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حلقه اصلی تکامل جامعه بشری از زمانی آغاز گردید که انسان برای رفع نيازهای خود و 
این ابزار حاضر و آماده در طبيعت وجود . مقابله با حوادث طبيعی طرز استفاده از ابزار را آموخت

 اختراع یا حتی استفاده ساده از ابزاری خاص .نداشت بلکه انسان آن ها را اختراع کرد
در جریان تکامل . مستلزم آن است که توليد کننده به حد معينی از تکامل فکری رسيده باشد

ابزار، تاریخ بشری نيز دست خوش تغيير و تحول گردید و به دنبال پدیدار شدن الیه های 
يری سازمان اجتماعی که مبدا به دنبال شکل گ. اجتماعی، سازمان اجتماعی نيز شکل گرفت

آن به دوران های اوليه شکل کيری طبقات اجتماعی و روایت های فلسفی پدیده های فکری و 
اجتماعی می رسد، حاکمان و زورمندان با اعمال قوانين کنترل و مجازات و مکافات به ایجاد 

رداری از قواعد و ها را ملزم به اطاعت و فرمانب می پرداختند که از طریق آن انسانمکانيس
مانند هر مجازات دیگری یک نواع ابزار کنترل مرگ مجازات . قوانين ساخت خودشان سازند

 که دهد سال پيش از ميالد نشان می  ٢١٠٠قوانين همورائی در آسيای صغير . اجتماعی است
د را به قوانين ابزار مشروع در دست زمين داران بوده است که با استفاده از آن اراده زمينی خو

 و زیردیوار کردن مجرمين مرگدر این دوران مجازات . آوردند  فرامين خدا به مرحله اجرا در مینام
قوانين جزا و نوع و کاربرد آن ها در دوران های . نقش عمده برای کنترل اجتماعی داشته است

یا دوران انگيزاسيون . تاریخی مختلف منعکس کننده مناسبات اجتماعی همان دوران است
تفتيش عقاید که آکنده از هول و هراس و شکنجه است، تنها تصویری از یک نوع قانون جزا 

تعيين تاریخ مشخص برای شروع فعاليت . است که آثار ارزشمند ادبی در ترسيم آن وجود دارد
های گوناگونی در این باره وجود دارد اما نوشيدن جام زهر از  روایت.  مشکل استمرگمحاکم 

سال قبل از ميالد مسيح   ٧٠٠ط به حکم حاکمان آن زمان یونان باستان که به سوی سقرا
 ادیان به ایده بهشت و دوزخ در اکثر. رسد برجسته ترین روایت تاریخی در این زمينه است می
البته این دو . خوریم که نمونه ای از یک نوع کنترل مجازات و مکافات را تصویر می کنند برمی
شوند که مذاهب حاکميت مطلق بر سرنوشت جامعه ندارند و  یطی مطرح مینها در شرامورد ت

از این رو تالش متوليان آن ها این است که با طرح مجازات دوزخ و مکافات بهشت مردم را به 
اما اینان هم این که به طبقه حاکم . لحاظ معنوی وادار به اطاعت از برنامه های خود نمایند

گيرند  تگاه دولت و قضائيه را به دست میمال قدرت از جمله دستبدیل می شوند و وسایل اع
ا وسایل ه وران انگيزاسيون اسقف ها و مطراندر د. خود مستقيما به مجازات مردم می پردازند

هر اسقفی در قلمرو . ها در اختيار داشتند ها قبل از جنگ با مانوی اعمال زور و فشار را مدت
ملحدان را گرفت و  ین طریق منطقه خود را تحت نظر میخود یک محکمه شرعی داشت و از ا

در دوران معاصر نيز دارای )اعدام(مرگحقوق جزائی و اشکال مجازات . کرد محاکمه می
. کند تماعی حاکم بر آن جامعه تعيين میهایی هستند که نوع و شکل آن را مناسبات اج تفاوت

تان که مفاد آن را با ستان و عربسهای اسالمی حاکم بر ایران و افغان حقوق جزائی رژیم
عام و در پيش روی چشمان مردم به مرحله اجرا در می آورند، یا رحمی در مال خشونت و بی

گذارند و اعدام  ق گاز و یا بر روی صندلی برقی میحقوق جزائی در امریکا که فرد را در اتا
دوران توحش بشر را به قوانين هایی باهم دارند اما هر دو  کنند، اگرچه در ارائه شکل تفاوت می

یکی با آداب و . آورند که با شرایط کنونی جامعه بشری در تعارض آشکار قرار دارد اجرا در می
دیان ابراهيمی گيری احکام افرستد و دیگری با به کار ها را به کام مرگ می رسوم مدرن انسان
نفس قتل و انتقام را زنده ت نی قصاص و کيفر و آداب و سنن دوران بربریآو به خصوص آیات قر

در این نوشتار سعی خواهد شد به نظریه های مختلف در باره جرم و مجازات . دارد نگه می
 به ویژه در ادیان ابراهيمی اشاره شود و مطالبی در باره نظریه های جزائی، تاریخچه مرگ

  .، موافقين و مخالفين آن ارائه گردد)اعدام(مرگطرح نظریه لغو 
  

  ت و مجازات کدام است؟جرم چيس
  
  



  جرم
  

ها و معيارهای  ای نيست زیرا این ارزش ی در باره جرم و مجازات کار سادهارائه تعریف دقيق
این که چه گروه و طبقه . بخشند ها معنا و مفهوم می  بر جوامع هستند که به این مقولهحاکم

ها نقش تعيين  ریف این مقولهرد، در تعاجتماعی نهاد قانون گذار و اجرایی جامعه را در دست دا
ها و معيارهای حاکم بر  هادها و ساختارهای اجتماعی، ارزشدر حقيقت این ن. کننده دارد

وضوع نيز برای تحقيق این م. دهند این مقوالت زمينه عينی و مادی میجامعه هستند که به 
های  در اندیشه. پيش رفت تا دوران یونان باستان دهای دیگر بای مانند تقریبا همه موضوع

شود که تشکيالت اقتصادی و اجتماعی به   به ویژه ارسطو، این فکر دیده میمتفکران یونان
اما این . دهد  فقر شرایط مساعد آن را پرورش مینحو موثری یکی ازعلل پيدایش جرم است و

 شود، زیرا به نظر این متفکران عوامل اجتماعی با یشه با قدرت و قوت الزم بيان نمیاند
در قرون وسطی افکار متوجه . شوند یق اراده و احساسات موثر واقع میواسطه، یعنی از طر

توماس مور نویسنده انگليسی . چنان مسکوت ماند  مسائل نشد و تا دوران رنسانس هماین
متوجه علل اجتماعی جرم شد و کوشيد تا ) ١٤٧٨-١۵٣۵(نخستين کسی بود که در این دوران

دورکيم، بانی مکتب جامعه شناسی فرانسه، به دنبال .  کندریشه این علل را کشف
ای  یعنی جرم واقعه. ای بهنجار است رسد که جرم واقعه  فراوان به این نتيجه میهای بررسی

تابع قواعد و هنجارهایی است و در عين حال . تصادفی نيست و علل پيش بينی ناپذیر ندارد
با عنایت به تحقيقات . بيند بنيادهای جامعه میرم را در او سرچشمه ج. درمان پذیر هم هست

شود، اما همين  ه در اجتماعی معين جرم شناخته میجامعه شناسانه اعمالی هست ک
اعمال نه تنها در گروه های اجتماعی دیگر، بلکه در همان گروه اجتماعی نيز، به شرط آگاهی 

  .شود يش تر و روشن تر، جرم شناخته نمیب
  

  مجازات  
  

کند، تعریف کنيم، عمال برای آن  شناسی جزائی تعریف می  مجازات را، چنان که جامعهچه چنان
معنای محدود مجازات همان است که . گردد ی محدود و یک معنای وسيع حاصل مییک معنا
باید گفت که این معنا با معنای لغوی یونانی و . شود  و بر طبق سنت از آن استنباط میمعموال

ان اختاللی اصل یونانی و التينی آن به معنای ترميم و جبر.  منطبق نيستالتينی کلمه کامال
ال متوجه اما فکرها معمو. کرده و غالبا جبران مادی منظور بوده است بوده که جرم ایجاد می

مجازاتی که مجرم .  و مشقت استگردد که شامل تحمل رنج معنای دیگر این کلمه می
در .  یا درهم شکستن و تحقير موجودیت انسانی اوستبيند پيش از هر چيز نوعی عقوبت می

برابر این مفهوم که امروز در ذهن مردم آشنا تر است، مفهوم وسيع تری قرار دارد که در آن از 
به عبارت دیگر، آن چنان . عنصر عاطفی و احساسی و یا حتی عامل بازدارنده نشانی نيست

در . ه جرم استمجرم نيست بلکه متوجکه فوکونه دریافته است مجازات مستقيما متوجه 
های علوم  تر بر چارچوب نظریه ای حقوقی به ویژه حقوق جزائی بيشه تاریخ معاصر نظریه

دو نظریه حق جزای مطلق و حق جزای نسبی شالوده حقوق . اجتماعی استوار هستند
فتاده است در نظریه حق مطلق، آن چه که اتفاق ا. دهند زائی جوامع بورژوایی را تشکيل میج

اما در نظریه حق نسبی، . اهميت ندارد بلکه چيزی که مهم است مجازات فرد مجرم است
ری از وقوع جرائم بعدی مجازات مجازات در ذات خود هدف نيست بلکه فرد را برای جلوگي

در برابر وقوع جرم چه کار باید کرد؟ دو . ميان این دو نظریه رابطه مشابهی وجود دارد. کنند می
ابتدا، در آن چه مربوط به عامل است، باید او را در . یه کامال متفاوت در تقابل هم قرار دارندنظر

این نظریه همان رابطه مشابه ميان حق مطلق و . وضعی قرار داد که نتواند منشا زیانی شود
ئی های حقوق جزا آلمانی متاثر بوده و مبنای نظریهحق نسبی است که از نظریات فيلسوفان 

در مورد دوم، باید علل پيدایش جرم، یعنی اوضاع و احوال . آیند وامع بورژوائی به شمار میدر ج
بنا بر این باید به جای مجازات . شود، از بين برد  را که موجب بروز عمل مجرمانه مینامطلوبی

های مرسوم و قدیمی، اقداماتی صورت گيرد که جنبه اجتماعی داشته باشند و هدف آن تهيه 
این نظریه را روشنفکران .  زندگی و شرایط بهتر اجتماعی برای تمام افراد جامعه استوسایل

کردند که متاثر از متفکران مارکسيست به ویژه مارکس و انگلس بوده و بعدها  تبليغ می ١٩قرن 



ها انقالبات با سمت و سوی  ئی در برخی جوامع گردید که در آنمبنای حقوق جزا
ها دست  خ دادن به این پرسش که چرا انساناما برای پاس. وستسوسياليستی به وقوع پي

ها  های انسان ژنتيک است که عمل جنایت را در ژنزنند یکی همان نظریه  به جنایت می
اعی مورد مطالعه و بررسی قرار این نظریه فرد را جدا از مناسبات اجتم. کند جو می جست
این . شود ظام سياسی جامعه توجه نمیاعی و ندر این نگرش به بنيادهای اجتم. دهد می

مطرح گردید و سپس در آلمان هيتلری جزو سياست  ١٨نظریه توسط متفکران ایتالوی در قرن 
نایت را در وضعيت روانی انسان نظریه دیگر وجود دارد که ریشه ج. رسمی دولت آلمان گردید

محصول روان انسان بيند و طرفداران آن معتقدند که عامل جنایت جسمی نبوده بلکه  می
ازان پرد شناسان و نظریه در ميان روان ١٩٣٠این نظریه به طور مشخص در سال های . است

شناسی جزائی ضمن رد باورهایی که عامل جنایت را ارثی و ژنتيک  جامعه. اداری رواج پيدا کرد
حاکم وانين نقض ق. دهد تنگ اجتماعی مورد مطالعه قرار میمی دانند، فرد را در یک رابطه تنگا

برخی . داند و نه معلول روان بيمار آدمی توسط فرد را نه ناشی از سرنوشت و نهاد فرد می
نظریات دیگر نيز در این زمينه وجود دارد که رفتار خالف قوانين را ناشی از تصادم معيارهای 

  .حاکم بر جامعه و اعتمادات فرد می دانند
  

   در ادیان ابراهيمی مرگمجازات 
  

ل رابطه علمی و منطقی ميان صول دورانی است که انسان قادر به تشخيص و تحليدین مح
رونه مادی در ذهن دین تجلی دنيای وا. ها نبود و برای این که دنيا را درک کند دین را آفرید پدیده

جهان ) یعنی(این حکومت و این جامعه است که دین: "به گفته مارکس .بشر اوليه است
ئوری وارونه این جهان است، زیرا این جهان وارونه است و دین ت. سازد رونه را میآگاهی وا
المعارف آن است، جوهر شرف معنوی آن است، شور و حرارت آن است،  ای از دایره خالصه

های  در کتاب." بنيان کلی تسلی آن استتائيد اخالقی آن است، مکمل تشریفاتی آن است، 
با .  به تفصيل سخن به ميان آمده استمرگه مجازات ، انجيل و قران در بار)تورات(عهد عتيق

وجود این که در بسياری از جوامع بشری دیگر مردم اعتقاد زیادی به دین ندارند اما سيستم 
. گيری در ماندگار شدن مذاهب نقش دارند ت و نظام سرمایه داری به نحو چشمتعليم و تربي

برای . پذیرند اجتماعی و سياسی تاثير میتحوالت قوانين بشری مانند هر پدیده اجتماعی از 
داری را در بطن خود داشتند اما   با این که عناصری از جامعه بردهمثال، قوانين دوران فئودالی

رغم آن  جامعه سرمایه داری هم علی. دیدندماعی وضع گرتبرای سازگاری با شرایط جدیدتر اج
دالیل معين نه تنها ر خود دارند، به  زیادی دیکه احکام دینی عناصر بازدارنده و ضدانسان

شد و تکامل آن را نيز، تخت ها وسيله ر گرفته است، بلکه در بسياری زمينهها فاصله ن ازآن
در کشورهای اسالمی قوانين . سازد ف از قبيل ميراث فرهنگی فراهم میهای مختل عنوان

ه همان صورت اوليه ، قصاص، سنگسار و قطع دست و پا و گردن بمزگدینی از قبيل مجازات 
در کتاب عهد عتيق در فصل هفتم در مورد مجازات آمده . دست نخورده باقی مانده است

هر آینه انتقام خون شما را برای جان شما خواهم گرفت و از دست هر حيوان آن را : "...است
هر که . ن را از دست برادرش خواهم گرفتخواهم گرفت و از دست انسان انتقام جان انسا
ورت خود صیخته شود، زیرا خدا انسان را به خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ر

هر . ینه کشته شودهر که پدر و مادر خود را زند هرآ: "... در همين فصل آمده است." ساخت
هر که پدر و مادر . ته شودد و آن را بفروشد یا در دستش یافت شود هرآینه کشکه آدمی را بدز

ان، جدیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض و اگر اذیتی ... خود را لعنت کند هرآینه کشته شود
گرفته ... چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا

 و گوشت آن رد، گاو را سنگسار کنند یم بهردی یا زنی را شاخ بزند که او هرگاه گاوی م. شود
بود و صاحبش از آن  ليکن اگر گاو قبل از آن شاخزن می. را نخورند و صاحب گاو بی گناه باشد

آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نيز 
  ..."به قتل برسانند

کنند   با خدا و رسولش محاربه میکيفر کسانی که: "آمده است  ٣٢در قران سوره المائده، آیه 
کاری کنند این است که یا کشته شوند یا به دار کشيده شوند  کنند در زمين تبه و کوشش می

در . قطع شود) پای چپ و دست راست و یا بالعکس(و یا از جهت مخالف دست و پای شان



نفس را در یم که و در تورات بر بنی اسرائيل حکم کرد... : " آمده است  ٤۵همين سوره، آیه 
 چشم را در مقابل چشم، بينی را در مقابل بينی، گوش را در مقابل مقابل نفس قصاص کنند،

یابيم  با نگاه به تاریخ در می." هد بودگوش، دندان را در مقابل دندان و هر زخمی را قصاص خوا
. آمده است میکه در جوامع باستان به ویژه در شرق ميانه احکام موجود در قران به اجرا در 

پنداشتند و در قوانين جزائی خود،  آسيای صغير این احکام را الهی میپادشاهان همورایی در 
همين امروز تمامی این قوانين . دانستند ، شالق زدن و سوزاندن را مجاز می بدنیقطع اعضا
ق بوده بنا به احکام فقهی این قوانين مطل. آیند در کشورهای اسالمی به اجرا در میکمابيش 

ها اشاره شد، در  چه پيش از این به آن این قوانين چنان. شوند و حکم خداوندی محسوب می
.  اسالم با کمی تغيير آن ها را پذیرفتبر ظهور اسالم وجود داشتند و پيامجوامع بشری پيش از

در حقيقت، کاری که او انجام داد این بود که به زبان خدا سخن گفت و به این قوانين 
یک دهد  سالم در هر جرمی که فرد انجام میدر ا. های خدایی و ماورای طبيعی بخشيد یویژگ

فرد در سيستم قضائی اسالم، نخست در برابر خدا . شود نوع تجاوز به حق خدا محسوب می
  .مسئول است

  
  )اعدام(مرگتاریخچه طرح نظریه لعو مجازات 

  
گردد، اما بحث پيرامون  می برميالدی   ١٨ن به قرمجازات مرگ چه طرح نظریه لعو  با آن که تاریخ

های  های گسترده نخستين سال خی نيست و تنها بعد از اعدامیآن در ایران دارای پيشينه تار
ها و  ، در ميان برخی سازمان۶٧ های دسته جمعی تابستان خونين و به ویژه اعدام  ١٣۶٠دهه 

ی اولين بار در ميان روشنفکران قرن  برامرگ  مجازاتطرح نظریه لعو. محافل چپ مطرح گردید
مداران ایتالوی بود که  یکی از دانشمندان و سياست) ١٧٩٤- ١٧٣٨(سيزار بکاریا. رواج یافت ١٨

او طی سلسله نوشتاری .  را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و خواستار لغو آن شدمزگمجازات 
او . ت آن را مورد پرسش قرار داد و مشروعيگمرمجازات " در باره مجازات و مکافات"تخت عنوان

ها را به قتل  و اجرای آن رسما انسانگ مربر این باور بود که دولت با تصویب قانون مجازات 
 را نه تنها مانع بروز جنایت مزگاو حکم . رساند و سپس از مردم عکس آن را انتظار دارد می
نظرات این ).  ۵(شود نيز میدانست بلکه معتقد بود چنين عملی موجب گسترش آن  نمی

کاترینای دوم، امپراتور روسيه در . دانشمند تاثير زیادی بر روی روشنفکران معاصر خود گذاشت
این کميسيون مجازات . کميسيونی به وجود آورد تا در قوانين جزائی تجدید نظر کند ١٧۶٧سال 
و کرد و غ را لمزگجازات لئوپارد دوم در ایالت توسکان ایتاليا م  ١٧۶٨در سال .  را ملغا کردمرگ

به دنبال مبارزه  ١٨٢٧در سال .  پایان دادمرگسال بعد جوزف دوم، قيصر اتریش به مجازات 
 در جهان در این مرگدر انگلستان، اولين سازمان طرفدار الغای مجازات مجازات مرگ مخالفين 

 ، موج وسيعی از انقالب کبير فرانسه و تحوالت سيلسی بعد از آن در اروپا. کشور تاسيس شد
رهبران نخستين جنبش کمونيستی، مارکس و انگلس .  پدید آوردمرگگرایشات ضد مجازات 

 را به مثابه مزگعميقا به بررسی علل پيدایش جنایت در جوامع بشری پرداختند و مجازات 
ميراث عصر بربریت بشر مورد نقد و نکوهش قرار داده و آن را ناشی از ستم طبقاتی مطرح 

ای است در دست طبقات حاکمه برای   وسيلهمرگمارکس بر این باور بود که مجازات . دکردن
شود تا  ، حق حيات انسان نفی میمرگاو معتقد بود که در فلسفه مجازات . ارعاب شهروندان

. های زیادی با ادیان و سنت های اوليه دارد جامعه حل گردد و این فلسفه شباهتمشکل 
. کردند  مینیها قربا خدایان، برای خشنودی آنسان را در پيشگاه مثال در برخی جوامع ان

قعيت فرودست قرار دارد قربانی اکنون طبقات حاکمه به نام جامعه، انسان را که در مو
گوید نه طبقه حاکمه و نه جامعه حق ندارند انسانی را از زندگی محروم  مارکس می. کنند می
ای که  او در مقاله. دارد  اعالم میمرگد را با مجازات مارکس با صراحت کامل مخالفت خو. کنند

ای  این چه نوع جامعه: "...سيد، نوشتتریبون نيویورک به چاپ ر در نشریه دیلی  ١٨٨٣در سال 
را به عنوان خشونت خود ...شناسد و ری برای دفاع از خود جز جالد نمیاست که وسيله بهت

 لوایح به مجازات مرگ مشروعيت قوانين وکند؟ دولت با تصویب  قانون ابدی اعالم می
محکوم به مارکس خصلت طبقاتی این قوانين را از نگاه یک انسان ." کشد بخشد و آدم می می

انسانی که در مقابل ماشين دولتی قادر به دفاع از خود . دهد مرگ مورد قضاوت قرار می
جرائم را د و ارتکاب به دان یهای جنایت م  جامعه را عامل اصلی ایجاد زمينهمارکس. نيست



او معتقد است با اعمال خشونت، . داند های جامعه می ها و نارسایی ناشی از ناهنجاری
های اجتماعی حل  ها و نارسایی  نابسامانیمزگگستراندن حس انتقام و اجرای مجازات 

  .برای داشتن انسان سالم باید جامعه سالم ایجاد نمود. گردد نمی
خانمانی، نابرابری و تقسيم ناعادالنه   نيستند که فقر، گرسنگی، بیها ستاین تنها کموني

تحقيقات . دانند  را عامل بروز جنایت در جامعه میثروت و محروميت از امکانات و مزایای زندگی
افتند،  ت و جرائمی که در جامعه اتفاق میعلمی چند دهه اخير نشان داده است جنایا

کند اما قادر نيست  انسانی که شب و روز کار می. ندستهای احتماعی و طبقاتی ه پدیده
انسانی که تمام . تواند بکند سير کند، برای ادامه زندگی چه میشکم خود و خانواده اش را 

بيند و  خود بسته میروی را برای دست یابی به یک زندگی انسانی به " قانونی"راه های 
م امکانات اقليت محدودی قرار دارد و تمابيند که بحش عظيم درآمد و ثروت جامعه در دست  می

حلی را باید برای زنده ماندن  ریزی شده است، چه راه ها برنامه اجتماعی در خدمت به آن
عدالتی و فقر  بر جامعه نيست که مسبب جنایت، بیآیا این سيستم و نظام حاکم . برگزیند

 دوبار از فرد انتقام رگم با اجرام مجازات تدر حقيق ردم در جامعه است؟اکثریت عظيم م
 به گمرد و سپس با اجرای مجازات نکن او را از امکانات زندگی محروم میابتدا . دنگير می

  .دنده زندگی او خاتمه می
  

   باید لغو گردد)اعدام(مرگ چرا مجازات 
  

هایی است که حرمت و ازرش انسان را مورد تعدی و  ترین مجازات  یکی از شنيعمجازات مزگ
ه این عمل غيرانسانی، استدالل  برای توجيمرگپيروان نظریه مجازات . دهد ار میتجاوز قر

مجازات آنان معتقدند .  برای اصالح جامعه و اجرای عدالت استمرگکنند نفس مجازات  می
روی     شود و آالم ناشی از قتل بر ن مجرمين و کاهش جرم در جامعه می موجب ترساندمرگ
م این همان نظریه انتقام است که دولت به نيابت از مرد. بخشد ام میگان مقتول را التيدبازمان

این وارونه جلوه دادن عدالت و تالش برای تداوم ریشه . گيرد و جامعه از فرد مجرم انتقام می
این ادعا هيچ گونه تحقيقی که برای ". چشم در مقابل چشم"یعنی. انتقام در ميان مردم است

تری دنبال   هر کجا که این نظریه با شدت بيشبرعکُس، در. د ندارديت آن را ثابت کند وجونحقا
ام جویی به یک سنت منحوس شده است، نه تنها درد و دنج مردم التيام نيافته بلکه حس انتق

تحقيقات سازمان عفو . ای برای توجيه دستگاه آدم کشی در جامعه تبدیل شده است و وسيله
نه تنها موجب کاهش جرائم در جامعه نشده گ رم بين الملل نشان داده است که مجازات
تر  آید به مراتب بيش ها به اجرا در می  در آناین مجازاتاست، بلکه ميزان آن در کشورهایی که 

بر اساس همين تحقيقات، از سال . اند  را لغو کردهمرگاز کشورهایی است که مجازات 
 امریکا احيا شده است،  قوانين جزائی مجددا درمرگبه بعد، یعنی از زمانی که مجازات  ١٩٧۶
اما در این ایالت نه تنها ميزان جرائم و . ها در ایالت تگزاس به اجرا درآمده است ترین اعدام بيش

افزایش نشان  ١٩٧۶های قبل از  درصد نيز نسبت به سال  ٤۶قتل کاهش نيافته است بلکه 
به اجرا در  ١٩٧۶ اعدام از سال  ۶۵٠د حدوداری،   امریکا، این مهد دمکراسی سرمایهدر. دهد می

. درصد آن مربوط به چهار ایالت جنوبی این کشور از جمله تگزاس است  ۶٠آمده است که 
  مرگ، تحقيقات کارشناسی نشان داده است مجازاتمرگبرخالف نظریه طرفداران مجازات 

ا که  هر کجدر. دهد شود و قتل و جنایت را کاهش نمی موجب ترس و وحشت در جامعه نمی
  .آید، حجم جرائم نيز افزون تر است  به اجرا در میمرگمجازات 
هيچ طبقه ای و هيچ جامعه ای و .  نقض حيات و حق انسانی برای زیستن استمرگمجازات 

مجازات  که با جامعه ای. هيچ نيروئی و هيچ کسی حق محروم کردن کسی را از زندگی ندارد
ه معضالت اجتماعی پاسخ بدهد، یک جامعه غيرانسانی خواهد ب  و کشتن انسان ها میمرگ

جامعه ای است که اصل و مبنای خود را بر آدم کشی و نفی ارزش های . و بيمار است
يان گذاشت که حرمت و زندگی باید تالش کرد جامعه ای بن. انسانی بنيان گذاشته است

ها تخت هر نام و بهانه ای  انسانتل و شکنجه و کشتار و آزار در آن از ق. ها را پاس بدارد انسان
  .خبری نباشد

یکی از مضامين اصلی جامعه مدرن تفسير عقالئی وجود و حقوق انسان و رابطه آن با مفاهيم 
بازیابی مفاهيم و امکانات در صور قدیمی حيات یکی هم نقض آشکار سلب . اجتماعی است



دایی ترین خواست هر  ابتمرگلغو مجازات . حقوق انسان ها به داشتن حق حيات است
  .جامعه انسانی و متمدن است

  
گرفته معدوم دارد و از واژه بار منفی و تحقير کننده " اعدام" واژه  معتقد استنویسنده: توضيح

 به همين منظور تالش کرده تا آنجا که ممکن است از واژه مجازات مرگ به جای .شده است
  .   استفاده کند" اعدام"
  

  :یادداشت ها و منابع
 حقوق و جامعه شناسی، مسائل جامعه شناسی جزائی، هانری لوی یرول، ارمان کوویليه، -

   گزیده و ترجمه مصطفی رحيمی-ژرژ گوریچ
   مناسبات طبقاتی و احزاب با مذهب و کليسا، مارکس، انگلس، لنين-
  در دفاع از حق حيات و نفی مجازات اعدام، کاوه اميد۵-٤ عصر جدید، شماره های -
  "مجازات اعدام" ١١موعه آثار مارکس و انگلس، جلد  مج-
   استکهلم- مجازات وحشتناک، فرانک یوران هانس، انتشارات فریتز-
   قران، سوره المائده-
   ادوارفقه، مخمود شهابی، انتشارات دانشگاه تهران-
   تاریخ جوامع جهانی، یاشار مک کی هيل، جلد اول، انتشارات هوتون ميفيلين-
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