرفته مری ورود. در دوران پایرانی امپراطروری روم هزمرانی در مورد 

که مس ح ت در روم حاکم می وود[، مجازات اعدام، در ورایم سررکوب ف ایترده، بره امرری عرادی 

مبدد می وود،، مرهتد که هبا  کل سا، بی هنزه به مرر حراد رسره ت ورغل جرالدی را محزروم کتترد، 

 .که یادهور امود و احزام انج ل باوتد در تال  هن اند

در نخسرت ن وررن مر الدی، بره پ رروی از اندیشرۀ رواوری، نظریرۀ  8ِسونِ . ال.. نقش مجادات مور 

دمد و سپس، در کتد. او در عبارتی که به افالتون نسبت میکاملی دربارۀ مجازات مرگ مپرح می

می وود، بر سرورت اساسراً « اجتهاعی دفاع نوین»پردازان ساز اووتودی نظریهورن ب ستم، سبب

کترد بره سربب هنزره اپرایی ورده، بلزره از هن اردمتد مجرازات نهی»پ شگ رانۀ مجازات ت ک د دارد: 

پرس مجرازات بایرد مرم معپروف باورد بره  (.٧، ١٩، نخسرت،  De ira« )رو که دیگر اپرایی نشرود

وود( و مرم معپروف بره میامالح مجرم )این مهان ه  ی است که امروز پ شگ ری اا  نام ده 

بازداوتن اپاکاران احتها ی دیگر )پ شرگ ری عرام(. ک فرر از ایرن دیردگاه، بایرد متتاسرب برا واامرت 

ترو »سررترین جتایتزراران ااتعرا  یابرد : اپامای مرتزب وده باود، و مجازات مررگ بره سخت

ی محرمانه و سرپس متوز در گام نخست انحراف مستی و اپایت هتدان وا م ن ست...  ابتدا توب خ

پرر یر ای کرره بررا حرررف درمانرفترره ات اوامررد بررود. تررو دیگررر در راه اپررا هترران زیررادهعلتری، جریهرره

ن ستی  رسوایی و سروزستگی تو را از تزرار هن بازاوامد داوت. اگر مجازات ودیدتری را باید 

کررراری، باهات در تسرررریای تبع رررد اررروامی ورررد. سختدر نظرررر گرفرررت...  بررره سررررزم ن ناورررتااته

طلبد  در زنج ر اوامی بود و روانه زنردان عهرومی اروامی ورد. روح تری میمای دردنایدرمان

پرر یر ن سررت و زنرردگانی ات هکتررده از جرررم...  مررا ایررن جتررون را از تررو دور ارروام م کرررد  تررو درمان

                                                 
 .نووته است Verres مایی که س سرون عل ه فرماندار س س ل به نامنام یک سلسله از اپابه - 7
8 - Sénèque( ، ف لسوف ٦٥ساد پتجم پ ش از م الد تا ،)شاور کا  گول، امپراتور رومنویس و دو تهرد و م، نهایشتامهرواوی م الدی. 
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یشرتن مایی که نعر ب اوجتونی که مایۀ ووربختی دیگران و اودت بوده است  و پس از هن ع اب

 (.٣-٢، ١٦)نخست، « ماند که واید متاسب حاد تو باود: مجازات مرگو دیگران کردی، ع ابی می

دارنرد. ضرهن هنزره برر بخش برودن مجرازات را از نظرر دور نهیحقوودانان کالس ک، جتبۀ رضایت

از به  ما بایدمای عهومی ت ک د دارند، یادهور می ووند که وربان ان تخلفهموز بودن مجازاتعبرت

 حامل کتتد. بتابراین، مجازات مم متتاسب با جرم« رضایت»ک فر رس دن مقعر 

  (punitur quia peccatum est) هبا نگاه به گ وته[ و مم بازدارنده (punitur ne peccetur) 

دی، ، اپ رب هتتری ورررن ه رارم مرر ال(Callistrate) هبرا نگراه برره هیترده[ اسرت. هتانزرره کا  سرترات 

اند، بره مرل ب تعه م برر ایرن ورد ... کره رام نران در مهران جرایی کره مرتزرب جررم ورده»گوید می

وی کش ده ووند، تا دیگران برا مشرامدۀ ایرن مرحتۀ دمشرتتای، از دسرت یازیردن بره جترایتی مشرابه ر

 گردانتررد، و ن رر  بررا اجرررای ایررن مجررازات، در محررل وورروع جرررم، تسررالی ارراطر اررانواده و ن دیزرران

 (.١٥، ٢٨، ١٩، ٤٨  Digeste) «ودوربان ان فرامم و

مای پایانی ورن سوم، مراسان دن به مدف املی س است ک فری بدد می وود. وانون اساسی از ساد

گ ررد کره سرورتی ت دیردهم   را در نظرر می« مو تاکی»مای دوران پایانی امپراتوری ُرم، مجازات

ها ی است. ولنت ت ن سوم، امپراترور تما، مرعوب سااتن تب زاران احدارند. یعتی نخست ن مدف هن

 هار هدم رانمجازات یک تن بتواند در دد ب شترین و»ُرم معتقد بود که باید با این مدف ک فر داد که 

وتاسان رومی در پایان ورون وسپا مهر ن فورمرود را بره کرار اوامترد گرفرت. جرم«. مرار افزتد

  پادوررامی[ورر ن واوترردار برری حرمترری برره در ایررن زمرران، بسرر اری از جرررایم را امانررت و ا انررت ه

  [ lèse majesté] دانتد.یکتتد و و س اوار اعدام متعب ر می 

اگررر ورروان ن جه رروری روم از مرردور احزررام اعرردام برررای ورر روندان  ب. چگووننگی اجوورای اعوودام.

رومرری اکررراه داوررت، و ترررج ح مرری داد "مهتوع ررت هب و هتررش" را در حررق ایترران اعهرراد کتررد، و بررا 

کررد )بره مهر ن د  رل، ایرن مجرازات ن ر  وا کردن محزومان، هنان را از حقوق مردنی محرروم میرس

مه ررون مجررازات اعرردام، ورردیدترین ک فررر محسرروب مرری وررد(، نحرروۀ اجرررای مجررازات مرررگ، گرراه 

وردند، بایرد ارود را از بلتردای هشهگ ر بود. هت ن بود که مت هانی که به ا انرت بر رگ محزروم می

کردند. در مورد پدرکشی )این مف روم ( به پای ن پرت میتارپئینیزی کاپ تود ُرم )ای در ن دمخره
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گرفرررت(، در دوران پایررانی جه رروری، کشررتن یزرری از اعضررای ن دیررک اررانواده را ن رر  در برمی

مجازات اشن و نهرادین "گرونی" در نظرر گرفتره ورده برود. ابتردا محزروم را برا ورالق بره حرد کشرت 

هور )م هرون، سرگ، هرمی ب رگی به مهراه ه ار ح وان به ویژه هتد  زدند و سپس در گونیمی

کردنررد. سررپس ایررن گررونی را برره دریررا یررا پرتگررامی عه ررق ارررور و یررک مررار افعرری( محبررور می

افزتدند. این مجازات نشانۀ هی ن طرد و ت ک ه )پای ودن( است که با این کار، گتامزرار نره تت را می

 وود.و ر ن   رانده می -رسد، بلزه از دو تبه ک فر می

ا اسرت. اّمر« وهشر ر دو دم»اب ار اجرای اعدام در موارد معهو ی، دسرت کرم در مرورد ور روندان، 

ه برواگ اورتن »در پایان جه روری و در دوران نخسرت امپراتروری، جتایتزراران نرادار را اغلرب بره 

وم را برره یرران نهایشرری عهررومی در یررک سرر ری، محزررکردنررد، یعترری در جرمحزرروم می« وحررو 

تررین ور وۀ اعردام ور  دان مسر حی بردین ورزل برود. ایرن ور وه کرره سرپردند. رایجح وانرات دّرنرده می

 بعرردما از طریررق روایررات مررداحان مرر مبی رواج عررام یافررت، نهررادی از هداب و رسرروم جتایتزارانررۀ

زده  ردنروم ان گردید. با این حاد اگر مجرم مس حی و روند روم بود، این امت از را داورت کره گر

، «واگ اورتن بره وحرو »وود. ستت مس حی با مه ن و وه پل ودیس را به کام مرگ فرسرتاد. ک فرر 

مرا ایرن عر اب دمشرتتای را در دورۀ پایانی امپراتوری از م ان رفت. معلوب کردن ن   کره رومی

 به بردگان ااتعا  داده بودند، بره ده ود. این تغ  رات ا بته مدیون نفوذ مسح ت بود.

یرم ا وجود این، نفوذ مس ح ت، به ج  این موارد اا ، نتوانست نظرام ک فرری را در مجهروع، مالب

مای تازه ای در امپراتوری مس حی مست م. مجهوعه تر گرداند. به عزس، ما وامد پ دایش مجازات

 ن سرخن مری گویرد. هتر« عر اب ا ر م»)امپراتور روم ورروی( در وررن پرتجم، حترا از  تئندودووان ن 

ت کرره برررای فرررار از ارردمت و ایتزرره نظام رران اودورران را مجررروح کتتررد هبرررای معاف ررت از اسرر

گرایری، ربرودن داترران جروان، و کفرگرویی و ... مجرازات هترش در جتگ دن[، جعرل سرزه، مهجتس

وود )با فررض مهزراری ای که مانع ربودن کودکی که به او سپرده اند نهیوود. دایهنظر گرفته می

مرای مو ترای وود، و غ ره. این مجازات(، با ریختن سرب م اب در دمان مجازات میبا ربایتدگان

وررد، در روسرر ه تررا اواسررم دوران مرردرن « تلپ ررف»مررای بعرردی توسررم ورروان ن ب  انسرری کرره در ورن

 ودند.مه تان به کار گرفته می
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ات مررگ بره بدی ی است که نویستدگان مسر حی بره مجرازات بره طرور کلری، و مجراز ج. آباء کلیسا.

کتترد کره مهران نوعدوسرتی ویژه، بی اعتتا ن ستتد. هنان در انج ل، فرمان ای دوتاسانۀ م هی پ ردا می

مای گ رد. در نخست ن جهاعتاست. بخشودن توم ن به مقدسات، از مه ن نوعدوستی سرهشهه می

مرای ارود فمس حی، تال  بر این است که با اودداری از مراجعه به دستگاه عدا ت و عرر، ااتال

ما پایران داد، کره بره سررکوب 9"فرموان مویالنرا برادرانه حل و فعل کتتد. هبا  کل سا حترا پرس از "

بره فرمران  ٣١٣سراد « مرلح»ما بدب ن ماندند، به ِویژه هن دادرسی که ترا مه تان به دادرسی انسان

از مسرر ح ت،  وررد. در واوررع، ورای عرردا ت رومرری در دوران پرر ش"امپراتررور سرررکوبگر" اجرررا می

ترین سرتت مسر حی اسرت کره در وردیهی -مرالح ت انسران در وضراوت مهتوعرانش –عدا ت انسانی 

اّما تو، هرا بررادرت را داوری »(  ٣٧، ٦) ووا « ات نزتتدداوری مزن، تا داوری»کتد : تردید می

از مهره، و بعد(، و غ ره. داوری پرمخاطره است و ن اد وضرایی، بر ش  ٤، ١٤)روم ان « کتی می

 بتا به طب عتش در معرض اپاست.

ب تانرره از برری نقرر  نبررودن عرردا ت دن رروی، کرره هوررزارا در معرررض اپررا اسررت، ایررن هگررامی باریک

مای وپعی و ن ایی، و پر ش اعتهادی عه ق هنان نسبت به مجازاتبخش هبا  کل سا و موجب بیا  ام

، در نامرره ای برره ٤٠٨در سرراد  10آگنسووتین یوودیسوررود. از مررر ه رر ، نسرربت برره مجررازات مرررگ می

کترد : (، امو ی را مپرح می11هادوناتیستپروکتسود افریقا دربارۀ ارتداد مواداران یک کش ش )

او  (. ١٠٠  ép« )مرگ را پ یرا ودن، ب تر از وترل دیگرری اسرت  کرافران را نزشر د، تتب ره کت رد»

اوامرد کره هنران را اعردام می 12مارسولیننس کنوت ما، از، باز مرم در مرورد دونات سرت٤١٢در ساد 

                                                 
فرمانی که کتستانت ن اود و   س تور، امپراتوران روم، برر اسرار هن مردارای دیتری و هزادی مر امب را مقررر کردنرد و مسر ح ان دیگرر  - 9

 .مجبور به مقدر وهردن امپراتور نبودند
ج ایرر امرروز( ف لسروف و ی دانشرتار رومری. او در هغراز م.( متو د وهاد افریقا )ا  ٤٣٠ -٣٥٤) ،Aurelius Augustinusبه لت ن  - 10

ی ف لسروفان سوهندیئتبه فلسفه روی هورد و سپس به مانویت و سرانجام به مس ح ت گروید. مس حت تا ورن س  دمم زیر ت   ر افزار او برود. 

 .هون ما برانش و لیبت تس ن   در ورن مفدمم م الدی مل م از افزار او بود
در وررن ه رارم مر الدی در ورهاد افریقرا. پ رروان ایرن هیر ن بسرته بره  Donat ای از مس ح ت، پ روان کش شری بره نراما وااهمدونات ست - 11

 .دانستتدما این فروه را مرتد میودند. کاتو  کس است امپراتوری روم، به تتاوب سرکوب یا روا داوته می
، کرره مامرا و دونات سرتکره برره مجرادلت مر مبی برر ن کاتو  کو م موریررت یافرت مارسررل تور، نهایتردۀ امپراترور روم بررود کره از طررف ا - 12

اوانرد کره در هن مر الدی در کارتراژ کتفرانسری فرا ٤١٠کررد رسر دگی کترد )وررن پرتجم مر الدی(. او در سراد یزپارهگی کل سرا را ت دیرد می

اگوسرت ن وردیس کردند. بعرد از هن مارسرل تور کره از دوسرتان در این کتفرانس کاتو  ک ما دونات ست ما را محزوم  .طرف ن به بحث بت شتتد

ما مردعی دونات سرت .ماسرتدام ورد. او یزری از ور دای کاتو  کما به ا انت به امپراترور محزروم ورد و در کارتراژ اعربود، توسم دونات ست

کرررده و کتررب مقرردر را برررای مای مسرر حی کرره در دوران سرررکوب مسرر ح ان توسررم حزومررت روم، برره مسرر ح ت ا انررت بودنررد کرره کشرر ش
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ات عهررل کررن... و نگرر ار وحشرر گری ای واضرری مسرر حی، هررون پرردری مقرردر برره وا فرره»نزتررد: 

گتامزرراران، م ررل برره انتقررام را در تررو زنررده کتررد، بلزرره هن را زاهرری برردان کرره بررا مراوبررت تررو درمرران 

نبایرد برا مجرازات (. فزر املی در ایتجا این است که رستگاری ابدی تب زاران ١٣٣ ép« )وودمی

برای ک فرر دادن بره »گ رد، به مخاطره ب فتد : مرگ، که فرمت توبه و امالح ودن را از هنان می

اپررا، تررا هنجررا نرررو کرره بررا کشررتن، انسرران از دسررت برررود. تررا هنجررا نرررو کرره او را بزشرری، زیرررا دیگررر 

، زیررا کره از هن پرس، امزانی برای توبه نخوامد ماند. تا هنجرا نررو کره او را بره کرام مررگ بفرسرتی

اوامان مرگ گتامزار »این امل روون است: کل سا  (. ٨، ١٣  Serm« )امالحی مهزن ن ست 

ده فرمران، « ترو مرگر  نخروامی کشرت»طلبرد. و ، بلزره بازگردانردن او را بره راه راسرت می«ن ست

 اپاب به وضات ن   مست.

)امروز و ر عتابه در ا ج ایرر( برود[ هاگوست ن اسقف و ر م پون  هیپنناّما پس از هتدی، اسقف 

ما، ضرررورت سرررکوب ورردید را برره ما و بررال گرررفتن هورروبدر برابررر گسررتر  ارتررداد دونات سررت

هزمر ن و هسرهان= اردا و و عرر[ « ولهررو»پر یرد. دو رت کره بترا برر جردایی دو مورت مقپعری می

پ یرد راین، اسقف م پون میاستقالد دارد، درواوع وا فۀ اوست که نظم عهومی را پار بدارد. بتاب

که تع  ن بالترین ک فر مه تران برا وروان ن لئ رک باورد )نره وروان ن ورریعت کره ارا  کل ساسرت(: 

ب  وده ن ست که وردرت وراه، حرق دسرتگاه وضرا در بره کرار گررفتن وهشر ر، گهراردن جرالد، سرالح »

ایرن مرا، امرود، علرل، سرباز، وواعد حاکه ت، و حتا سختگ ری یک کش ش، بت ان ن اده ورد. مهرۀ 

کارنرد کره مای اب رث میانسران ما ب م و مراسری را در دددلیل و امت ازمای اودوان را دارند. این

و در کتراب ب سرت و یزرم از  (. ١٥٣ .ép « )کتردبازدارندۀ هنان است و هسرایش ن زران را فررامم می

ورهارد. هگوسرت ن وردیس "و ر ادا"، مشت نوع مجازاتی را که س سرون مشخ  کرده برود، برمی

(، ٤، ١٣)روم ران « گ رردبتررر هررا کره وردرت بری سربب وهشر ر برنهی»از این کرالم پرل وردیس: 

گ رد که بر واه، این ضامن نظم عهومی، است کره مجرازات مررگ را در ورانون بگتجانرد. نت جه می

ترل عهرد وروند، توانترد بری هنزره مرتزرب گتراه وهت ن است که وضرات برپایرۀ ایرن مجروز ورانونی، می

اگرر کسری مهتروع ارود را عامدانره بزشرد، مرتزرب وترل عهرد ورده »برای از جان ان را ک فر دمتد: 

                                                                                                                                                 
توانترد بره وارایف کش شری به دامران کل سرا را ندارنرد و نهی سوزاندن در پای ادایان رومی به مقامات تحویل داده بودند، دیگر حق بازگشت

 .گهاوته ووند



  مجازات مرگ در دوران باستان

 مروری بر تاریخ مجازات اعدام

 

 

23 
 انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

است. با وجود این، مواردی وجود دارد که کشتن گتاه ن ست. مانتد زمانی کره سرربازی دورهن ارود 

ت م ران دو مشراب « کتد.کشد، یا واضی حزم اعدام جتایتزاری را مادر میرا در متگامۀ جتگ می

وود. تا بعدما فراوان به کار گرفته می -توسم سرباز در جتگ و واضی دادگاه -نوع کشتن مشروع

، مر دو دسته کامال مهسان «جتگدمی»هنجا که با گفتن ایتزه جتایتزار، به مرحاد دارد عل ه جامعه 

 بازاوام م یافت. روسنووند. سپس، این عق ده را ن د می

دارنرد. حرمرت جران  کم و ب ش، با هگوست ن و دیگرر هبرا  کل سرا موضرع یزسرانی مای این دوره،پاپ

توانترد مرادر هدمی واعده است، و مجازات مررگ اسرتیتا   ترازه، ایرن حزرم را مقامرات ذیعرالح می

کشتد کره بترا برر هن، املی را ب رون می مارسلیننسکتتد و بس. اف ون براین، از نامۀ هگوست ن به 

بره  نباید دربارۀ مرگ مرت م تعره م بگ ررد و بایرد ایرن کرار را، در مرورت  ر وم،اود کل سا مرگ  

سرپا، وودرت دن وی واگ ار کتد. بر مه ن پایه است که وریعتهداران و ای دوتاسران )مت  ره( وررون 

کتتد. حقوودانان لئ ک ن  ، دسرت کرم از وررن موضع کل سا را نسبت به مجازات اعدام مشخ  می

حقرروق رومرری و گسررتر  هن در سراسررر غرررب، از ایررن « کشررف دوبررارۀ»ععررر دوازده مرر الدی، 

 گ رند.ما میم راث باستانی ب ره
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 فعل دوم

 مجازات مرگ در ورون وسپا و دوران ُمدرن

 

 

گ ررد. ایرن ورن، یعتی از ورن پتجم تا ورن مفردمم را دربرمی ١٢دوران مورد مپا عۀ ما در ایتجا، 

که « رژیم جدید»دما هن را در تقابل با س اسی که بع -اجتهاعی وعی سازماندوره مربوط است به ن

م وردیم نام دند. مشخعه اساسی این رژیر« رژیم ودیم»با انقالب فرانسه پا به عرمۀ تاریخ گ اوت، 

اردا « نایرب»مرای مسر حی بت راد گرفتره اسرت. وراه در مهره جرا اروپایی، این است که برپایرۀ ارز 

سروی  ی دن وی )انواع هداب و رسوم محلی، ووان تی که ،کم و ب ش محتاطانره، ازاست و نظام حقوو

)هن ره در کتراب مقردر همرده و توسرم « احزرام ا  ری»حاکهان س اسی وضع وده( مشرروط اسرت بره 

یراب م. ا بتره از هنجرا کره را بازمی« حقروق طب عری»کل سا تفس ر وده(. از ورن س  دمم مف وم ودیهی 

«   ریاحقروق »ی اداوند هفریده وده و سازمان یافته است، بتابراین، دو مف وم اود طب عت، از سو

 بس بس ار مهستگ یزدیگرند. این بدان معتی است که حقوق ک فری، واید بر ش« حقوق طب عی»و 

 ز مفام م مس حی دارد.امای دیگر حقوق، نشان عه قی از وااه

وود. ترال  جدی نسبت به مجازات مرگ می ساز تردیدماییاین دیدگاه در هغاز ورون وسپا، سبب

به مجازات ببخشد. توبره و اسرتغفار از ایرن مف روم « بخشرستگاری»کل سا بر هن است که مف ومی 

مایه گرفته است. از این رو، دیگر اوزاد مجازات، به مجرازات اعردام کره برا اشرونت بسر ار نرابود 

دمرد در غرب، انقالب حقرووی ب رگری روی میکتد، ترج ح داده می ووند. اّما در ورن دوازدمم می

. از سروی دیگرر، پ شررفت 13کتردکه حقوق رومی را به حقوق عهومی در کل اروپای لت ن بردد می

سران، در وررن دوازده و سر  ده، ج ئری دمرد کره بدینای به حقوق ورعی میعلوم وضایی جان تازه

مهر ن جرا برود کره مجرازات مررگ  ورود. ازوررعی، می -دیگر از حقوق اروپرایی، یرا حقروق رومری

                                                 
، امپراترور ب ر انس )روم مای حقووی و روایت ما که در وررن وشرم توسرم ژوسرت ت نای از ن ادما، ووان ن حقووی، بحثوامل مجهوعه - 13

 .وروی( تدوین ود
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توج ه تئوریک اود را در سرودمتدی بره حراد جامعره و متتاسرب برودن ک فرر برا جررم، بازیافرت. اّمرا 

براالف تعویر بس ار رایجی که از ورون وسپای اونبرار رایرج اسرت، مجرازات مررگ بره امرری 

به عتروان ک فرری اسرتیتایی وود. و ای دوتاسان مهواره هن را یزسره عادی و پ ش پا افتاده بدد نهی

کتتد. در ورن وان دمم اسرت کره روی نهیکتتد و وضات ن   در مدور هت ن احزامی زیادهتلقی می

یابررد. بایررد برره وررود و تررا م انررۀ ورررن مفرردمم ادامرره میمجررازات مرررگ برره نحررو هشررهگ ری معهررود می

 .ما در این دو دوره بازگردیمتفاوت

  

 ون وس.اداری در دوران یر. خنیشتن١

ورهردند. احتهرال وبایرل ژرمتری انتقرام را از جهلره حقروق انسران هزاد می موالی.« تواوان»ال.. اصل 

 کرد، اّما نه تا هنجرا کره از انتقرامگ ریهداب و رسوم ودیهی، ورایم کاربست این حقوق را مع ّن می

مرا مرانی کره ژرمنای جلروگ ری کترد. بره مهر ن د  رل، زطایفره -مرای م رانزنج روار و مرداوم جتگ

بخشی از امپراتروری روم وردند، در هغراز مه رون برازوی کهزری سرپام ان روم و سرپس، در هغراز 

هم  تر، یرا دسرت کرم، وان کوو دند تا وواعد زندگی مسا هتورن پتجم، به عتوان فاتحان، فرماندمان

تردوین وروان تی ورد،  مر الدی متشرا  ٥٠٠هم  ی را به هنان ارائه کتتد. این کار در حوا ی ساد ملح

ما، در حدود ، پادواه فرانککلنویساست که در دوران سلپتت  یاننن سالی که مش ورترین هن، 

 م الدی به اجرا در همد. ٥١١تا  ٥٠٧مای ساد

ورران بسررته مررا و راسایم رران فرانک»روح کلرری ایررن وررانون، از مهرران مقدمرره، پ هررانی اسررت کرره 

اسرت. ایرن « ماملح در م ران مرردم، برا متوورف سرااتن متازعرهت م ن »مدف این پ هان، «. وودمی

مای ستتی که زنج روار، یزی مای وخعی، انتقامگ ریه  ی ن ست ج  انتقامگ ری« مامتازعه»

بره « پایران دادن»یابتد. بدی ی است که مردف ورانون سرا  ک پس از دیگری، نسل اندر نسل ادامه می

ن مرردف مقرردمانی، فقررم یررک فرما  تررۀ سرراده ن سررت، بلزرره ماسررت. ایررایررن ترروا ی زنج ررروار اشونت

دمتدۀ واوعی علت وجودی این وانون، یعتی مرلح اسرت. هورزار اسرت کره ایرن مرلح، مف رومی نشان

« مرای ژرمتریاز اعهراق جتگل»مانده و بربر ن ست. اگر بخوام م از زبان مونتسز و بگروی م، عقب

موضوع ویژه وانون سا  ک است، ورای ورزل  برنخاسته است. این ملحی که در هغاز ورن وشم،
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مای حقررووی پ هرران رومرری، مررلحی هوررزارا مسرر حی اسررت. زمررانی کرره ایررن وررانون، در هارررین سرراد

سلپتت طولنی کلوویس، تدوین ود، این پادواه ده ساد پ ش از هن غسل تعه د یافته بود و سرزم ن 

 تی رسهاً کاتو  ک سرااته مای سختی یزپارهه کرده و از هن سرزمرا به ب ای جتگ (Gaule) گل

کتراب « هوروراه مرلح»اواستتد ُمدد بود. او در حلقۀ کش شان حزومت کرد. کش شانی که از او می

ناوری « واعردههدمزشری بی»کردند کره عل ره مقدر را ا گوی اود ورار دمد. هنان واه را ترغ ب می

 مای زنج روار( مبارزه کتد.)انتقام واندتااز 

در ) ای انتقام که از این پس مهتروع ورده برود، مجررم را مجبرور بره پرداارت دیرهوانون سا  ک به ج

کترد و برا کتد. مبل  تاوان که وانون هن را به دوت تع  ن میمورد وتل، به اعضای اانوادۀ مقتود( می

مای مهزن را برمی وهارد، برای هن است که از مرگونره بحرث دستی ج ئ ات انواع اسارتگشاده

هم  ی را م سرر رف ن دعوا جلوگ ری کتد و حل و فعل تا حد امزان سریع، هسان و مسا هتم ان ط

 کره ی بودنردوروم فراتحفرانک مرا طوایف ژرمت ک، از )سازد. برای نهونه، جریهۀ وتل یک فرانک 

ا اسرت. ایرن مبلر  ر (sous) سرزه ٢٠٠، معرادد (ه رع رت نبرودفرانزری کر) هزاد (ندمقر م ورددر گل 

ب را را نپر یرد، و زمرانی کره نتوانرد ایرن اونامترد. ارانوادۀ وربرانی نهیمی« ب ای هدمری»ب ا یا اون

 وود.ات ود، باید اعالم رضایت کتد. از این رو، دیگر حق انتقامگ ری از او سلب میپردا

کترد، بره مروازات هن، کل سرا اف ون براین، در حا ی که واه انتقرام را برا تراوان اجبراری جرایگ ین می

ما را تررویج کترد. در هتر ن فضرایی کوود هرمان مسر حی بخشرایش گتامران و هورتی دادن دورهتیمی

امل ودیهی حق پتامتدگی، که تا هن زمان متروز ناورتااته برود، رورد و گسرتر  مری یابرد.  است که

هیتد. نخست ن گرد مم می اورلئان، کش شان در و ر ٥١١هتدی پس از تدوین وانون سا  ک در ساد 

تعه م هنان، گستر  وهود پتامتدگی در اماکن مقدر، و ایجاد رابپۀ مستق م م ان این ن اد با نظام 

داات تاوان بود: اگر یک مت م به وتل، با تقاضرای پتامتردگی در مزرانی مقردر، اجرازۀ مانردن در پر

هورد، درست به این د  ل است کره ن دیزرانش فرمرت کرافی داورته باورتد ترا برا محل را به دست می

 اانوادۀ مقتود تهار بگ رند و مبل  تاوان برای معا حه را گردهورند. طوری که مرت م تت را زمرانی

از پتامگاه اارج می وود که با بروراری هوتی و تضه ن هن با سوگتد، احتهاد مرگونه انتقامجویی 

، بره اعپرای سونت گریگونار کبیوراز م ان رفته باود. باید اف ود که در پایان ورن وشرم، ارود پراپ، 

کل سا هتر بگ ار » دمد: ما، مشروع ت میحق پتامتدگی به واتالن، به د  ل نگران بودن از جان هن
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اند، بگستراند، زیرا کل سا نبایرد، حترا حهایت اود را حتا بر سر کسانی که اون هدیگری را[ ریخته

 «به طور غ رمستق م، در ریختن اون هنان س  م وود.

ن ادمای موجود در دوران نخست وررون وسرپا، از مرر نظرر، برا مرر ورزلی از اشرونت، از سروی 

ا در د. برا ایتزره مجرازات اعردام در ایرن دوره رایرج ن سرت، اّمروخ  یا ن ادمای وانونی، مخرا ف انر

 وود.موارد استیتائی متوز به اجرا گ اوته می

مرای مای ورن اود، پس از تاس ت، براری جتایتدر م ان ژرمن ب. استننائی بندن مجادات مر .

رسرتد، بره ک فرر میدمد تا در م ان افراد، با مجازات اعدام وا م، که ب شتر در م ان طوایف رخ می

 و مه ن طور است در مورد جرایهی هون ا انت، فرار از سربازی و لو دی در جتگ )ژرمان را 

XII .)  اشونت عل ه واه ن   س اوار مرگ است. در ایرن مرورد بازاریرد 14ِمروونژیندر دوران ،

رگ در مرورد توان تاوان ما ی داد. از سوی دیگر، مجرازات مرجرم نامهزن است، زیرا واه را نهی

ما حق دارند تاوان ما ی پرداات کتتد، اّما به عزس، غ ر هزادما مای هزاد استیتائی است و هنانسان

 وود.که توان ما ی جبران اسارت را ندارند، مهواره حزم اعدام مادرمی

مجهع روحان ان دربار، هتد مادۀ حقووی را به این کانون حقروق جر ای عهرومی موجرود در وروان ن 

هو ریاری از دودمان ِمروونژین[ با مدور فرمانی  چایلد برت دوم ٥٩٦رما اف ودند. در ساد برب

مجازات اعدام را برای وتل عهد به ناحق ا  امی کرد و پرداات تاوان را کتار گ اوت. اّمرا احتهراد 

رمتری رود که این تداب ر، که از ووان ن رومری ا  رام گرفتره و در تضراد مسرتق م برا سرتت ژاندکی می

مرا، و بره تبرع هن، است، واوعاً بره اجررا درهمرده باورتد. ارادۀ برورراری نظرم عهرومی بره ور وۀ رومی

هاانردانی از وروم فرانرک مرا  کارولینژینبرپایی دستگاه وضایی دو تی، به ویژه در دوران پادوامی 

فر ایش ترا وررن دمرم مر الدی برر اروپرای غربری حزومرت کرردد[ پدیردار ورد و بره ا ٧٥١که از سراد 

)پادورراه فرانررک مررا و امپراطررور اروپررای  شووارلماینمررای برردنی انجام ررد. مجهررع روحان رران مجازات

)یرا  رویی اود، پادوراه فرانرک مرا و امپراترورغرب اروپرا از  لنیی داهد( و ٨١٤تا  ٧٦٨غربی از 

، مجررازات مرررگ، معررادرۀ امررواد، «کژدیترران»ای و برارری ( برررای رام نرران حرفرره٨٤٠تررا  ٨١٤

تری در ، و وپع عضو مقرر کرد. فرامم سااتن این زراداانۀ سرکوب که اب ارمای دردنرایتبع د

                                                 
فرانرک )فرانسره و بلژیرک امرروزی بره عرالوۀ  – ، از اواار ورن پتجم تا م انۀ ورن مشتم بر سرزم ن گل Mérovingienneن دودما - 14

 .بخشی از ه هان، سویس( حاکم بودند
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ااست کره برر هن برود کره برا سررکوب وردید کسرانی کره مرلح اات ار داوت، از ارادۀ مریحی برمی

ما، به پ روی از ا گوی روم ان، افزتتد، نظم را برورار کتد. این مجازاتعهومی را به مخاطره می

محافظررت مررردم از وررّری کرره برره هنرران مرری »برررای  ینبررود. وررار هاهمرروز و بازدارنررده برتسررخت، ع

دمرد. ایتجرا وعدۀ سرکوبی ب رحهانره می« از اشم اداوند مراسی ندارند»، گتامزاران را که «رسد

دیگررر مه ررون دوران پایررانی امپراترروری، مسررئله بررر سررر ک فررر دادن ن سررت، بلزرره عررالوه بررر هن، 

 رتزاب جرم از راه مراسان دن از ع اب ن   مورد نظر است.بازداوتن از ا

م ررد، بلزره بار نخسرت، نهی»ای از به کار گرفتن این است: ای نهونهنحوۀ رفتار با رام نان حرفه

ا  بریده اوامد ود. در سوم ن اپا، اگر بازارید نزتد، هشهی از دست اوامد داد. بار دوم، ب تی

ان ، نشر«اگرر بازاریرد نزترد»، اشرن و ب رحهانره اسرت، اّمرا معترضرۀ کشته اوامد ورد. ایرن ترداب ر

 وود.اوان، مجازات اعدام متتفی میدمد که در مورت پرداات تمی

هوزار است که سرکوب اون ن متوز ک فری است که روی هوردن بدان، واپسر ن راه هراره اسرت و 

 ج ای عهرومی مه تران در کراربس. در دوران پادوامی  ویی زامد، مرهتد تحز م و تقویت حقوق 

به تب زاران داد، تا برای کسانی کره از وارایف ارود « درر ب رگی»گوید باید است )امپراتور می

مه تران بره عتروان « مرلح و نوعدوسرتی»کتترد سرمشرقی باورد مو ترای(، اّمرا ُجفرت وانه ارا ی می

ا در اسرتاد حقرووی ایررن ردمرای عهلری اررود را دارد، زیررمانرد. ایررن مردف کاربمردف ن رایی براوی می

وروند )ایرن اوانرده می« سراز »یرا « مرلح»مایی برای معا حه پ شت اد مری ورود کره دوره، و وه

اوانتد( کره حترا جررایم سرتگ تی هرون و وه را امروزه ملح و ساز  متقابل یا یک نوع معامله می

تی وخعری دارد، که ور وۀ معهرو ی حرل و فعرل اارتالف، مرام  گ رد. در حا یوتل را ن   دربرمی

عهل به ایرن ور وه از حرل بدی ی است که مراجعه به عدا ت عهومی )دو تی(، امری استیتایی است. 

ی و فعل دعاوی، در تهامی دوران ورون وسپا، و فراترر از هن، حترا در زمرانی کره دو رت پادورام

دادرسری بره  داند، ادامه می یابرد. و درسرت مهر ن تحزر مانحعار سرکوب ج ایی را از هن اود می

وود و گستر  نویتی بره جدمم مشامده میدست دو ت است که در سراسر اروپا از ورن مفدمم و م

 .بخشدمجازات مرگ می گرایانه )دکتریتاد( دربارۀاندیشۀ امود
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 گرایانه )یرون هفد  و هجد (. تعمیق اصنل٢

مررای ی مهررراه بررا دگرگونیانرردکی پررس از سرراد مرر ار مرر الدی، دورانرر الوو.. بادگشووت اصوونل رومووی.

مای م هری در عرمرۀ ، پ شررفت«رنسرانس وررن دوازدمرم»ورود. برا فزری و ن ر  ن رادی هغراز می

گ ررد. در مهر ن دوره اسرت کره ولهرومرای پادورامی اسرتوارتر حقوق، ادب ات و ا   ات مرورت می

جریران عردا ت ووند. و ریاران به یاری کش شران و حقووردانانی کره در اردمت دارنرد، ارود را ممی

 دانتد.می

مای نراار برر نظرم عهرومی را کتتد، بر هنتد که فرماناندیشهتدانی که در کتار و ریاران زندگی می

ن ان در امرابا دستورمای ااالق مس حی تلف ق کتتد. ت ک رد برر ایتزره بایرد اب یران را ک فرر داد ترا ن زر

 تره ورده ازاود، از این پس بره امرری پ یرفبهانتد، یا باید ووی را به مجازات رساند تا ضع ف ایهن ب

ر سوی مهگان بدد گردیرد. برر مهر ن پایره برود کره نظریرۀ وراِه دادگرر، نخسرت در فرانسره و سرپس د

مای اروپایی، پدیدار ود: اگر ادا پادوامان را برگهارده، پ ش از مهه بررای اجررای دیگر پادوامی

ر برابر د  و پشت بان ضع فان، به ویژه «ر دمتداب یان را از ب ر هسایش ن زان ک ف»عدا ت است تا 

 زورمتدان باوتد.

مای را که در دوران امپراتوری روم داوت به تدریج مه مان، دادگستری در سراسر اروپا ویژگی

بازیافت. مدف ایرن دادگسرتری، برورراری نظرم و امت رت عهرومی اسرت. از وررن مفردمم، وضرات در 

از این «. ک فر نهاندبرای امر عهومی م م است که جرم بی»کتتد : ایتا  ا و جتوب فرانسه اعالم می

بخش باورد. در ایرن زمران همروز و تررم مپس، بر ووان ن ک فری است که مه مان، بازدارنده، عبرت

وود که بتا بر است که از ووان ن ژوست ت ن )امپراتور روم وروی در ورن وشم( املی برگرفته می

برا مررار »اوامترد کره از دسرتگاه وضرا می«. س ارانی را به مررار افزتردع اب یک نفر باید ب»هن 

 «افزتی، گستاای تب زاران را فرونشاند.

از ورن یازدمم، به طور مشخ  در مورد مجازات وتل نفس، واکتشری عل ره ور وۀ پ شر ن پرداارت 

ابر هت ن جرمی تاوان ما ی بروز کرد. از این پس، ب ش از پ ش به این نت جه رس دند که پود در بر
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بستده ن ست. از هغاز وررن یرازدمم، براری از کش شران بلتدپایره برر هن بودنرد کره کشرتن یرک انسران، 

ورود هن را برا پرداارت مبلغری پرود جتایتی است وا م و هتان توم تی است به نظام هفریتش کره نهی

 حی، در وتار مش ور مس، احزام(Burchard de Worms) بروشار دو وورمز کرد. « جبران»

، تعه م گرفت ١٠٢٤-١٠٢٣مای تن از رعایای متعلق به کل سایش در طی ساد ٣٥واکتش به وتل 

مای ستتی )پرداات تراوان مرا ی= دیره( ب ف ایرد. بره نظرر او ایرن ک فرمرا ک فرمایی بدنی بر مجازات

زدمم ن ر  کررد. در پایران وررن یراتر برود و حهایرت ب شرتری از ضرع فان میعل ه مجرمان، بازدارنده

کترد و گرهره را نقرن می« وحدت طب عی انسران مرا»وامد پ دایش فزری مست م که بتا بر هن، واتل 

کامرد. هررا کره هدم ران فرزنردان تری است، اّما این از واامت جتایت مر   نهیوربانی از طبقۀ پای ن

رنررد. رسررتگاری جرراودانی انررد. از متظررر مسررتی مهرره براب« وایسررتۀ»ارردا و مهگرری برره یررک سرران 

ب است. بردین ترت رب، ن ایت گرانوان، بیبتابراین، زندگی مر یک از هنان، عل رغم جایگاه حقووی

مای رومی یا وعا  تروراتی بودنرد، مای پ ش ن هوزارا مخا ف مجازاتدر حا ی که کش شان ورن

هوترل « ربرابر»دمتد و در برابر وتل نفس، ب ش از پ ش اوامان سرکوبی از این پس تغ  ر رویه می

 ووند.در برابر وتل[ می

ووند، اگر مجازات مرگ بر پایۀ جان اگر وامان به اجرای عدا تی م  ر عل ه واتالن فرااوانده می

یابررد، اّمررا برردان معتررا ن سررت کرره در برابررر جرران، در زراداانررۀ ابرر ار ک فررری جایگررامی محرروری می

ود. مرهترد کره وررون وسرپا در وره متد، و حتا وس ع، بره کرار گرفترمجازات مرگ به مورت نظام

اسرت، اّمرا واوع رت بسرا دیگرر اسرت. نخسرت بررای « مای داردوران افراوتن هوبه»تعور معامر 

اواستتد مجازات مرگ بره امرری عرادی بردد ورود، و یک نهیوتاسان،م  ایتزه حقوودانان و ی دان

 .دارندستیتایی این مجازات ت ک د امایی، مهگی بر مام ت مرهتد با تفاوت

در ورن مفدمم، احزرام وررع هتران ورزوفا مری وروند کره برا حقروق  ب. حقنیدانان و مجادات مر .

، مرردرر گراسووین، مجهوعررۀ ب رگرری از احزررام ورررع توسررم ١١٤٠پرر یر انررد. در سرراد رومرری و ار

مای هبرا  کل سرا، هرا  )و ری در ایتا  ا( گرردهوری ورد کره از کتراب مقردر، نوورته بنلننیدانشگاه 

ما برگرفته وده بود. در این مترون کره بر ش از ده وررن را در برمری هع روحان ون بلتدپایه یا پاپمج

نامرۀ فرمان ٢٣از موضروع  ٥و  ٤ورود. گراسر  ن در مروارد مای متتاوضی دیده میگ رد، گاه نزته
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یزردیگر  مای گوناگونی که به مجازات مرگ پردااته وده، واعده و اسرتیتا  را ازکل سا، برپایۀ متن

 .کتد، مه تانزه این کار را پ ش از او هبا  کل سا کرده بودندجدا می

قووی حگراس ن در حزهی مل م از اوگوست ن ودیس، که ُم ر اود را عه قاً بر احزام  نخست یاعد :

انتقررام گرررفتن از تب زرراران در انحعررار اداونررد )یگانرره داور »کتررد: بعرردی اوامررد کوب ررد، اعررالم می

مای بدنی پرم   داورت و ک فرر رسرتگاری   به مه ن د  ل، باید از مجازات« اپا( استمعون از 

( ٣٩٧-٣٤٠بخش را برتر دانست، که تت ا ک فری است که با ع رد جدیرد مهخروانی دارد. همبرروهز )

 و اوگوسررت ن ورردیس، بررر مبتررای داسررتان روسررتای سررامری کرره در انج ررل  ووررا همررده اسررت )کرره مسرر ح،

کترد(، تفراوت م ران دو  امبر، از نابود کردن این روستا با هتش هسهان اودداری میبراالف ا  ار پ

کتتد: یزی بر پایۀ ع د عت ق، که اساساً سررکوبگرانه برود دری از مجازات را به ت ک د مشخ  می

دانرد. گراسر ن برر پایرۀ ایرن و انتقام جو، و دیگری، ع د جدید کره بخشرایش را برترر از مجرازات می

ج ا در احزام ع د عت ق، مام تی بردنی دارد  حراد هنزره احزرام انج رل، بره »گفت: د که میمتون بو

 «یُهن کفّاره، گتامزاران را نوید عفو داده است.

مای عهومی، از جهلره مجرازات با این حاد، نظم عهومی مل وماتی دارد، و هت ن است که مجازات

از موضروع  ٥نامره، کره بخرش دوم مسرئلۀ مانمرگ استیتائاً، نامشروع ن ست. گراس ن در مهران فر

سری اگرهره مر  زس نبایرد بره اات رار ارود بررای کشرتن ک»را گتجانده است، به ت ک د می گوید:  ٢٣

از وردرت  دست به سالح ببرد، اّما اعدام مجرمان به فرمان وانون متعی ندارد. کسی که به نهایتدگی

کتررد.... ایررن کررار مررانع از راه یررافتن او برره نهی کتررد، وررانون را نقررنعهررومی تب زرراران را اعرردام می

مرای هگوسرت ن اسرت. فتراوی این درواوع، تزرار هموز  (. C7 post) «ملزوت هسهانی نخوامد ود

 اند. این فتواما، با ت ک د بر واعده،گرگوری ن م در ورن س  ده، به پ روی از مه ن ستت مادر وده

ۀ تر، در سخن از مسئلست کم در مبارزه عل ه کفر. کهی پای نپ یرند، داستیتا  را واید به هسانی می

 تفت ش عقاید، به این مپلب باز اوام م گشت.

از طرف دیگر، حقوودانان حقوق مدنی ن   که د بسرتۀ توضر ح ، و بره کرار برردن وروان ن ژوسرت ت ن 

در ورررن بودنررد، )ضررهن انپبرراق هن بررا ورررایم( اوامرران برری و ررد و ورررط ک فررر مرررگ نبودنررد. هنرران 

دوازدمم، با معتبر دانستن معا حه برای اوخا   ا ث، متوز این معا حه را از راه پرداارت دیره 
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وهارند: اگرر معاملره )معرا حه از راه پرداارت دیره( ارزورهتد اسرت، درسرت بره ایرن د  رل جای  می

ن ایرن نقپره یابتد. اّما در ورن بعردی، حقووردانااست که با اودداری از اعدام، کسان دیگر نجات می

گ ارند و این حق را برای دسرتگاه وضرایی وائرل مری وروند کره حترا پرس از مرلح و نظر را کتار می

، حقوودان نامدار ورن ه اردمم،  Bartoleبارتنل هوتی ب ن طرف ن دعوا، عل ه مجرمان اودام کتد. 

رمرران را پرر یرد کرره برارری مج، می15م( ٢٢٨-١٧٠) اولپیوویندر تفسرر ر بخشرری از مجهوعرره ورروان ن 

مر   ه ر  »توان بخشود  مجرمانی که در تال  هن اند که مرورد پ گ ررد وررار نگ رنرد، هررا کره می

اوامد اون اود را، از مر رامری کره ورده، ع ی تر از جان هدمی ن ست  بتابراین، کسی را که می

ظر است. او مه مان، ژان فور، استاد حقوق دانشزدۀ مونپو  ه، ن   بر مه ن ن«. بخرد، باید بخشود

کشرد، کره بره ا هیلی رومی : زمر عقرب در دُم او ن فته است و مهان است که میبا اواره به ضرب

و بری د  رل ن سرت کره هزمرر[ هنجرا اسرت، هررا کره »معتی کشتن در هارین مرحله است، می گویرد: 

د برره مجررازات مرررگ فقررم بایررد هارررین راه هرراره برررای واضرری باوررد. او بایررد گهرامرران را بررا ت دیرر

مای سبک تر به راه راسرت بازگردانرد. او مای مو تای، یا با والق یا زندان، و یا مجازاتمجازات

نت جه بوده باود.... او باید ن زخروامی مای دیگر بیتواند به اعدام متوسل وود که راهتت ا زمانی می

ورد... هررا کره در مرورت های به محاکهه وونده نشان دمد، و با بی م لی به ک فر دادن رویپدرانه

، یزری از سره بخرش تفسویر اینسوتیتنته« افتخار به مرگ یک انسان، اود این کار، وتل نفس اسرت

 .[یاننن ژوستینین

(، تومررار هکویتررار ١٢٧٤ترررین ای دوررتار ورررون وسررپا )ب رگ ج. دیوودگا  ایزدشناسووان )مت.لووه(.

مرایی کره کترد، مجازاتا مپررح میمرای ک فرری رترین نظریره دربرارۀ مجازاتودیس است که کامل

گ ررد. او در مای اود برای مجرمان در نظر میعدا ت انسانی ) در برابر عدا ت ا  ی( در داوری

کترد، و برره ور وۀ حزهررای مدرسری، تعریررف و ترر وررر )بردی( هغرراز میایرن کررار از مسرئلۀ بسرر ار کلی

بخش "دانشتامۀ ا   ات" که به از نخست ن  ٤٨دمد. در مسئلۀ تشخ   اود را یک به یک ورح می

توانرد ناوری از کترد. ورّر میااتعا  دارد، تهرای  م ران ا رر و ورّر را مپررح می« تهای  ه  ما»

عللرری باوررد ب رررون از انسرران، و یررا برره ارادۀ انسرران. اگررر وررّر ناورری از ارادۀ هدمرری باوررد، متشررا  

                                                 
اسرت کره بره  Corpus iuris Civilis ی روم باسرتانایرن مجهوعره وروان ن ج اییهدایجسرت[، یزری از سره بخرش مجهوعرۀ وروان ن مردن - 15

 ت.ود، امپراتور ب  انس در ورن وشم، تدوین گردید، او پ ن م  ف دایجست اسا  Justinien فرمان
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« اپرا یرا یرک ک فرر هعقوبرت[ اسرت در هفریدۀ معقود اگر وّری باود، مهانا یک» ای دارد: دوگانه

ورود: هررا کره اپرا، ارواه عل ره )رسا ۀ وّر(. سپس نوعی تقارن م ان این دو وزل وّر بروررار می

وود( یا عل ه ووان ن معقود عقل باود و اواه عل ه احزام ا  ی )که در این مورت گتاه محسوب می

او را بایررد ک فررر داد تررا نظررم  بشررری، در مررر حرراد، عامررل هن اپررا را مسررتحق ک فررر اوامررد سرراات 

طب عرری مختررل وررده از اپررای او، دوبرراره ترررم م وررود. پررس ک فررر، ج ئرری از نظررام هفررریتش مپلرروب 

کتد )این ک فرما دمد، زمانی که هدم ان را داوری میاداوند است. برای ک فرما را اود اداوند می

مرایی کره وروان ن ا  ری و انسرانی مجازات»ج انی اند(  داوری دیگرر اپامرا از هن هدم ران اسرت: هن

 «کتتد، بس ارند و گوناگون  اما مردو، از ب ر انتقام بی عدا تی ماست.مقرر می

گوید، م   ربپی به انتقام بدوی نردارد کره از هن سخن می تنماس یدیس)وندیزات و( که « انتقامی»

لروگ ری از ه  ی ج  ب ان اشرم ن سرت  بلزره اواسرت مشرروعی اسرت بررای جبرران اسرارت و ج

ه کرارتزاب جرمی دیگر. این انتقام در حوزۀ کار دستگاه وضایی عهومی )دو تی( است، دسرتگامی 

ما ورزتیوربان ان مجبورند بره هن رجروع کتترد. درواورع، مرهترد مسر ح سرفار  بره بخشرودن حرمت

د، توانرد جتبرۀ وخعری جررم را در برر بگ ررد: بررای میراکرده بود، اّما بخشرایش وخعری، تت را می

ت توان در م  ان تاوان پردااتی تخف ف داد، یا امواد دزیده وده را به دزد بخش د. اّما ووتری وردمی

تواند از سوی جهع، مجرم را رساند، وربانی نهیجرم به حدی است که به معا ح عهومی زیان می

رم جرمجررم، عفو کتد. در ایتجا وربرانی بایرد بره حاکه رت س اسری روی هورد ترا برا مجرازات عادلنرۀ 

 کتد.« تالفی»انجام وده را 

جویانره دارد  اّما ه ست مجازات عادلنره  مجرازات از دیردگاه تومرار وردیس، اساسراً سرورتی تالفی

یعتی جبرران درد و رنرج ناوری از اپرای مرتزرب ورده. هیرا ایرن جبرران کرردن، بره ب رای مررگ مرم 

ت است: با وجرود فرمران "وترل مزرن"، تواند باود  پاسخ ستت تومار به این پرسش، هوزارا میبمی

زمانی که همجرم[ »ای دیگر نهانده، به ویژه مجازات مرگ مهزن است. زمانی که دادرر را هاره

پرس مجرازات مرررگ واپسر ن هراره اسررت و بره کرار گرررفتتش «. اسررت ت دیرد یرا اپررری بررای جامعره

گ ررد: ای پ ورزی بره کرار میاا  دستگاه وضا. تومار هکویترار در ایتجرا، مهانترد وردما، اسرتعاره

اگر برای حفظ سالمت جامعه لزم باود، کشتن تب زار به حق است، اّمرا انجرام هن، مه رون بردنی »
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وود، تت ا در مالح ت کسی است که برر ایرن کرار گهرارده ورده، و که به مراوبت پ وک سپرده می

 «بر او است که عضو فاسد را از بدن جدا کتد.

ما نبایرد خ متاسبی است به جرایم ب رگ، به ویژه در برابر وتل عهرد، واضریاگر مجازات اعدام پاس

مررا متتاسررب ن سررت برره کررار ن ررایی برررای هن« درمرران»هن را برررای جرررایم کوهررک، جرایهرری کرره ایررن 

دانرد: بره ویرژه، گ رند. تومار ودیس، به مانتد دیگر ای دوتاسان، جرایم ما ی را سر اوار مررگ نهی

. اگر سرروت در وررایم بره غایرت لزمری مرورت گ ررد، 16ن ست« دارزدنی»دزدی ساده، موردی 

توان از دزدی سرخن گفرت، هررا کره یعتی برای نجات جان کسی، از نظر ای دوتاسان در ایتجا نهی

مای مادّی و اگر از م ان پاسداری از دارایی«. ووندما، عهومی میمهۀ دارایی»در هت ن موردی، 

ا باید برگ ید، هوزار است کره برترری برا دّومری اسرت. برا وجرود ایرن، حفاات از جان هدمی، یزی ر

مرا ضررورت ح راتی ب شتر ای دوتاسان مجازات مرگ را برای دزدان، حتا فارغ از ایتزه دزدی هن

پ یرنرد. ژان ژرسرون، یزری از نامردارترین اسرتادان دانشرزدۀ ا   رات پراریس، از داوته یا ا رر، نهی

، در برابرر وراه )کره برا ١٤٠٦یرا  ١٤٠٥. او در یرک سرخترانی در سراد جهلۀ این ای دوتاسان است

ورد(، از واضر ان غ رکل سرایی )دن روی( اواسرت کره در هغراز می« عدا ت را دوسرت بداریرد»جهلۀ 

گویرد براری از وضرات بره داری کتتد. ژرسون میدست یازیدن به مجازات مرگ به ن ایت اویشتن

کترد( ترا بررای )و در ایتجا فرمانردار پراریس را هورزارا نقرد می ورزندغلم، ب ش از اندازه وتاب می

کتتررد، درحررا ی کرره حتررا اودورران ن رر  مرگرر  هترر ن جرایهرری هررون سررروت سرراده، حزررم اعرردام مررادر 

 ...مای مادّی مهستگ ن ستدانتد: هرا که ارز  جان هدمی با ارز  داراییک فری را متاسب نهی

ت بر این است که در مدور احزام مرگ احت اط ورود. درسر بتابراین، در پایان ورون وسپا، امل

ورود، و هن را بره است که مجازات مرگ، امری است پ یرفته، اّما به موارد بس ار وا م محدود می

 .گ رندعتوان هارین وس لۀ بازدارنده و/ یا ح ف در نظر می

مع رار تتاسرب ک فرر برا  در دوران جدیرد، فلسرفۀ کالسر ک مه تران بره د. آمندۀ )دکتورین( کالسوی .

بتد است. مجازات، نخسرت بره سربب سر اوار برودن هموز بودن مجازات مرگ پایجرم و ن   عبرت

هن عادلنه است، هرا که پ ش از مر ه  ، پادا  جرم است. هتر ن اسرت در هغراز وررن مفردمم، بره 

                                                 
 .fur non est occidendu: در متن املی به لت ن - 16
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تعریررف « وررودوررّر انفعررا ی کرره در برابررر وررّر فعرراد اعهرراد می»عق رردۀ گروت ررور )کرره مجررازات را 

کتد(، و بترا بره نظرر لیبت رتس در پایران مهر ن وررن، کره مهران تعریرف را در ه رارهوب ا   رات می

سازگاری امور مستل م هن است که بدی ما به نوعی جبران ووند، و هدمری برا درد »کتد: مپرح می

 رد کراری ورود متوجره اپرای ارود ورود  اپرایی کره پر ش از هن برا ت ئو رنجی که بر او تحه رل می

 17[١٧هلیب ن تس، رسا ۀ تئودیسه، « ناوایست و تباه هگامانه مرتزب وده است. 

همروزی و بترابراین، ووان ن پادوامی مه تانزه در ورون وسپا رایج بود، برا ت ک رد برر مع رار عبرت

کترد. بخشرتامۀ ج ایری  رویی ه راردمم در مای بدنی، مهر ن همروزه را ت ی رد میپ شگ رانه بودن ک فر

کسرانی را کرره عهررل بره وا فرره هنرران را از »دارد ، در مهرران مقدمرۀ ایررن سررتد، اعرالم مرری١٦٧٠سراد 

کره ادامره دمتردۀ ایرن  18ژان دوموا«. بازوان داوت دارد، باید با مرار از مجازاتتب زاری باز نهی

ای سرر ترازهکاری کرد که در هیتده نتوانتد درد »گ ارد: عالوه بر این، باید هموزه است، پا فراتر می

ورویتد دسرت از تب زراری نهی»، و این درسی اسرت بررای مهرۀ کسرانی کره «برای جامعه ایجاد کتتد

کامرد  جرایهری کره بره د  رل [. مهر ن سرمشرق اسرت کره از ورهار جررایم میمگر از ترر همجرازات

  (Loix civiles, Droit public, III, 1) « گ رندانگ  ی ف ونی میک فری، به نحو وگفتبی

توان گفت که مجازات اعدام در ععر جدیرد بره امرری کرامال عرادی بردد ورده برود  در واورع، هیا می

هتانزررره اررروام م دیرررد، مرهترررد پایررران وررررون وسرررپا نشررران از بازگشرررت وررردید سررررکوب دارد، اّمرررا 

مای گسررترده[ کررامال از م رران نرفترره اسررت. بررسرری و داری پ شرر ن هدر اررودداری از اعررداماویشررتن

دمد که نظرام ک فرری وردیم، ما است و نشان میدر مورد جرم و جتایت ن   گواه مه ن تفاوت مپا عه

 .نبوده است« ععر عقوبت»مای رایج، فقم بتا بر برای روایت

 

 

 

 

                                                 
 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل     حافظ نیز به همین مفهوم نظر دارد: دور فلکی یکسره بر منهج عدل استشاید  - 17
18 - Jean Domat ،حقوقدان قرن هفده فرانسه که نقش مهمی در عقالنی کردن حقوق داشت. 
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 مجادات مر  در عمل . ٣

یی، نخست، بی هنزه ادعای جامع بودن این مبحرث را داورته باور م، ور وۀ عهرل ایرن دادرسری اسرتیتا

مای عرفی تا ورن مفدمم را براوام م مای تفت ش عقاید از ورن س  دمم، و سپس دادگاهاهیعتی دادگ

 .رس د

گ ااتعرا  ، در بحیی که به مجازات مررتفت ش عقایدمای نپردااتن به دادگاه .ایدال.. تفتیش عق

دمم برره ایررن سررو، نظررر عهرروم بررر هن اسررت کرره ایررن محرراکم، جرردارد، امررری اسررت نررامهزن. از ورررن م

مای ودیم اروپایی بوده اند. رحهانه در نظامبه ویژه سرکوب نهادین ک فرمای بی« اه سرکوبجایگ»

 هیا حق قت دارد این 

در نواحی  (Albigeois) ماای مس حی از کاتاردر هغاز ورن س  دمم، در ورایپی که ارتداد فروه

تگاری مسرر ح ان جترروب فرانسرره و ایتا  ررا گسررتر  سررریعی داوررت، کل سررا هن را اپررری در راه رسرر

ر هغاز وهرد و وا فۀ اود دانست که ن اد جدیدی برای یافتن و سرکوب کفر و ارتداد برپا سازد. د

ای اسررتیتایی بت رراد گ اوررت تررا ، پرراپ ُرم بررا حهایررت امپراتررور فردریررک دوم محزهرره١٢٣٠مای سرراد

درنرگ ایرن دسرتگاه بینام این دستگاه وضایی، تفت ش عقاید اسرت. «. کن سازدفساد ارتداد را ریشه»

ا اسرت به اب ارمای ویژۀ تحق ق و جستجو )این کار، به معتای دو ق کلهه، جستجو و کاویردن باورمر

 .وودای از ک فرمای بس ار سخت مج   میکه نام اود را به این محاکم تازه داد(، و زراداانه

 سررت. در واوررع، بررا وجررود ایررن، مجررازات مرررگ، دسررت کررم برره طررور مسررتق م، در ایررن زراداانرره ن

مررای تقترر ش عقایررد )مه ررون سررایر محرراکم کل سررایی از مهرران هغرراز( حررق مرردور حزررم برررای دادگاه

)از وب ل وپع عضو یا اعدام( ندارند. این امرل از هغراز وررون وسرپا، هتان ره « ک فرمای اون ن»

وردیدترین ورد. ، ب ران می«کل سرا از ارون ب ر ار اسرت»ا هیل پ شتر دیدیم، بروررار برود و برا ضررب

بود، یعتی حربس ابرد. برا ایرن مجرازات « دیوار ابدی»توانست مادر کتد، حزهی که تفت ش عقاید می

ود دار( امل بر امالح و ب بود مجرم بود. فرمتی به مجرم داده میمای مدت)مه تانزه با حبس

ا ت م ن نهاید. تت ا تا به اود هید و با تاوان عهل اود توبه کتد، و از این راه، رستگاری ابدی اود ر

کرد، کل سا ام د می« دوباره تزرار»زمانی که یک مرتد اپای اود را پس از دست وستن از هن، 
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کل سررا( « بررازوی عرفرری)»وررهرد و او را برره دسررت دادگرراه لئ ررک برره امررالح او را بررر برراد رفترره می

 سپرد تا او را به مرگ محزوم کتد.می

سپردند  بود که دادرسان روحانی مجرم را به دادرسان لئ ک میبتابراین، فقم در موارد استیتایی 

ورد. هگرونگی واگر اری بره برازوی عرفری، کرم و وهرده می« ناپ یرامالح»یعتی زمانی که مجرم 

هرل، عب ش ریاکارانه بود: هرا که اگرهه کل سا نبود که رسهاً حزم مررگ مرادر مری کررد، اّمرا در 

اسررت. پررس از هنزرره دادگرراه  دارک ژانما، مررورد ورترین نهونررهنت جررۀ کررار مهرران بررود. یزرری از مشرر 

 ، در نخست ن حزم او را بره حربس ابرد محزروم کررد، سرپس اوکنشنن اسق.تفت ش عقاید به ریاست 

گرر  برار را به جرم ایتزه اپای پ ش ن را دوباره تزرار کرده است )به ویژه به د  رل ایتزره برار دی

مری سراد  ٣١مرا ن ر  او را در یگرری بره انگل سر ان تحویرل داد و هنکتد(، با حزرم دمردانه به تن می

 به هتش افزتدند. ١٤٣١

دمتد که موارد واگ اری پرونده به بازوی عرفی، بس ار انردی اسرت. دفاتر محاکم کل سایی نشان می

در ورررن  تنلوونداز احزررامی کرره از سرروی محرراکم تفترر ش عقایررد ورر ر  ایوون دوسووابررر اسررار محاسرربۀ 

در وده است، وهار این موارد، یرک درمرد اسرت. در هغراز وررن ه راردمم ن ر ، طبرق س  دمم ما

مرورد هن را  ٤٢اند، و تت ا نفر محاکهه وده ٥٠٠مرتد مورد رس دگی،  ٩٠٠از  برنارد گیبررسی 

نفررر برره حهررل مررل ب  ١٤٣نفررر برره حرربس محزرروم ورردند،  ٣٠٧برره بررازوی عرفرری کل سررا سررپرده انررد  

کررد(، و براوی مانرده بره مجرازات مرای نهای مرردم میه محزوم را انگشرتای ک)مجازات رسواکتتده

گری تجه، برنررارد گرری را وررزنووام ُرددر ُرمرران مشرر ور اررود،  اومبرتوون اکووناند. دیگررر محزرروم وررده

کتررد. اّمررا ایررن تعررویر، دسررت کررم براسررار هن رره کرره از هرورر وما مو تررای و تشررتۀ اررون تعررویر می

 هید، دور از واوع ت است.برمی

در حا ی که بساط تفت ش عقاید در ورن وان دمم در فرانسه بره ده وده، در اسپان ا به وزل جدیدی 

گ ررد( کره پایران می ١٨٣٤وود. به ویرژه مهر ن تفتر ش عقایرد اسرپان ایی اسرت )کره در سراد زاده می

 ار کترد و مسرئود سرنوورت مردما مرما مینگاری ورن نوزدمم هن را مت م به انواع اشونتتاریخ

داند. مپا عات جدی در این براره نشران مری دمترد کره نره تت را حقروق محزومران در برابرر وربانی می

مآموران تفت ش در مجهوع ب تر از حقروق هنران در برابرر براری از دادرسران عرفری رعایرت ورده، 
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بلزرره محزوم ررت برره مرررگ در طرری برر ش از سرره ورررن، از هتررد مرر ار مررورد ب شررتر نبرروده اسررت کرره 

 مای اا ر تاریخی مقایسه کرد.هن را با دیگر دوره توانمی

متوز  در ایتجا ن  ، اگرهه مجازات مرگ به عتوان یک امل پ یرفته وده، اّما ب. دادرسی الئی .

فزررر غا ررب ایررن اسررت کرره ک فررر مرررگ امررری اسررتیتایی اسررت. نخسررت در ورررون وسررپا، بررسرری 

دمرد کره در مردور براوی مانرده(، نشران می مراهرو ومای دستگاه وضایی )دسرت کرم، هن ره کره از هن

وررود. جرران هدمرری، حتررا جرران جتایتزرراری کررامال مسررلم، دسررت کررم در داری میاحزررام مرررگ اویشررتن

کلوند رود. این امر به ویژه در مورد پار هان مادق اسرت. بره گفترۀ ارز  به وهار نهیفرانسه، بی

در ه ار مرورد حزرم بره  پار هان تت ا ،١٤٠٠تا  ١٣٨٧مای پروندۀ جتایی در ساد ٢٠٠، از گنوار

مای اورراف، تر دادرسری، بره ویرژه دادرسریمرگ داده یا هن را ت ی رد کررده اسرت  در مراترب پرای ن

مرایی افراورته از هجرر و وضع به مهر ن مترواد اسرت. درسرت اسرت کره بسر اری از اورراف، جایگاه

زا، برره ویررژه برررای برره ُرخ معرر بتسررتگ برررای برره دار هویخررتن محزومرران داوررتتد. اّمررا ایررن بتامررای 

وردند، طروری کش دن ودرت وامر دادرسی ارباب بود. در واوع، این بتاما هتردان بره کرار گرفتره نهی

 !ای بر جای نهانده بودما ج  ویرانهکه از برای از هن

کردند، سپس، در تبدیل هن به پرداات غرامت ما ی مای محلی ن   اگر حزم اعدام مادر میواضی

دمترده برود، نره فقرم بردین د  رل کره تزان« معا حه وضرایی»دادند. این و وۀ دیدی به اود راه نهیتر

از »کرد، هرا که ب ای جرم ارتزابی را  روتهتدان از ک سۀ اود و فق ران دادرسی را ناعادلنه می

را از  رفرت، سررکوبیمترد بره کرار مپردااتتد، بلزه ن ر ، زمرانی کره ایرن ور وه نظاممی« جان اود

ما در دربرار ورامی برر ایرن کرد. دست کم، مجهع نهایتردگان و رسرتانمرگونه کارهمدی محروم می

عق رررده بودنرررد. هنررران در فرررردای جترررگ مدسرررا ه، اوامررران وررردت عهرررل ب شرررتر دسرررتگاه وضرررایی و 

رو، هتانزره اروام م دیرد، از وردند. از ایرن« هسرایش ن زران»در دد تب زاران برای « افزتیمرار»

 وود.وان دمم، سرکوب هوزارا سختگ رتر میورن 

پووی و بخشایش گستردۀ واه، تا پایران نظرام وردیم، نبرود. ور ریار کره بترا بره اّما این مهه، مانع هشم

طب عت این مقام، بخشتده و م ربان بود )از هنجا که سر هی از اعرای  اداونرد بخشرایتده داورت(، 

یا در دفاع مشروع از اود یا در پاسرخ بره « نااواسته»گ وت. مر بار که وتلی اغلب از گتامان می
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ورد: کرد. مجازات مرگ غا با برا ک فرری سراده جرایگ ین میداد، واه گ وت میتحریزاتی روی می

ای ح ی ترری )یعترری پرروز  علترری از از وب ررل زیررارت رفررتن، دعررا برررای هرامررش روح مقتررود، جریهرره

برود و برس )در ایرن دوره، وترل « وترل عهرد»رای وا دین و دوستان مقترود(. در واورع، ک فرر مررگ بر

اواندند(. وترل عهرد، نشران از ابرا تی ویرژه داورت و مشرهود عفرو ری ی وده را وتل عهد میبرنامه

مایی کره طبرق ورانون، ود. با وجود این، وامد بخشودن جتایتزاران ن   مست م، حتا برای جتایتنهی

توانسرت محردودیتی در برابرر اات رار بخشرایش   نهیودند. در واوع، مر   ه رنابخشودنی وهرده می

دانسرت، اردای بخشرایتده و م ربران. در زم تررۀ ور ریاری باورد کره وردرت ارود را ناورری از اردا می

توم ن و تعرض به ادا )جادوگری یا کفر( بود که دادرسری لئ رک ب شرترین سرختگ ری و کهتررین 

 .گ وت را داوت

مرا حق قررت هن« کوبتردگی»نرد، بره نرردرت بره کرار مری رفررت، اّمرا امرهترد ک فرمرا، بره رغررم هن ره گفته

مررا بپررردازیم، بایررد در هتررد جهلرره، داوررت. برری هنزرره بخرروام م بررا مهررد ی برره توضرر ح انررواع مجازات

 .ودند، توض ح دم ممایی را که ب ش از مهه برای اعدام به کار گرفته میو وه

بررارزه بررا جرررایم وارر م مرر مبی برره کررار گرفترره ، برره ویررژه برررای م«ک فررر هتررش» های اعوودام.ج. شووین 

مای هتش ج تم. نخست ن مروردی وود. م هۀ هتش، مشدار مو تاکی است به مردم، و یادهور زبانهمی

که از این ک فر به  بت رس ده، سوزاندن یک مس حی است در ورن یازدمم، به جرم ایتزره، بره گفترۀ 

ۀ ی ودیران بره دیردار ال فره رفتره ترا او را بره ویرران موّرخ فرانسوی، به عتروان نهایترد ژان پیر پنلی

مرای تفتر ش ترغ ب کتد. درحا ی که محاکهۀ کافران برا دادگاه (Saint Sépulcre) کردن وبر مس ح

کردنرد. عقاید بود، اّما محاکم لئ ک بودند که هنان، و بره ویرژه جرادوگران را دسرتگ ر و محاکهره می

ه راردمم هغراز ورد و اوج هن از پایران وررن پران دمم ترا وررن  این سرکوب ویرانگرر از ابتردای وررن

)در کترراب  گووی بشووتلکرررد. هتان رره مفردمم بررود کرره برره ویررژه در اروپررای مرکرر ی و جترروبی ب ررداد می

دمد، در کشورمایی که جتبش امالح دین پ ش رفته ( به اوبی نشان می١٩٩٧، غرب جادوگری و

وارد سوزاندن در هتش، در اروپای  روتری مرورت گرفرت. تر بود: نه دمم مبود، این ب داد مو تای

مای بس اری در اسزاتلتد پروتستان برپا ود، در حا ی که دستگاه تفت ش عقاید در اروپرای سوزیهدم

کوورر د تررا اشررم و نفرررت مررردم را نسرربت برره کسررانی کرره مررت م برره جررادوگری بودنررد، کاتو  ررک، می

ورن مفدمم فرونشسرت. سرپس، در ه هران و اسرزاتلتد،  فرونشاند. موج سرکوب در فرانسه از اواسم
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نشر تی کره در اروپرا از وررن و سپس در ن و انگلتد )ایرالت متحردۀ هیترده( ن ر  بره مه تر ن. ایرن عقب

 .ما ت   ر داوتمفدمم هغاز ود، به نحو محسوسی در کامش وهار اعدام

هوی  وردن ز حلقسد محزوم پس اود، و یا جدر مجازات هتش، محزوم زنده زنده در هتش افزتده می

ود. احزرام مررگ در فرانسره از وررن وران دمم، یرک بترد یا جدا کردن سر از تن به ااکستر بدد می

مای هتش بسپارد، افه کتد. با داد محزوم را پ ش از هنزه به وعلهسّری داوت که به جالد فرمان می

سوزد( برا مهردردی ه زنده در هتش میود که محزوم زندهموزی ک فر )پتداوته میاین رو ، عبرت

ورد. در ن هرۀ دوم وررن مفردمم، پرس از متوورف وردن پ گررد جرادوگران، نسبی برا محزروم مهرراه می

افررروزان، کفرگویرران و مرروارد سرروزاندن در هتررش بسرر ار کررامش یافترره بررود. هترر ن ک فررری برررای هتش

مای ز فرانسره(، در م ران سراد)ایرا تی ا ینبنرگونمقرر ورده برود و برس. پار هران « مهجتسگرایان»

 ٥حزررم سرروزاندن در هتررش مررادر کرررده اسررت )  ١٠حزررم اعرردام، فقررم  ٢٦٧، از ١٧٩٠تررا  ١٧١٥

سروزی م یزبار حزرم بره هدم، فق١٧٨٩تا  ١٧٥٣، از ساد فالندرافروزان(. پار هان مورد عل ه هتش

 .داد

اسرت. ایرن حزرم بررای مجازات اعدام بررای وترل نفرس ن ر  در نظرر گرفتره ورده، کره مهران وعرا  

زدن عهردی، تجراوز، سرقم جتر ن، کشرتن کودکران، جرایم دیگری ن   مادر وده است، از وب ل هتش

تررین وسر له بررای ترین و رایجتوم ن به واه، سروت برای هتدم ن بار، جعل سزه و دیگرما. سراده

در مروارد بسر ار ورود. اعردام، بره دار هویخرتن اسرت کره مه تران ک فرر دزدان و وراتالن محسروب می

اوامتد درر عبرت دمترد، پر ش از دار زدن، ک فرمرای دیگرری ن ر  در نظرر وا م که دادرسان می

ن ادنرد و برا ای س هی میگ رند. در مورد وتل عهد یا تجاوز به زن وومردار، محزوم را بر پردهمی

تروان بردنرد. مین میکش دند و با این و وه او را از محل محاکهره ترا محرل دار زداسب بر زم ن می

رس د  فرد بره دار هویختره را ترا متالوری وردن مجسم کرد که محزوم در هه حا ی به محل اعدام می

برای بر هنتد کره در وررون «. تب زاران را درر عبرت وود»کردند تا جسد، به مهان حاد رما می

بره مهر ن د  ررل، وسرپا مجرازات دار مخعرو  مرردان برود، هررا کره نهرایش پ زرر زن جرای  نبرود. 

، رویرردادی ١٤٤٩، برره دار هویخررتن یررک زن را در سرراد ژان کارتیووهمررورخ فرانسرروی ورررن پرران ده، 

اّمرا در واورع، «. هرا که در سرزم ن فرانسه مرگ  دیرده نشرده اسرت»کامال غ رعادی دانسته است، 
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اجسراد زنران  مایی از دار زدن و بره نهرایش گ اورتندر استاد دادرسی ورن س  ده و ه رارده، نهونره

 وود.دیده می

ای بررود برررای اعرردام کرره ااتعررا  داوررت برره طبقررات پررای ن جامعرره. اوررراف از ایررن دارزدن، وسرر له

، هررا امت از براوردار بودند که سروان از تن جدا وود. این امت از به  حاا حقرووی امه رت داورت

اعردام، ارانوادۀ محزروم را  ورد، بره ایرن معترا کره ایرن ور وۀوهرده نهی« هم  توم ن»که گردن زدن 

ا  مای نهایشرتامهاز زبان یزی از وخع ت منلیرکرد. هت ن است که معتای سختان ح ی ت نهیبی

فرار من به د  ل ترر از مرگ ن سرت، بلزره بره دار هویختره وردن مرردی محتررم » وود: هوزار می

برا وجرود ایرن، در مروارد «. تردکدار میبس ار ناگوار است، و هت ن ک فری، مقام اوررافی مرا را  زره

ود که وخ  محترم )جترتلهن( مجررم، نخسرت از مقرام بس ار وا م، گاه در حزم مادر وده و د می

 .هوی  یا سوزانده ووداورافی اود ع د وود و سپس مه ون فردی از طبقات فرودست، حلق

ن برا مردفون سرااتدر ورون وسپا در نواحی جتوب غرب فرانسه، رسم بر این بود که وترل عهرد را 

زنرده  زیرر جسرد مقترود،»در زیر اای ک فر دمتد. در ستدی از هن دوره همده است که بایرد واترل را 

گر ارد، ، این ک فرر مو ترای را بره نهرایش میتنلند یج در و رای از رسم رانووتهدست«. دفن کتتد

دمترد کره ایرن رو ، ن میکه طب عتاً پ ام نهادین بس ار ووی در اود داوته اسرت. مترابع دیگرری نشرا

 وده است.گامی در ورن ه اردمم ن   به کار گرفته می

مرا فلر ات را بررای مگرر هن«. جوواندندمی»مای ب رگی جاعالن سزه در ورون وسپا را در دیگ

سااتن سزۀ جعلی ذوب نزرده اند  این ک فر اشن از وررن سر  ده ترا وررن ه رارده و پران ده وجرود 

 ١٥٣٤. اّما فرانسوای اود )پادواه فرانسره( در سراد 19 دمم از م ان رفته استداوته و در ورن وان

مای بس ار م م هون پدرکشری برا گردونره مجازات گردونه را برای رام نان مقرر کرد. بعدما، وتل

برر روی سرزویی کره در م ردان »ود. ایرن ور وۀ مجرازات کره از ه هران وارد ورده برود، ک فر داده می

همرد. در هنجرا، محزروم را بره دو تزره هروب ... بره ورزل ضرربدر د به اجررا درمیوعهومی برپا می

کرد. سپس او را ما و پاما و ران محزوم وارد میای همتی ضرباتی به دستبستتد و جالد با م لهمی

رفت. در ورن گردونه ب ش از سوزاندن به کار می«. گ اوتتد تا به ردبه پشت، بر روی گردونه می

                                                 
 .(، حقوودان فرانسوی در ورن س  دمم  بت کرده است١٢٩٦ -١٢٥٠)  Philipe Beaumanoir ین اطالعات راا - 19
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رسر د. اّمرا در براری از مر پتج محزوم، یک نفر با این رو  بره مجرازات میر بورگوین س  ده، د

متاطق، از وب ل وامپاین، نسبت محزومانی که به گردونه بسته می وردند کهترر برود )در ایرن متپقره 

 د(.، تت ا ه ار نفر بر گردونه جان دادن١٧٦٥تا  ١٧٥١محزوم به مرگ، از ساد  ٥٦از 

ترین ک فرمررا عل رره مت هرران برره گسررتاای عل رره ورراه، مت هرران برره ا انررت برره وطررن، وررور  یررا اشررن

مانرده برود کشی( به کار می رفت. حتا اگر ایرن جررایم در مرحلرۀ ترداری سو وعد به جان واه )واه

اپرا کردنرد کره ب رگری ای اعدام میکتتده(، محزوم را با هتان مراسم ا ره)مرفا به عتوان توطئه

مرادر ورد )او ری در سراد  20داموینو  راوایواک، ژان شاتلرا به مردم نشان دمتد. احزامی که عل ه 

، موفرق بره ١٦١٠عامل سو وعد عل ه مانری ه رارم، پادوراه فرانسره برود، دومری در سراد  ١٥٩٤

برره  ررویی پرران دمم حهلرره کرررد( مشررت عتعررر  ١٧٥٧کشررتن مهرر ن پادورراه وررد ، و سررومی در سرراد 

هبرویرری در تر از بیارروامی )درجررۀ پررای نپوز  /١دمتررد: کشرری را ورررح میک فررر واه دمتدۀتشررز ل

کره در هن، « مرا و عضرالت سراق پراما، بازومرا، رانوزافتن پستان» /٣وپع دست،  /٢مال  عام(، 

از مرم دریردن بردن از  /٤ورد  ترک بی از سرب مر اب، روغرن جووران، مره  و گروگرد ریختره می

معرادرۀ کل رۀ  /٥ا به ه ار اسب و سپس افزتدن اعضای پراره ورده در هترش  طریق بستن دست و پ

تبع ررد دایهرری ااررالف و  /٧ ویررران کررردن اانررۀ واتررل ورراه و جلرروگ ری از بازسررازی هن  /٦امررواد  

 ح ف وپعی نام فام لی. /٨اسالف مجرم  

را در جامرای  کردنرد و مرر تزرهدر ورون وسپا، در تهام اروپرا، اجسراد محزومران را تزره تزره می

کتتررد. ایررن نرروع « هتررد برابررر»انگ رر  ایررن ک فررر را متفرراوتی برره نهررایش مرری گ اوررتتد تررا ترر   ر عبرت

گونه توان مشامده کرد. با وجود این، اینما را در اسپان ا، متوز تا اوایل ورن نوزدمم میمحزوم ت

نظرام پ شر ن « نهراد»مرا را اتمجاز اند. مرهتد برای از نویستدگان، این ما بس ار استیتاییمجازات

 ت.مای روزمرۀ سرکوب ن ساند، اّما این دیدگاه ب انگر واوع توضایی دانسته

، حقوودان ه هانی ورن (Rudolf von Jhering)  رودل. فنن ایدرینگ د. فزونی و کاهش اعدام.

   اسرت. در گر ر هماین نظر، مبا غره«. تاریخ مجازات، تاریخ  غو مداوم هن است»نویسد: نوزده می

وررن از تراریخ غررب داورت م، برا مراحلری از وردت گررفتن سررکوب و ن ر   ١٢سریعی که از ورای 

                                                 
20.Jean Chatel, Ravaillac, Damiens -  
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ترردریجی هن هوررتا ورردیم. برردین ترت ررب، پررس از سرررکوبگری کهتررر در «  غررو»تررر ورردن، و حتررا مالیم

تر در مای ه اردمم و پان دمم، و براز مرم ب شرابتدای ورون وسپا، وامد سختگ ری ک فری در ورن

اواسرم وررن مفردمم، بره تردریج فرروکش کترد.  ما ازورن وان دمم مست م، تا ایتزه ودت این سرکوب

درستی این تعویر، به طور کلی در مجهوعۀ کشرورمای اروپرای غربری بررسری ورده اسرت، ا بتره 

س ای برمایی ن   بسرته بره محرل دیرده مری ورود. مرا در ایتجرا بره هوردن یرک نهونره، اّمرا نهونرهتفاوت

کت م کرره اد. مررائس )حقرروق دان ملتردی(از دسررتگاه وضررایی ورر ر مررا  ن )ورر ری در دو رق، بسررتده مرری

مر ار نفرری )بره  ٢٥در دفاتر جترایی ایرن ور ر  ١٧٩٥تا  ١٣٧٠بلژیک( ارائه کرده است. از ساد 

ساد هارر وررن  ٣٠مورد هن مربوط است به  ١٢٨مورد اعدام  بت وده است.  ٦٧٥طور متوسم(، 

مررورد در ورررن ورران دمم. ایررن متحترری از ایررن پررس  ٢٢٥مررورد در ورررن پرران دمم و  ٢٠٣ ه رراردمم،

 اعدام در ورن م جدمم. ٢٣اعدام در ورن مفده، و تت ا  ٦٦وود: وارونه می

نقپرۀ اوج ورردت عهرل دسررتگاه وضررایی در کرل اروپررا، وررن ورران دمم و هغرراز وررن مفرردمم اسررت. در 

نفرر  ٧٢٠٠٠، بترا بره گر ار  موراران، هوانری هشوت  ۀ سا ٣٧انگلستان، فقم در دوران پادوامی 

برروده اسررت،  سوواکس، کرره واضرری ام رنشرر ن کووارپزالاند. در ه هرران، جرمشررتار نامرردار، اعرردام وررده

متتشرر کررد، مفتخرر  ١٦٣٥ای کره در سراد و ادت گ رایی از هغاز وررن مفردمم دارد: او در رسرا ه

حزم مرگ در ساد   ٤٥٠رده است، یعتی م ار حزم اعدام مادر ک ٢٠ساد،  ٤٥است که در طی 

ای بسر ار همرد، بلزره بره ور وهدر روس ه، حزم اعدام نه تت ا امری بس ار رایج و عادی بره ورهار می

از امپراتروری  21)مسرزو(« ُرم سونم»ود کره مای مو تاکی به اجرا گ اوته میاشن، بر اسار مدد

، ١٦٧٢ایرن وردت عهرل کاسرته ورد. در سراد ب  انس به ارث برده بود. پس از پایان ورن مفردمم از 

 متووف گردید. ١٦٨٩سرب م اب در دمان  غو ود و زنده به گور کردن از ساد « ریختن»

محزوم ت به جرم جادوگری و کفر و ارتداد، بخش م هی از جررایم  برت ورده در وررن وران دمم و 

ورود، اعتردا ی کره از میوردن ک فرمرا هغر ن هۀ نخست ورن مفردمم اسرت. در ایرن وررن فرهیترد معتردد

هشهگ رترین وجه هن، کامش مجازات مرگ است )گفت م ورن مفدمم، و نه یرک وررن بعرد، هتانزره 

در پایرران ورررن مجرردمم و هغرراز ورررن »کتررد: م شررل فوکررو در کترراب "نظررارت و مجررازات" مپرررح می

«(. ن ررد انگ ر  ک فردمرری، رو بره ااموورری مری، جشرن غممانروزدمم، عل ررغم برارری فرراز و نشرر ب
                                                 

 .پایتخت کل سای مس حی، پس از سقوط وسپتپت همسزو،  - 21
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 -بره عتروان یرک مرحلره -باری، ایرن گررایش ن و ری، هتانزره اروام م دیرد، در اواسرم وررن مجردمم

براری »گ رد و، پس از تووفی ناگ انی در پایان ورن مجدمم )که م شل فوکرو هن را بازمم ودت می

گررایش یابرد. ایرن گسسرت ناگ رانی در دمد(، تا بره امرروز ادامره مینام می« ور ودن ما ب رگوعله

هتدورنی کامش ودت عهل، ناوی از انقالب هفرانسه[ است، انقالبی که با هن حاکه ت گ وت ن هغاز 

 .وودمی
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 فعل سوم

 تا گینتین روشنگریاد عصر 

 

 

 روشنگریهای عصر ناروشنی

 

، و مهررراه بررا ب رر اری از مجررازات مرررگ برره «انساندوسررتانه»، تعررویری رووررتگریاگررر از ععررر 

ر د، رنگارنرگ اسرت. روورتگریده وود، اندکی وتاب ده اوامد بود. در واوع فلسفۀ دوران دست دا

سرازی بره راه افرراط ایتجا وعد ما این ن ست که نگاه جامعی در این باره ارائره دمر م. پرس، در ساده

س اسری  -اعیدان م کره نگرر  اجتهرکت م. مریرویم و به ت ک د بر برای اپوط املی بسرتده مرینهی

مررا، در هن رره کرره برره بحررث مررا ندیشرران برپایررۀ امررل ورررارداد اجتهرراعی اسررتوار اسررت، اّمررا مهررۀ هننوا

رسرتد. هنران برا پشرت مربوط مری ورود، تعریرف یزسرانی از هن ندارنرد و بره نترایج واحردی از هن نهی

داد، ای که نقشی تتب  ی )ک فری معادد برا جررم( بره نظرام ک فرری مری«ای دوتاسانه»کردن به دری 

ما را تت ا از زاویۀ سودمتدی اجتهاعی بتگرند. مجازات مرگ، از هتر ن اوامتد مجازاتگر نهیدی

ورود. فقرم از زمران انتشرار "رسرا ۀ ، هره بسرا مف رد ورهرده می١٧٦٠مای دمرۀ اندازی، تا سرادهشم

اسررت کرره مجررازات مرررگ در اسررار نامشررروع  ١٧٦٤مررا" توسررم بزاریررا در سرراد جرررایم و مجازات

 ١٧٦٦وود، مگر در برای موارد اا ، که مه تان سودمتد است. )این رسا ه در سراد اعالم می

 رس م.به فرانسه ترجهه ود و انتشار یافت(. حاد، این نزات را بر می

 

 . مجادات مر  و یرارداد اجتماعی١

ئره نخست ن هموزۀ )دکترین( ُمردرن از وررارداد اجتهراعی را تومرار مراب  در اوایرل وررن مفردمم ارا 

ای است که افراد از راه هن، فقرم برا ایرن مردف کره نظهری بره داد. جامعۀ س اسی زای دۀ ورارداد او  ه
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 جامعره مهسرود)وران را تضره ن کترد، کل رۀ حقروق ارود را بره دو رت وجرود هورنرد کره امت رت جانی

(Commonwealth این کتتد، که در وزل  ویاتان حزومتی با ودرت تام تجسم می یابد. واگ ار می

کره نسربت بره وروان ن ا  ری یرا اارالق طب عری، کرامال مسرتقل و ارودهی ن ورزل گرفتره  –ودرت مپلق 

تت ررا وانونگرر ار و در ر ر ورروان ن اسررت. از ایررن رو، وررانون  -نفسرره برردد وررده اسررت، و برره غایررت فی

دمتدۀ دسرتگاه جامعره، و تت را مردف هن، حفرظ نظررم ک فرری ه ر ی ن سرت جر  یزری از اجر ا  تشررز ل

مجازات، درد و رنجی است که توسم حزومت بر کسی به د  ل کراری کره کررده، یرا کراری »ت: اس

ورررود... ترررا ارادۀ هدم ررران مرهررره ب ترررر همرررادۀ را کررره بایرررد، نزررررده )فعرررل یرررا ترررری فعرررل( اعهررراد می

هدم ان ») ویاتان، فعل ب ست و مشتم(. روون است که از جهله اب ارمایی که « فرمانبرداری وود

 کتد، مهانا مجازات مرگ است.می« فرمانبریرا همادۀ 

کتد و مجازات مررگ با ستت پ ش ن )دست کم در این نزته( تجدید ع د می جان الکدر نسل بعدی، 

در وضع طب عری، مرکسری حرق دارد واترل را بره وترل برسراند ترا »زند: را با ووان ن طب عی پ وند می

د...  هرون مجرمری کره امرود عقرل، ورانون و دیگران را از وارد کردن زیانی مشرابه معرون بردار

مقرراتی را که مومبت اداوند به هدم ان است، زیر پا گ اورته، زمرانی کره بره نراحق عل ره فقرم یرک 

ما اعررالم جتررگ داده اسررت. رسرراند، عل رره مهررۀ انسررانورزد و او را برره وتررل میانسرران، اشررونت مرری

 ر یا ببر را باید ُکشت. هرا که موجود انسران توان او را از م ان برداوت، مه تانزه وبتابراین می

تواند به اجتهاع زندگی کتد و نه از ایهتری براروردار باورد. بت راد در کتار این جانوران دّرنده نه می

وانون املی طب عت این است: "کسی که اون انسان دیگری را بری د، اونش ریخته ورود". واب رل 

رو پرس از هت ن جتایتزاری را به وتل برسراند، از مهر ناطه تان کامل داوت که مر کسی حق دارد 

کشتن برادر ، فریاد برهورد: "مرکه مرا ب ابد اوامدم کشت " هت ن برود کره ایرن حزرم در دد ابترا 

(. جان لی در ادامه بره مقایسرۀ ١١-)دو رسا ه در باب حزومت مدنی، فعل دوم« بشر  بت گردید

بترابر ورانون بت رادی طب عرت، از »رسرد: د و به مهران نت جره میگردح وان دّرنده با جتایتزار باز می

توان مهگران را نجرات بخشر د، بایرد بره هنجا که بقای هدمی، تا حد مهزن، باید تضه ن وود، اگر نهی

تروان کشرت، جتگرد، یرا دورهن وجرود اوسرت میامت ت ب گتامان ا ویت داد. کسری را کره برا هدمری می

ورر ر را از م رران برداوررت: هررون هدم ررانی از ایررن تبررار، از ورروان ن ترروان گرررگ یررا طور کرره میمهرران

اند و برس. بترابراین بایرد برا هنران عهومی و امود عقل گری انتد، هون پ ررو ورانون زور و اشرونت
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وران هتان رفتار کرد که با جرانوران ورزاری  موجروداتی اپرنرای و مروذی کره مرر گراه در هتگ

(. جامعۀ س اسی زادۀ ورارداد اجتهاعی، ١٦)مهانجا، « کتتدمی ای نابودتانگرفتار ووید، به ضربه

بررد و برا از م ران برردن جتایتزرار، ایرن حرق را از ازاود را بره ارث میحق طب عی و مشروع دفاع

 گ رد.ب ر ا ر مهگانی به کار می

وررهارد. او بررا ن رر  مجررازات مرررگ را در زمرررۀ ورروان ن طب عرری می مننتسوووینپررس از جرران لی، 

رسرد کره: ، بره ایرن نت جره می«روابم عادلنۀ پر ش از وروان ن موضروعه » ودن امل وعا  به اف

« موجود مووهتدی که به موجود موورهتد دیگرری زیران مری رسراند، سر اوار زیرانی مشرابه اسرت»

هد ک فررر معررادد جرررم، در پ ونررد بررا  رر وم دفرراع از جامعرره، (. ایررن ایررده١ا قرروان ن، فعررل اود، )روح

مجررازات جتررایتی هکرره عل رره امت ررت ورر روندان روا وررده[ مهرران »کتررد: گ را توج رره میمجررازات مررر

وود. نوعی وعا  که بتا بر هن، اگر و روندی امت ت جامعره را ه  ی است که عقوبت نام ده می

کترد. ایرن سلب کتد یا بخوامد به ایهتی و روند دیگری هس ب زند، جامعه او را از ایهتی محرروم می

د. ور روندی دار های خیور و شورسرچشومهز طب عت امور است و ریشه در عقل و در ک فر ناوی ا

ایون سرت. اکه ایهتی کسی را سلب کتد و او را به وتل رساند، یا اودام به وتل او کترد، سر اوار مررگ 

 (.٤)مهان، فعل دوازدمم، « مجادات مر ، درمان جامعۀ بیمار است

د ن   جای  است  مونتسز و در این تردیرد دارد و ارزیرابی هیا اعدام در مورد جرایم مربوط به اموا

توانرد ورود، بترا بره دلیلری مجرازات هن میمرا نقرن میزمرانی کره امت رت دارایی»ا  جا ب اسرت : 

تر مم مست، که ک فر جرایم عل ره مراد و امرواد )کر ا(، برا اعدام باود  اّما واید ب تر باود، و طب عی

جررم مجررازات ورود. در مرورد امررواد عهرومی یرا مشررابه هن ن ر  هترر ن زیران زدن بره مرراد و امرواد م

اندازی کتتررد، اسرت. و رری هررون مهررواره کسررانی کره ه رر ی ندارنررد مایررل انررد بره امررواد دیگررران دسررت

باید ک فر بدنی )جسهی( ن   به تاوان ما ی اف وده ورود. هن ره گفتره ورد، ریشره در طب عرت امرور می

ما، به مهانجا(. وهود مجازات مرگ به جرایم عل ه دارایی«)است دارد و به سود هزادی و روندان

ویررژه در ارردمت امت ررت ما ز ررت بررود. در ایررن مررورد، مونتسررز و ه رر  تررازه ای برره پ شرر تۀ رسرر دگی 

کشرد. از ایرن مرای هن را بره نقرد میرویاف ایرد، مرهترد براری زیادهپار هان به جررم و جتایرت، نهی

، مجازات مرگ در مورد رام نان، به طور متظم به اجرا گ اورته ١٧٢٤رو، پس از اعالم ۀ ساد 

ربایرد مهران ک فرری را بب ترد بس ناروا است که رام نی که ماد مرردم را در جراده مرا می»وود: می
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رسراند   بردی ی اسرت کره بررای تر م ن امت رت که کسی که مه مان با دزدی، فردی را ن   به وتل می

جرمشتاسی مونتسز و، به طور کلی بره دیردگاه « انواع ک فرما گ اوت.مایی در عهومی، باید تفاوت

مررا بایررد، تررا هنجررا کرره امزرران دارد، عادلنرره محاسرربه وررود و ورردما وررب ه اسررت. برره عق رردۀ او، مجازات

با جرم مع ن گردد. اّما در موارد بسر ار وار م، کره ایهتری ور روندان در « دو قا متتاسب» ای برپایه

 .طب عی است« درمانی»مرگ،  م ان است، مجازات

 )کرره در یوورارداد اجتمواعین رر  در مجرازات مرررگ تردیردی نرردارد. او اعردام را در  ژان ژاک روسون

وهارد. این متتشر ود( با یک مادۀ تلویحی در در این پ هان یا م یاق بت ادگ ار جای  می ١٧٦٢ساد 

دیم، ورت که اگرر ارود بره واترل بردد برای وربانی نشدن به دست واتل اس»ماده هت ن ب ان وده است: 

م، بلزره جر  بره ، غررض ایرن ن سرت کره از جران ارود بگر رییراردادوویم. در این پ یرای مرگ می

اندیشرر م، و ورررار ن سررت کرره طرررف ورررارداد برره دسررت اررود، برره دار هویخررتن اررویش را ترر م ن هن نهی

یرک  با ارتزاب این جرم، بهتداری ب تد. وانگ ی، مر تب زاری که به حقوق اجتهاعی تعرض کتد، 

وود، و با نقن این حقوق، و جتگ عل ه هن، عضرویت جامعره را ووروی و اائن به وطن بدد می

وردنی ن سرت و بایرد یزری از از دست می دمد، و بتابراین، حفظ دو ت با ت م ن امت رت او دیگرر جهع

ن سرت، بلزره  یگرر ور روندورود، او دهن دو نابود ووند. زمانی که مجرم بره کرام مررگ فرسرتاده می

رده، کردوهن است. روند دادرسی و محاکهه، نشانه و ب ان هن است که او ورارداد اجتهاعی را فسخ 

( یورارداد اجتموواعیو در نت جره، دیگرر عضروی از دو رت )بره معترای کرل جامعرۀ متشرزل برر مبترای 

ره گ ررد باید از هن کترا ن ست. هون به این عتوان وتااته ود، دست کم به د  ل اوامتش هدر کشور[،

ی، و به عتوان پ هان وزن، تبع د وود، یا هون دوهن مردم، به مالکرت رسرد  هررا کره هتر ن دورهت

وخعرر تی ااالورری ه= موجررودی انت اعرری[ ن سررت، یررک انسرران اسررت، و وررانون جتررگ ایررن اسررت کرره 

 .(٥)ورارداد اجتهاعی، فعل دوم، « مغلوب کشته وود

وای ویرانگرری در دوران تررور انقرالب فرانسره داورت( از مهران انگ ر  )کره پرژاین نگر  مرار

اشم و ب  اری بزاریا را برانگ خت. و او درست برای پاسخ به روسو بود که مخا فت  ١٧٦٤ساد 

امو ی اود را با مجازات مرگ و به طور کلی با دری از مجازات تتب  ی به میابه مقابله به میل، 

حامرل ک فرمررا، کره مرگر  هدم ران را ب ترر نزررده اسرت، مرررا بی ایرن فراوانری»هورزارا ب ران کررد: 

واداوت بررسی کتم که مجازات مرگ در یک حزومت بسامان، هیا به واوع مف د و عادلنه است یرا 



 در ورون وسپا و دوران مدرنمجازات مرگ 

 مروری بر تاریخ مجازات اعدام

 

 

49 
 انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

 تنانند به خندشان اجاد  دهند که همننعان خوند را اد میوان بردارنود به چه حقی آدمیان میا ر. 

ۀ حق حاکه ت و وانون هیعتی ورارداد اجتهاعی[ بترا ورده باورد... هره مسلهاً این حقی ن ست که برپای

وررود فرررض کرررد کرره کسرری برره ایررن فزررر افترراده کرره حررق کشررتن برره دیگررران واگرر ار کتررد  هگونرره می

پوود هترا دو رت از امت رت او کوهزترین بخشی از هزادی که مر فرد هبه سود دو ت[ از هن هشم می

مرا، )جررایم و مجازات« انسران، یعتری جران هدمری باورد  ین دارایریب اترپاسداری کتد[، وامل گران

المود جای  ن ست. حاد باید این گ اره فعل ب ست و مشتم(. مجازات مرگ از نظر بزاریا، علی

که اساسرا جبربراور  رووتگریئو وژیک هن ورار داد، یعتی در بافتار فلسفۀ ععر را در بافتار ایده

 .است

 

 باوری کیفریو فاید  . جبرباوری فلسفی٢

در واوع، دکترین ک فری اغلب امالحگران وررن مجردمم برر پایرۀ اسرتوار جبربراوری ن راده اسرت.  

کتد که هزاد است. در واوع، از داوتن حرداول براالف فلسفۀ کالس ک، انسان هزاد ن ست، تعور می

ا ، حّس اتی که در مر ارادۀ هزاد، بسی به دور است. هگونگی به وجود همدنش و مح م جغراف ایی

تروان او کترد... بترابراین، نهیهنزه بداند وخع ت او را به تهامی تع  ن میکتد، بی حظه دریافت می

معترا را واوعاً مسئود اعها ش وتاات. به مه ن د  ل، وائل ودن مرگونه نقش تتب  ی به مجرازات بی

در  ١٧٥٠در سراد  (La Mettrie) توریالم اوامد بود. ایرن مهران اسرتدل ی اسرت کره دو قرا از سروی

اگرر مجررم در رابپره برا جامعره، هزادی عهرل نردارد، بره »ورود: مپررح می گفتار در بواب نیوبختوی

وود که در مجرم بودن اود هزاد نبوده است...  در معتای متاسربات د خروامی رووتی نت جه این می

نفسره، نره بره معترای مپلرق، یرا بره نره فی که با درایت هاز سوی جامعه[ ایجاد وده... هزاد مست، اّما

ن سرت، برا وجرود ایرن، از نظرر مترافع « سر اور»بترابراین، اگرهره مجرازات مرگر  «  حاا فلسفی...

م.لقوا  داند که ک فرمای وانونی مهان طور که و ریاری ف لسوف... می»تواند لزم باود: جامعه می

وروند، ه، دلیل س اسی که مبتای وانون وعرا  میاند  و در نت ج نسبتا  ضروریاند، اما  ناعادالنه

کتتد که فرد به دار هویختره، عادلنره یرا متعرفانه اعردام ورده اسرت  هره عردا تی اسرت ایرن ا بات نهی

تررازد، مررایش میای گرفترره وررود کرره بترردۀ اررونی اسررت کرره در رگارردای مررن  هیررا بایررد جرران ب  رراره
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برا وجرود ایرن، لمترری « دارد بره حرکرت وامری طور که عقربره اسر ر سراعتی اسرت کره هن رامهان

بایررد دیوانگرران را برره زنج ررر کشرر د، سررگان مررار را کشررت و مارمررای افعرری را  رره »گ رررد، نت جرره می

طب عری اسرت کره دو رت بره وترل واترل فرمران »ن   بر مه ن عق رده اسرت:  (Diderot)  دیدرو«. کرد

 ک رررد برررر عررردم وجرررود هزادی اراده، نت جررره ، پرررس از ت(Landois)النووودوآ ای بررره او در نامررره« دمرررد.

 گوید، نابود.می« تب زار را باید نابود کرد، و نه تتب ه.»گ رد: می

پس مجازات، دیگر از امرود مسرلم دادرسری ن سرت  اوردامی اسرت کره مررفاً بره موجرب سرودمتدی 

فرظ نظرم اجتهاعی انجام می گ رد  در مجهروع، اوردامی پ شرگ رانه اسرت ، اوردامی احت راطی بررای ح

عهومی. اگر بخوام م فرمود ودیهی ستِک را برگ ریم، نباید ک فر داد، به این د  ل که فردی مسرئود 

، بلزره فقرم بررای هیترده، برا مردفی مررفاً پ شرگ رانه (quia peccatum est) االفری مرتزرب ورده 

22)ne pecctur(ود ، بایرد ک فرر داد. درسرت اسرت کره پ شرگ ری، در دکتررین کالسر ک ک فرری وجر

داوت اّما، هتانزره پ شرتر گفتره ورد، ترک رب ورده برود برا امرل تتب  ری همعرادد جررم[. تتب ره از نگراه 

امالحگران ورن مجدمم، پرو  و ب  روده اسرت و بترابراین، پ شرگ ری از ووروع جررم بره تت را علرت 

ار، ب تری هوبرۀ دبرا پ ش»: وانونگر ار هنلبوا  بارونوود. هت ن است فلسفۀ ک فری مجازات بدد می

کترد کره سرازندۀ یرک اانره مای گوناگون برای جرایم، درست مهران کراری را میک فرما و مجازات

)نظرام طب عرت، فعرل اود، « ا  را ویرران نزتردکترد ترا هب، بت ادمرای اانرهناودانی در هن تعب ه می

١٢.) 

اب دادن مردف مجرازات نره هزار و عر »گویرد: ن  ، هترد سرا ی پرس از مو براخ، مهر ن را می بواریا

روز، مری انسان است و نه جلوگ ری از وووع جرمی کره وربال رخ داده... هیرا نا ره و فریراد یرک سر ه

توانررد زمرران را برره عقررب بازگردانررد و مررانع عهلرری وررود کرره ورربال انجررام داده اسررت  بتررابراین، مرردف 

گران را از دست مای تازه بازدارد، و دیکاریتواند باود که مجرم را از زیانج  این نهی مجازات

ب شررترین »مررایی را برگ یررد کرره بتوانررد پررس بایررد مجازات« زدن برره هترران اعهررا ی متعرررف کتررد.

رحهی برر کارهمدی را داوته باود و دیرپاترین ت   ر را بر روح و روان هدمی بگ ارد و کهترین بی

بره اسرت کره بایرد (. با توجره بره ایرن دو جت١٢ما، فعل )رسا ۀ جرایم و مجازات« جسم او وارد کتد

رحهانه است، و مم بره د  رل فروری و هنری مجازات مرگ را کتار گ اوت: هرا که مم بس بس ار بی
                                                 

 .لت ن است به معتای: االفزار به سبب گتامی که کرده مجازات می وود، تا دیگر مرتزب گتاه نشود بهکالس ک حقووی  امپالح - 22
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ب شترین ت   ر برر »بودن هن، ناکارهمد. بتابراین ب تر است که کار اجباری تا ابد را در نظر گرفت: 

ترین مرانع بررای وروی هیرد.روح هدمی نه از ودت مجازات، بلزه از درازمدت بودن هن بره دسرت می

پایان دادن دادن به جرم و جتایرت، نره مراسرم مو ترای، اّمرا هنری مررگ تب زرار، بلزره رنرج و عر اب 

و ب ای هس بی را که به جامعه زده برا  حینان بارکشی بدل گشتهانسان محروم از هزادی است که به 

بررای جلروگ ری از ووروع پردازد... هن ک فری عادلنه اسرت کره از وردت متاسربی ا  میفرسودگی

را، اگرر بره  جرم براوردار باود. م   کسی ن ست که بتواند محروم ت کامل و مه شرگی از هزادی

هن ب تدیشد، انتخراب کترد، حترا اگرر ارتزراب جررم بررای او م ایرایی در برر داورته باورد. از ایرن رو، 

متعرررف کررردن جررایگ ین سررااتن مجررازات مرررگ بررا کررار اجبرراری، از ورردت عهررل مپلرروب برررای 

ترین اراده به ارتزاب جرم براوردار است. این را ن   اضافه کتم، که بس اری مرگ را هرام راسخ

اندیشررری، و براررری از روی غررررور و وررروند، براررری از روی تععرررب و اشکو معرررهم پررر یرا می

یرک در غرل و زنج رر، اندیشی و نه غررور و اودپسرتدی، م  اودپستدی... اما نه تععب و اشک

بخرت، بره جرای ایتزره پایران ر ههاق و یوغ، در وفسی همت ن، دوامی ندارند و درد و رنرج هن ت رهزی

تععرررب و »(. اورررارۀ بزاریرررا بررره ٢٨مرررا، فعرررل )جررررایم و مجازات« ورررودیابرررد، ترررازه هغررراز می

، ن ازمترررد توضررر ح اسرررت. او کررره از پ رررروان ععرررر «غررررور و اودپسرررتدی»و « اندیشررریاشک

مای اوراف تی که ورف ، و ارز «(اندیشمتععب و اشک)»س ح ت است، و  دان م رووتگری

 .گ ردبه ُسخره می«( دانتد )غرور و اودپستدیو افتخار را بالتر از جان هدمی می

ب سرت »کترد: متتشر ود، این نظرر را ت ی رد می ١٧٦٦در تفس ری بر رسا ۀ بزاریا که در ساد  ولتر

وروند، برا ایرن ک فرر تهرام عهرر در  ر مهگرانی محزروم میدزد تتومتد که به کار اجباری در ج ت ا

مرگ هنان فقرم بره سرود جرالد اسرت کره بررای کشرتن هدم ران در مرال  »، حاد هنزه «اندادمت دو ت

محزومرران اع امرری برره »کتررد کره ایرن ف لسرروف بررا تز ره بررر ایررن نظرر ت ک ررد می«. گ ررردعرام، مرر د می

در مقا ره ای در گرازت بررن، برار  ١٧٧٧و در سراد ا«. مای اوبی بردد مری وروندس بری، به انسان

انسانی که مر روز از زندگی اود را ووف سااتن »کتد: دیگر از بردگی به سود جامعه ستایش می

کتررد کرره جلرروی زیررر هب رفررتن ایررا تی را بگ رررد، یررا ووررف کترردن کانرراد... یررا اشررزاندن سرردی می

ای همت ن برگرردن، بره دو رت هوبۀ دار و حلقهکتد، ب ش از اسزلتی هویخته به مای متعفن میمرداب

 .)ب ای عدا ت و انسان ت(« رساندفایده می
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بریسون دو ورود. ترین جرایگ ین اعردام مپررح میبه عتوان متاسرب« بردگی ابدی»از مهآن زمان، 

که بعدما به کترابی مرجرع بردد  تئنری ینانین کیفریدر کتاب اود به نام  ١٧٨١در ساد  23وارویل

کترد ترا م ایرای کرار اجبراری ابردی نسربت بره اعردام را نشران زات اعدام را مرریحاً نفری میود، مجا

اروامم پر ش از بره بترد من می»هموزتر، و بتابراین، کارهتر است: دمد  ک فری که از نظر او عبرت

کش دن محزوم در معرادن، یرا بره کرار گررفتتش در اردمت مترافع عهرومی، هتردین برار در مرال  عرام 

د، تا جرمش را بخوانتد و به ُرخ بزشتد  و در معرض نگاه ب  ار مهش ریانش ورار گ رد اامر وو

کره مرر از »گفرت ب ترر اسرت هموزگار ترب ت ن   بود. او می بریسن« نگرند.میکه مراستای به او 

گاه، پس از هماده سااتن اذمان از راه توض ح مد ل در باب حفظ نظرم اجتهراعی... جوانران... را بره 

 «عادن، به محل کار اجباری برد تا وامد سرنووت مو تای این محزومان باوتد.م

رسررد، ت ک ررد ا  برره جامعرره میهمرروز بررودن ک فربردگرری کرره فایرردهن رر  بررر امه ررت عبرت جرمووی بنتووام

ع رار اسرت، م ایرای باوری تهامکه مان فسرت واوعری فایردهتئنری ینانین جزایی کتد. او در کتاب می

هموز مادر احزام عبرت»عام را به میابه عهلی در ج ت ترب ت مدنی ستوده است:  اعدام در مال 

زا بدد کت د. از مهۀ مترمای تجّسهی کهک بگ ریرد، کت د، مراسم اجرای احزام را به تشریفاتی ماتم

ما را ا رره کتررد. و بره نهرایش گ اوررتن ایرن عهل ررات م رم، از جهلرره نخسرت ن ه  مرایی باوررد کره هشررم

ر دام پوو ده از س امی، این جامۀ درد، م موران دادرسری در  برار عر ا، مجرری اعردام سزوی اعد

دارد، هلت جای ورامدان معرون مری کتد و مم او را از نفرت بیمیتر نقاب، که مم ترر را ف ون

مررا بررا مرردف ایتزرره وررامدان عرر اب کشرر دن او از هن رره کرره جرررم ن رراده بررر فرررق جتایتزررار، مهررۀ این

مای ایررن نهررایش مو تررای در هترر ن درد و رنجرری وررده هگرراه ورروند. بگرر ار مهررۀ وخعرر تسرراز سبب

مهر ن « کترد، بره کرار افتترد...مرا را همراده میانگ   و روحرانی ولبمراسهی رسهی که موس قی ح ن

 اوام م دید. ١٧٩١ان ن ک فری مای مقدماتی تدوین ووفزر را در بحث

 اوع از نگراه امرالحگرایان، ووحاد، استیتامایی ن   دارد. در ای روون. با این این از واعده. واعده

ورود، مرواردی وجرود نویسان او عتروان مینامهوخ  بزاریا، براالف هن ه گامی از سوی زیست

 .دارد هافاید پ یر است، هرا که برای دارد که مجازات مرگ کامال امزان

                                                 
23 - Brissot de Warville (نویستده وس استهدار فرانسوی و نهایتده در دّوم ن مجلس م سسان در٧٩٣١-١٧٥٤ ) انقالب فرانسه. 
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 یاعد  و استتناء .٣

د. تعدیل کر  غو اعدام، از بزاریا سلب وود. اّما باید هن را اندکی بحث این ن ست که عتوان و رمان 

توانرد یهرا که او پس از هنزه، در مخا فت با روسو، ت ک د دارد که مجازات مرگ، اساساً مرگر  نه

توانرد مف رد باورد، مگرر بره دو د  رل: مررگ یرک ور روند نهی»کترد: عادلنه و مف د باود، اضرافه می

ت را حبس او، متوز هتان متاسبات و ن رویری داورته باورد کره بتوانرد امت رت ملر نخست اگر با وجود

ع، در مجهررو« ت دیررد کتررد، و اگررر وجررود او بتوانررد انقالبرری اپرنررای عل رره دو ررت مسررتقر برانگ رر د.

پر یر مجازات مررگ مه تران در زم ترۀ س اسری، یرا در مرورت ت دیرد ن ادمراهی اجتهراعی[، امزان

ب فرانسه، و طی دو ورن بعدی در مرر بحرران در طود انقال -ا هه ابعادی هن مم ب -است. این نظر

پوورد. بره ب ران دو رق ترر، ایرن فزرر کره س اسی )از جهله در جریان جتگ ا ج ایرر(، جامرۀ عهرل می

مای همتر ن، زنرده گ اورت، تر از هنزه بشود هنان را، حتا در پرس م لرهافرادی مستتد بس ار اپرنای

 یابد.ام محاکهۀ  ویی وان دمم )پادواه مخلوع(، فعل ت میبه متگ ١٧٩٣در ساد 

رام حاکه ررت در دوران ه» -اّمررا اسررتیتای دیگررری مررم مسررت. بزاریررا پررس از یررادهوری دوبررارۀ واعررده

[ است، وانون، در حزومتی مورد ت ی د تهامی ملت...، هنجا که ودرت از هن حاکهان واوعی ه= مردم

برا ایرن وررط کره »گویرد: ی دیگرر سرخن می، از اسرتیتای-«سرتم     ومی به کشتن یرک ور روند ن 

ورود یوسر لۀ بازداورتن دیگرران از ارتزراب جتایرت باورد، متندا راه یا  بدترینکشتن او )و روند( 

، )بزاریا، مهران، فعرل ب سرت و مشرتم(. بترابراین« دانست... ضروریو  عادالنهمجازات مرگ را 

اوررد، سرایر جتایتزرراران ب بادداشووتنوسر لۀ « تندووایرا بدتوورین »زمرانی کرره مجرازات مرررگ، اسرتیتائاً، 

مرای بحرث وود. مسئلۀ بازدارندگی، تا به امروز، یزی از گرمگاهوهرده می« ضروریو  عادالنه»

 .حفظ یا  غو مجازات اعدام است

که  ا بته بزاریا، این والمقام امل م الن و و رمان اروپایی رفرم در ووان ن ک فری، تت ا کسی ن ست

مایش بسرر ار برره مجررازات مرررگ وررود. و تررر کرره در نامررهدر واعرردۀ  غررو اعرردام، اسررتیتامایی وائررل می

نوورته،  فیلیپ مادلندمد. وامد هن، جهله ای است که در پاسخ پردااته است، گاه عتان از دست می

: مررای هن" برررای و تررر فرسررتاده بررودای را برره نررام "ضرررورت  غررو اعرردام و راهزمررانی کرره جرر وه
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م  زس ب تر از این ا بات نزرده... که ک فر دادن تب زاران باید مف د به حاد جامعره باورد، و یرک »

افررروزی، ری ی وررده، پدرکشرری و هتشهیررد. وتررل از پرر ش برنامررهفرررد هویخترره از دار، برره کرراری نهی

 وایواکراای، س اوار مرگ است و باید به نحو مو تاکی اجرا وود. من حاضر بودم بی م   دغدغه

دسررامبر  ٢)از نامررۀ « ( را برره تزرره پرراره ورردن محزرروم کررتم...١٦١٠)واتررل مررانری ه ررارم در سرراد 

راه دیگری برای نجات جان بسر اران دیگرر نباورد، اعردام »(. و به طور کلی، به فرض اگر ١٧٧٠

ایرن و تررر بررود کرره ژان ژای «. کشرر متوانرد مف ررد باوررد  بره مهرر ن د  ررل اسررت کره سررگ مررار را میمی

ای برره نررام ای مشررت مررفحهدر ایتزرره جرر وه ١٧٦٤نام ررد  او در سرراد می« سررگ مررار»وسررو را ر

عل ه روسوی ب توا متتشر کتد، تردیرد نزررد. ایرن نوورته بترا بره گفترۀ دیزسر ونر  احساس شدروندان

و تر وضرات ژنرو را ترغ رب کررد کره «. فرااوان به سرکوب است از طریق اعدام»و تر، در واوع 

وررود، بایررد سررر از تررن رذد نویسرری کررافر برره نرمرری مجررازات میف هانررد کرره اگررر رمان بایررد برره او»

 «انگ   جدا کرد.فتته

مواداری از  -اندام را فقم از نقپه نظر مف د بودن هن جای  وهردههنجا که اعد -ب ن دادرسان روون

ه بر، گروننبولن  غو مجازات اعدام مرگ  بی و رد و وررط نبروده اسرت. ِسرروان، دادسرتان کرل پار هرا

ناپ یر مرگ مه تران براوی بهانرد  اّمرا دسرت کرم، هن بگ ار این مجازات جبران»بزاریا نووته است: 

تروان را به عتوان واپس ن راه هراره حفرظ کتر م، بررای... االمری از ورر تب زراران نرادری کره نهی

ه، (. ایرن دیردگا١٧٦٦، گفتوار در بواب دسوتگا  ییوایی کیفوری)« هنان را بی اپر در بتد نگ داورت

دمد، در م ان دادرسران عرا ی مخت  ِسروان ن ست، بلزه، هتانزه تحود در رویۀ وضایی نشان می

 .رتبۀ ن هۀ دوم ورن مجدمم رواج داوته است

 

 تحنل یانننگذاری و رویۀ ییایی

در فرانسه، پسرفت مجازات مرگ به همستگی از اواسم ورن مفدمم هغاز ود، ایرن سر ر ن و ری در 

ورتاب هشرهگ ری یافرت. اّمرا ایرن تحرود میبرت، بره  ١٧٥٠ورن مژدمم وردت گرفرت و پرس از سراد 

کرار نتشسرته برود. اّمرا در دیگرر  مرا برود، مرهترد وانونگر ار ن ر  در هن بریویژه ناوری از کرار دادگاه

 کتتده بود.کشورمای اروپایی، س م وانونگ اری در کامش مجازات مرگ تع  ن
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دمترد، نقشرری مررا در عهرل انجررام میه ورروان ن ج ایری در مقایسرره برا هن ره دادگاهاگررر هر الو.. فرانسوه.

ت اعردام ، مجرازا١٧٥٥فرعی دارند، با وجود این، باید وانونی را یادهورود:  ویی پان دمم در ساد 

، اّمرا برای فرار از جب ه )بدون ا انت( را  غو کرد. این رفرم کره بره ارودی ارود هتردان م رم نبرود

تر بود، هرا که نخست ن بار بود که وانونی از سروی پادوراه، مجرازات اعردام را،  ی ژرفنشانۀ تحو

مای مستقل هشهگ ر راند. اّما این پسرفت به ویژه در رویۀ وضایی دادگاهمرهتد اندی، به عقب می

گرواه  بود. مپا عاتی که در هرو ومای مربوط به حدود سی ساد هدر ورن م جرده[ انجرام گرفتره انرد،

% ٥/١٤ترا  ١٣ما ، م ر ان اعردام١٧٥٠تا سراد  دیژوننش تی اند. در پار هان و ر   ان این عقبم

تررا  ١٧٦٤ما % در سرراد٦، و ١٧٦٠تررا  ١٧٥٨% در سرراد  ٥/٨احزررام مررادر وررده اسررت. سررپس 

. روند کامش اعردام در ور ر ِرن ن ر  بره مهر ن ترت رب اسرت. در ایرن ١٧٧٠% پس از 5، و ١٧٦٦

% ٨تررا  ٧، در حرردود ١٧٣٠و  ١٧٢٠مای مررای وارر م در سررادمررورد جتایت ورر ر، حزررم اعرردام در

گ رد: در مای پ ش از انقالب فرانسه ودت میاحزام مادر وده است. گرایش ن و ی اعدام در ساد

 ،  بت وده و١٧٨٧اعدام در ساد  ٧، ١٧٨٦اعدام در ساد  ٢٩، ١٧٨٥اعدام در ساد  ٥٢پاریس، 

مای ، در یادداوررتهوواردینگرفترره اسررت... کتابررداری برره نررام  مرر   اعرردامی مررورت ١٧٨٨در سرراد 

از زمان ح ات پاریس، این نخست ن بار است که کسی در این و ر اعردام »ا  نووته است: روزانه

این گوامی اّما، در برابر رویدادمای سا  ان بعد رنرگ اوامرد باارت. در حروزۀ وضرایی «. وودنهی

ما در سراسر ایرن وررن ت به مرگ نسبت به سایر محزوم تپار هان دیژون ن   که درمد محزوم 

فقرم  ١٧٨٩اعردام، در سراد  ٢تت را  ١٧٨٨رو به کامش است، مه ن وضع دیده می ورود: در سراد 

گ ررد. مرهترد کره ایرن همرار احزرام محلری را م   اعدامی مرورت نهی ١٧٩٠یک اعدام و در ساد 

گ رنرد )هررا کره در امرل، بررای در برنهیوروند[ هکه از سوی ام رران و اورراف محلری مرادر می

ما بسر ار هورزار وروند(، برا وجرود ایرن، گررایش ن و ری اعرداماست تاف به دادگاه پار هان ارجاع نهی

ما کاسرته مری است. در دوران پادوامی  ویی پران دمم و  رویی وران دمم، هورزارا از وردت سررکوب

 ما مست م.وود و ما وامد کامش مداوم اعدام

ما پر ش ووند. مردتی وضایی و س اسی در ورن مژدمم با گ ر زمان متحود میمات ب، ن ادبدین تر

از انقالب فرانسه، و حترا پر ش از رسرا ۀ بزاریرا، در دادگسرتری فرانسره تغ  رر هغراز ورده برود. ایرن 



 در ورون وسپا و دوران مدرنمجازات مرگ 

 مروری بر تاریخ مجازات اعدام

 

 

56 
 انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

تغ  ر، طب عتاً نه کامل بود و نه در مهه جا یزسان. احزام اشن یا فروق عرادی، مه رون محزوم رت 

ما ُرخ ووند  ایتجا و هنجا اپامایی در دادرسی، متوز در ایتجا و هنجا مادر می24لیه دو البارشنا

-Lally) اللووی تنالنوودال، (Sirvan)  سوویروان، (Calas)  کوواالسدمررد، از وب ررل محزوم ررت می

Tollendal) مایی کرره دو ورررن پرر ش از هن دمتررد و محاکهررهو دیگررران. هگامرران، واکررتش نشرران می

عردا تی و کتترد. افتخرار نزوم ردن بیبره پرا می« جتجراد»ست بی سر و مردا برگر ار وروند، توانمی

گهرران از هن و تررر اسررت. مرهتررد ایررن هگامان رردن افزررار عهررومی برررای جبررران اپامررای دادرسرری، بی

مای جتجا ی، با مر بازتابی که داوت، در م ان م اران و م اران محاکهه، هتد مورد ب شتر پرونده

وضع ت دادرسی ک فری در هن دوره باود، اما به « م انگ ن»تواند نهایانگر وجه نهیبه م  نبود و 

مای حقرووی دربرارۀ محتروای مخا فرت س اسری معتای ب  ودگی هن هتد مورد ن ست. هررا کره مجاد ره

پار هان، به اندیشۀ رامگشا در مورد کارکرد ن ادمرای وضرایی یراری رسراند و راه رفررم را مهروار 

 کرد.

، ١٧٧٨ ویی وان دمم در هستانۀ انقالب دسرت بره رفرمری زد کره در هغراز محتاطانره برود: در سراد 

مجررازات اعرردام برررای دزدیرردن اسررب، کرره در حرروزۀ وضررایی پار هرران فالنرردر امررری رایررج بررود،  غررو 

، تجدیرد نظرری کلری در ورانون جررم و ١٧٨٨گردید. اّما او ده ساد بعد با اعالم ۀ اود ماه مری سراد 

رو، از کل ۀ فرانسرویان ایت به عهل هورد و به رفرم عه قی در نظام سرکوب دست یازید. از اینجت

بره « دانتدمشامدات و ااطراتی را که برای هگامی ما مف د می»عالوهتد به امور ک فری اواست که 

سر ار وزیر دادگستری بدمتد. در این فامله، تداب ر محدودی اتخاذ ود که برای روح ۀ رئوف وراه ب

امه ررت داوررت. نخسررت، برررای ایتزرره محزومرران برره اعرردام بتوانتررد از ورراه تقاضررای بخشررودگی کتتررد، 

م لترری دسررت کررم یررک مامرره از مرردور حزررم تررا اجرررای اعرردام مقرررر گردیررد. هوررزار اسررت کرره  ررویی 

                                                 
24 - Chevalier de la Barre،( ١٧٥٦-١٧٤٥)  نج رب زادۀ جروانی کره بره ات رام کفرر گرویی و امتتراع از ادای احتررام بره یرک تظرامرات

سرر  م ئرت از : "او در ب ست و پتج ودمی یک م ئت م مبی کالمش را به احترام اینه و اعدام ود. در حزم او همده م مبی محزوم به وزتج

 ود." و  تررر،بررمررای کفرهم رر  اوانررده بررود. و کترراب مررای کفرهم رر ، از جهلرره دائرررهَ ا هعررارف فلسررفی را سررتوده وررت و زانررو نرر د. او هوازبرندا

 بواریوا روایت مر  شونالیه دو البوار بورای موارکیو مورخ رسهی پادواه فرانسه، در نامه ای سرگشاده که تحت عتوان  سروتارف لسوف 

عادلنررۀ گرر ارد و رویرره ناانگشررت مینویسررد بررر عرردم تتاسررب ک فررر و جرایهرری کرره ایررن جرروان برردان مررت م وررده ن میبررا نررام مسررتعار مسرر و کاَسرر

حزرروم مت اعرردام را ن رر  تومرر ف و کتررد. او مه ترر ن ورررایم دمشررتتای و دردنررای اجرررای مجررازای و تحق قررات و دادگرراه را افشررا میبررازجوی

ز مقرامش و ور ردار ور ر ا وردهوضرایی  مه ن پرونرده مرت م ورده بودنرد مشرهود عردم پ گرردکتد. پس از این نامه، جوانان دیگری که در می

  ه دولبرار وضر ه وروا ار دیگرر برهدر هاپ جدید دائرهَ ا هعارف فلسفی، در مقا ه مربوط به وزتجه، و تر ب ١٧٦٩وود. در ساد برکتار می

شونالیه دو ، مجلرس م سسران انقالبری بره ١٧٩٣کتد. در ساد محزوم میهن دوران را در مای بازجویی مهراه با وزتجه د و رو پردازمی

نقرن ردبراری و در محزوم رت نابو  یس، مجسرهه ای بره یراد او، در متپقرۀ مونتهرارتر پرار٢٠١٢در سراد  .کتردرسهاً اعادۀ ح ی ت می البار

 .برپاست هزادی وجدان و عق ده
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وان دمم وعد داوت وس عا از حق بخشودگی استفاده کتد. اف ون بر این، در اعالم رۀ وراه همرده برود 

حزم اعدام باید به ر ی مر سه واضی برسد )به جای اکیریت دو ر ی پ ش ن(. و سرانجام ایتزه، که 

دمد که واه، مهامتگ برا بایست دو قاً مد ل باود. این مهه به اندازۀ کافی نشان میاین محزوم ت می

 کتد.امه ت تلقی نهیروح زمانه، مجازات اعدام را ک فری عادی و کم

در دربرار کره  )les cahiers de doléances (25مادر دفاتر مربوط بره ورزوای هاین نقپه نظر را 

توان مشامده کرد. در اغلرب ایرن اسرتاد دراواسرت ورده اسرت کره می  بت وده ١٧٨٩در اوایل ساد 

جا در اجرای حزم اودداری مجازات اعدام به جتایات بس ار وا م ااتعا  یابد و از اشونت بی

کتتد که اعردام از طریرق گرردن زدن، امت راز انحعراری اورراف نباورد، اد میوود. برای ن   پ شت 

بلزه محزومان عادی ن   به مه ن و وه اعدام ووند و ک فر مهگان به یزسان به اجرا گ اوته ورود. 

بدین ترت ب، در حا ی که مواداری از  غو کلری یرا ج ئری اعردام، محردود بره روورتفزران اسرت )کره 

گواه هن است(، اّما افزار عهرومی متروز همرادۀ پر یرفتن  ١٧٩٠در ساد تنر  پاسگ ری واطع موضع

( ن ررر  کررره پ رررروان فلسرررفۀ ١٧٨٩هن ن سرررت. و حترررا اکیریرررت عظررر م اعضرررای مجلرررس م سسررران )

اندیشی اند، همادگی هن را ندارند. وگفت هنزه، هنان تحود مسراعدی را کره در وروان ن ک فرری روون

 غو اعدام هغاز وده بود، برا پایران بخشر دن بره مجرازات مررگ، بره  اروپا از هتدین دمه پ ش به سود

 وود.ای در تاریخ مجازات مرگ گشوده میرسانتد، و با انقالب کب ر، فعل تازههار نهی

 

ترجهان کراملی در وروان ن بواریا )ایتا  ا( است که افزار  تنسواندر  ب. سایر کشنرهای اروپایی.

، که اود در سراد امپراتریس ماری ترد)فرزند  لئنپنلدی ب رگ، ، دو١٧٨٦کتد. در ساد پ دا می

ای، ورزتجه، وپرع عضرو و مجرازات اعردام به امپراتوری رس د( با وضع وانون ک فری تازه ١٧٩٠

را  غو کرد. این وانون ) ئوپو ردیتا( توسرم که سر ونی بره ریاسرت بزاریرا تتظر م ورد. پر ش از هن، از 

مرای م هری بررای مردرن ل )نه در ورانون(  غرو ورده برود و تال ، مجازات اعدام در عه١٧٧٤ساد 

                                                 
ست مای مردم متراطق مختلرف فرانسره کره طری انتخراب نهایتدگانشران بررای وررکت دفاتر وزوای ه، دفاتری بودند حاوی وزایات و اوا - 25

م ورزایات ، که به حزم پادواه فرااوانده ود، تدوین ود. در ایرن دفراتر، مرم اواسرته مرا و مر(Etats Généraux) در مجلس عهومی طبقات

نام ارود را از  ١٧٨٩وردند. و مم این مجلس بود که در ژوئن ر ی دمتدگان به  بت رس د. نهایتدگان این دفاتر را به مهراه اود به پاریس ه

 رر ن انقرالب کبمجلس عهومی طبقات به مجلس ملّی تغ  ر داد و هتد ماه بعد اوراف ت و تبع ن طبقراتی را در فرانسره ا غرا نهرود و بردین سرا

 .فرانسه هغاز ود
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مرای ناهرامی بره علرت ١٧٩٠ما مرورت گرفتره برود. اگرهره ایرن تجربره در سراد کردن نظام زندان

مای انقالبی روی داد، متووف گردید )اّمرا در عهرل اعردامی ای که مه مان با نخست ن هووبگسترده

شرور بره دسرت فرانسرویان(، هرون زمران درازی بره طرود مورت نگرفت، مگر به متگرام اورغاد ک

ای کره مجرازات مررگ مای م هری بگ رنرد: طری دو دمرهانجام د، مواداران  غو اعدام توانستتد درر

وجرره در توسررزان متووررف وررده بررود، م رر ان جرررم و جتایررت در مقایسرره بررا دورۀ پرر ش از هن، برره م  

 اف ایش محسوسی نداوت.

ورد کره مراری ل میکره مه تران برر اسرار ورانونی عهرهابسبنر  ز ااندان مای بازمانده ادر دو ت

 لئنپنلوداز سرمشرق بررادر  «( اندیشمسرتبدان روورن»)ا گروی ژودال دومترز وضع کرده برود، 

عترروان امپراتررور را داوررت، در واوررع از سرراد  ١٧٦٥پ ررروی کرررد. او )کرره از سرراد  تنسووواندر 

بره  ١٧٨١پس از بخشودن کل ۀ افرادی کره از سراد  ، پس از مرگ مادر به حزهرانی رس د(١٧٨٠

ای وضرع کررد کره بره مجرازات مررگ ورانون ک فرری ترازه ١٧٨٧اعدام محزوم وده بودنرد، در سراد 

مای ناوی از انقالب فرانسره، متوورف ورد. در سراد داد. اّما این تجربه ن   بر ا ر دگرگونیپایان می

ناپ یری جان ران بسر ار اشرن، را به ب انرۀ امرالح، مجازات مرگ فرانسنای دوم، امپراتور ١٨٠٣

 رسهاً اح ا کرد.

ای جرایم  غو ود. در سایر کشورمای اروپایی، در هستانۀ انقالب فرانسه، مجازات مرگ برای پاره

ن بره تعرویب رسراند کره وروان  ١٧٧٩پادوراه سروئد، ورانونی را در سراد  گنستاو سونمبرای نهونه، 

کرررد. از ایررن پررس، مجررازات مرررگ ااتعررا  برره تر میا معتررددایررن کشررور ر ١٧٣٤ج ایرری سرراد 

مررای سرروزی، دزدی مهررراه بررا اعهرراد اشررونت و رام نرری  و االفجرایهری داوررت هررون وتررل، هتش

، پروس، پادواه فردری  دومو ودند. این تحود در ولهرعرفی و ااالوی، وامل مجازات مرگ نهی

ود: وتل عهرد و سرروت مسرلحانه. اّمرا نسر م می تر بود و مجازات مرگ به دو مورد متحعرگسترده

اندیش واه ایرن کشرور )کره مسرتبدی روورنپاد شارل سنمطلبی در اسپان ا ن   وزیدن گرفت. امالح

اواسررت کرره ترت برری دمررد تررا ک فررر  وداردون ماننئوول دو از وزیررر اررود،  ١٧٧٥نهررود(، در سرراد می

 د.)یعتی کار واق( جایگ ین وو« یرپا ترمجازاتی د»مرگ مرهه کهتر به کار گرفته وود، و با 
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ما پر ش از بزاریرا، برا به روس ه ن   باید اواره کرد که امپراترریس ا   ابرت )داترر پترر کب رر( مردت

ای کره بره متگرام هور ورد. او بترابر وا فرهنفرتی کم و ب ش عرفانی که از مجازات مرگ داوت، نرام

ا ، برره ع ررده گرفررت، در طرری دوران پادوررامی(، ر سرراً در ایررن زم ترره ١٧٤١رسرر دن برره سررلپتت )

 ١٧٦٢دانسرت و در سراد کره ارود را ف لسروف می کواترین دوممجازات اعدام را در عهل  غو کرد. 

ری ، به متگام بحث دربارۀ هی ن ک فر١٧٩١به جای او نشست، مجازات مرگ را اح ا کرد. در ساد 

دلد تعره م کراترین دوم را مبترای اسرت در مجلس م سسان انقالب فرانسره، مخا فران  غرو اعردام ایرن

پرسش من ایرن اسرت »گفت اگر اعدام بی حامل است، می(Prugnon)  پرونینناود ورار دادند: 

توانسرت نزترد، هیرا هتر ن فرمرتی را بررای برر سرر که هرا کاترین دوم هن را اح ا کررد  ... اگرر می

 «داد ما افتادن از دست میزبان

هن تقریبرراً مرر ج ترر   ری نداوررت، روپررایی کرره فزررر رفُرررم در ورروان ن ک فررری و سرررانجام، تت ررا کشررور ا

ای کره داورت اوراره ورد، ترر بره اشرونت ویرژهانگلستان است. ووان ن ک فری انگل س، هتان کره پ ش

جرررم،  ٣٠٠مه ترران سرررکوبگرانه برراوی مانررد: در پایرران ورررن مجررددمم، مترروز ارتزرراب ن دیررک برره 

ترین ووان تی است که هبرو و ح ی ت اشن»، این ِسر جیمز استفانگفتۀ  مجازات اعدام داوت. بتا به

و این ووان ن را م ئت ژوری به کار می بسرت  ورگفت ایتزره «. دمدیک کشور متهدن را بر باد می

 .این  زۀ س اه را ف لسوفان ما، که مهگی اساساً موادار انگل س بودند، نادیده گرفتتد...

 

 : امید و پسرفت١٨١٠مجمنعه ینانین کیفری  اد انقالب فرانسه تا 

دیدگاه نهایتدگان مجلس م سسان نسبت به ک فرما، مه رون ارم  – ال.. اصالحات مجلس مؤسسان

بود: ک فر نه برای انتقام گرفتن جامعره و دو رت اسرت و  رووتگریمستق هی در ادامۀ دیدگاه ععر 

نظررم جامعرره. ک فررر بایررد مف ررد باوررد  یعترری  ای اسررت برررای حفررظنرره برره وعررد تتب رره. بلزرره اورردام سرراده

-Le Peletier de Saint) فارژولنپلتیووه سونهمروز و علتری. بازدارنرده باورد و بتررابراین، عبرت

Fargeau) گ اروررگر لیحررۀ ورروان ن ک فررری هدر مجلررس م سسرران انقررالب فرانسرره[، بررا برگرررفتن ،

رح کرده بود(، معتقد بود باید درمرای مپاتنپیا در کتاب  تنماس منر)که پ ش از او  بریسندیدگاه 

کرره اررود را برره د  ررل ارتزرراب جرررم در وضررع ت »زنرردان را برره روی مررردم گشررود تررا دیرردن محزرروم 
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از ایتجاسرت کره دسرت کرم در « باری اندااته انرد، هموزوری عهرومی بررای مرردم بره برار هورد.روت

ح روانی »د: فررد محزروم، مررفاً گ رردوسرتی بره ارود میباوری رنگری از انسانمورد  وپلت ه، فایده

ن ست، بلزه انسان ن   مست. بترابراین بایرد فرمرت امرالح وردن بره او داد. در واورع ایردۀ « وحشی

، هتردان ترازگی نردارد، هرون مهران طرور کره پ شرتر گفتره ورد، از «درمرانی»کتتده، یرا ک فرر امرالح

مدف رسهی ووان ن ک فری عهومی  دوران ودیم از حقوق ک فری کل سایی ا  ام گرفته و در ایتجا، به

مای وردیهی مسر ح ت م سرر وود )لئ ک وردن دو رت، از جهلره برا برگررفتن ایرده)غ ردیتی( بدد می

وده اسرت(. در واورع در ایتجرا امرالح وردن یرا ب برود فررد مجررم، دیگرر امرری روحرانی یرا معتروی 

ازگشرت برر سرر کرار و ن ست، بلزه امری است اجتهراعی )متروز از بازگشرت بره هغرو  جامعره و ب

زندگی زمان پ ش از ارتزاب جرم، سختی در م ان ن ست(. این ب بود و امرالح وردن، برا توجره بره 

اندیشان ارجهتد است، یعتری کرار.  وپلت ره زمرانی کره سرخن وود که در ن د روونارزوی مهزن می

ایررن دیرردگاه، ا بترره  از« اید.اگررر کررار از او بزشرر د، ب تررر  سررااته»گویررد: از فرررد زنرردانی اسررت، می

ای را تومر ه ماند. گ ارورگر لیحرۀ وروان ن ک فرری، نظرام ک فرریدیگر جایی برای اعدام باوی نهی

را «  غرو کامرل مجرازات مررگ»استوار وده و بترابراین، « ب بودگر»کتد که تهاماً بر پایۀ زندان می

 مپرح می کتد.

و رو برانش عل ره اعردام، برار دیگرر از  ریوابوامرای مرای بسر اری برانگ خرت. برماناین مسئله بحث

که در این زمان مخرا ف سرسرخت اعردام برود، و ن ر   روبسپیرسوی هتدین نهایتدۀ مجلس، به ویژه 

نتوانسرت  گستر  ب شرتری یافرت. برا ایرن حراد، ایرن برمران (Pétion) پسیننو (Duport)  دوپنر

 بریوا سواوارنداورتتد، متقاعرد کترد.  اکیریت م سسان را، که گرایش ب شرتری بره مخا فران ایرن نظرر

(Brillat-Savarin)  ووند که به د  ل نرمی ک فر کسانی که به وهش ر واتلی کشته می»نویسد: می

ووند. من مجرمانی را دیدم که از ایتزه بره ، به وهش ر وانون ن   کشته میپروایی از این کار ندارد

توانرد جرایگ ین واوع ت این است که م   ک فری نهیکتتد. اند، اا ار وادمانی میحبس محزوم وده

ا ر بودن زنردان بره مهزرارانش مشردار  ن   بر مه ن عق ده است. او عل ه بی پرونینن« اعدام وود.

کتتررد و تب زرراری از سررر گویررد کرره جان رران بسرر ار اشررن مهررواره از زنرردان فرررار میدمررد و میمی

برجرای مانرد، اّمرا تعریرف  ١٧٩١وان ن ک فرری سراد گ رند.... هت ن بود که مجرازات مررگ در ورمی

ای بررر فقررم محروم رت از زنرردگی اسررت، بری هنزرره وررزتجه»دو قری از هن ارائرره وررد: مجرازات مرررگ 
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ای را کره از زمران (. بتابراین، ورانون جدیرد مرگونره ورزتجه٢و  ١)بتد اود، « محزوم اعهاد وود.

باورد، مهتروع سراات. از ایرن پرس، مجرازات اعردام  انگ  ود تا عبرتودیم مهراه با اعدام اعهاد می

می بایست، تا حد امزان، ساده و سریع انجام گ رد. مجلس م سسان پس از تردیدمایی در برگ یردن 

سرر »و وۀ اعدام )به دار هویختن  گردن زدن  یوغ برر گرردن ن رادن ...(، ر ی بره گرردن زدن داد: 

هی ن  ١٢= مادۀ ٣، ١، بخش اود، ١٧٩١ن ک فری )ووان « محزومان به مرگ از تن جدا اوامد ود

(. ایررن مررادۀ وررانونی، اعرردام از راه گررردن زدن را، کرره پرر ش از هن امت ررازی بررود ١٨١٠ک فررری سرراد 

 مخت  اوراف، مهگانی کرد.

رسر د و وسر لۀ مپهئتری مرم اّما این کار را هگونه باید عهلی کرد  تبرزین جالد، ودیهی به نظر می

ترد. کهمده بود که ناو گری جرالد، مراسرم گرردن زدن را بره سرالای مو تراکی بردد نبود. بس ار پ ش 

به این  که پ وک مم بود،  (Guillotin) گیَنتنسرانجام یزی از نهایتدگان پاریس در مجلس به نام 

 ورا که پ ش از هن در ایتا  ا )و به اوزا ی متفاوت، در اسزاتلتد « زنیدستگاه گردن»فزر افتاد که 

در هشرم بره مرم »گفرت: تر کترد. او در مقرام یرک پ ورک میورد، مردرنن ن ر ( بره کرار بررده میه ها

ایرن دسرتگاه توسرم دکترر  رویی، افتخرار «. کتم بی هنزه دردی احسار کت ردزدنی، سر از تن جدا می

وت ن هکررادمی جراحرری، همرراده وررد و کررم مانررده بررود نررام از او بگ رررد. پرر ش از هنزرره برررای مه شرره، گ رر

سراز ود. این دسرتگاه سرنووتده وود، مدت کوتامی ن    وی ون کوهو و، یا  ویِ ت نام ده میاوان

 .به کار افتاد ١٧٩٢ماه هوریل  ٢٥برای نخست ن بار در 

وده بود، ورار بود ک فر جتایاتی واوعا استیتایی، مانترد وترل عهرد « متهدنانه»مجازات مرگ که حال 

جررم دیگرر ن ر  مشرهود اعردام وردند: هترش سروزی عهردی، جعرل باود و برس. اّمرا در عهرل، هتردین 

دمتدۀ امه ت انقالب بورژوایی برود کره بره داد و سرتد مراد و امرواد، یعتری اسزتار )ه  ی که نشان

ورط پایه گرفتن نظام جدید در طبقۀ متوسم، بستگی داوت(، امهاد وزرا در انجام وا فه )در ایرن 

رفت ترا حروزۀ وسر عی را در مای بعد میه م  ن )که در ساددوره، اپایی بود فاحش(، جتایت عل 

، در ١٧٩١مرورد. دایررۀ ورهود مجرازات مررگ در وروان ن ک فرری سراد  ٣٢برگ رد(. در مجهوع، 

و انحرراف در زم ترۀ مر مب و  –مقایسه با هن ه که در تئوری در دوران پایانی نظرام پ شر ن داورت 

وده برود، اّمرا متروز در مقایسره برا براری کشرورمای  ، اگرهه کهتر-ودااالو ات جرم محسوب نهی
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برود « مرگبرار»وان را امالح کرده بودنرد، بسر ار اندیش ووان ن ک فریدیگر که و ریارانی روون

 )مفتی که در ورن بعدی یافت(.

موضروع و  غرو . اگر انقالب جرم سو وعرد عل ره وراه را بیسیاسی« عدالت»ب. مجادات اعدام و 

ز وعرد عل ره ملرت را بره سررعت بره جرای هن گ اورت. مه مران، وروان ن انقالبری پرس اکرد، اّما سو 

، یعترری «مشررزوکان»یررادهوری رسررهی امررل اساسرری فرررض بررر ب گتررامی )برائررت(، مقو ررۀ مو تررای 

 فرض بر مجرم برودن هدم ران را هفریرد: کش شران نافرمران، اورراف، م راجران و اسرالف م راجر، و

تری در پر ش مرای سرختما روبررو ورد، رو ا نخسرت ن دورواریدیگرران. زمرانی کره نظرام جدیرد بر

پرس  گرفت و ووان تی استیتایی وضع کرد که مدفشان، پ ش از مر ه  ، دفاع از مترافع ارویش برود.

(، رسررتگاری جه رروری کرره بررا رسررتگاری ١٧٩٣ژانویرره  ٢١از ا غررای سررلپتت و اعرردام ورراه )در 

ای از اسرتیتاما در وروان ن گر سلسرلهورد، توج رهعهومی برسااته از حقوق رومی یزسان گرفته می 

ای وضررع وررود. برردین ترت ررب، ورروان ن ک فررری س اسرری برر ش از پرر ش سرررکوبگرانهعررادی ک فررری می

ای برای مجرازات مای ویژهمای عادی ندارد، دادگاهوود. کتوانس ون که اعتهاد هتدانی به دادگاهمی

برپررا « ضرردانقالبی»ر، مجررازات کل ررۀ اعهرراد و سررختان و برره ب رران دیگررئو وژیک، مررای ایرردهانحراف

ما، دادگاه انقالب پاریس است. مراحل دادرسی در ایرن دادگراه، بره حرداول کتد که مش ورترین هنمی

 ترین مجازات است.کامش یافته و اعدام، معهود

دورهن »رژیرم را  ( مرر مخرا ف١٧٩٤ژوئرن  ١٠)  26در دوم ن ساد )rialiPra( لایرپر ٢٢فرمان 

ایرن  ٦اعالم کرد، اّما این مف وم تعریفی دارد بسر ار مرب م: عتروان دورهن مرردم کره در مرادۀ « مردم

مررای پ وسررته برره طلبان و سررایرین(، ژنرادگران )سررلپتتفرمران تعریررف وررده، نرره تت ررا وررامل توطئرره

برره » رررد کرره گوررود، بلزرره کسررانی را ن رر  در برمیدوررهن، محتزررران غلرره و عررامالن وحپرری می

و د سردی ب افریتتد...، افزار مرردم را متحررف کتترد  کووتد ی رزنتد...، میپرستان ت هت میوطن

دادگرراه «. و مررانع هگررامی مررردم ورروند، ااررالق را زیررر پررا گ ارنررد و افزررار عهررومی را مسررهوم سررازند

ورتاات: اعردام میمرا یرک ک فرر انقالب که رس دگی به این جرایم را به ع ده داورت، بررای مهرۀ هن

                                                 
الب کب ر فرانسه وارد یرک دوران توترا  تر ورد، در ایرن دوران ، انق١٧٩٢با اعالم ترور هون س است رسهی حاکم در کشور در ساد  - 26

 تقرویم کشرور مجلس س است مس ح ت زدایی در پ ش گرفت، و هغاز ترور انقالبی را به عتوان متشا  تاریخ تع ر ن نهرود و ایرن واوعره را در

وز ر-روز بره سره ده-ر مراه بره جرای ه رار مفرتجایگ ین تاریخ تو د ع سی مس ح کرد. در این دوران س سرتم تقرویم فرانسره تغ  رر کررد و مر

 .( ١٧٩٤)ساد دو به معتی دوم ن ساد پس از هغاز ترور است  تقس م ود. و نام ماه ما ن   تغ  ر کرد. 
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 کننانسویننارود بره  ١٧٩٤فوریره  ٢٦در گر ار    Just-Saint(27( سون ژوسوت(. ایرن را ٧)مادۀ 

و بترابراین،  -«سازد، مهانا نابودی کامرل مرگونره مخا فرت اسرتهن ه جه وری را می»اعالم کرد: 

امرل برر  بررای مجرازات، مهر ن کره وتاسرایی وردند بره مجرازات مری رسرتد:»نابودی کل ۀ مخا فان: 

مای توتا  تر بعدی ن   مه ن برنامۀ کل ۀ نظام Couthon(28 (کنتنن« ماست، نه محاکهه نابودی هن

 اوامد بود: "ویرانی" و "نابود" سااتن نافرمانان واوعی یا فرضی.

در حررا ی کرره مجررازات مرررگ در دوران پایررانی نظررام پ شرر ن کررامش محسوسرری داوررت، در حررا ی کرره 

بره بحرث گ اورته  ١٧٩١امزان حفظ مجازات اعردام را در وروان ن ک فرری  مجلس م سسان هانقالب[

وربرانی گرفرت. ایرن همرار را د. ج رر، مرورخ  ١٧٠٠٠بود، دستگاه وضایی دوران تررور، دسرت کرم 

. ایرن را ن ر  بایرد افر ود کره او فقرم و فقرم 29دمدامریزایی در پی مپا عاتی بس ار جدی به دست می

مر ار  ٢٠٠داوته است، بی هنزه از مواردی هون وتل عام در وانرده ) مای وضایی را در نظراعدام

مرر ار ( سررخن گویررد. برره اروررام ژیررر بایررد وررهار بسرر ار ب شررتری را افرر ود کرره برردون مرر    ٣٠٠یررا 

مرارر سراد  ١٩، اعردام وردند. بره تراریخ «تب زرار تحرت پ گررد ورانون»ای، براسار ورانون محاکهه

مرای مرر کرس کره در حرکت»امباسرر حزم بر این داد کره ، کتوانس ون بر اسار گ ار  ک١٧٩٣

ضدانقالبی وارد وود، و نشان سف د یا مرگونه عالمت وور  و نافرمانی برا ارود حهرل کترد، ارود 

و اگر سالح به دست دستگ ر وود، پس از «. دمدرا در مووع ت تب زار تحت پ گرد وانون ورار می

ای برره مررارر بعرردی، دانتررون امررالح ه ٢٧وررد. در  ا ، درجررا اعرردام اوامرردوتاسررایی سررریع مویررت

، «اورراف»داد بره مجلس پ شت اد کرد که دایرۀ وهود "تب زار تحت پ گرد وانون" را گسرتر  مری

کسرری کرره جرئررت کتررد اوامرران ضرردانقالب وررود، افزررار فاسررد بپراکتررد، و »و « دوررهتان جه رروری»

پ گررد ورانون"، فرراوان بره کرار گرفتره برهسب وانونی "تب زار تحت «. بر سر کشور هورد بدبختی

ما، بره مرواد گونراگون ورانونی افر وده گشرت. برا تز ره برر مهر ن ورانون برود کره در ود و با مهۀ اب ام

                                                 
27 - Just -Antoine de Saint sLoui ، سرا گی مه رون دیگرر  ٢٦در  ١٧٩٤در ژوئ ره سراد  ١٧٦٧س اسرتهدار انقالبری فرانسره، متو رد

 .پ ر در م دان انقالب )کتزورد فعلی( به ات ام توطئه عل ه کتوانس ون به گ وت ن سپرده ودطرفداران روبس
28 - Georges Auguste Couthon ،و سرن ژوسرت از عوامرل کره مهرراه روبسرپ ر  . او١٧٥٥ دوک ل و س استهدار انقالبری فرانسره متو ر

ه کتوانسر ون در م دان انقالب )کتزورد فعلی( به ات ام توطئه عل ر١٧٩٤در ژوئ ه ساد  املی حزومت ترور در دوران انقالب فرانسه بود،

 .به گ وت ن سپرده ود
29.. 1935The incidence of Terror during the French RevolutionD. Geer,  -  
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را از  روبسوپیر[ ، کتوانسر ون توانسرت ١٧٩٤ژوئ ه  ٢٤ترم دور( ه ٩دوم ن ساد پس از انقالب )

 .خ انقالب فرانسه گشوده ودسر راه بردارد و از هن پس، فعل کهتر اون تی در تاری

، دوران هرامری ن سرت  (Post-thermidorienne) با وجود این، دوران کهتر اون ن پسرا ترم ردوری 

ای جتگ در ه هان و ایتا  ا ادامه دارد و زندگی س اسری در درون کشرور، ه ر ی ن سرت جر  کودتامر

با این  ل محدود، متاسب ن ست.پی در پی: به ب ان دیگر، زمان برای  غو مجازات اعدام، حتا به وز

گ ارد که اوامان عفو همحزومان به اعردام[ و  غرو حاد، کتوانس ون طرح فرمانی را در دستور می

کتترد. در عر ن حراد، فوری مجازات اعدام است. اّما مدافعان نظام جدید، با مر دو مورد مخا فت می

 ٧ندره، واعری محبوب، به تاریخ که برادر ، ه)(Marie Joseph Chénier) ماری ژودال شنیهبه 

در روز امضررای »وررود کرره مجررازات اعرردام ترم رردور بررا گ رروت ن اعرردام وررده بررود(، اطه ترران داده می

 (.١٧٩٥اکتبر  ٢٦ غو اوامد ود )فرمان « ورارداد ملح عهومی

ی کتد، توانرایمای اساسی به و روندان اودداری میدر این زمان، در حا ی که نظام از دادن هزادی

کتترررد مرررا و در روسرررتاما ب رررداد میبرورررراری نظرررم و امت رررت را نررردارد. بانررردمای رام نررری در جاده

ماوان ن تد تا هنان را وادارند که محل پت ان کردن پودکف پای روستای ان داغ برمی« تفتانتدگان)»

رانه ای ، برای هرامش ااطر مردم، وانون بس ار سررکوبگ Directoire(30( دیرکتناررا فا  کتتد(. 

کتد که نشان از بازگشت به س استی دارد کره متحعررا برر پایرۀ ارعراب اسرتوار ورده را تعویب می

، سررروت مسررلحانه و مشررارکت در هن را بررا ک فررر مرررگ ١٧٩٧مرره  ١٥اسررت. برردین ترت ررب، وررانون 

، بررای 31کنریوه دو لیونن، با ا  ام از ماجرای مشر ور ١٧٩٨ژانویه  ١٨کتد، و وانون مجازات می

حتا اگر این ن ّت، به دزدی یا وتل »و « به وعد دزدی یا وتل»ما هلۀ مهراه با اعهاد زور در جادهح

مررای عررادی مظتررون برره دارد. بعررالوه، از هنجررا کرره دادگاهمهرر ن ک فررر را مقرررر مرری« متجررر نشررود

                                                 
دیرکترروار، نظررام حزررومتی اسررت کرره پررس از دوران ترررور، کرره وررامد برره دسررت گرررفتن ورردرت اجرایرری توسررم دومرر ن مجلررس م سسرران  - 30

اکتبرر  ٢٦ورود، ورزل حزومرت فرانسره از اوانرده می)کتوانس ون( دوران انقالب فرانسه بود، مستقر ود. دیرکتروار کره جه روری اّود ن ر  

تر تشرز ل ورده برود، و  ن از پانعد نهایتدۀ جوانیمردم به دو گروه یزی در مجلس پا بود. در این نظام نهایتدگان ١٧٩٩نوامبر  ٩تا  ١٧٩٥

جلرس ریرش ود وانونگر اری بودنرد. مدیگری در مجلس ریش سپ دان یا مجلس اعال، از مسن ترین نهایتدگان، تشز ل جلسه مری دادنرد و مسرئ

کرد، که مسئود امور اجرایی کشور برود و مرر یرک از کرد، یک گروه پتج نفره انتخاب میف رستی که مجلس پائ ن پ شت اد میسپ دان، از 

ورد. بعرد از مریوردند. وروۀ اجرایری کشرور در نت جره پرتج رئر س داورت و دیرکتروار نام رده ن گرروه بره مقرام دیرکترور متعروب میاعضای ایر

ر رایری در کشرواستبداد دوران ترور، نهایتدگان از ایتزه ووۀ مجریه در دست یک نفر متهرک  وود ب هتای بودند و به مه ن د  رل وردرت اج

 .را ب ن پت  نفر تقس م کردند
املۀ م ان پاریس و ور ر در ف ١٧٩٦هوریل ساد  ٢٨تا  ٢٧ای است که در ، حاد هCourrier de Lyonماجرای د  جان پستی   ون،  - 31

 .تدکشترا   ون روی داد و طی هن، د  جان پستی مورد حهلۀ پتج رام ن ورار گرفت که محهو ۀ پود را دزدیدند و دو م مور پست 
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ن نرمخویی بودند، تعه م بر این ود مربار که هت ن جتایتی روی دمد و دست کرم سره تب زرار در ه

 ما در مالح ت وورای جتگ باود.ورکت داوته باوتد، محاکهۀ هن

اپلئون نراین س است برای نجات رژیم، که فساد سرتا سر هن را فرا گرفته بود کافی نبرود و کودترای 

، کره ینرژی  ننبتاپارت در مجدمم برومر از پتجه ن ساد انقالب، به ح ات دیرکتوار پایان بخش د. 

ا عهر، و سرررانجام امپراتررور سررا ه، کتسررود مررادام لپتتی داوررت )کتسررود دهبرر ش از پرر ش سرر هایی سرر

هماده  ١٨١٠ار ی(، پ ش از مر ه  ، دیزتاتوری نظامی بود. در هت ن بافتاری بود که هی ن ک فری 

 ود.می

ترین مشخعرۀ وروان ن نراپلئونی، وردت عهرل امرلی .١٨١٠ج. مجادات مر  در آیین کیفری سوال 

ر  ن پ ش از مر ه ر ، دفراع بری ت  ر د از نظرم جامعره و رژیرم س اسری مرورد نظراست. در این ووان

، ١٧٩١است. بتابراین، جرای ورگفتی ن سرت کره دایررۀ ورهود مجرازات اعردام در مقایسره برا وروان ن 

یرن ، یزی از گ اروگران نخست ن لیحره، معتقرد برود کره ا(Target)  تارژ گستر  محسوسی ب ابد. 

هزرن م)...( و نه تت ا ضد انسرانی ن سرت، بلزره بررای حفرظ جران کسرانی کره  ا بته لزم است »ک فر 

ایرن «. مای مشراب ی گردنرد، مف رد ن ر  مسرتاست به دست جتایتزاری کشته ووند، یا وربانی جتایت

وجرودات مایرن »مهان استدلد ودیهی در مورد بازدارندگی این ک فر است. تارژه معتقد بود که بایرد 

او و بری اارالق را کره فقرم و فقرم از ام راد گسرتااانۀ ارود پ رروی مری دّرنردهاحسار، ستگدد، بی

احتهال با حق بخشایش کتسود اود کره در  با این حاد اعهاد مجازات اعدام«. کتتد، به مرار افزتد

 .از نو برورار ود، تعدیل می ود ١٨٠١ساد 

 ١٧٩١ورود )در هیر ن ک فرری مرورد در نظرر گرفتره می ٣٦در این هی ن ک فری، مجازات اعردام در 

ع، این اروام هتدان معتای رووتی ندارند، هرا که به تدو ق کرم و مورد بود(. در واو ٣٢ما وهار هن

ما ا  اماً به معتی گستر  دایررۀ ورهود هن ما وابسته اند و اف ایش وهار اعدامب ش رووتی از ات ام

ک مراده، امزران داورت تقریبراً مرر نروع در ووروی، فقم بر اسار یر ١٩٢٦در هی ن ک فری  -ن ست

اندیشه و رفتار ناسازگار با ایدیو وژی حاکم را جرم دانست )و با اعدام پاسرخ داد(. در هیر ن ک فرری 

مای زد و بتررد بررا ورردرت»ا ، ، اورردام عل رره دو ررت، توطئرره بررر ضررد امپراتررور و اررانواده١٨١٠سرراد 

ُم ر دو تی و ... مجازات اعدام در پی داوت.  ، دادن اطالعات محرمانه و دیپلهات ک، جعل«ب گانه
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در مورد جرم و جتایت عل ه اوخا ، هدمزشی )وتل عهد( زمرانی ک فرر اعردام داورت کره مهرراه برا 

، به اسارت گرفتن اودسررانه، ت دیرد و ورزتجه(، -یعتی وتل عهد -ورایم مشدده باود ) با ن ت وبلی

اوراندن. اّما مجازات مررگ، مه رون هیر ن ج ایری یا در مورد کشتن وا دین، نوزاد کشی، یا زمر 

مرا یرا ما، جتگل، وامل ارتزاب جررم عل ره مراد و امرواد ن ر  مری ورود: هترش زدن اانره١٧٩١ساد 

ما  ویران کردن بتامای دو تی  دزدی به مهراه هتد نفر، یا وبانه، یا مهرراه برا تخریرب در و ارمن

 دیوار....

که بود با استقباد امرل نظرر روبررور ورد. اّمرا بسر ار زود از وردت سان این هی ن ک فری در هغاز هن

، در اروپررا و دن ررای جدیررد ١٨٢٠عهررل زیرراده از حررد هن انتقرراد وررد. مسررئلۀ مجررازات مرررگ از سرراد 

)امریزا( بار دیگر به بحث روز بدد گشرت. از مهر ن زمران ترا پایران ایرن وررن، مجرازات اعردام در 

 .مش گ اوتب شتر کشورمای اروپایی رو به کا
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 فعل ه ارم

 مجادات اعدام در یرن نندد  و بیست

  

 

 های گسترد  در یرن نندده بحث 

، کرم و بر ش بره اتفراق برا پر ش «مجرازات بررای هره » بره پرسرش  روورتگریمای ععر رفرم ست

. کش دن ضرورت دفاع از جامعه، پاسخ داده بودند: مجازات تت ا به د  ل سودمتدی هن به حق اسرت

در حررا ی کرره بخشرری از نهایترردگان مجلررس م سسرران بررار دیگررر برره ایرردۀ سررخاوتهتدانۀ اعررادۀ ح ی ررت و 

باوری محدود بتتام بازگشته برود. به فایده ١٨١٠امالح پ یری فرد رس دند، اّما ووان ن ک فری ساد 

نه تت ا احسرار با وجود این، دری از ک فر به مف وم مقابله به میل متوز به کلی از م ان نرفته بود. 

ای برود کره مردم برر ایرن پایره برود )و امرروز ن ر  مسرت(، بلزره نظریره« طب عی»عه ق و به نوعی 

 کردند.ن   از هن دفاع می 32اماننئل کانتبرای از ف لسوفان، از وب ل 

از نظررر کانررت، حررق مجررازات کرره در  «.عوودالت م.لووق»الوو.. مجووادات اعوودام، بووه منابووه اجوورای  

کتد که مر االفی مجازاتی در پی است، مبتایی ج  هن ندارد که وانون عقل حزم میانحعار دو ت 

وررود و نرره برره د  ررل مف رردیت داوررته باوررد. ایررن مجررازات تت ررا بررا ارز  مقابلرره برره میلرری هن توج رره می

اّما نحوه »اجتهاعی یا امالح فرد. تت ا د  ل و در ع ن حاد تت ا مع ار مجازات، اود االف است: 

ن مجازاتی که عدا ت عهومی باید هن را امرل و مع رار وررار دمرد کردام اسرت  و ایرن ه ر ی و م  ا

ای نسربت بره کفرۀ گر ارد کفرهج  امل برابرری ن سرت کره بره مرورت ورام ن تررازوی عردا ت، نهی

توانررد، ا بترره در برابررر دادگرراه و نرره در یررک تر باوررد... فقررم وررانون وعررا  اسررت کرره میدیگررر پررای ن

، ک ف ت و که ت مجازات را تع  ن کترد... اگرر مجررم کسری را کشرته اسرت، بایرد دادرسی اعومی

کشته وود  در ایتجا جایگ ین دیگری برای اجرای عدا ت وجود ندارد. زنردگی، مرر انردازه دوروار 

تروان بره و محقر بوده باود، م   فعرل مشرترکی برا مررگ نردارد، و در نت جره، مر   جترایتی را نهی

                                                 
32 - Immanuel Kant ،(ف لسوف ه هانی م م ترین متفزر فلسفۀ ٨٠٤١-١٧٢٤ ،)رووتگری. 
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مگر برا اعردام ورانونی مجررم، برا ایرن وررط کره بره دور از مرگونره برد رفتراری تساوی جبران کرد، 

 «باود، وگرنه، بشریت را در م ئت وخ  محزوم، اوار و اف ف اوامد کرد.

حتا اگر جامعرۀ مردنی »کتد: کانت سخن اود را با اواره به حزایت مش ور ج یرۀ متروی ب ان می

م مد )برای میاد، اگرر مرردم سراکن یرک ج یرره تعره با توافق مهۀ اعضایش ر ی به انحالد اود د

کره در  بگ رند از مم جدا ووند و در پ تای ج ران پراکترده گردنرد(، پر ش از ایرن کرار، هاررین وراتلی

برد، بایرد اعردام ورود ترا مرر کرس ارز  اعهراد ارویش را دریابرد، و ارون ریختره زندان به سر می

ت ا ف ایرن ک فرر بروده انرد، هررا کره در ایرن مروروده، به پای مردمی نووته نشود کره هره بسرا مخر

اند، ارواه اودوران مهزن بود مهدست این نقن عدا ت عهومی به وهار هیتد... کسانی که هدم کشرته

وان ن ورکشته باورتد و ارواه، در هن مشرارکت ورزیرده باورتد، بایرد برا مررگ ک فرر داده وروند: بترا برر 

طلبرد. ایتجرا برراالف هتر ن می ووه وضائ ه به میابه  ، عدا ت(a priori) موجود  ج انشهود از پ ش

نظررر بزاریررا، بررا نرروعی مهرردردی عرراطفی، نظریرره ا  را بت رران ن رراد کرره بتررا بررر هن مجررازات مرررگ 

ق، بخرش اود: )متاف  یک ااال« ما مهه مغلپه و ترفتدی حقووی است و بسغ روانونی است... این

 ه(. ،١، هموزۀ حق، فعل دوم

ک فررری نرراپلئونی، بحررث دربررارۀ ایررن موضرروع ادامرره مرری یابررد. در حررا ی کرره پررس از تعررویب هیرر ن 

و  34ژودال دو مسترگ رد، دو ف لسوف فرانسه زبان، ، براالف کانت، جانب بزاریا را می33فیشته

کتتد که موادار مجازات به ازای جرم یا مقابلره بره میرل اسرت. از نگروی دفاع می 35لنیی دو بننالد

در هرررارهوبی  (36نیتسالیووو بررره دیررردگاه سرررتتی، هن را )بررره پ رررروی از  ایتررران برررا نظرررام بخشررر دن

دمتررد. از ایررن متظررر، واضرری بررازوی مشرر ت ا  رری اسررت و سررالر ورررار میای دوتاسررانه، و حتررا دین

ووان ن ج ایی در ادمت احزام اداونرد. بونا رد، بره ویرژه در مرورد مجرازات مررگ، داوری دربرارۀ 

داند که از نظرر او، امه رت برس ب شرتری دارد. او معتقرد اسرت میانسان را در راستای داوری ا  ی 

که ر ی مادره از سوی محزهۀ انسانی، مهواره نسبی است و بس. و تت را عردا ت مپلرق )و مپلقراً 

                                                 
33 - Johann Gottlieb Fichte( ،ف لس١٨١٤-١٧٦٢ )مای امانوئل کانته  سم ه هانی، از واگردان پ رو اندیشهوف و بت انگ ار ایده. 
34 - Josephe de Maistre( ،ف لسوف، س استهدار مخا ف انقالب و نویسرتده فرانسروی، کاتو  رک و مروادار سرلپ٨٤٠١-١٧٥٤ ،) تت. او

 .تتشر کردرداد اجتهاعی روسو ممای متعددی عل ه اعالم ه حقوق بشر و ن   ورانووته
35 - Louid de Bonald( ،ف لسروف، س اسرتهدار مخرا ف انقرالب و نویسرتده فرانسروی، کاتو  رک و مروادار سرلپتت. او٨٤٠١-١٧٥٤ ،)  

 .م ه حقوق بشر و ن   ورارداد اجتهاعی روسو متتشر کردمای متعددی عل ه اعالنووته ن   هون دومستر
36 - Gottfried Wilhelm Leibniz( ،فیلسوف، عالم ری١٧١٦-١٦٤٦ )اضی و حقوقدان آلمانی. 
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رو، اگر به فرض در این دن ای ااکی اپرایی در وضراوت عادلنه(، دادگاه پروردگار است. از این

( هن را به تهامی جبران اوامد کرد. اعدام یک ب گتراه، وراید کرار ُرخ دمد، واضی جاودانی )اداوند

بره »ورده را انردکی زودترر بدی باود، اّما مهزن است متشا  ا ری عظ م وود: هررا کره هن مجازات

کتد، هن داوری که در هسهان، عدا ت کامل )و در نت جه، کرامال روانه می« ا پ شگاه واضی طب عی

مای سرررتت کترررد. اّمرررا ژوزف دو مسرررتر در کتررراب "وررربانه( بروررررار میبخشجبرررران کتترررده و تررررم م

مرگونره عظهرت، وردرت و »کتد. پترزبورگ"، بارما از نقش به غایت "اجتهاعی" جالد ستایش می

و اعردام « فرمانبری، برپایرۀ اعردام اسرتوار اسرت: هجرالد[ وحشرت و رورتۀ مهزراری انسرانی اسرت.

ما باید بتوان با ریختن وپرره ارونی، از جراری وردن سر الب»جتایتزار، مهواره کهترین وّر است: 

در ه هران، عررارف مرون خی، فررانتس فررون برادر ن ر  مجررازات اعردام را وا فرۀ جامعرره، « حر ر کررد.

دانررد و مه ررون وررزلی از رسررتگاری برررای اررود ورراتالن. و از وا فررۀ تضرره ن مزافررات جتایررات، می

 -اررود ورررار دمتررد )در کترراب: دربررارۀ اعرردام را سرمشررق 37ددد خوونب جلجتوواایترران مرری اوامررد کرره 

١٨٣٦.) 

ود. در اندیشۀ   براد، مبرارزه عل ره مجرازات اعردام را از سرر گرفتره بر ١٨٢٠اّما مه مان، از ساد 

حا ی که نخست ن انتقادمرا، بره طرور مشرخ ، بره کرار برردن مجرازات اعردام در عرمرۀ س اسری را 

فرت و رزاوام م گشت(، اّما به سررعت از هن فراترر مدف گرفته بود )که در پایان این فعل بدان با

 نویستدگان و جرمشتاسان، به زودی اوامان  غو اعدام به طور کلی، ودند.

، انتقرراد از 38. از پایرران دوران بازگشررت پادوررامیب. طرفووداری اد ل وون مجووادات اعوودام در ادبیووات

مهره جرا حضرور دارد. ه ررۀ مجازات اعدام بال گرفت. سزوی اعدام در ادب رات دوران رمانت رک، 

ارورد. زم ترۀ کارمرای ادبری ایرن دوره بره هشرم میجرالد در پس« ج تهری»و « دمشرتتای»مهواره 
                                                 

دزد خوب جلجتا )نام تپهه ای اسهت کهه بهر سهر آن عیسهی مسهی  را بهه دهلیب کشهیدند(، یکهی از دو دزدی اسهت کهه همهراه بها عیسهی  - 37

زد خهوب داّمها  ".مسی  به دلیب کشیده شدند. در حالیکه دزد بد با تمسخر به عیسی گفهت: ااگهر تهو مسهی  هسهتی خهود را و مها را برههان

 اعمهال جهزا  ، چونكههاندهاف هبهو اّما مها  41. حكمي تو نیز زیر همین ؟ چونكهترسياسخ نهیب کرد و گفت: ا مگر تو از خدا نميدر پ

 كهوتمل بهه كهه یاد آور هنگامي خداوند، مرا به : اا گفت عیسي به پس 42« .است جا نكردهكار بيهیچ شخص این ، لیكنایمخود را یافته

، عیسهي شهدن مدهلوببهود.ا نگهاه کنیهد بهه،  خهواهي در فهردوس امهروز بها مهن گویمتو مي به : اهرآینهگفت و  به عیسي 43.« خود آیي

 .27-19:18، یوحنا 32-15:25 ، مرقس44-27:35 متي
ن بوناپرارت و اح رای برا اسرتعفای نراپلئو ١٨١٤هوریرل  ٦، ایرن دوران در Restauration مرا ، دوران بازگشرت بره پادورامی بوربون - 38

برا یرک ورور   ١٨٣٠ژوئ ره  ٢٩، هغراز ورد و در ١٧٩٣پادوراه مقترود در سراد  ١٦، بررادر  رویی ١٨ما با پادوامی  ویی سلپتت بوربون

   ف ل ر  اور ئران، ما به پایران رسر د. پرس از هن پسررعهوی ورارد دمرم،  رویین پادواه ااندان بوربونعهومی و سرنگونی وارد دمم هاری

Louis-Philippe d’Orleans ادامره یافرت و برا انقرالب مردمری در ایرن سراد  رویی  ١٨٤٨، به پادوامی رس د، دوران سرلپتت اور ئران ترا

 .راث انقالب فرانسه را پ یرفتف ل   برکتار ود. سلپتت  ویی ف ل   از دوران بازگشت   براد تر بود و این پادواه بخشی از م 
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یزی از ودرتهتدترین مدامایی که به مخا فت با اعدام برااسرت، مردای ویزترور موگرو برود. او از 

برا ُرمران  ١٨٢٩د ای در نرروژ(، و بره ویرژه در سرا)متپقه Han d’Islande با ُرمان ١٨٢٣ساد 

، جترررگ «دفاع رررۀ عهرررومی بررررای کل رررۀ محزومررران حررراد و هیترررده»"واپسررر ن روز یرررک محزررروم"، 

برر ایرن کتراب  ١٨٣٢ای کره در سراد عل ره مجرازات اعردام بره راه انرداات. او در مقدمره 39ایجانانه

 دادسرتان جترایی پادوراه، کسری اسرت کره روزی ارود را برا)»نووت، با حهلره بره وضرات دادسرتانی، 

کترد کره ، عل ه نظر ژوزف دو مسرتر، اعرالم می«(فرستادن دیگران بر سزوی اعدام، ت م ن می کتد

زمرانی کره زنردانبان مسرت، »برای حفظ نظم جامعه، ن رازی بره جرالد ن سرت، زنردان کرافی اسرت، و 

برا "سررودی عل ره اعردام"، بره اردوی مخا فران  ١٨٣٠از سراد  40الموارتین«  ن ازی به جرالد ن سرت

پ وست. مدف این وعر، جلوگ ری از اعدام وزیر سابق وارد دمم بود. او با کتار مم گ اوتن  اعدام

دانررد، می« دو افتضراح برر رگ عقرل در ورررن نروزدمم»مررا را کره هن« داری و مجرازات مرررگبررده»

، در سرررخترانی ورررورانگ  ی کررره در مجلرررس ١٨٣٨مرررا را دارد. در سررراد هرزوی  غرررو مرررر دوی هن

)مزافات دمتده دو تی( داده ورود، بره  «expiateur publique» ر که به جالد عتوانداوت، با این نظ

 مخا فت برااست.

وود. دو ، به یاری انقالب فوریه، بدد به واوع ت می١٨٤٨مای وجاعانه، در ساد گ ریاین موضع

ات ای را بره تعرویب رسران د کره مجرازفوریه، لمارت ن لیحره ٢٨روز پس از اعالم جه وری در 

برره متگرام بحررث دربرارۀ وررانون اساسرری،  ١٨٤٨کررد. در پررای   اعردام را در عرمررۀ س اسری  غررو می

ویزتور موگو دراواست کرد که  غو اعدام به جرایم س اسی محدود نهاند و بدون استیتا وامل کل رۀ 

ران کتد که متوز مم از سروی مرواداجرایم بشود. او به مه ن متاسبت، سخترانی دراشانی ایراد می

ه سرت مجرازات اعردام  اعردام رو  ارا  و » غو اعدام به میابه مرجع، به کار گرفتره مری ورود: 

ورود، بربریرت ه رره ورده و مه شگی بربریت است. مر هنجا که مجازات مرگ به اجرا گ اورته می

گ ررد، تهردن حراکم اسرت. ایرن واوع تری اسرت انزارناپر یر. وررن هنجا که اعدام بره نردرت مرورت می

                                                 
پتدارند، بره معتری جترگ مر مبی ن سرت، متن املی "جتگ مل بی" است. این مف وم در متون معامر، براالف هن ه که برای می در - 39

مای گوناگون به کار می رود: میل جتگ مل بی عل ره بری سروادی، بلزه مراد از هن، نبردی مهه جانبه و با ع می راسخ است که در زم ته

 ...یا عل ه مواد مخدر و
 ١٨٤٨رانسوی اسرت کره در انقرالب (، واعر، نویستده، و رجل س اسی ف٨٦٩١-١٧٩٠، )Alphonse Lamartine فونس لمارت ن، ه - 40

 د از پ رروزیکه به سقوط پادوامی ف ل   اور ئان انجام د ورکت داورت و مرم او برود کره اسرتقرار جه روری دّوم فرانسره را اعرالم کررد. بعر

 .سه ماه رئ س دو ت مّووت بود و سپس به وکا ت مجلس انتخاب ودلمارت ن به مدّت  ١٨٤٨انقالب 
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نویسر د: بره نرام گهان به مجازات مرگ پایان اوامد داد. برر سرر وحۀ ورانون اساسری میمم، بینوزد

ربای ررد کرره تت ررا و تت ررا از هن اوسررت، حررق مرررگ و زنرردگی را. در اردا  و از مهرر ن ارردا حقرری را می

نخسرت ن مرادۀ ورانون اساسرری...، نخسرت ن اواسرت مرردم را برره کرسری نشراندید، سرلپتت را واژگررون 

اّمرا مجلرس م سسران ایرن سرختان را نشرت ده « حاد ووت هن است که بساط اعدام را بره ت رد. کردید 

 گرفت.

ز ا، پرس چوارلز دیونوزدر ب رون از فرانسه، نویستدگان ب رگی به مف ایرن مبرارزه پ وسرتتد. اگرر 

 او، بهما مواداری از  غو اعدام، در پایان عهر به کلی تغ  ر عق ده داد، بس اری دیگر براالف ساد

 روپمنت، پس از هنزه وامد اعدام فردی به نام ١٨٧٠در ساد  تنرگنی.مخا فت با اعدام برااستتد. 

بره  یداستاینفسووود، عل ه مجازات مرگ، و به ویژه عل ه اعدام در مال  عام به فعا  ت پرداارت. 

ار ارود  را اعدام نهایشی را تجربه کرد، احس ١٨٤٩تر بود. او که اود در ساد مراتب رادیزاد

کشررتد، ایررن ک فررر برره طررور زمررانی کرره ورراتلی را می»از زبرران م شررز ن در ُرمرران ابلرره ب رران کرررد: 

تر از وتررل هعررادی[ ن ایررت مو تررایتررر از اررود جتایررت اسررت. وتررل وضررایی بیناپرر یری وا مو ار

وتل »ید: گواّما برمان واطع )احسار تو ستوی ن   مه ن بود( این فرمان ا  ی است که می« است...

ترین جتایتزراران ن ر ، فرمانی که استیتا  ندارد، هرا که مر  زس حرق نردارد، حترا از اشرن«. مزن

 امزان امالح و ب بود را، مر هتد امزان هن اندی باود، سلب کتد.

دمتد، متخععان جرمشتاسری از هنران اگر نویستدگان در این باره نظر می ج. دیدگا  جرمشناسان.

مای پر حجم، و اغلب نه هتدان بردیع، برر روی مرم ما، ج وات و کتابدر طی ورنمانتد. عقب نهی

ووند تا از مجازات اعدام یا  غو هن به دفاع برا  ند. کرافی اسرت بره هترد مرورد وراا  انباوته می

در  41شوارل لنکواسما عل ه مجازات اعدام، ا ری بس ار مسرتدد از اواره کت م. در م ان انبوه نووته

متتشر ود. او در این کتاب زیر عتوان "نظام ک فری و نظام سرکوبی به طرور کلری، و  ١٨٢٧ساد 

نزتره، نره تت را بری تر   ر برودن مجرازات اعردام، بلزره  ٢٧مجازات اعدام به طور اا "، با هوردن 

جرمشتاسی را برا « علم»رساند. استدلد تلف قی که بت ادی هن را ن   به ا بات می« نامشروع بودن»

                                                 
مای فرانسره ، حقوودان و جرم وتار فرانسوی بره مردّت سری سراد برازرر کرل زنردان١٨٨٩-١٨٠٣، Charles Lucasوارد  وکار،  - 41

 .ن   فعاد بود بود. او نه تت ا از مدافعان ا غای مجازات اعدام بود، بلزه برای امالح نظام زندان مای فرانسه
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نهای تهامی این ادب ات است. هت ن اسرت کره بعردما، طرفرداران کتد، سروتااالق ترک ب می فلسفۀ

 گ رند.ما می غو اعدام از کتاب  وکار ب ره

ا راند و امل تتاسب ک فر برا جررم  با وجود این، اعدام طرفداران اود را دارد  ایتان ن   امل تلف ق

اف ایترد )دموکراسری یی که تهایل مردم را مم بره هن مکتتد، در حا با سودمتدی اجتهاعی ترک ب می

شگاه پراریس، مرم اوامران استاد حقوق اساسی در دان (Rossi) ُرسیکتد(. هت ن است که ایجاب می

 عهلری ١٨٣٢حفظ وانون اعدام است و مم محدود کردن دایرۀ ورهود هن )ایرن طررح برا ورانون سراد 

پردازد تا براالف بزاریا، هن را مشروع بداند می وود(. او در هغاز به عهوم ت مجازات مرگمی

دانرد، ترازد و هن را نامشرروع میدیدگامی که به اعدام می»)مشروع به د  ل رضایت عهوم مردم(: 

ورود... به اودی اود در عهل، با رضایت کم و ب ش به اتفراق هرای وانونگر اران و مرردم باطرل می

« ورود...دان بشری مرگ  با این کار االف هزرده نهیاگر مجازات مرگ... وتلی وضایی است، وج

گرر اجامعه مواف است که پاسداری از وانون و حفظ نظم را بر ع ده گ رد... پرس »اف ون براین، 

  برا «وود هن را فاود مشروع ت دانستمجازات مرگ برای انجام این وا فه لزم باود، هگونه می

 ار ن رایی عردا ت، و اپرنرای مجازات مرگ، ابر»ط است: گ ری او مهراه با احت ااین حاد، نت جه

تروان بردان دسرت یازیرد. و بایرد است، پس تت ا با ب شرترین احت راط، و در مروارد واوعرا ضرروری می

کتد که برای هماده سااتن اوضراعی هرزو کرد به طور کامل از م ان برود، و وا فه بر ما حزم می

در « م.اا  مهخوان باود، تهامی تال  اود را به کرار گ رریکه در هن،  غو اعدام با امت ت عام و 

شرتار ، واضری و جرم(Bonneville de Marsangy) بنننیول دو مارسوانجیتروان از مه ن مایره، می

ت )او از ن   نقل کرد که به ویژه به د  ل مپا عاتش دربارۀ مجرمان باسابقه، فردی وتااته وده اسر

  غررو اعرردام برررای ورراتالن، پدرکشرران، و کسررانی کرره زمررر»(: پ شررگامان تشررز ل پرونرردۀ وضررایی بررود

« کتتررد، نررامهزن اسررتاورانتررد، تررا زمررانی کرره ایترران عهررل نتگرر ن کشررتن ب گتامرران را دنبرراد میمی

 ی همادۀ  غو اعدام ن ست.کتد که افزار عهوم(. او ن   ت ک د می١٨٦٤)
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مرای ، در کتراب ارود "درر( Trébutien ) بنسوین تر یزی دیگر از مفسرران هیر ن ک فرری، بره نرام 

 42میترموایرمقردماتی دربرارۀ وروان ن جترایی"، بره پ رروی از نظرر کارورتار بر رگ حقروق ک فرری، 

در جایی که مردم متوز اعدام را تت را وسر لۀ متوورف سرااتن تب زراری و تر م ن » گوید: ه هانی، می

سرتد، امرل مسرلم بررای وانونگر ار مرا مری وتاامت ت جامعه، و تت ا ک فر عادلنه برای برای جتایت

اّما یک دمه بعد، م ترمایردر ا ر ب رگ « ت.بارۀ اعدام هتدان عاوالنه ن سباید این باود که  غو یک

مایی کرره مشررروع ت اعرردام را پرر یرفتتی ایررده»وررود: اررود، و رمرران  غررو فرروری مجررازات اعرردام می

د  لری بررای ادامرۀ کاربسرت ایرن مجرازات کرد، با پ شرفت مدن ت اکتون دیگر اعتباری ندارند و می

هیتد. بس اری از اوخا  که به هزمودگی اکتون، بس اری از احزام اعدام، به اجرا در نهین ست. مم

ا  نرد و وهاروران بر ش از پر ش افر ایش مری یابرد. و اند، عل ره مجرازات مررگ برمیو تفزر ور ره

)دربرارۀ اعردام، « مد افر ایش جتایرات ن سرت م.سرانجام ایتزه مر جا که این مجازات  غو وده، ما ورا

١٨٦٥.) 

مای بری ما، سخترانیما، سه تارما، نووتهسان، در تهامی اروپا، مسئلۀ مجازات مرگ به بحثبدین

مررای مهررواره مررا ن رر  اورراره کرررد. برمانوررهاری دامررن زده اسررت کرره بایررد برره جتبررۀ بررس تزررراری هن

مجلس م سسان هفرانسه[ و  از تریبون ١٧٩١که از ساد مایی ووند  مهانیزسان از نو مپرح می

مای پ شررفت»اند. کل رۀ مخا فران اعردام، برا ذکرر سپس در برابر وورای دو ت نراپلئونی مپررح ورده

از ترراریخ بشررر نسرربت  کرره وررانون وعررا  را برره دوران پرر ش« گسررتر  مرردن ت»و « فزررری بشررر

کتترد. برودن هن را در عهرل مپررح می« ف دنام»زات و ااالوی این مجا« عدم مشروع ت»دمتد، می

ان اّمررا جب ررۀ مقابررل، ضرررورت پایرران دادن برره جرررم و جتایررت، دفرراع از جامعرره، محافظررت از وربان رر

 کشتد.با قوه، ودرت بازدارندۀ گ وت ن، افزار عهومی و... را پ ش می

 .انجامدیمای وضایی مما، بسته به مر کشوری، به امالحاتی در ووان ن یا رویهاین بحث

  

 

                                                 
، حقووردان برجسرتۀ ه هرانی و نهایترده پار هران (١٨٦٧-١٧٨٧)،Carl Joseph Anton Mittermaierکارد ژوزف هنترون م ترمرایر،  - 42

ما و دادرسری فرانزفورت. او م  ف ه ار بس اری در مورد رویۀ وضایی و دادرسی ک فری است و از مدافعان سرسخت امالح نظام زنردان

 .هان بودک فری در ه 
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 تحنل در ینانین

 

ما بره گررایش غریر ی سرالرانه، اگرهره از براری جتبرهنظریۀ عدا ت مپلرق، هره کرانتی و هره دین

از حرد  افزار عهومی نسبت به ک فر متتاسب با جرم و مقابله به میل کردن وبامت داورت، هیرا زیراده

ک فرری  توانرد تری  ری برا دوام در حقروقاشک و جامد بود  هیا بر ش از انردازه غ رانسرانی برود، ترا ب

ایتان مجازات ، دیدگاه طرفداران  غو اعدام بر وانونگ اران حاکم بود. مم١٨٣٠داوته باود  از ساد 

 کتتد.مرگ را در فرانسه به وزل محدود، و در برای کشورمای ب گانه به طور کلی،  غو می

، بررای نخسرت ن برار، گر ار  کلری ١٨٢٥ . در سادبه شول محدود ل ن می شند ال.. در فرانسه:

مرورد  ٦٠حزم اعدام مادر گردیرد )کره  ١٣٤مای جتایی متتشر ود. در این ساد، در فرانسه دادگاه

مرورد در سراد  ٥٠، بره طرور متوسرم بر ش از ١٨٦٠تا  ١٨٥١هن در مورد وتل عهد بود(. در دمۀ 

، مرورد کرامش یافرت. وانگ ری ٥ه ب ١٩٥٩مورد، و در ساد  ١٦، به ١٩٣٨بود. این تعداد در ساد 

، ه ار مورد بخشوده و تت ا یک نفر اعردام ١٩٥٩اند )در ساد موارد عفو در این همار متظور نشده

ون برر ود(. این همار به اودی اود گویا مستتد. مجازات اعدام به واورع در حراد نرابودی اسرت. افر 

)این  از م ان رفت ١٩٣٩ژوئن  ٢٤امۀ این، مخف انه اجرا می وود: اعدام در مال  عام، طبق بخشت

ش برره اجرررا گ اوررته وررد(. ایررن کررام ١٩٠٠و در اسررپان ا از سرراد  ١٨٦٨رفرررم در انگلسررتان از سرراد 

 مای س اسی که سپس اوامد همد(.دمتد )به ج  اعدامتدریجی همسته را هتد عامل توض ح می

حراکم  (، ، جوّ ١٨٣٠تا  ١٨٢٤از در هغاز سلپتت وارد دمم )برادر  ویی وان ده و پادواه فرانسه 

گ رانه اسررت. وانونگرر اری مترروز مل ررم اسررت از درکرری بسرر ار سرررکوبگرانه، کرره برررای مترروز سررخت

تقلب و  وتبلور یافته است. بتا بر این وانون، دزدی دریایی  ١٨٢٥هوریل ساد  ١٠نهونه، در وانون 

هوریرل مهران  ٢٠اسرت ورانون کالمبرداری ناادای کشتی مجرازات اعردام در پری دارد. مهر ن طرور 

کترد: نره تت را دمد. اّما این فضرا بره سررعت تغ  رر میساد که توم ن به مقدسات را با اعدام پاسخ می

 مرگر  بره اجررا گ اورته نهری ورود، بلزره برا بازگشرت سرلپتت، وروان ن« وانون تروم ن بره مقدسرات»

می کوهرک، در نظرر گررفتن ، بره عتروان گرا١٨٢٤ووند )بررای میراد، از سراد تر میک فری معتدد

 وود(.ورایم مخففه در رابپه با ارتزاب جرم در ووان ن گتجانده می
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اسرت. ایرن ورانون، نره  ١٨٣٢هوریل سراد  ٢٨نخست ن گام بلتد، وانون  غو محدود مجازات اعدام در 

فقم اات ارات م ئت متعرفه را ، برا امزران در نظرر گررفتن وررایم مخففره در مهرۀ مروارد، افر ایش 

، بلزره زراداانرۀ -دمرد کره مجرازات مررگ بره کرار اجبراری تخف رف یابرددمد، و این امزان را میمی

بسر ار حسرار « زیسرتن برا روح زمانره»که نسبت به ایدۀ  لنیی فیلیپدمد. ک فرما را ن   کامش می

د یافت. او معتقد بود که کشرور فرانسره بایررا مهخوان با روح زمانه نهی ١٨١٠بود، ووان ن ک فری 

ک فرمرای  ١٨٣٢بایسرتد. رفررم سراد « برر تراری تهردن»با سرمشق ودن در انسانی کردن ک فرمرا، 

را مانتد گ اوتن گردن محزروم در حلقرۀ همتری نعرب ورده برر ت رر هروبی،  رحهانهبس ار اشن و بی

داغ کرردن بردن و  ره کررردن دسرت، از م ران برداوررت. و اّمرا در مرورد اعرردام، دیروان عردا ت پررس از 

ای بس ار تعه م گرفت هن را برای جتایات بس ار وا م مه تان حفرظ کترد. ایرن مجرازات کره مبحث

رس د، ح ف گردید )جعل پود، جعل ُم ر دو ت، توطئه ما، گ اف به نظر میمورد از جرم ٩برای 

هتران مو ترای »عل ه واه که متجر به سو وعد نشده باود، و ...( و فقم برای جتایاتی باوی ماند که 

تررازه مهرر ن مررم مررووتی اعررالم وررد. «. کترردد کرره وارر م بودنشرران اجرررای هترر ن ک فررری را توج رره میانرر

مجرازات اعردام کره در ورانون بره »کترد: بارت، وزیر دادگستری، نظر اکیریت را هتر ن االمره می

عتوان مترسزی عل ه جتایات، برای مروارد بسر ار نرادر در نظرر گرفتره ورده، بعردما، زمرانی کره از 

از سرروی دیگررر، «. فررتن هن بررا الق ررات عامرره مهخرروانی داوررته باوررد، مهزررن اسررت  غررو وررودم رران ر

 کرره در ن هررۀ اّود ورررن نرروزدمم مجلررس مررم ترررازان) که س ونهوضررایی[ مجلررس اعررالی فرانسرره

Chambre des pairs   )و «روزی ایرن ک فرر از م ران بررود»ام ردوار اسرت کره  نام رده مری ورد ،

 «وود هن را از ووان ن زدود....ت تدریجی میتت ا به مور»کتد اعالم می

بره واوع رت بردد ورود. برا « زدودن»ورد ترا ایرن سراد دیگرر سرپری می ١٥٠اّما در عهل، متروز بایرد 

وجود این، در طی ایرن دوران، پ شرت اد  غرو فروری مجرازات اعردام انردی نبرود. یزری از ایرن  روایح 

، در پار هرران ١٩٠٦ود. ایررن طرررح در سرراد هوریم کرره در هسررتانۀ تعررویب ورردن بررپ شررت ادی را مرری

ای را که به جالد ااتعا  داده وده بود، ح ف مپرح ود و که س ون بودجه تعه م گرفت بودجه

م   اعدامی مورت نگرفتره برود(،  ١٩٠٥کتد. اّما اوضاع که تا هن زمان بس ار هرام بود )در ساد 

 ایش ودید ارتزاب جرم از سوی مجرمان به ناگ ان وارونه ود. در حا ی که جرمشتاسان، وامد اف

سابقه دار بودند، هتدین جتایت پر سر و مدا به وووع پ وست، طوری کره افزرار عهرومی را تزران 
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دسرامبر سراد  ٨مردم به نهایتدگان مشردار داد. در « اپر غل ان احساسات»داد و رئ س پل س عل ه 

 رد ود. ر ی ٢٠١ر ی در برابر  ٣٣١، طرح ح ف این بودجه با ١٩٠٨

رفت، با توجه به فقردان رفت هرام اود ادامه داد. این پساّما مجازات مرگ در طی هتد دمه، به پس

م ئرت » مرای متعرفه برود. درحرا ی کره مهر ن رفرمی ب رگ در ووان ن، پ ش از مهه، مدیون م ئت

، 43د بودنددر ورن نوزده، زمان درازی مدف انتقا«( ما زان»)یا « مای متشزل از و روندان مرفه

هنزه تهایلی ، این مجرازات را بره جتایراتی دمد که بیبا وجود این، مپا عۀ دو ق احزام هنان نشان می

ودند: از وب رل وترل تروام برا هزار اوانده می« مو تای» ١٧٨٩ااتعا  داده بودند که پ ش از ساد 

، ١٨٣٢عهرومی. از سراد هور عل ره عفرت مایی رذیالنه، جرایم بسر ار وررمو اذیت، کشتن با انگ  ه

که امل ورایم مخففره بره « حزه ت»اعضای م ئت مای متعفه با استفادۀ کامل از اات ارات تازۀ 

هنان محود کرده بود، ک فر ح ف وپعی )اعدام یا کرار وراق دایرم( را ااتعرا  بره تب زرارانی داده 

یابی، نباید نقش محزوم ت ودند. در این ارزبود که واوعا از دست رفته و امالح ناپ یر وتااته می

حربس برا اعهراد ورراوه را کرم امه رت ورهرد: اگررر م ئرت متعرفه ایرن ک فررر را غا برا بره اعردام ترررج ح 

 دانست.داد، بدین د  ل بود که هن را جایگ ین متاسبی برای اعدام میمی

 دمرد: و هن، بره کرار گررفتن گسرتردۀ حرق عفرو ازعامل دیگری ن ر  ایرن سر ر ن و ری را توضر ح می

سوی دو هارین پادواه فرانسه، و سپس  ویی ف ل  ، ناپلئون سوم و راسای جه وری سروم فرانسره 

، سرری و وررش درمررد ١٨٣٠تررا  ١٨٢٦از سرراد  شووارل دهوو بررود. بتررا بررر دفتررر محاسرربات هوضررایی[، 

محزومان به اعدام را عفو کرد. او مه ون  ویی مجدمم )که به نادرست، تت ا موردی که از او یراد 

، نپرر یرفتن عفررو مارورراد نرری اسررت( مهرران س اسررت وررامان نظررام پرر ش از انقررالب را دنبرراد وررودمی

)در ساد  فیلیپ برابریکتد.  ویی ف ل   از مه م ولب از مجازات مرگ ب  ار بود هون پدر ، می

که با انتخاب به عضویت کتوانس ون، ایرن عتروان را بررای ارود برگ یرد(، هترد مراه پرس از  ١٧٩٢

م پسر عهویش  ویی وان دمم ر ی داد، اود ن   به ت   گ وت ن سرپرده ورد.  رویی ف ل ر  هنزه به اعدا

کررد کره مروارد ورهود مجرازات اعردام را کرامش دمترد در ع ن حراد کره وانونگر اران را تشرویق می

                                                 
پس از پایان دوران انقالب فرانسه، در ن هه اّود ورن نوزده، در واکتش به اشونت و مررج و مررج انقالبری، در وروان ن اساسری کشرور  - 43

 - حق ر ی مهگانی ا غا ود. و اعهاد حقوق س اسی و مدنی محدود به ور روندانی ورد کره بر ش از یرک رورم مشرخ  ما  رات مری پردااتترد

suffrage censitaire   -  و روندان در واوع به عتوان س امداران عرمه و معا ح عهومی در مدیریت این عرمه ورکت می کردند و

نه به عتوان انسانی که حق طب عی تع  ن سرنووت اود را اعهاد می کتد. نخبگان کشور در هن زمان نگران بودند که افراد بی بضراعت و 

 .رند و این باعث فساد در نظام س اسی نوپا اوامد ودبی سواد توانایی تعه م گ ری درست ندا
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(، دستور داد پ ش از هنزه پروندۀ محزوم به او سپرده وود، م   ١٨٣٢)یزی از مفاد وانون هوریل 

هنزره محزروم بره مررگ رت نگ رد. بدین ترت ب، به کار بردن حق بخشرایش را، حترا بیاعدامی مو

ترا  ١٨٣١حزرم اعردام کره از سراد  ٨٨٩دراواست تجدید نظر کرده باود، برای اود حفظ کررد. از 

درمرد احزرام را بره حربس کرامش داد. ایرن  ٥/٣٦مورد، یعتی  ٣٢٥مادر ود،  ویی ف ل    ١٨٤٧

، مشتاد ١٩٠٥تا  ١٩٠١، وزسته ود: از ساد لنبه ن توسم رئ س جه ور،رکورد در پایان این ور

و نه درمد محزومان به اعدام بخشوده وردند )برا ایرن حراد، بایرد یرادهور ورد کره بره کرار وراق ابردی 

 محزوم ودند(.

مررای نظررری مه ترران برره وررزل مرروج  در حررا ی کرره بحث – ب. کشوونرهای مخووال. هرگننووه اعوودام.

 ت متحررد اسررت کرره وررامد نخسررت ن وررانون عل رره مرگونرره اعرردام مسررت م. کهپرر نوجررود داوررت، در ایررال

نجهررن ا، بت انگرر ار ن ویرروری تریبررون، و هوونراس گریلوویتوسررم  ١٨٤٠مخا فررت بررا اعرردام از سرراد 

 ١٨٤٦ ت س س گردید، به راه افتراد. ایا رت م شر گان از سراد ١٨٤٥امریزایی  غو اعدام که در ساد 

د  انرت بره کشرور(  غرو کررد و هن را برا حربس ابرد جرایگ ین نهرود. رُ مجازات مرگ را )ج  بررای ا

مای بعد، مجازات اعدام را بردون اسرتیتا  غرو کردنرد. از در ساد ویسوانسینو  ١٨٥٢هیلتد در ساد 

داد کره وروان ن ج ایری ارود را داورته مای دیگری )که وانون اساسی این امزان را مریهن پس، ایا ت

ام بسررته برره گون و مهررراه بررا نوسرراناتی را در پرر ش گرفتتررد. مجررازات اعرردمای گونرراباوررتد( س اسررت

وود )دست کم برای برای از جرایم(: در هیو وا، وضع ت جرم و جتایت، گاه  غو و گاه برورار می

  ١٨٣٥و  ١٩٠٧، در کوووانزاس  در ١٩٠١و  ١٨٧٧، در کلووونرادو  در ١٨٧٨و  ١٨٧٢در سررراد 

  غرو ورود... ١٨٨٧بروررار ورد ترا دوبراره در سراد  ١٨٨٣اد  غرو و در سر ١٨٧٦، در ساد ِمیندر 

یزرری هنجرا کرره مجرازات اعرردام بروررار مانررد، بره وعررد مالیرم کررردن هن، دار زدن را برا مررتد ی ا زتر

تریرک جایگ ین کردند. این کار پس از یک کهپ ن زیبای تبل غاتی ) ( که توسرم کهپرانی جترراد ا ز

 کلمبیوا (،١٨٦٣)ونوزوئال م در امریزرای لتر ن، بره ترت رب، در ت  ه وده بود، پ یرفته ود.  غو اعدا

(، برره پ ررروزی ١٨٩٤) هنوودوراس(، ١٨٩٢) نیواراگنئووه(، ١٨٨٩) بردیوولو  گناتموواال(، ١٨٦٤)

ان ، ک فر وتل عهرد و ا انرت در زمر١٨٧٨رس د. مجازات اعدام در بو  وی، براسار وانون اساسی 

 .جتگ است و بس
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هور ف رسرتی طرولنی، بره هترد نهونره مانرد. بررای امترراز از ذکرر مرالدیاروپا مم از غافله عقب نه

در توسرزان )دوبراره( پ رروز ورد.  ١٨٦٠کت م. در ایتا  ا  غو تهام و کهراد اعردام، در سراد بستده می

 ، در ورروان ن ج ایرری ایتا  ررا  غررو گردیررد. در سررویس نخسررت در هتررد کررانتون، و١٨٨٩سررپس در سرراد 

 کل کشور ملغی ود. در کشورمای دیگر اروپا، مانترد سروئد، بلژیرک )از، در ١٨٧٤سپس در ساد 

(، بره کرار برردن ١٨٢١گرردد بره سراد ( و  وک امبرورگ )کره هاررین مرورد اعردام برمی١٨٦٣ساد 

 س ستهات ک حق بخشایش از سوی پادوراه، مجرازات اعردام را عهرال هتران  غرو کررده برود کره گرویی

 وانوناً  غو وده است.

مررای دیگررر، س از فرمرران  غررو کلرری اعرردام از سرروی پار هرران فرانزفررورت، اغلررب ایا تدر ه هرران، پرر

ورته بره اجررا گ ا ١٨٧٨مجازات مرگ را برورار کردند. هی ن ج ایی امپراتوری ه هان که در سراد 

 یتجا ن ر ،اود، اعهاد این مجازات را تت ا به موارد وتل عهد و ا انت به کشور محدود کرد. اّما در 

 وود.، کاسته می١٩٣٣ما، دست کم تا ساد ایر کشورمای اروپا، پ وسته از وهار اعداممه ون س

مای دیگرر( بره نحروی اّما با برهمدن رایش سوم نگاه به این موضوع )مه رون بسر اری از موضروع

هتر ن سرنوورتی یافرت. دو ١٩١٧بت ادی دگرگون ود. مجازات اعدام در روس ه ن ر  از مهران سراد 

نظرنرد. مرر دوی ایرن ب رگ ورن ب ستم در این باره )که موضوع این رسرا ه اسرت( مم توتا  تاریسم

ای هه هران[، بره سران طراعون سررخ هوروروی[، اند. طراعون و روه« درمانمرگ»ما در اسار نظام

ای س اسی )نابودی اشن کل ۀ مخا فان( بلزه یک مدف مردو مروج مرگ اند و از هن نه فقم وس له

ر دیگرری برا نرژاد کم در رابپه با برای اوشار که در یزری برا طبقرۀ اجتهراعی، و دسازند )دست می

ه کرتعریف وده اند(. در هت ن بافتاری، هوزار است که مسئلۀ مجازات مررگ مف رومی جر  هن دارد 

بره  در ورن پ ش داوته است. و این دگرگونی، اگر هگونگی جرایم س اسی مورد توجه ورار گ رند،

ترررین عرمررۀ مبررارزه برررای  غررو اعرردام در ورررن نرروزدمم، در زم ترره جرررایم م مویررژه جا ررب اسررت. 

 دمتد.گ رد، و در ورن ب ستم، در زم تۀ کشتارما یی که در ابعاد گسترده ُرخ میس اسی مورت می
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 مجادات مر  و سیاست

ران (، پس از دو١٨٣٠-١٨١٤می )در دوران بازگشت رژیم پادوا -«مر  در را  عقاید...»ال.. 

مرا مای عق دتی،   برادترور هانقالب فرانسه[، پس از هن مهه کشتار وضایی یا فراوضایی با انگ  ه

 براتی ، بی١٧٨٩کتترد. از سراد گ رنرد مبرارزه میمایی کره بره دلیرل س اسری مرورت میعل ه اعدام

 تان اسرتدر فرانسه وش وانون اساسی تدوین ود.[ ه ١٨٠٤تا ساد  ١٧٨٩ووان ن اساسی هاز ساد 

توانرد رژیهری را که جرم س اسی معتا و مف وم بس ار کشدار دارد : زمانی که یک ورور  سراده می

پ یری ایرن وروند... اّمرا مه مران، هسر بسرنگون کتد، ا انتزاران دیروز به و رمانان فرردا بردد می

دمتردۀ عر م ما یزی پس از دیگری، که غا با از مشروع ت واوعی براروردار ن سرتتد، توضر ح نظام

 روت ن ورد، در بره گ نواپلئنن، حترا زمرانی کره بناپارتراسخ هنان در نابودی ف  یزی روبایشان است. 

دوک ( یرا ا را ی )هرون ادوکوالکواوعری )مانترد  -طلبگران سرلپتتسپردن یا ت رباران کردن توطئره

دوران مررد روز (، تردیردی برره اررود راه نرداد. پررس از مالووهمررا )مانتررد ژنرراد  و ن رر    برراد -(آنگون

دال ژو[، افراط ون )تحرت تر   ر ١٨١٥هدورۀ بازگشت دوبارۀ ناپلئون به ودرت از مارر تا ژوئ ه 

برره کررار گ رررد تررا انتقررام جتایررات انقررالب و « همررن، جررالد، عرر اب»اوامتررد کرره ( از ورراه میدومسووتر

)برری مرر   را  مارشووال نووی، مجلررس اعررال ١٨١٥امپراترروری هنرراپلئون[ گرفترره وررود. در نرروامبر سرراد 

کترد   رویی مرژدمم، زیرر محزروم می« ا انت به کشرور و اوردام عل ره امت رت ملری»تردیدی( به جرم 

 فشار ودید افراط ون که اوامان دادن درر عبرت بودند، از اعپرای عفرو ارودداری کررد. پرس از

، برره د  ررل  Rochelle، روشوول، ه ررار گرومبرران ارتررش از ورر ر بترردری ١٨٢٢هن، در سررپتامبر 

 ری به امپراتور اعدام ودند.وفادا

ای به نام "در باب مجازات مررگ در ی جوان )در هن زمان   براد(، در رسا هگیزودر مهان ساد، 

کره ناوری از انگ ر ۀ والی س اسری و « س اسری»زم تۀ س اسی"، بر مام ت ویژۀ جررایم موسروم بره 

عردام کارسراز ن سرت، هررا کره گویرد کره مجرازات اکتد. او میمای ا راوامانه است، ت ک د میمدف

دمرد. برا ، تازه، و  دی ن ر  بره دسرت هن حر ب می«وودبا ح ف یک انسان، یک ح ب ح ف نهی»

ا  را متحقررق نزرررد و وررد، هرمرران دوران جروانی لوونیی فیلیوپکرره وزیررر ودرتهترد  گیوزووجرود ایررن، 

ی و دو مهدسرت او مجازات مرگ مه تان در دوران پادوامی ژوئ ه برورار بود. هت ن بود که ف شر

ا  سرازمان داده بودنرد و سو وعردی را عل ه واه و ارانواده ١٨٣٥ژوئ ه  ٢٨که سو وعد اون ن 



 اعدام در ورن نوزده و ب ستمجازات 

 مروری بر تاریخ مجازات اعدام

 

 

80 
 انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

اعردام وردند.  ١٨٣٦فوریره  ١٩وربانی در اانۀ واه به جای گ اوت، محزوم به مررگ و در  ١٨که 

هن بودند که با زیرا نگران  44 غو کردند ١٨٤٨مجازات اعدام در زم تۀ س اسی را انقالب ون فوریه 

مررورت  ١٨٤٨فوریرره  ٢٨مهانتررد وررهرده ورروند. ایررن کررار بررا فرمرران  ١٧٩٣انقالب ررون تروریسررت 

 نوامبر گتجان ده ود. ٤وانون اساسی  ٥گرفت و در مادۀ 

دان م، ا لی زود جای ارود افسور که این  غو ودن، مووتی بود، هرا که جه وری دوم، هتانزه می

. ایررن رژیررم گرهرره اوترردارگرا بررود، و رری 45(نوواپلئنن سوونمپررارات داد )را برره بازگشررت دیزترراتوری بتا

تشررز ل وررد تررا مقاومررت در برابررر کودتررا را  ١٨٥٢توتررا  تر نبررود: که سرر ون مختلپرری کرره در سرراد 

سرکوب کتد، م   حزم اعدامی مادر نزرد و از هن پس، این مجرازات بره عرامالن سو وعرد عل ره 

 اعدام ودند(. ١٨٥٨، در مارر اورسینیو  یریپیکه  جان امپراتور ااتعا  یافت )هت ن بود

، اّمرا ، ه ار گرومبان امل روول یا کتت اورس تی جان اود را در راه عقایدوان گ اورتتدکادوودال

رگ عقایدی که هنان را بره ارتزراب اعهرا ی واداورت کره پر ش از هن طبرق وروان ن رایرج، جترایتی بر 

 وۀ گ ورته بروررار برود، ورامد کره سررکوب س اسری بره ورود. در دوران بعدی، درحرا ی وتااته می

مرا انسران ب گتراه پدیدار وردن )یرا از نرو پدیردار وردن( نرابود سرازی در ابعراد گسرترده مسرت م: م ل ون

 مای جتون هم   ودند.وربانی س است

مرای پرور بره دورانری طرولنی از جتگ -، جتگ فرانسه١٨٧٠در ساد  ب. مر  در ابعاد وسیع.

مررای مررای اررارجی، کررم و برر ش در مهرره جررا، بررا جتگ، و سررپس ج ررانی انجام ررد، و جتگاروپررایی

یی انجام دنرد کره مرگر  تر ودند و به کشتارماما مرهه اشنمو تای داالی مهراه ودند. ایدئو وژی

مای نژادی یا طبقاتی، یزسرره بره ورطرۀ مای کی ری از مردم، به د  ل وابستگیسابقه نداوت. گروه

                                                 
و ر پاریس محتۀ وور  مردم و دانشجویان و بخشی از ن رومرای گرارد ملّری ورد، هن را اوامران امرالح  ١٨٤٨فوریه  ٢٥تا  ٢٢از  - 44

ف ل ر   پادوراه وورت  رویی وانون انتخابات و ح ف ورط  روت برای حرق ر ی دادن در انتخابرات بودنرد. بره رغرم وبرود اواسرت مرردم توسرم

ی دّوم اور ئان، پس از پ روزی، وورو ان مهراه با بخشی از نهایتردگان در مجلرس، حزومرت موفرت تشرز ل دادنرد و زم ترۀ ت سر س جه رور

 .م س اسی ملغی ودیری مجازات اعدام برای جرافرامم ود. در دوران کوتاه این جه و
-١٨٠٨) ،Charles Louis Napoléon Bonaparteی بتاپرارت و بعرد بره نراپلئون سروم، وارد  ویی ناپلئون بتاپارت معروف به  وی - 45

نتخابرات وزسرت کاندید ریاست جه وری ود و رو ربش لمرارت ن را در ایرن ا ١٨٤٨(. او برادر زادۀ ناپلئون اّود بود. بعد از انقالب ١٨٧٣

ا از رمقررام اررود  ١٨٥٢دسررامبر  ٢ ش گرفررت و بررا کودتررایی در داد. نرراپلئون سررّوم در دوران ریاسررت جه رروری ا  رونرردی اسررتبدادی در پرر

گ کررد و به پرور اعرالن جتر ١٨٧٠او در ساد  .ریاست جه وری به امپراطور تغ  ر داد و حزومت را با نام ناپلئون سوم به دست گرفت

تری در جهع  ١٨٧٠سرپتامبر  ٤ورد.  در کهتر از سه ماه ارتش فرانسه وزست اورد و امپراتور که در م دان نبررد برود اسر ر جتگری پررور

هایتردگان نپاریس به وعر تویلری که محل اوامت نایب ا سلپته، مهسر  اوژنی، برود حهلره کررد و ملزره بره انگلسرتان گریخرت. هترد ترن از 

 مجلس در پاریس جه وری اعالم کردند. ناپلئون سوم پس از هزادی از اسارت تا متگام مرگش، در انگلستان در تبع د زیست
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فتادند. بازگشت بره دوران تررور، و ایرن برار در مق اسری ج رانی بره ووروع پ وسرت. بره هترد نابودی ا

 یادهوری بستده کت م.

فعرلی مشردار دمترده باورد کره در هن، کهرون پراریس هرمرانی زیبرا را برا  ١٨٧١واید مراجرای ب رار 

و کسرانی را  ( برگرفتره ورد،١٧٩٢ای کره از جه روری اّود )اعتبار کرد  ور وهما بیاعدام گروگان

فقم به د  ل تعلق به گرومی اا ، وربانی کرد )روحان ان، وضات و...( هرا که از نظرر س اسری، 

کولی را بره تهرامی، عامدانره برا گرسرتگی « طبقۀ»م احم وتااته وده بودند. در روس ه ووروی، 

، برا 46وانود  نابود کردند، هون هنان را یزسرره دورهن رژیرم ورتااتتد. در ایتجرا ن ر ، مه رون امرا ی

اعدام به معتای دو ق کلهه روبرو ن سرت م، هررا کره دادگرامی در کرار ن سرت و محزوم رت جهعری بره 

اعردام اسررت کره حاکه ررت س اسری تعرره م هن را گرفترره اسرت. افرر ون برراین، برره نحرو بررس بامعتررایی، 

رسرهاً  کتترد : در اتحراد ورورویحتا مف وم جرم س اسری را انزرار می« سوس ا  ست»ووان ن حقووی 

، با ا  ام از  ت ن )کره ترا ١٩٢٦هی ن ک فری ساد  ٥٨فقم محزومان عادی موجودیت دارند. اّما مادۀ 

مرگونره فعرل یرا »دمرد کره نره تت را کسرانی را کره بره به ووت اود باوی برود(، اجرازه می ١٩٦١ساد 

محزوم « دامتا مجازات اع( »١ووند )بتد مت م می« تری فعلی که حاکه ت ووراما را تضع ف کتد

کهرک بره کشروری ب گانره کره در »داند: کتد، بلزه موارد زیر را ن   مستوجب مجازات تا اعدام می

)سرابوتاژ اوتعرادی: « ارابزاری»، «کهک به بورژوازی ج انی»، «جتگ با اتحاد ووروی است

ام، (  سررانج١٠)بترد « ترویج یا تبل   سرنگونی حاکه ت ووروی، هس ب یرا تضرع ف هن»(، ٧بتد -

ای مردنی ورهارد، و از ایرن رو،  رو دادن را وا فرهکه  و ندادن جرایم یاد ورده را جتایرت می ١٢بتد 

کررد اگرر ور روندان را ت دیرد می»اوت  ٧فرمران  ١٩٣٢وتاسد. به گفترۀ سو ژن تسر ن، در سراد می

ر سراد   د«ای در مغ وران پاسرخ اوامترد گرفرتپش  ی از امواد دو تی را تعاحب کتترد، برا گلو ره

کتررد، مسررتوجب « ح ررف و م ررل»، هیرر ن ک فررری جدیررد ن رر  مرکسرری را کرره امررواد جهعرری را ١٩٦١

 داند.مجازات اعدام می

                                                 
متپقرره ای در غرررب فرانسرره، کرره امررا ی ا  در واکررتش برره حزومررت ترررور دوران انقررالب فرانسرره و سرررکوب   )Vendée  (وانررده - 46

، بررر عل رره کتوانسرر ون وررور  کردنررد. برررای سرررکوب ایررن وررور ، ١٧٩٣روحرران ون کاتو  ررک توسررم حزومررت مرکرر ی، در مرراه مررارر 

بره غ رر از  وتد. وبه ن رومرایش در متپقره دسرتور مری دمترد کره وانرده را بره هترش بزشرتد، کتوانس ون فرمان "نابودی وانده" را مادر می ک

 نظام ران مرر وطرفداران کتواس ون، مرد و زن و کودی، مهگی را نابود کتتد. این فرمان نابودی به درجات متفاوتی، و بسته بره مر موران 

و کشرتار  تم بر ن تراریخ نگراران انقرالب فرانسره در گرفرت، بعضری سررکوبمتپقه به اجرا در می هید. در مجادلتی کره در اواارر وررن ب سر

 .نفر تخه ن زده وده است ١٠٠٠٠تا  ٥٥ن دانسته اند. تلفات این سرکوب ب ن مای نسل کشی در تاریخ مدروانده را از اّو  ن نهونه
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رسرررد. در ایرررن دوره، فسررراد مجرررازات اعررردام در جریررران جترررگ دوم ج رررانی بررره نقپرررۀ اوج ارررود می

 ترۀ نرژادی ترین ایرن کشرتارما، حامرل کوود. مو تایساز کشتارمای گسترده میایدیو وژیک سبب

بود که به امرل مسرلّم دو رت بردد گشرت و یرک گرروه ورومی را یزجرا، ی رودی یرا کرو ی، بره مررف 

ک فر »وان مجرم وتاات. بدین سان، مر یک از وربان ان مو وکوست، به د  ل زاده ودن موجودیت

مرا، در هت ن بافتاری، از ایتزه کل دستگاه وضا در کشورمای  گدماد ورده زیرر هزهرۀ نرازی«  دید

ما در وررق اروپرا برازپس ایو وهفاسد وده باود، نباید دهار وگفتی ود. زمانی ن   که موج پ رامن

مررای رانررده وررد، دسررتگاه عرردا ت در کشررورمای غرررق در مرروج سرررخ برره فسرراد گرای ررد. ورای تفاوت

ی نهااعتترایی بره حقروق اساسری ا ، سرورتموجود در امود اعتقادی این دو، تحق ر انسران، و بی

 مر دو توتا  تاریسم است.

 کشور فرانسه از مردو توتا  تاریسم، یزی پس از دیگری رنج برد.

کره پررس از وزسرت فرانسرره از ه هرران بره ورردرت رسر د، بررا ایتزره در هغرراز از حهایررت  47رژیو  ویشووی

مرای حاد براروردار برود، برا تبع رت از ورانون فاتحران، بره دادگاهتردیدناپ یر افزرار عهرومی پریشران

عل ررررغم مخا فرررت وررردید وزیرررر  ١٩٤١اوت  ٢٣هور ورررد. در یرررژه بررررای سررررکوب س اسررری رویو

« ماما و هنارو ستمای کهون ستتوطئه»ت س س ود تا « دوایر ویژه»، ژودال بارتلمیدادگستری، 

را درمم بزوبد. این دوایر که به اواست اک د اوغا گران، پس از ترور یک افسر نازی در مترو به 

ما را برهورند. دایرۀ پاریس که مواف اوت، تشز ل ودند، نتوانستتد کل ۀ انتظارات نازی ٢١تاریخ 

اسر ری کره پرس از سو وعرد،  ٥٠مبارز کهون ست را به اعردام محزروم کترد بررای هنزره  ٦وده بود 

اوت(.  ٢٧ما به گروگان گرفته وده بودند، هزاد ووند، تت ا بره اعردام سره نفرر حزرم داد )توسم ه هان

یرۀ ویژۀ وهاد، که یزی از سرکوبگرترین دوایر ویژه بود، ن دیک بره دو مر ار نفرر را محاکهره دا

نفروان  ٥حزم اعدام مادر ود ) ١٢نفر ر ی داد که از این م ان، تت ا  ١٣٣٦کرد و به محزوم ت 

ان سراد حربس، بره ه هر ٥اعدام ودند(. اّما این همار گهراه کتتده است، هرا که محزومران بره بر ش از 

 تبع د ودند که اغلب، مانتد مجازات اعدام بود، فقم با اندکی ت ا ر....

                                                 
ف ل   پتن در مهزاری با ه هان نازی به وجود همرد. ما، رژیم ویشی به ریاست مارواد در دوران ه ار سا ۀ اوغاد فرانسه توسم نازی - 47

 .ویشی و ری در جتوب ورق فرانسه و محل استقرار دو ت پتن بود
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دسرت بره ایجراد  48الوالب تری ه هران، ، در حاد و موای ناوی از وزسرت وابرل پ ش١٩٤٤در ژانویه 

کل رۀ کسرانی برود کره »مای نظامی زد که کاروان محاکهۀ ورتاب ده و بردون رعایرت تشرریفات دادگاه

، و مجازات اعدام در انتظاروران برود. ایرن «ودندگبار تروریستی دستگ ر میح ن ارتزاب جرم مر

مای نهایشی و در عهل وابسته به رئ س م ل س )وبه نظام ان(، اب ار ترور پل سی و گرو  دادرسی

به فرمان اوغا گران بودند و بس. به ویژه در هت ن بافتاری بود که برای از عوامل م لر س، دسرت 

 گرفته تا غارت و رام نی.« اعدام»می زدند، از وتل عهد در پووش  به مرنوع افراطی

مررای گونرره انحرافاّمررا جترربش مقاومررت )یررا دسررت کررم، ایتجررا مررم، برارری از عتامررر هن( ن رر  از این

مررورت « پاکسررازی»، در جریرران ١٩٤٤مررا از تابسررتان بارترین افراطانگ رر  بررری نبررود. ت سررفغم

و مف رروم  ١٧٩٣در سرراد « پررالیش»ف رروم ب داوررتی، یررادهور گرفررت. بایررد توجرره داوررت کرره ایررن م

است که هموزۀ کالس ک، با اوت اق، هن را برای توج ره مجرازات مررگ بره « عضو فاسد»استعاری 

را بررا دلیررل  ١٩٤٤وررد. پاکسررازی سرراد گرفررت. ایررن مجررازات در مق اسرری وسرر ع اعهرراد میکررار می

مرا دمتد )رنه ریهوند(: جتایت مهدسرتان نازیمیتوض ح « ن ازی ااالوی»امت ت نظامی و به ویژه 

جرا )مه ن« بردمزار عردا ت بودنرد»ود بی ک فر گ اوت، هرا که هنران در رابپره برا وربان ران را نهی

انجرام  49نونرمبر توان اواره کرد، عدا تی که متتاسب با جرم ک فرر دمرد، هتانزره سراد بعرد در می

هموز به مجرمان، که رادیو  تدن وعده داده مایی عبرتبرای دادن ک فر 50دولت منیت الجزایرود(. 

 کنسوت فلونر بود، دستگامی وضایی ایجاد کرد و رواد دادرسی را مع ن نهود  این به ویژه مدیون 

)استاد دانشگاه ا ج یره و معاون دادستان در دادگراه نرورمبرگ( برود کره حقروق مت هران را تر م ن و 

هیر ن ج ایری وارد مری ورد: مهزراری برا دورهن و ا انرت در  ٧٥تضه ن کرد. ات ام، بر مبتای مرادۀ 

ترا  ١٩٤٤برود(. از سرپتامبر  ١٩٤٠زمان جتگ )این درواوع به معتی باطل وهردن هتش بس ژوئن 

محزوم ت،  ٨٦٠٠٠م ار نفر زندانی ودند. از مجهوع ن دیک به  ١٦٠، ن دیک به ١٩٤٥هوریل 

حزرم اعردام کره برا  ٢٦٤٠مرا غ رابی برود. از هنحزم اعدام مادر ود که ن دیک به دو سروم  ٧٠٣٧

 ژنورال دوگولنفر اعردام وردند، و براوی محزومران از سروی  ٧٦٧حضور مت هان مادر گردید، تت ا 

                                                 
48 - Pierre Laval ، پهس از پایهان  ١٩٤٥نخست وزیر رژیم ویشی و پس از مارشال پتن، با نفوذترین سیاستمدار این نظام بود. در سهال

 .فعال با اشغالگران محاکمه و تیرباران شدجنگ به جرم خیانت به کشور و همکاری 
 .المللی نورنبرگ در همین شهر برای محاکمۀ سران رژیم نازی برگزار شدپس از پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه بین - 49
یل شد و بهه همزمان با پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی در الجزیره تشک ١٩٤٤بخش ملی فرانسه در دوم ژوئن کمیتۀ رهایی - 50

 .( به دست گرفت١٩٤٦جای رژیم ویشی قدرت را تا استقرار جمهوری چهارم )
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یرا  روبور بورادیالکیرا نویسرتدگانی هرون پیور الوال مسرئولن درجره اود، مانترد  عفونبخشوده ودند. 

محزروم بره مررگ ورد کره برا توجره بره  ١٩٤٥اوت  ١٥پ یرفته نشرد. ماروراد پرتن در  ژورژ سنارد

 ک و ت سن، حزم او به حبس ابد کامش یافت.

مای پاکسررازی کرره از تابسررتان مررا و سررایر که سرر وندر واوررع، احزررام بسرر ار ب شررتری از سرروی دادگاه

و هغراز بره کرار کردنررد، بره ویرژه در جترروب فرانسره مرادر ورد. از هنجررا کره م لر س از گشررتاپ ١٩٤٤

مررا نرره تت ررا مهدسررتان مررای بلشررویزی را برره کررار گرفتتررد. هنما رو کهون سررت پ ررروی کرررده بررود،

مررا برره مرگونرره کردنرد، بلزرره از دادرسرری ورانونی سررر برراز زدنرد  هن« نررابود»مررا را وردۀ نازیوتااته

هور دسررت یازیدنررد. از هنجررا کرره وربان رران مررای رسررواییتسررویه حسرراب گرراه کررامال وخعرری، و هپاود

ورهار  ( ت رباران ودند، دست یرافتن برهر. رمنند)« نان در گوامی فوت  بت وودبدون هنزه ک فر ه»

، ژانرردارمری توانسررت وررهار هنرران را تخهرر ن زنررد کرره برر ش از ١٩٥٢هنرران دورروار اسررت. در سرراد 

 اعدامی بود، اّما این همار به احتهاد زیاد، کهتر از تعداد واوعی است. ١٠٠٠٠

تروان ایرن پرسرش را مپررح کررد کره هیرا در ایتجرا برا س، میمای م ل رویدر حق قت، مه ون زیاده

اورل  به معتای دو ق کلهه روبرو مست م یرا ایرن فقرم اشرونت برود  از هنجرا کره حرد« مجازات اعدام»

مای لزم برای دادرسی، از مت هانی که از پ ش محزوم ورده بودنرد دریر  ورده برود، دوروار تضه ن

ر به عتروان ک فرر د شامده کرد. با وجود این، این احزام اعدامبتوان در این اعهاد، اودامی وضایی م

دست کم احتها ی پ ش ن مادر ودند، هن مم از سوی مراجعری کره بررای نشران « مایجتایت»برابر 

ی کتترد عهرل مر« بره نرام مرردم فرانسره»دادن ایتزه مستقال عهل می کتترد، ابرایی نداورتتد بگویترد کره 

مرا ادامره ن افرت و سرپس مشرهود عفرو عهرومی روی(. اّما این زیاده١٧٩٤تا  ١٧٩٣مای )مانتد ساد

 ود.

مردعی وضراوت(، یرک وررن پرس از  غرو اعردام در سراد « مراین اد»دادگستری فرانسه )یا دست کم 

، مترروز در مررورد جرررایم س اسرری احزررام مرررگ مررادر گیووزوسرراد پررس از فراارروان  ١٢٥و  ١٨٤٨

مرایی از جترگ ا  در ارود فرانسره بره دورهیی، که ادامرهمای دوران استعهارزداکرد... با جتگمی

 ٢٢هور وردند. در مای ویژه باز مم به مجازات اعردام رویداالی انجام د، دادگاه نظامی و دادرسی

)در حومرۀ پراریس(، ن دیرک بررود بره کشرته وردن ژنررراد  پتوی کالمووار، سرو  وعردی در ١٩٦٢اوت 
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مشررروع « مستبدکشرری»متده سو وعرردی کرره هن را د، سررازمانژان باسووتین تیووری دوگررل ب تجامررد.

نام د، از سوی دادگاه نظامی محزوم به مرگ و سپس اعدام ود. ژنراد دوگرل، تقاضرای عفرو او می

 را رد کرد.
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 فعل پتجم

 مجادات مر  در دوران امرود

 

 حونمت یاننن ]برخاسته اد ارادۀ آداد مردم[  

، اعالم ره ١٩٤٨دسرامبر سراد  ١٠عهومی سازمان ملل متحرد در مجهع  المللی.های بینال.. پیمان

وود که بتا بر هن این اعالم ه، املی مپرح می ٣ج انی حقوق بشر را به تعویب رساند. در مادۀ 

توان برا حرق امت رت حق زندگی را هگونه می«. مرکس حق زندگی، هزادی و امت ت وخعی دارد»

 ٥مای نابود کتتده مه ن است. ماده رگ یا سایر مجازاتدیگران سازگار کرد  کل مسئلۀ مجازات م

احدی را نهی توان تحت وزتجه یا مجرازات یرا رفتراری وررار داد کره اا هانره و یرا برر »گوید که می

ی ، مجازات مرگ را نه به طور کلی، بلزه فقم برار«االف انسان ت و وئون بشری یا مومن باود

 کتد.از اوزاد اجرای هن را مهتوع می

مرا در بره کرار برردن ( در نسخۀ او  ه، حرق دو ت١٩٥٠نوامبر  ٤) کننانسینن اروپایی حقنق بشر

کس نبایرد کترد. مر  وانون حق زندگی را برای مهگان تضره ن می»وتاسد : اعدام را به رسه ت می

در  اّمرا« به عهد کشته وود، مگر در اجرای حزم اعدامی که از سوی یک دادگاه مرادر ورده باورد.

مجررازات »کتتررده برداوررت: ، وشرره ن پروتزررل مربرروط برره ایررن کتوانسرر ون، گررامی تع  ن١٩٨٣اد سرر

بره  )مرادۀ نخسرت(، مگرر« اعدام  غو گردید. م  زس نباید به هت ن ک فرری محزروم و یرا اعردام ورود

ا وووع جترگ، در توانتد مجازات اعدام را در زمان جتگ یا اپرر وریربکشورما می»یک ورط : 

ظرر دارد: ن(. این ورط، استدلد ودیهی مخا فان  غرو اعردام را در ٢)مادۀ « داوته باوتد ووان ن اود

کتترد، بسر ار در زمان جتگ، متگامی که سربازان برا بره اپرر انردااتن جران ارود انجرام وا فره می

معتاسررت کرره جتایتزرراران از ایررن اپررر، برره د  ررل تب زرراری ورران معررون بهانتررد و در زنرردان پترراه بی

 !گ رند
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ای وهرد که مجرازات اعردام در هن  غرو ورده اسرت، تت را وراره. در توان وارهمم امروز، اروپا را می

ما از ورن نوزدمم مجازات مررگ را  غرو کررده انرد، اّمرا وارۀ امریزا، در حا ی که بس اری از ایا ت

ن کننانسووینتررد وررده، و حتررا وارونرره گشررته اسررت. بررا ایررن حرراد، کگ ری برره ورردت همتررگ ایررن سررهت

جرایهری کره »جازات اعدام را محدود کرده است: محوزۀ وهود  ٢-٤با مادۀ  امریوایی حقنق بشر

مرررای دیگرررر، در واره« اکترررون مجرررازات اعررردام در پررری ندارنرررد، مشرررهود اعررردام... نخوامترررد ورررد.مم

مای گونراگون انرد، متروز بسر ارند. بایرد م ران وضرع تکشرورمایی کره مجرازات اعردام را حفرظ کرده

 گ اوت. تفاوت

، که به متاسبت نخست ن کتگررۀ ٢٠٠١ژوئن  ٢٢و  ٢١برپایۀ همارمای دو تی  – ب. ینانین داخلی.

اروپرا  ج انی عل ه اعدام متتشر ود، به نگامی کلی بستده اوام م کرد. این کتگره به دعوت وورای

ن متاسربت برر ای کره بره مهر و پار هان اروپا در و ر استراسبورگ برگر ار ورده برود. از ترازنامره

 هید.ا هلل فرامم همده بود، نتایج زیر به دست میپایۀ همارمایی که اساسا از سوی سازمان عفو ب ن

کشرور( مجرازات اعردام را  ١٠٩نخست ایتزه، ب ش ازن هی از کشورمای عضو سازمان ملل )دو قا 

)مربسررتان( و  انررد. کشررورمای اروپررایی، برره جرر  فدراسرر ون یوگوسررالویوانونررا یررا عهررال  غررو کرده

کشور(، مجازات مرگ را  ٨٦دیگر )در مجهوع  اند. کشورمایبوستی، جهلگی اعدام را  غو کرده

، ٢٠٠٨گ ارنرد. در واورع، در سراد در ووان ن اود دارند، اّما هن را با نرابرابری بسر ار بره اجررا می

ه است: ه ن، ما )دست کم وهاری که  بت وده( فقم در ه ار کشور مورت گرفتدرمد اعدام ٨٨

ای بس ار زیاد نسبت به مهه رکورد دار اسرت، عربسرتان سرعودی، امریزرا و ایرران. از که با فامله

، وضرات ١٩٩٩مورد هن در ه ن بروده اسرت. در سراد  ١٠٠٠کشور، ب ش از  ٢٨اعدام در  ١٤٥٧

ورش  ، ن دیرک بره مهر ن تعرداد، تت را در٢٠٠١نفر را به کام مرگ فرستادند. در ساد  ١٢٦٣ه تی 

هوریرل،  ٢٠ترا  ١١، از «ضرربۀ سرتگ ن»مامۀ نخست اعردام وردند  در ه رارهوب عهل راتی بره نرام 

رسر د. ایرالت  ٤٣٦٧ما بره ، تعرداد اعردام١٩٩٦اعدام )همار رسهی( مورت گرفت. در ساد  ٣٤٢

، بره مرتبرۀ بسر ار پرای تی ٢٠٠١اعدام از ژانویه ترا ژوئرن  ٣٤و  ٢٠٠٠اعدام در ساد  ٨٦متحده با 

 د. برره مررورد اررا  ایررالت متحررده بررازاوام م گشررت. بررا وجررود ایررن، در مررورد ایررن همارمررا بایررد رسرر

ما، مه رون سرایر کشرورمای دموکرات رک در دوران پر ش ن ایت محتاط بود. اگر همار امریزاییبی

مانررده، هترر ن از  غررو اعرردام، مپلقررا درسررت اسررت، اّمررا در مررورد همررار کشررورمای توتررا  تر یررا عقب
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گر رد  یرا مهر ن تروان دانسرت کره در افغانسرتان طا بران واوعرا هره میی در کار ن ست. هیا میاطه تان

 مای دورافتادۀ ه ن طور در استان

ر برره عررالوه، ایررن همارمررا کرره امریزررا را در جررایی م رران هرر ن کهون سررت و فررالن کشررور اسررالمی ورررا

فرق است م ان حزم اعردام واترل نداریم، اّما « اوب»گرهه حزم اعدام دمد، جای وگفتی دارد. امی

ورود داری که در دادگامی علتی و با حفظ مهۀ حقوق توسم م ئت متعفۀ مردمری محزروم میسابقه

پا به وعد عبررت دیگرران. اگرر او ری در تزر ار با ح ف یک مخا ف س اسی یا اعدام ساروی ارده

انگ ر د  اّمرا یی( را برمیگی از مپبوعات غربی )از جهله امریزاوود، ان جار بخش ب راعدام می

دمد، رووتفزران براااالق مرا برا ارامری معر ب، دومی که در کتار پزن، مانوی یا ماوانا روی می

مرای ، پزرن را بررای بازی٢٠٠٨بتدنرد. بردتر از هن، که ترۀ ج رانی ا هپ رک در سراد هشم برر هن می

، ت ران یا ارارتوم، بره نرام ضمایی که در کابل، ریاا هپ ک برگ ید  اپای فاحشی است اگر اعدام

گ رررد، بررا احزررام اعرردامی کرره م ئررت ژوری احزررام اسررالمی بررا تفسرر ری کررامال ارتجرراعی مررورت می

کترد، مرردو در یرک ردیرف وررار داده ورود )بره دار مرادر میامریزایی برای وتل عهد یا واتل سابقه

کره  ن را مم اضافه کتر مورطی که این ژوری دهار اپا نشود، که ا بته این بحث دیگری است(. ای

ورروند  مهرر ن طررور در هرر ن، کرره اررانوادۀ ما مه شرره در مررال  عررام اجرررا میدر ایررن کشررورما، اعرردام

 ام را مم بپ یرد.مای معرف وده برای اعدمحزوم باید م یتۀ گلو ه

 ١٨٣٠هتانزه گفت م، مجازات اعدام در هتدین ایا ت امریزرا از سراد  – پ. اعدام در ایاالت متحد .

 غو ود، اّما گاه بسته به وضع ت جرم و جتایت و اواست افزار عهومی، دوباره برورار گشت. در 

سرروتا و ویسزانسرر ن(، و ، در وررش ایا ررت وانونررا  غررو وررد )هلسررزا، مرراوایی، مرر ن، م ته١٩٦٢سرراد 

، از دیروان عرا ی ١٩٦٧مای ترازه فررامم برود. پرس از هاررین اعردام در سراد اوضاع برای پ شرفت

برا ضره هه کرردن  ١٩٧٢ور اواسرته ورد کره دربرارۀ امرل مجرازات مررگ نظرر بدمرد. در سراد کش

مای جورج ا و تز ار به مرگ محزوم ورده بودنرد، مشخعرا دراواست سه نفر که از سوی دادگاه

هیا حزم اعدام در این مروارد، کره برا مشرته ن »دربارۀ یک مسئلۀ حقووی این دراواست مپرح ود: 

هوانون اساسی فردراد[ در تضراد اسرت مجرازاتی ب رحهانره و غ رمعهرود ورهرده و ه اردم ن امل 

مرررای ب رحهانررره و از نررروع مجازات»، مشرررته ن امرررل ورررانون اساسررری، ١٧٩١از سررراد « ورررود می

( امل عدم تبع ن در برابر ١٨٦٨را مهتوع کرده است، و امل ه اردمم )معوب « غ رمعهود
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بررر ه ررار پاسررخ میبررت برره ایررن پرسررش داد، کرره  ٥اکیریررت کتررد. دیرروان عررا ی بررا وررانون را مپرررح می

مریک دلیلی متفاوت داوتتد )نظر فردی مرر واضری پرس از اعرالم ر ی دادگراه متتشرر گردیرد(. دو 

واضی مجازات اعدام را، در مر ورایپی، ناسازگار با وانون اساسی دانستتد  اّما سره واضری دیگرر 

نشررهردند، مگررر در ورررایپی اررا ، کرره در ایررن مررورد اکیریررت، هن را بررا وررانون اساسرری ناسررازگار 

 معداق داوت.

پرس از  این تعه م، با وتاب دگی، پایان مجازات اعدام در امریزا ارزیابی ود. در واوع، به سررعت

ون ، هتدین ایا رت وروان ن ارود را برپایرۀ ر ی دیروان عرا ی بره متظرور سرازگاری برا وران١٩٧٢ساد 

از  دیوان عا ی با توجه به این امرالحات ورانونی، برار دیگرر ١٩٧٦اساسی امالح کردند. در ساد 

ر د ١٩٧٦ایتزه مجازات اعدام را به ذات مخرا ف ورانون اساسری بخوانرد، ارودداری کررد. در سراد 

(، در ٤در برابرر  ٥پروندۀ مک کالسزی عل ه که ، این رویۀ وضایی ت ی د ود )باز مم با اکیریرت 

عردام اهمار نشران داده برود )گر ار  با ردوور( کره اعهراد مجرازات حا ی که وک ل مدافع با تز ه بر 

هم   است و نحوۀ اعهاد هن هوزارا به نژاد وربانی، و در درجه ای پرای ن ترر، بره نرژاد مرت م تبع ن

ه کر( پر یرفت ٤در برابرر  ٥، حتا دیروان عرا ی )براز مرم برا اکیریرت ١٩٨٩است. در ساد « وابسته»

 ه در زمررران ارتزررراب جتایرررت، یرررا محزومررران دارای براررری از سرررا ١٨ترررا  ١٦اعررردام محزومررران 

 ما، ناسازگار با وانون اساسی ن ست.پریشیروان

هم   ورده اسرت. در واورع، اکیریرت از هتد ساد پ ش، بحث دربارۀ مجرازات اعردام، بره ویرژه مجاد ره

مبررران افزررار عهررومی در امریزررا مه ترران موافررق ایررن مجررازات اسررت. افرر ون بررراین، بسرر اری از ر

را  س اسی ن   در مورد این مسئلۀ حسار، توان رویارویی مستق م برا احساسرات مردمرانی ارودهی ن

، وضاوت بس ار نادرستی دارد، دست کم در محافرل «درمانمرگ»ندارند. اروپا دربارۀ این ذمت ت 

ن وررود کرره ف ه رردن هرووررتفزری. در حق قررت، مسررئلۀ اعرردام در امریزررا طرروری برره بحررث گ اوررته می

 مای باریک وضایی س ستم فدراد وسر عاً نادیرده گرفترهبرای اروپای ان گاه دووار است. نه تت ا نزته

اوامترد وود )حاکه ت فضرای ژاکوبت سرتی در فرانسره، مرانع ف رم ایرن ارایرف اسرت(، بلزره نهیمی

 ذمت ت اا  عوام امریزا را در نظر بگ رند.
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اکیریت پروتسرتان، و بترابراین، سرتتاً تروراتی. اگرر امرل  اّما این ذمت ت، بت ادمایی دارد مس حی، با

، کره ایرن نگرر  را در کناکرهوااز جهلره از سروی  –"وتل مزن" گاه به نحوی رادیزاد ف ه ده وده 

مرای ، سرایر گرایش-در پتسر لوان ا بره کرسری نشراندند، ا بتره بره جر  در مرورد وترل عهرد ١٧٩٤ساد 

تقدنرد کرره ترورات مجررازات مررگ را در مررواردی معر ن جررای  پروتسرتانی، برپایررۀ تفاسر ر ورردیهی، مع

در ذمت ت عهوم مردم است: "مر کسی که ارون « امل»رو، وانون وعا  یک وهارد. از اینمی

هدمی بری د، اونش ریخته وود". هت ن بود که به متگام فتح غرب، نخست ن پ شقراولن حرکت به 

در اجررای ایرن امرل تردیردی بره ارود راه  ،«ورانون   رت »سهت غررب، براسرار امرل موسروم بره 

گردد کرره دار حهررل سررالح در م رران تررودۀ مررردم برره مهرران زمرران بررازمیدادنررد. عق رردۀ بسرر ار ریشررهنهی

داوتن اسلحه، به معتای هزادی بت ادی فرد و نخسرت ن ضرامن امت رت اوسرت )ایهتری(: ایرن هزادی در 

بسرر ار وسرر ع دفرراع از اررود مشررروع را امررل دوم وررانون اساسرری برره رسرره ت وررتااته وررده و مف رروم 

دمد که مهواره از سوی وضات جتایی به کار گرفتره مری ورود. در واورع مجرازات اعردام توض ح می

را باید در این بافتار فرمتگی )به معتای وس ع کلهه( مپرح کرد. این مجازات در اسار، مجازاتی 

بازار، بلزه از متظر بخرش م هری از است متتاسب و معادد با جرم  نه فقم از سوی مردم کوهه و 

مجازات اعدام فقم اب اری برای جلوگ ری از جرم و جتایت ن ست، بلزه در ع ن حاد، »ما: نظریه

. ایرن نگرر ، 51«پاسخی است س اوار به عهل مجرم. برورار ودن تعادد است به معترای کرانتی هن

ای بسر ار دی هن در نظرر دارد، فامرلهمتربا هموزۀ مسلم اروپایی، که اساسراً مجرازات را بررای فایده

 دارد.

مسئلۀ  غو مجازات اعدام در اروپای پس از جتگ دوم ج انی با ودت  – ت. ل ن اعدام در فرانسه. 

وضرایی دوران پایرانی ای مپرح ود. ااطرات متوز زندۀ کشتارمای وضایی، فراوضایی یرا وبهتازه

مررای فشرای مو وکوسرت، جهلگری برمانجترگ، وارد وردن وروی عظرر م برر وجردان جهعری در پرری ا

مایی که در ایرن دوره ن رومتدی در اات ار مواداران زندگی گ اوت. بس است جالد  در م ان کتاب

بود به نرام  آرتنر کنیستلرما، در انگلستان و توسم ترین هنعل ه اعدام نووته ود، یزی از دراشان

، وانون "وتل نفس" دایرۀ ١٩٥٧ود. از ساد  متتشر ١٩٥٥مایی در باب اعدام" که در ساد "اندیشه

وهود جرایم مستوجب اعدام را به نحرو هشرهگ ری کرامش داد.  غرو کامرل مجرازات مررگ در سراد 

                                                 
51., 1976, Doing JusticeA. von Hirsch -  
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زیرر عتروان  آلبور کوامنمه مران برا نوورتۀ  ١٩٥٧در سراد  ئسرتلرمورت گرفت. نوورتۀ کو ١٩٦٥

این مجهوعه، دفاع ۀ دراشانی  مایی دربارۀ مجازات مرگ" به زبان فرانسه متتشر گردید."اندیشه

از  غو اعدام است. در این دوره، مدور احزام مرگ در مورد جرایم عرادی متظهراً کرامش یافرت و 

حزرم مررگ مرادر  ٧٨، ١٩٤٦عفو رئ س جه ور، باز مم از وهار اجرای احزام کاست. در سراد 

ر ورد کره فقرم یرک ، پرتج حزرم اعردام مراد١٩٥٩نفر از محزومان اعدام ودند  در ساد  ٣٣ود که 

ما، به یُهرن عفرو ریاسرت جه روری، مر   اعردامی مرورت نگرفرت نفر اعدام گردید. در برای ساد

، پرس از   Robert Badinter 52روبور بودانتر(. ١٩٧٤ -١٩٧٣ -١٩٧١ -١٩٧٠ -١٩٦٩ -١٩٦٦)

 ٢٨در  Bontems Roger     روژ  بوننت و   Claude Buffetکلوند بنوفوه   حضور در مراسرم اعردام

 ، به ودت تحت ت   ر ورار گرفت و بر هن ود که با تهام ن رو عل ه اعدام مبارزه کتد.١٩٧٥وامبر ن

ما را بره وردت ، رویدادمای س اسی، به ویژه حوادث ا ج ایر، وهار اعردام١٩٦٢تا  ١٩٥٦از ساد 

، ١٩٥٦مرارر  ١٧ما، بس ار دووار است. دو وانون مورخ اف ایش داد که دست ابی به همار دو ق هن

مررر فررردی کرره در حرر ن »مررای دایهرری ارتررش اجررازه داد کرره در افریقررای وررها ی در مررورد برره دادگاه

اب، ارتزاب جرم، در اودامی عل ه اوخا  یا امرالی... دسرتگ ر ورود، اگرر ایرن اوردام پرس از ارتزر

برردون تتظرر م پرونررده، احزررام مرررگ مررادر کتتررد) ( حقوورردانی کرره وزیررر « مسررتوجب اعرردام باوررد

ن نررام سرراد بعرد، ایرن فررد، کرره فرانسروا م تررا ٢٥ری وورت برود، ایررن ورانون را پ یرفتره برود. دادگسرت

 هورد.داوت، این واوعه را به یاد اوامد 

انگ   انتخابررات برردد وررد. ، مجررازات مرررگ برره موضرروع بحررث١٩٨١در مبررارزات انتخابرراتی سرراد 

دام را بری مر   تردیرد در برنامرۀ فرانسوا م تران، با حهایت و فشرار روبرر بردانتر،  غرو مجرازات اعر

انتخابرراتی اررود گ اوررت. بررا توجرره برره ایتزرره افزررار عهررومی در اکیریررت اررود موافررق اعرردام بررود و 

ورد، هتر ن تعره هی وایسرتۀ بسری تقردیر بتابراین، تع د م تران یک ریسرک انتخابراتی محسروب می

این وعدۀ اود وفا کرد. روبرر بود. با وجود این، کاندیدای سوس ا  ست برگ یده ود و، دست کم، به 

، از لیحررۀ وررانونی  غررو مجررازات اعرردام، برره نحررو موونروآبرردانتر، وزیررر دادگسررتری در دومرر ن کاب تررۀ 

ما به تعویب رس د )از جهله با دراشانی در پار هان دفاع کرد. این لیحه با اکیریتی فراتر از ه 

                                                 
از طرفرداران فعراد  غرو مجرازات اعردام در فرانسره  وزیر دادگستری در دو ت م تران نتر، حقوودان و رجل س اسی فرانسوی،ادروبر ب - 52

 .بود
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اجرایری یافرت، برر تراریخ مجرازات وردرت  ١٩٨١اکتبرر  ٩حهایت ژای و رای(. ایرن ورانون کره از 

 اعدام در فرانسه نقپۀ پایان گ اوت.

  

 آوریتداوم برهان 

ه برردر پایرران ایررن گشررت و گرر ار هتررد ورنرری، ایررن اسررت کرره از روزگررار باسررتان تررا ابررل توجرره، ونزتررۀ 

ان از مهر امروز، مفام م مورد بحث دربارۀ مجازات اعدام تغ  رات بس ار اندکی یافته انرد. در واورع

سو سروت مقابله به میل یا تاوانی )کسی که بزشرد، زمان، دو توج ه املی مجازات مرگ، از یک

رتزاب باید کشته وود( دارد و از سوی دیگر، مف د بودن هن است )کشتن مجرم، برای مه شه مانع ا

رنرده وود و ک فر دیدن او در مرال  عرام، بررای تب زراران احتهرا ی مام رت بازداجرم از سوی او می

کررد، اّمرا باوری ایدۀ مجرازات متتاسرب برا جررم را رد میدارد(. در ورن مجدمم، اگرهه فلسفۀ فایده

اکیریررت حقوورردانان و وانونگرر اران معتقررد بودنررد کرره مجررازات اعرردام، دسررت کررم در برارری مرروارد 

زده، نومشخ ، سودمتد است : در واوع به مه ن د  ل بود که این مجازات در ووان ن اروپایی ورن 

ه در کرو در برای موارد تا ورن ب ستم، حفظ ورد. مرواداران  غرو اعردام، در برابرر اردوگراه کسرانی 

ردم، نفس اعدام یق ن داورتتد، یق تری کره مبتتری برود برر تراریخی دور و دراز و احساسرات اکیریرت مر

ایرن بحرث، ایرن  ای مپررح کردنرد. بررای پایران دادن برهکتتردهانعمای کرم و بر ش وای از برمانسلسله

 بتدی می کت م.ما را جهعبرمان

ترین برمان بزاریا بود. اعدام برای هتانزه دیدیم، این املی – ال.. مجادات اعدام فاید  ای ندارد.

مای دیگری مانع جتایت او ود، و نه در عهرل توان از راهح ف جتایتزار نه "مف د" است، هون می

کشد. همارمرا برا تز ره در برابر ت دید اعدام، دست از جتایت نهی"بازدارنده" است. م   جتایتزاری 

هیرد: مرجرا کره مجررازات اعردام وجرود دارد، جررم و جتایررت برر ایرن گر ارۀ از پر ش مسررلّم، فررامم می

اف ایش ن افته است. مورد کشورمای فدرا ی بره ویرژه ورایان توجره اسرت کره در وروان ن ایرا تی، گراه 

گاه  غو وده است. از هن جهلره اسرت ایرالت متحرده امریزرا و سرویس.  مجازات اعدام وجود داوته و

مررای  غررو کتترردۀ اعرردام و در ایررن کشررورما مشررامده مرری وررود کرره متحترری جرررم و جتایررت در ایا ت
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تروان وود، نوسانی یزسان داوته است. بترابراین، میما اعدام وانونی وهرده میمایی که در هنایا ت

 گونه نقش بازدارنده ندارد، و امری بی فایده است.نت جه گرفت که اعدام م  

رو، هره کسری دمترد. از ایرنتروان پاسرخ داد کره ایرن مشرامدات، حق قتری همراری بره دسرت نهیپس می

، یرا بره ت ریرق «پاره و دو ورقّه وردنبسرته وردن برر روی یرک تختره»تواند ادعا کتد که ترر از می

وروع وتایتزار را بازداورته و بترابراین، دسرت کرم از مرگبار دهار همدن و...، مرگ  دست کم یک ج

روبر ا حا ی مو تای است )یک جتایت جلوگ ری کرده است  اگر مراسم اعدام برای مر هدم متوسم

کترد(، هررا ا ، "اعردام"، تشرریح میبه دراشان ترین وزلی این حرس وحشرت را در نوورتهبدانتر 

راسررتای ن سررت  ا بترره ایررن مالحظررات در مررورد مران انداز اعرردام برره مهرران انرردازه برررای تب زرراهشررم

کترد، هررا کره دمتد، نقشری برازی نهیمی ای رویمای  حظهجتایاتی که از روی احساسات و م جان

اران در این موارد، مجرم حاد و موای دیگری دارد و در عا م دیگری اسرت. اّمرا در مرورد جتایتزر

ای مسررلحانه، یررا حهررل مررواد مخرردر)یعتی پرر ش، حهلرره مرراکتررد. ایترران از ماهای، وضررع فرررق میحرفرره

توانرد اطه تران دمرد کره ب تترد. هره کسری میمسهوم کردن جهعی(، و یا ربودن کودکی را ترداری می

وم این تب زاران به متگرام محاسربۀ امزران موفق رت یرا ارزیرابی از اپررات اعها شران، امزران محزر

 ١٨١٠ن ج ایری ع ت ایرن اسرت کره زمرانی کره وروان هورند  واوودن اود به اعدام را به حساب نهی

ربایان با وجود اپر گ وت ن، در کشتن وربان ران ربروده ورده تردیردی بره در فرانسه برورار بود، هدم

تواند بگوید که در موردی کره وربرانی زنرده مانرده اسرت، اود راه ندادند. اّما به عزس، هه کسی می

کررد، را نقرد می ١٧٢٤است  زمرانی کره مونتسرز و بخشرتامۀ این ت دید هگ وت ن[ م   نقشی نداوته 

مای املی رام نی کتد، هه متجر به وتل وده باورد و هره نشرده که بر طبق هن، مر کسی که در راه

گ ری فقرم رام نران را بره د  رل ایتزره در ود، توضر ح داد کره ایرن سرختباود، به مرگ محزوم می

کترد. فررض او برر ترر می، در کشتن ورامدان جررم جریمرحاد سرنووتی ج  اعدام نخوامتد داوت

 ده باود.تواند بازدارناین بود که دست کم در برای موارد، ترر از مرگ می

گ ری مسلم هموز بودن اعدام، از امل بی بت اد است، هرا که یک نت جهدر حق قت، این بحث عبرت

 ن ه ر ی مام تراً نرامهزن اسرت: یعتری توانرد بره دسرت ب ایرد، و هترفقم از یک د  ل سلبی )متفی( می

است، دو قراً تررر از اعردام مرانع هن ورده، یرا ایتزره از  هنند روی نداد ا بات ایتزه فالن جرمی که 
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م ان رفتن اپر اعردام مسرتق هاً باعرث جترایتی ورده اسرت کره ُرخ داده، در حرا ی کره اگرر ایرن ت دیرد 

 !دادر  نمیپابرجا مانده بود 

 تررین راه جلروگ ری ب»،  ژتوارار جرم. روون است که مجازات اعدام، به گفترۀ ماند مسئلۀ تزرمی

وود پاسخ داد که مجازات مرگ تت ا ک فری ن ست که مجررم را است. به هسانی می« از تزرار جرم

کتد: زندان ن  ، به ورطی که امزان فرار از هن نباود، مه ن کار را می کتد. در فرانسره، می ح ف

. هررا جازات اعدام را با حبس ابد جایگ ین کرد. در ایتجا بود که مخا فرت هغراز وردم ١٩٨١وانون 

نامهزن است  دست کم از زمانی کره زنردان برا اعهراد « واوعی»وتاسان، حبس ابد که به عق دۀ جرم

اند، پرس از مردت زمرانی لزم، واوه دیگر وجود ندارد. اگر هزاد کردن محزومرانی کره امرالح ورده

اوانرده « دّرنردگان اجتهراعی»هنران را  امنآلبور کوانگ  د، مشزل واوعی کسانی اند که یوگفتی برنه

دمرد کره بتوانترد وان، امزان تعرور ایرن را نهیدر واوع، مام ت یا عظهت جتایت»است. کسانی که 

لیحرۀ «. مرانع هن ورد کره بتوانترد دوبراره ورروع کتترد»و مپلقاً باید « پش هان ووند یا امالح گردند

مرا اجرازه داد کره در مروارد بسر ار وار م، برود، بره دادگاه ١٩٨١کره مرتهم امرالحات  ١٩٨٦نونی وا

ی کره ساد حبس هبدون امزان هزادی[ مادر کتتد. اّما بعد هه  جتایتزار اونری  ٣٠حزم وپعی تا 

دان م مهرواره نسربی اسرت ای کره، بره اروبی مریسا گی، برا نظرر کاروتاسرانه ٥٠سا ه است، در  ٢٠

 در ایررن مرررز، و فقررم در ایررن مرررز، بحررث»نووررت:  ١٩٥٧توانررد هزاد وررود. ه بررر کررامو در سرراد می

 «دربارۀ اعدام مشروع ت دارد...

اّمررا بایررد کرره واوعرراً «. جررایی کرره زنرردانبان مسررت، ن ررازی برره جررالد ن سررت» گفررت: ویزتررور موگررو می

 ....زندانبان باود

کتترد، بره امزران مهرواره مخا فران اعردام مپررح می این اسرتدلد کره – ناپذیر است.ب. اعدام جبران

ناپ یر مجازات اعردام، تررم م و امرالح مرگونره اپرایی اپا در وضاوت نظر دارد. مام ت جبران

مجررازات »کتررد: سررازد. ویزتررور موگررو در عبررارتی مشرر ور برره ایررن مسررئله اورراره میرا نررامهزن می

بره زیرر گ روت ن  ١٧٩٦بره پُسرت   رون در سراد  )این فرد که به جرم حهله« اعدام،   وری نام دارد

رفت، مدتی بعد ب گتاه وتااته ود(. این مشزل بره ویرژه در امریزرا م رم اسرت کره ژوری غا برا اگرر 

مای اا رر، ای ناکرافی بسرتده مری کترد. در سراداس ر پ شداوری اود نباود، در ب شتر مروارد بره اد ره



 مجادات مر  در دوران امرود

 مروری بر تاریخ مجازات اعدام

 

 

95 
 انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

اند. در فرانسره گتامی را بر متد ی ا زتریزی نشاندهکه ب  -افسور بسی دیر –بارما نشان داده وده

مای ستگ ن کرده است. اگر تردید در مجرم بودن فرد، طبق وانون، باید مهواره بره ن   ژوری اپا

ناپ یر، یعتری اعردام اسرت، رعایرت سود مت م تهام وود، زمانی که مت م در معرض تت ا ک فر جبران

ند مواردی که در مجرم بودن مت م، مپلقاً جرای تردیرد ن سرت: از ماای مپلق باود. میهن باید واعده

کرد ب گتراه باورتد، یرا فرالن وب ل محزومان به مرگ در دادگاه نورمبرگ که مرگ  کسی تعور نهی

جتایتزار عادی که در ح ن ارتزاب جتایت دستگ ر وده، و.... امزان اپا در هت ن مواردی، برای 

  ی ندارد.مخا فت با مجازات اعدام توج 

تعرور ایتزره مجرازات اعردام بتوانرد برا اعرلت مقابلره بره  – پ. دوران یصاص سپری گشته اسوت.

ا، در ن ادمرا و عررف مر»، «ع دعت قی»، «بربریت»میلی هن توج ه وود، از سوی مخا فان اعدام، 

ژرفترای  در»دانرد: گونه مرردود میوهرده می وود. ه بر کامو هن را این« ماامری مربوط به گ وته

ریادی مر انسان متهدنی، انسان کوهزی از اععار ک ن اواب ده است همادۀ دزدی و تجاوز، که با ف

بلتد اوامران هشرم در برابرر هشرم اسرت. اّمرا ب ترر هن اسرت کره ایرن وخعر ت کوهرک و در پوسرت 

بررل ایررن عق ررده کرره از نظررر ترراریخی وا« بخش وررانون کشررور مررا وررود.جررانوران درنررده نباوررد کرره ا  ررام

عرر اعتراض است )هرا که وعا ، هتان ه در پ ش گفته ود، در مقایسه با انتقام، کره وراید در ع

ای کره در ای فلسرفی برود. گ یترهود(، نت جرۀ گ یترهحجر رواج داوت، پ شرفت ب رگی محسوب می

 از هنانع مراروپا، به ایجاد مزتب دفاع از جامعۀ نوین انجام د که ماری هنسل بت انگ ار  بود. این 

ان ن سررت کرره برره یرراری فلسررفۀ کالسرر ک، برره ایررن ارزیررابی برسرر م کرره مجررازات اعرردام از هنجررا کرره ترراو

پرر یر اسررت. هترر ن اسررت کرره مررردم از ایتزرره برره نررام اپاسررت، یعترری ب ررایی کرره بایررد پردااررت، توج ه

 مانتد ب  ار اند.ما بدون ک فر میعدا ت، بس اری از تب زاری

، بایرد دو قراً برا اپرای «جان در برابر جران»وود، بر اسار امل داات میبتابراین هیا ب ایی که پر

تروان مجرازات اعردامی مرتزب وده متقارن باود  به فرض که پاسخ این پرسش میبت باورد، هیرا می

گ ررد، مقایسره کررد برا کشرتن وربرانی ای عادلنره مرورت میرا که به نرام جامعره و پرس از محاکهره

شۀ وبلی  هتانزه در پر ش دیردیم، پاسرخ داستایوفسرزی بره ایرن پرسرش متفری توسم جانی، هن مم با نق

بود: ک فر مرگ  معادد دو ق اپا ن ست، مرگ اعهاد وده از سوی دستگاه وضایی، مرگ  با مرگ 

کتد. هیا لزم ن ست برای حفظ ارز  مقابله به میلی ک فرر، بره اعهاد وده از سوی واتل برابری نهی
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توانررد برردتر از ای م رران جتایررت و مزافررات بررود  از دسررت دادن هزادی میکتترردهدنبرراد مهانترردی گهراه

 مرگ باود.

ای عادلنرره اگررر مجررازات ضرررورت دارد، اگررر نت جررۀ طب عرری محاکهرره – ت. بخشووایش و بادخریوود.

اسررت، اّمررا برره اررودی اررود یررک مرردف ن سررت. هرررا کرره پررس از ک فررر، پررس از ترراوان، هرره بسررا زمرران 

ا برای ایتزه بخشایشی باود، نخست باید دراواسرت بخشرودگی ورود  یعتری دسرت بخشایش باود. امّ 

گویتد ندامت(، و گرامی در ج رت امرالح وردن کم، گامی در ج ت ابراز پش هانی )ی دانشتاسان می

کتتررده از هزادی، نسرربت برره مررای محرومبرداوررته وررود. و ایتجاسررت کرره برتررری و امت رراز مجازات

گ ارنرد کره ووند، میما در بستر زمان معتادار میگونه مجازاتود. اینمجازات مرگ پدیدار می و

ناپ یر و غرق در ورارت، و کسرانی کره دفراع زمان کار اود  را بزتد. به استیتای فاسدان امالح

« پ یرامرالح»کتد که تا ابد به طور وپع در بتد باوتد، مر جتایتزراری را بایرد از جامعه ایجاب می

، کره توسرم فرانسروا م ترران بخشروده ورد، ١٩٨١ی از محزومان به مرگ پر ش از دانست. مگر یز

گونه در این 53 در زندان به موّرای نامدار و نویستدۀ مهتاز تاریخ اانواده در ورون وسپا بدد نشد

مای لزم، و فرامو  نزردن موارد، زمانی که امالح فرد مسجل گردید )با در نظر گرفتن احت اط

مای هنان دارد، که مهرواره بایرد مردّ نظرر باورد(، اد و ااطرۀ اانوادۀ وربان ان و به رنجدیتی که به ی

 معتاست.نگ داوتن ب شتر در زندان بی

 در بارۀ سرکوبگران کهون ست ملت رور، که هنران را مرت م بره جتایرت عل ره بشرریت سنلژنیتسین

 :گویدمی کتد، هت ن می

ا  بر تودۀ مرردم مسرلم اسرت و سته و از تخت فرمانرواییتا زمانی که مستبد بر اریزۀ ودرت نش»

سرتگی برس هه  پاره -کترداعتتا و راضی از اویشتن، زندگی مرا را تراراج میبا ه تی بر پ شانی، بی

ا  ما، به پ ش، ده نفره دست به مم دم م و این ستگ را برداریم و بر پوزهستگ ن به من دم د  ب ه

 بزوب م.

                                                 
توسم فرانسوا م تران عفو ورد،  ١٩٨١وتل یک پل س، به اعدام محزوم ود، در ساد  به جرم ١٩٨٠ف ل   موریس، جوانی که در ساد  - 53

ون عرۀ تراریخ وررو حزهش به حبس ابد تبدیل ود. موریس در زندان به تحع التش ادامه داد، و با فراگ ری زبان لت ن، و اوکس تان بره مپا 

 لّری تحق قراتان هزاد ود و امروز استاد دانشرگاه و محقرق در مرکر  موسپی پرداات و موفق به اا  دکترا ود. او پس از ب ست ساد از زند

 .علهی فرانسه است
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ه ایرن سرنگون ود، به اای افتاد، در برارورد برا زمر ن ف ه ردن هغازیرد، هتانزر اّما به محن ایتزه

 ا  پدیدار ود،نخست ن ه ن بر ه ره

 ماتان را نه، نه، تهام ود، رما کت د ستگ        

ا ج ایر، ترجهرۀ فرانسره، )مجهرع« او اود به ابتا بشر پ وسرت. بگر ار گرام در ایرن راه اردایی ن رد»

 .(٣٥٢فعل پتجم،   

، محن ایتزه به عتعری بی اپرر تبردیل وردهت ن است که حتا دوهن الق، بلشویک اونری ، به 

 .ستن   مستحق عفو ا از زمانی که به دری اپای اویش هغازید، به توبه از هن پرداات، حتا او

سرانجام، و با ایرن سرخن بره پایران اروام م رسر د، برمران وپعری عل ره مجرازات  – «.یتل مون»ث. 

ن د. برای م متان، سخن اداوند ، در پ ش میاردش م.لق، مهانی است که جان هدمی، مهان اعدام

ل اسررت  برررای دیگررران، امررر مپلقرری اسررت کررامال انسررانی )برررای نهونرره، از نظررر روبررر برردانتر، "وترر

گرر هن ااین دو نگاه، با یزردیگر ناسرازگار ن سرتتد. اّمرا «(. نخست ن حق از حقوق بشر است»مزن"، 

را  پ یریم، باید مهۀ نتایج هن را دریاب م. اگر تعویر مورد پستد یونان رانعتوان یک واعده می را به

پ یر باود و بشود به مر سو هرااند. ای باود همتی و نه سربی، که انعپافبه وام گ ریم، باید واعده

 مهران هغراز، بایرد دارد. جان مرر انسرانی، ازاین بدان معتاست که احترام به جان هدمی استیتا برنهی

اواند: اگر ه ن رکورد دار اعدام است، در ع ن ن ایت ارزوهتد وهرده وود. مهه ه   با مم میبی

ن حاد کشوری است که در هن واهاق ارگان )اعضای بدن( رواج دارد که مم از بردن اعردامی ب ررو

ر دفاع از اود، در ، مگر از ب «وتل مزن»ت ن سقم وده. بی م   و د و ورطی جکشتد و مم از می

 مقام فرد یا جهع: در برابر بربریت جایگ ین دیگری در م ان ن ست.

*******
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