اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ،در دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﻴﺎت
ﺑﺎﺑﮏ ﻋﻤﺎد
ﺣﻠﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی از زﻣﺎﻧﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزهﺎی ﺧﻮد و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺑﺰار را ﺁﻣﻮﺧﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺣﺎﺿﺮ و ﺁﻣﺎدﻩ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺁن هﺎ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .اﺧﺘﺮاع ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺳﺎدﻩ از اﺑﺰاری ﺧﺎص
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﺑﺰار ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻻﯾﻪ هﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺪا
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
ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺁن اﻧﺴﺎنهﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﻗﻮاﻋﺪ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﻧﻮاع اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻤﻮراﺋﯽ در ﺁﺳﻴﺎی ﺻﻐﻴﺮ  ٢١٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺑﺰار ﻣﺸﺮوع در دﺳﺖ زﻣﻴﻦ داران ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ارادﻩ زﻣﻴﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽﺁوردﻧﺪ .در اﯾﻦ دوران ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ و زﯾﺮدﯾﻮار ﮐﺮدن ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰا و ﻧﻮع و ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن هﺎ در دوران هﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻤﺎن دوران اﺳﺖ .دوران اﻧﮕﻴﺰاﺳﻴﻮن ﯾﺎ
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﮐﻨﺪﻩ از هﻮل و هﺮاس و ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ادﺑﯽ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺁن وﺟﻮد دارد .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .رواﯾﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺟﺎم زهﺮ از
ﺳﻮی ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺁن زﻣﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ  ٧٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ادﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪﻩ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﺎزات و ﻣﮑﺎﻓﺎت را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو
ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاهﺐ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و
از اﯾﻦ رو ﺗﻼش ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺁن هﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺠﺎزات دوزخ و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی وادار ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﺎن هﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و وﺳﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻟﺖ و ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در دوران اﻧﮕﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺳﻘﻒ هﺎ و ﻣﻄﺮانهﺎ وﺳﺎﯾﻞ
اﻋﻤﺎل زور و ﻓﺸﺎر را ﻣﺪتهﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮیهﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ .هﺮ اﺳﻘﻔﯽ در ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻠﺤﺪان را
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ و اﺷﮑﺎل ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ)اﻋﺪام(در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ دارای
ﺗﻔﺎوتهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺁن را ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ رژﯾﻢهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﺁن را ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽرﺣﻤﯽ در ﻣﻼﻋﺎم و در ﭘﻴﺶ روی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد را در اﺗﺎق ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﻋﺪام
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ در اراﺋﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻔﺎوتهﺎﯾﯽ ﺑﺎهﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ هﺮ دو ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوران ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ
اﺟﺮا در ﻣﯽﺁورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی در ﺗﻌﺎرض ﺁﺷﮑﺎر ﻗﺮار دارد .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺁداب و
رﺳﻮم ﻣﺪرن اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺣﮑﺎم ادﯾﺎن اﺑﺮاهﻴﻤﯽ
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺁﯾﺎت ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻗﺼﺎص و ﮐﻴﻔﺮ و ﺁداب و ﺳﻨﻦ دوران ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻧﻔﺲ ﻗﺘﻞ و اﻧﺘﻘﺎم را زﻧﺪﻩ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎرﻩ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮگ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ادﯾﺎن اﺑﺮاهﻴﻤﯽ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻧﻈﺮﯾﻪ هﺎی ﺟﺰاﺋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺮگ)اﻋﺪام( ،ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺁن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﺟﺮم ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺟﺮم
اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﻴﻘﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﮐﺎر ﺳﺎدﻩای ﻧﻴﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ارزشهﺎ و ﻣﻌﻴﺎرهﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪهﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺮوﻩ و ﻃﺒﻘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار و اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ دارد ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪهﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﻨﻨﺪﻩ دارد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ارزشهﺎ و ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺎدی ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮعهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دوران ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ رﻓﺖ .در اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ارﺳﻄﻮ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮی ﯾﮑﯽ ازﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻓﻘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺁن را ﭘﺮورش ﻣﯽدهﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﻻزم ﺑﻴﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
واﺳﻄﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارادﻩ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪ و ﺗﺎ دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ هﻢﭼﻨﺎن ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران) (١٤٧٨-١۵٣۵ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺮم ﺷﺪ و ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .دورﮐﻴﻢ ،ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺮرﺳﯽهﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم واﻗﻌﻪای ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮم واﻗﻌﻪای
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺪارد .ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و هﻨﺠﺎرهﺎﯾﯽ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ هﻢ هﺴﺖ .او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺟﺮم را در ﺑﻨﻴﺎدهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ هﻤﻴﻦ
اﻋﻤﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوﻩ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ در هﻤﺎن ﮔﺮوﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺷﺮط ﺁﮔﺎهﯽ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ ،ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺎزات
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺠﺎزات را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰاﺋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺮای ﺁن
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود و ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﻴﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﺠﺎزات هﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ از ﺁن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و
ﻻﺗﻴﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ .اﺻﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﻴﻨﯽ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺟﺒﺮان اﺧﺘﻼﻟﯽ
ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺟﺮم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻩ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﺎدی ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮهﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم
ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ﭘﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﯾﺎ درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اوﺳﺖ .در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﻣﺮوز در ذهﻦ ﻣﺮدم ﺁﺷﻨﺎ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻊ ﺗﺮی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺁن از
ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺁن ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻓﻮﮐﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺠﺮم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮم اﺳﺖ .در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار هﺴﺘﻨﺪ .دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻖ ﺟﺰای ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﻖ ﺟﺰای ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺎﻟﻮدﻩ ﺣﻘﻮق
ﺟﺰاﺋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺁن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ
اهﻤﻴﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻓﺮد ﻣﺠﺮم اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻖ ﻧﺴﺒﯽ،
ﻣﺠﺎزات در ذات ﺧﻮد هﺪف ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻌﺪی ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻴﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ دو
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﻘﺎﺑﻞ هﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ،در ﺁن ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ او را در
وﺿﻌﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ هﻤﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ و
ﺣﻖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ .در ﻣﻮرد دوم ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﺟﺮم ،ﯾﻌﻨﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﺎزات
هﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻗﺪﯾﻤﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﺪف ﺁن ﺗﻬﻴﻪ
وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻗﺮن ١٩ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻌﺪهﺎ

ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺁنهﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎنهﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ هﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ژﻧﺘﻴﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ را در ژنهﺎی اﻧﺴﺎنهﺎ
ﺟﺴﺖﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮد را ﺟﺪا از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدهﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺘﺎﻟﻮی در ﻗﺮن ١٨ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺁﻟﻤﺎن هﻴﺘﻠﺮی ﺟﺰو ﺳﻴﺎﺳﺖ
رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ را در وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺁن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل روان اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺎل هﺎی ١٩٣٠در ﻣﻴﺎن روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان
اداری رواج ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰاﺋﯽ ﺿﻤﻦ رد ﺑﺎورهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ارﺛﯽ و ژﻧﺘﻴﮏ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻓﺮد را در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد را ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻧﻬﺎد ﻓﺮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮل روان ﺑﻴﻤﺎر ﺁدﻣﯽ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻈﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدم ﻣﻌﻴﺎرهﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﺘﻤﺎدات ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در ادﯾﺎن اﺑﺮاهﻴﻤﯽ
دﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺤﻠﻴﻞ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻴﺎن
ﭘﺪﯾﺪﻩهﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ دﻧﻴﺎ را درک ﮐﻨﺪ دﯾﻦ را ﺁﻓﺮﯾﺪ .دﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ دﻧﻴﺎی واروﻧﻪ ﻣﺎدی در ذهﻦ
ﺑﺸﺮ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ" :اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ)ﯾﻌﻨﯽ( ﺟﻬﺎن
ﺁﮔﺎهﯽ واروﻧﻪ را ﻣﯽﺳﺎزد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻬﺎن واروﻧﻪ اﺳﺖ و دﯾﻦ ﺗﺌﻮری واروﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
ﺧﻼﺻﻪای از داﯾﺮﻩاﻟﻤﻌﺎرف ﺁن اﺳﺖ ،ﺟﻮهﺮ ﺷﺮف ﻣﻌﻨﻮی ﺁن اﺳﺖ ،ﺷﻮر و ﺣﺮارت ﺁن اﺳﺖ،
ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺁن اﺳﺖ ،ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺁن اﺳﺖ ،ﺑﻨﻴﺎن ﮐﻠﯽ ﺗﺴﻠﯽ ﺁن اﺳﺖ ".در ﮐﺘﺎبهﺎی
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ)ﺗﻮرات( ،اﻧﺠﻴﻞ و ﻗﺮان در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪن ﻣﺬاهﺐ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺸﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوران ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدﻩداری را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری هﻢ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺁن
ﮐﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی در ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ازﺁنهﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﻴﺎری زﻣﻴﻨﻪهﺎ وﺳﻴﻠﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁن را ﻧﻴﺰ ،ﺗﺨﺖ
ﻋﻨﻮانهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
دﯾﻨﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﺰگ ،ﻗﺼﺎص ،ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﮔﺮدن ﺑﻪ هﻤﺎن ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮردﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ در ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ..." :هﺮ ﺁﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ و از دﺳﺖ هﺮ ﺣﻴﻮان ﺁن را
ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ و از دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺟﺎن اﻧﺴﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺮادرش ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ .هﺮ ﮐﻪ
ﺧﻮن اﻧﺴﺎن رﯾﺰد ،ﺧﻮن وی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺖ ".در هﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ..." :هﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را زﻧﺪ هﺮﺁﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .هﺮ
ﮐﻪ ﺁدﻣﯽ را ﺑﺪزد و ﺁن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ در دﺳﺘﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد هﺮﺁﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .هﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ هﺮﺁﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ...و اﮔﺮ اذﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن،
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭼﺸﻢ ،دﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪان ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض دﺳﺖ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺎ ...ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .هﺮﮔﺎﻩ ﮔﺎوی ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ را ﺷﺎخ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪﻣﯽرد ،ﮔﺎو را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺁن
را ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻴﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﺎو ﻗﺒﻞ از ﺁن ﺷﺎﺧﺰن ﻣﯽﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺒﺶ از ﺁن
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"...
در ﻗﺮان ﺳﻮرﻩ اﻟﻤﺎﺋﺪﻩ ،ﺁﯾﻪ  ٣٢ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ" :ﮐﻴﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در زﻣﻴﻦ ﺗﺒﻪﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دار ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ
و ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺷﺎن)ﭘﺎی ﭼﭗ و دﺳﺖ راﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ( ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .در

هﻤﻴﻦ ﺳﻮرﻩ ،ﺁﯾﻪ  ٤۵ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ... " :و در ﺗﻮرات ﺑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺲ ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ،ﺑﻴﻨﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﯽ ،ﮔﻮش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﻮش ،دﻧﺪان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺪان و هﺮ زﺧﻤﯽ را ﻗﺼﺎص ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ".ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻴﻢ
ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن هﻤﻮراﯾﯽ در ﺁﺳﻴﺎی ﺻﻐﻴﺮ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را اﻟﻬﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﺋﯽ ﺧﻮد،
ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺷﻼق زدن و ﺳﻮزاﻧﺪن را ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .هﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﮐﻤﺎﺑﻴﺶ در ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻩ
و ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭘﻴﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺁنهﺎ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﭘﻴﺶ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁن هﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﺧﺪاﯾﯽ و ﻣﺎورای ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ .در اﺳﻼم در هﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﻼم ،ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا
ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﻌﻮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ)اﻋﺪام(
ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﭼﻪ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﻌﻮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻗﺮن  ١٨ﻣﻴﻼدی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺁن در اﯾﺮان دارای ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﻋﺪامهﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎلهﺎی
دهﻪ  ١٣۶٠و ﺑﻪ وﯾﮋﻩ اﻋﺪامهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ  ،۶٧در ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭼﭗ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﻌﻮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻗﺮن
١٨رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻴﺰار ﺑﮑﺎرﯾﺎ) (١٧٩٤-١٧٣٨ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪاران اﯾﺘﺎﻟﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻣﺰگ را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﺁن ﺷﺪ .او ﻃﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﺗﺨﺖ ﻋﻨﻮان"در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات و ﻣﮑﺎﻓﺎت" ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺁن را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار داد .او
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ و اﺟﺮای ﺁن رﺳﻤﺎ اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﺮدم ﻋﮑﺲ ﺁن را اﻧﺘﻈﺎر دارد .او ﺣﮑﻢ ﻣﺰگ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺁن ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد) .(۵ﻧﻈﺮات اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎی دوم ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر روﺳﻴﻪ در
ﺳﺎل ١٧۶٧ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﺗﺎ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﺋﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮگ را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٧۶٨ﻟﺌﻮﭘﺎرد دوم در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﮑﺎن اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺰگ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺟﻮزف دوم ،ﻗﻴﺼﺮ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎن داد .در ﺳﺎل ١٨٢٧ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اوﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮﻓﺪار اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ .اﻧﻘﻼب ﮐﺒﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﻠﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﺁن در اروﭘﺎ  ،ﻣﻮج وﺳﻴﻌﯽ از
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺿﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﭘﺪﯾﺪ ﺁورد .رهﺒﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ،ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺰگ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻣﻴﺮاث ﻋﺼﺮ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﻧﮑﻮهﺶ ﻗﺮار دادﻩ و ﺁن را ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮای
ارﻋﺎب ﺷﻬﺮوﻧﺪان .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ،ﺣﻖ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺒﺎهﺖهﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ادﯾﺎن و ﺳﻨﺖ هﺎی اوﻟﻴﻪ دارد.
ﻣﺜﻼ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎن را در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی ﺁنهﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮودﺳﺖ ﻗﺮار دارد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ اﻋﻼم ﻣﯽدارد .او در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ١٨٨٣در ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﻠﯽﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻴﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ..." :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺟﺰ ﺟﻼد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و...ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺁدم ﻣﯽﮐﺸﺪ ".ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را از ﻧﮕﺎﻩ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﻟﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ را

ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺰگ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽهﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺛﺮوت و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺪ دهﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ،
ﭘﺪﯾﺪﻩهﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﮑﻢ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش را ﺳﻴﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
راﻩ هﺎی "ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" را ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و
ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺶ ﻋﻈﻴﻢ درﺁﻣﺪ و ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺖ اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺤﺪودی ﻗﺮار دارد و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺁنهﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭼﻪ راﻩﺣﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺁﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻓﻘﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؟ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ اﺟﺮام ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ دوﺑﺎر از ﻓﺮد اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .اﺑﺘﺪا او را از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ او ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ )اﻋﺪام( ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد
ﻣﺠﺎزات ﻣﺰگ ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﻴﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ازرش اﻧﺴﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻌﺪی و
ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .ﭘﻴﺮوان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺁﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و ﮐﺎهﺶ ﺟﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺁﻻم ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺘﻞ ﺑﺮ روی
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺘﻮل را اﻟﺘﻴﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ هﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از ﻣﺮدم
و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﺮد ﻣﺠﺮم اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﯾﻦ واروﻧﻪ ﺟﻠﻮﻩ دادن ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺪاوم رﯾﺸﻪ
اﻧﺘﻘﺎم در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ"ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ" .ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺁن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﻋﮑﺲُ ،در هﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺶﺗﺮی دﻧﺒﺎل
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درد و دﻧﺞ ﻣﺮدم اﻟﺘﻴﺎم ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺤﻮس
و وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁدم ﮐﺸﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎهﺶ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺪﻩ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻴﺰان ﺁن در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات در ﺁنهﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮ
از ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،از ﺳﺎل
١٩٧۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻣﺠﺪدا در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﺋﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﻴﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،
ﺑﻴﺶﺗﺮﯾﻦ اﻋﺪامهﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﺋﻢ و
ﻗﺘﻞ ﮐﺎهﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ  ٤۶درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلهﺎی ﻗﺒﻞ از ١٩٧۶اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ .در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻬﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺣﺪود  ۶۵٠اﻋﺪام از ﺳﺎل ١٩٧۶ﺑﻪ اﺟﺮا در
ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶٠درﺻﺪ ﺁن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﯾﺎﻟﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﮐﺎهﺶ ﻧﻤﯽدهﺪ .در هﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽﺁﯾﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰون ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻧﻘﺾ ﺣﻴﺎت و ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ .هﻴﭻ ﻃﺒﻘﻪ ای و هﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای و
هﻴﭻ ﻧﻴﺮوﺋﯽ و هﻴﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ را از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎن هﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪهﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺁدم ﮐﺸﯽ و ﻧﻔﯽ ارزش هﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎنهﺎ را ﭘﺎس ﺑﺪارد .در ﺁن از ﻗﺘﻞ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺁزار اﻧﺴﺎنهﺎ ﺗﺨﺖ هﺮ ﻧﺎم و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻘﻼﺋﯽ وﺟﻮد و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و راﺑﻄﻪ ﺁن ﺑﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺻﻮر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﻴﺎت ﯾﮑﯽ هﻢ ﻧﻘﺾ ﺁﺷﮑﺎر ﺳﻠﺐ

ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن هﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ .ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ هﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ واژﻩ "اﻋﺪام" ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ دارد و از واژﻩ ﻣﻌﺪوم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از واژﻩ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺟﺎی
"اﻋﺪام" اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰاﺋﯽ ،هﺎﻧﺮی ﻟﻮی ﯾﺮول ،ارﻣﺎن ﮐﻮوﯾﻠﻴﻪ،ژرژ ﮔﻮرﯾﭻ -ﮔﺰﯾﺪﻩ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﻴﻤﯽ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺣﺰاب ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ و ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،ﻟﻨﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ۵-٤در دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و ﻧﻔﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﮐﺎوﻩ اﻣﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﺟﻠﺪ "١١ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام" ﻣﺠﺎزات وﺣﺸﺘﻨﺎک ،ﻓﺮاﻧﮏ ﯾﻮران هﺎﻧﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﯾﺘﺰ -اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﻗﺮان ،ﺳﻮرﻩ اﻟﻤﺎﺋﺪﻩ ادوارﻓﻘﻪ ،ﻣﺨﻤﻮد ﺷﻬﺎﺑﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﺎﺷﺎر ﻣﮏ ﮐﯽ هﻴﻞ ،ﺟﻠﺪ اول ،اﻧﺘﺸﺎرات هﻮﺗﻮن ﻣﻴﻔﻴﻠﻴﻦ -در ﺑﺎرﻩ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺠﻴﻞ هﺎ ،ﮐﺮی وﻟﻒ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮﯾﺪ

