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مروری بر تاریخ مجازات اعدام

مقدمۀ ناشر

مجازات اعدام که سخت ترین مجازات است از دیر باز موضوع
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

مسرررئله را از ریشرررهمای هن ،یعتررری برررا

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

هغررراز از سرهشرررههمای تهررردنمان پررری

ررده تبرردیل

اوام م گرفت :یعتی از اورورل م ،هترن

بحررث در مررورد ایررن مجررازات را برره بحیرری سررخت و پ

و ُرم .سررپس در بسررتر زمرران ،بررا ت ک رد

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

برررر زمانمرررای سرنووتسررراز -بررردون

امررروز ،اپاپر یری انسرران و جبررران ناپر یری اعرردام در مررورت

ادعررای جررامع بودنشرران -سررفر ارروام م
کرد تا به وضرع ت امرروزی مجرازات

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

مرگ در ج ان برس م که در این براره

اپرررا حزومرررت از مسرررئود اجررررای عررردا ت در جامعررره بررره عامرررل

به ویژه سخن بس ار است.

جتایت تبدیل مری ورود .و اگرر حزومرت ،کره انحعرار اعهراد وروۀ
و ریه جامعه را در دست دارد ،مبدد بره عامرل جتایرت در کشرور

ژان-ماری کَربَس

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.
استفادۀ بی محابای ووۀ وضائ ه جه وری اسالمی ایران از مجازات اعردام ،ایرن کشرور را در مردر
کشور مای اعدام کتتده به نسبت جهع تشان ورار داده است .پس از پ روزی انقالب اسالمی در ساد
 ،١٣٥٨مقامرات انقالبرری کشررور ،از مجررازات اعرردام بررای ارعرراب مررردم و اررامو

کررردن مخا فررت

مای س اسی و سرکوب اح اب دیگر استفاده کردند و م اران نفر را به جواه مرای اعردام سرپردند.
این اعدام ما در پتج ساد ّاود 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
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اواار دمۀ وعت که باز اعدام مای س اسی ف ونی یافت و هتدین م ار زندانی س اسی مخف انه در
زندان مای کشور به دار هویخته ودند.
همررار اعرردامما در ایررران در ه ررار دمررۀ اا ررر نوسرران داوررته اسررت ،ا ّمررا در دمررۀ اا ررر وررامد افر ایش
مدور احزام اعدام به ویژه برای مت هان به جرایم مربوط به مواد مخدر بروده ایرم در مرورتی کره
مس ر تحود عهومی در کشورمای ج ان به سوی تعل ق و ا غای این مجازات بوده است.
تبدیل مجازات اعدام به اب اری برای ن ل به امداف سااتار نظرام وضرایی جه روری اسرالمی ایرران
را دهار مسائل م من کرده است .یزی از ویژگی مای این نظام نظام ب گانگی کادر مای هن با علرم
جدید حقوق است که در ورون اا ر وزل گرفته و در ایران ن پس از پ روزی انقالب مشروطه و
با امالح امر وضا و ت س س دادگستری مدرن ن ادیته وده برود .مقاومرت وضرات تحعر ل کررده و
وکالی کشور در برابر استفادۀ ابر اری از امرر وضرا ،رمبرران انقالبری را بره پاکسرازی بسر اری از
وضات ورزیده و تحع ل کردۀ کشور از ووه وضائ ه وا داوت  .مه تر ن پروانرۀ بسر اری از وکرال
غو ود .افرادی که جایگ ین هنما ودند پایبتد به مروازین حقرووی و رویرۀ وضرایی عادلنره نبودنرد و
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
حقووی مدرن و موازین وررعی ،و بردون رعایرت حقروق مرت م مرادر مری کردنرد .بره طوریزره وروۀ
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.
اگرهه در واکتش به اشونت دو تی و سر اسرتفاده حزومرت از مجرازات اعردام ،بسر اری از فعرالن
مدنی و سازمان مای ایرانی حقوق بشر اوامان تعل ق و یا ا غای مجرازات اعردام مسرتتد ،ا ّمرا بحرث
در مورد مجازات اعدام در جامعه به سپحی که لزم است نه تت ا در افزار عهومی بلزره در م ران
فعالن مدنی و حقوق بشر ،نرس ده است.
بنیاد عبدالرحمن برومند کره از بردو ت سر س اواسرتار غرو مجرازات اعردام بروده اسرت ،در کتابخانرۀ
ا زترون زی بت اد مجهوعهای را به مسائل و بحث مربوط بره مجرازات اعردام ااتعرا

داده اسرت.

بت اد مهواره کووش کرده است که مباحث مربوط به مجازات اعدام را به زبان فارسی ترجهره کترد
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و دراات ررار عهرروم بگر ارد .از سرراد  ١٣٩٤بت رراد کررارزاری برره راه اندااترره اسررت برررای ایجرراد بحررث
دربرراب مجررازات اعرردام درفضررای عهررومی .مرردف ایررن کررارزار بررسرری مسررئلۀ مجررازات اعرردام از
زوایای مختلف است و جلب توجه افزار عهومی و مسئولن وضایی کشور به مشرزالت مربروط بره
این مجازات .از جهله ّاو ن تو دات این کارزار ویدیومایی است که توجره عهروم را بره نقرن هیر ن
دادرسرری عادلنرره و مرردور وررتاب ده و اودسرررانه احزررام اعرردام جلررب میکتررد و یررا بررر عرردم کررارهیی
مجررازات اعرردام در مبررارزه بررا معضررل واهرراق و معرررف مررواد مخرردر ت ک ررد دارد .عررالوه بررر ایررن
وی دیوما ،بت اد برومتد با کسرب اجرازه و سرپار فرراوان از اسرتاد حقروق دانشرگاه مونتپو ره فرانسره،
ژان-ماری کَر َبس ) ، (Jean-Marie Carbasseو انتشارات دانشگامی فرانسره ) ، (PUFترجهره
کتاب مجازات اعدام را متتشر میکتد.
اسررتاد کررربس در ایررن کترراب ،مجررازات اعرردام را از متظررر ترراریخی از دوران باسررتان تررا برره امررروز
بررسی کرده است .او این مجازات را از دو م ار ساد پ ش که در ب شرتر تهردن مرا ،بره میابره حرق
غریضرری انتقررام وررتااته وررده بررود ،تررا برره امررروز کرره موضرروع بحررث و وررتاات از نظررر ااالورری،
روانشتااتی ،جامعه وتااتی ،س اسی ،فلسفی و حقووی است مررور کررده اسرت .پژومشرگران بت راد
توض حات لزم برای روون ودن متن و هوتایی با وخع ت ما و ووایعی که بدان اواره ورده اسرت
را به مورت پاوروی به متن اضافه کرده اند.
بت اد عبدا رحهن برومتد این متن برا ارز

را کره توسرم مهزرار بت راد رضرا نامرحی از فرانسره بره

فارسی ترجهه وده است به فعالنی که در ایران برای تعل ق مجازات اعردام کوورش مری کتترد تقردیم
می کتد ،با این ام د که مقامات وضایی کشور ن به این نوورته هموزنرده توجره کتترد و عهلزررد ارود
را در بستر یک تاریخ دو م ار سا ه بستجتد.
بت اد عبدا رحهن برومتد
م ر ١٣٩٥
***
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پیش گفتار

مجازات مرگ ،یزی از سادهترین و در ع ن حاد ،از دووارترین موضوعما اسرت .مایرۀ اشرتودی
هموزگررراران دب رسرررتانی اسرررت کرررره دانشهمررروزان برررا عالورررره در برررارۀ هن سرررخنپردازی میکتتررررد
سخنپردازی مایی که هتدان بدیع ن ستتد ،هتان کره ارود موضروع ،راه معرادره بره مپلروب را براز
میکتد .براری میگویترد «بری حامرل اسرت» .براری دیگرر بره دنبراد آلفوننس کوار ،1میگویترد «در
دوران ما« » ....تهدن ،پ شررفت« .» ....بگر ار هوایران واترل ورروع کتترد » کوتراه ایتزره ،مجرازات
مرگ موضوعی است که کم و ب ش ،مر کس عق ده وزلیافته در باره هن دارد ،عق دهای کره ب شرتر
در سپح میماند.
با و جود این ،پاسخ این پرسش که هیا جامعه حرق دارد واترل یرا مرر تب زرار اپرنرای دیگرری را بره
وتل برساند ،هتدان ساده ن ست .اگر غا ب تهدنما بره مجرازات اعردام دسرتیازیدهاند ،ایرن کرار کرم و
ب ش به مورت طب عی و بی هنزه تالوی برای توج ه عقالنی هن به ارج دمترد انجرام گرفتره اسرت.
در واوع ،واعدۀ عهومی در کل ۀ تهدنمای پ شر ن ایرن بروده کره واترل سر اوار مررگ اسرت .اعردام در
هغاز ،متوز مجازاتی دو تی (از سوی جامعه) محسوب نهیورد ،هررا کره ارانوادۀ وربرانی مجرازات
میکرد ،و بتابراین مجازاتی وخعی بود .در ایتجا با پدیدهای سر و کار داریم که گاه «حق» انتقرام
نام ده میوود ،که در حق قت ،ب شتر بازتاب و واکتش یا ضدحهلهای وبهغری ی است.
ا ّما مر وتلی ،در ساسلۀ بیپایانی از انتقامجوییمای پی در پی ،ا اما ً وتلی دیگر میطلب رد .بسر اری
از جامعرررهمای ابتررردایی ،در مرحلررره ای از تررراریخ تحرررود ارررود ،پرررس از هورررتایی برررا ایرررن اشرررونت
مهه جاحاضر ،و با د بستگی بت ادی به م انت نفس ،توانستتد ایرن بره امرپالح «حرق» انتقرام را برا
امل توازن یا تقابل محدود کتتد :یعتی با «وانون» وعا

 .2از این پس ،انتقام تت ا به م ان هس ب

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

 ،Alphonse Karr - 1نویسنده و روزنامهنگار فرانسوی (.)١٨٩٨-١٨٠٨
 ،loi de talion - 2در زبان التین : talioهمریشه  ،talisبه معنی برابر است.
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جان در برابر جان ،که سپس بدان اوام م رسر د .امرپالح «جران در برابرر جران» ،در وترل نفرس،
دو قا ً به معتی جان یک نفر در برابر جان دیگری است .و لزمرۀ ایرن کرار ایرن اسرت کره زمرانی کره
انتقام نخست ن وتل گرفته ود ،انتقامگ رنده که دست به عهل مشرروعی زده ،دیگرر نبایرد نگرران جران
اود باود .برای جامعهما ،استیتائا ً این محدودیت را نپ یرفتتد .برای نهونه ،مهانطور که اسهاع ل
کاداره در کتاب "هوریل وزسته" توض ح میدمد ،در ه بانی ودیم ،مروتلی ،زیر نام غ رت اانواده،
ضرورتا ً وتل دیگری را به دنباد داوت .ایرن ور وه در متراطق کومسرتانی ج یررۀ ُکررر ن ر زمرانی
دراز ،با مف وم کم و ب ش ناروون واندتا (انتقام) رایج بود.
یزی از نخست ن نشانهمای تحود در جوامع ،پ دایش «ودرت» عهومی است (که بعدما دو ت نام رده
را مهتوع میکتد .بردین ترت رب ،گر ار از انتقرام

ود) .این ودرت نوین ،انتقامگ ری به دست اوخا

وخعی به «پ گرد به نام جامعه» مورت میگ رد .یعتی به نظامی که در هن ،جامعه برا ور وهمای
گوناگون ،ناوضان وواعد زندگی جهعی را ک فر میدمد .هت ن است که «امر عهومی» (ررپوبل زا
در امپراتوری ُرم) انحعار کاربست مجازات ،و نخست ،ودیدترین هن یعتری مجرازات اعردام را از
هن اود می کتد .مجرازات مررگ کره در زراداانرۀ سررکوب برالترین جایگراه را دارد ،واپسر ن ک فرر
است .هن را سرمجازات ) (peine capitalن مینامتد ،هرا کره بره یرک معترا ،ضرربه برر «سرر»
محزوم وارد میوود.3
با وجود این ،ووان ن و کار ووه وضائ ه ،در دوران مای مختلف ،کم و ب ش از این یرا هن مالحظرات
ت ر میپ یرند و مجازات مرگ را با هسرانی کهترر یرا ب شرتری بره اجررا میگ ارنرد .اپرای ب رگری
اوامد بود اگر این سخن ایرینگ 4را که میگوید« :تاریخ مجازات ،تاریخ غو مداوم هن است» ،بره
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.
پس مسئله را از ریشهمای هن ،یعتی با هغاز از سرهشههمای تهدنمان پی اوام م گرفرت :یعتری از
اورول م ،هتن و ُرم .سپس در بستر زمان ،با ت ک د بر زمانمرای سرنووتسراز -بردون ادعرای جرامع

 caput -3و  ،capitisدر التین به معنای سر است.
 )١٨٩٢-١٨١٨( Rudolf von Jhering - 4حقوقدان آلمانی.
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بودنشان -سفر اوام م کرد تا به وضع ت امروزی مجازات مرگ در ج ان برس م کره در ایرن براره
به ویژه سخن بس ار است.

***
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فعل نخست

مجازات مرگ در دوران باستان

کتاب مقدس ،یننان ،روم
 .١میراث کتاب مقدس
باید با کتاب مقدر هغازید که ستّت مس حی در هن ،دو بخش را از مم متهای میکتد  :ع د عت ق (یا
ترورات عبرانری) و ع ررد جدیرد ( پ رام مسر ح و نخسرت ن تفسر رمای هن) .در حررا ی کره نخسرت ن بخررش
کتاب مقدر (تورات) حاوی بتدمای حقووی بس اری است که گاه به ورزل ورانون تتظر م وردهاند ،ا ّمرا
انج ل ،به ج هتد مورد کامالً مشخعی که مس ح اواسته ووان ن ودیم را تفسر ر و یرا حترا غرو کترد،
تقریبرررا ً بررره کلررری عررراری از احزرررام مررررفا ً حقرررووی اسرررت .بترررابراین ،از دورانررری ترررا دوران دیگرررر،
سایهروورنمایی وجرود دارد کرره براری از هنمررا ،دسرت کرم غ رمسررتق م ،بره مجررازات مررگ مربرروط
میووند.

الو ..عدود یودی  .تررورات عبرانری حراوی احزررام ک فرری بسر اری اسرت کرره مجرازات مررگ در م رران
هن ما ،جایگاه م هی دارد .این کتاب اطالعات جا بی دربارۀ حقوق ملت ی رود از هغراز تراریخ هن بره
دست میدمد که بعدما در پ زر اوترداری ادغرام میورود کره بت راد اندیشرهمای هبرا کل سرا و متفزرران
مس حی تا به امروز است .پس جا دارد اندکی در این باره درنگ وود.
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ع د ودیم ،در بر گ رندۀ هتدین «کتاب» است که در دورهمای مختلفی نوورته وردهاند ،و تراریخ برس
درازی را گ ر ار

دوم پ ر ش از
میدمتررد کرره از م رراجرت نخسررت ن پدرسررالر ،ابرررام م ،در م ر ارۀ ّ

دوم پ ش از م الد به درازا میکشد.
م الد ،تا هارین نبردمای پادوامی ی ودا برای استقالد در ورن ّ
در دوران پدرسالری ،نه ملتی در کار است و نه دو تی .دوران اانوادۀ ب رگ است و بس .رئ س
طایفه ،مانتد مر جامعهای از این نوع ،سرنووت مررگ و زنردگی اعضرای جهرع را در دسرت دارد.
هتر ن اسررت کرره ابرررام م برره فرمرران ارردا ،میاوامررد فرزنررد اررود ،اسررحاق را برره نشررانۀ فرمررانبرداری
وربانی کتد (پ دایش  .)١٠-١- ،٢٢انتقرام در م ران گروهمرای ارانوادگی واعرده اسرت و دسرت کرم در
دورانمای ودیمتر ،محدودیتی ندارد « :اگر برای وائن مفتهتدان انتقرام گرفتره ورود ،مرهیتره بررای
هررک ،مفتادومف رت هترردان » (پ رردایش  .)٢٤-٢٣ ،٤ایررن واعررده در مررورد وتررل نفررس ،سرراده اسررت :
« مرکه اون انسان ری د ،اون وی به دست انسان ریخته وود ،زیرا اردا انسران را بره م ئرت ارود
هفرید» (پ دایش  .)٦ ،٩بعدما ،با اف ایش جهع ت و اسزان در سرزم ن اود ،سازماندمی مشرترکی
که نخست ن مرحله از تشز ل دو ت است ،انتقامگ ری را محدود کرد .این محدودیت براسرار امرل
وعا

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

امل را در هتدین مورد بره ورزل مروج «جران در برابرر جران» ،بره ویرژه در هیر ن اتحراد (ارروج
 )٢٥-٢٣ ،٢١مپرح کرده و در سفر لویان ( )٢١-١٧ ،٢٤و تیت ه ( )٢٢ ،١٩بازگفته است .ا بته
تفس ر امپالحمایی که در هی ن اتحاد 5همده ،کاری اسرت برس دوروار« :جران در برابرر جران ،هشرم
در برابر هشم ،دست در برابر دست ،پا در برابر پا ،سواتگی در برابر سواتگی ،زام در برابرر
زام ،پهه در برابر پهه» .از هنجا که هیهمای  ٢٣تا  ٢٥پس از موردی همده که به سقم تعادفی
فرزند توسم وخعی دیگر مربوط میوود (هیۀ  ،)٢١میتوان ف ه د کره هررا بررای مجرازات سرقم
تعادفی ،و سپس وارد کردن جراحات بدنی غ رعهد ،به سرادگی ،پرداارت تراوان مرا ی تع ر ن ورده
است .با این حاد ،در م ر بودن وانون وعا
هوزار است که وعرا

 ،برای جرایم غ رعهدی تردیدی روا نهیوود.

وترل عهرد ،ه ر ی جر مجرازات مررگ ن سرت .از مهر نرو ،هتردین برار بره

مراحت همده است« :مرکه انسانی را ب ند و او به رد ،مرهیته کشته وود» (اروج « )١٢ ،٢١و
مرکسی که هدمری را ب نرد کره به ررد ،ا بتره کشرته ورود» (لویران  .)١٧ ،٢٤تت را اگرر وترل غ رعهرد
 ،Code de l’Alliance - 5ودیهیترین مجهوعهای است که از احزام م کور در ع د عت ق گردهوری وده است.
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باوررد ،مجرررم میتوانررد بررا پترراه گرررفتن در ور ر ،و جبررران اسررارت اررانوادۀ مقتررود از راه مررا ی ،از
«تقا

اون» االمری یابرد (تیت ره  ،١٩از  ١ترا  ،١٣و بره روورتی در ارروج  .)١٣ ،٢١ا ّمرا ایرن

ور وۀ حرل و فعرل مسرئله ،در مررورد وترل عهرد ،بره سررعت کترار گ اورته میورود« :و مر

فدیره برره

عوض جان واتلی که موجب وتل است ،مگ رید بلزه او ا بته کشته وود» (اعداد .)٣١ ،٣٥
اعهاد مجازات مرگ در ع د عت رق ،متحعرر بره مرورد وترل نهیورود .پاسرخ تروم ن بره اردا ،مانترد
بتپرسررتی (یعترری پ ررروی از ک ر ش و هی ترری دیگررر) ،کفرگررویی ،جررادوگری ،نق رن اسررتراحت روز
سبَت ....ن مرگ است « :مرکه در روز سبَت کار کترد ،مرهیتره کشرته ورود» (ارروج  ،)٥ ،٣١و
غ ره .مه ن سختگ ری در موارد دیگر ن در نظر گرفته وده است ،مانتد جررایم جتسری ،بره ویرژه
زنا ،که می تواند به سالمت ،پاکی و الو

اون اانواده هس ب زند « :اگر مردی یافت وود که برا

زن وومرداری مهبسرتر ورده باورد ،پرس مرردو یعتری مرردی کره برا زن اواب رده اسرت و زن ،کشرته
ورروند» (تیت رره  .)٢٢ ،٢٢ا ّمررا مه ر ن مجررازات برررای مهجتسررگرایی ،زنررای بررا محررارم ،ن دیزرری بررا
ح وانررررات ،و حتررررا مرررروردی هررررون «مهبسررررتری بررررا زن در زمرررران عررررادت مامانرررره» (لویرررران ،٢٠
١٠تا ...)٢١-ن مقرر وده است.
ع د عت ق مجازات اعدام را در موارد بس اری مه ون الو

و پاکی جهعی مپرح میکتد :بتا به

گفتهای که به ادا نسبت داده وده ،اداوند به ووم اود میگویرد «پرس بردی را از م ران ارود اروامی
راند» (این امپالح بارما در تیت ه تزرار ورده اسرت) .بره مهر ن د رل اسرت کره بره محرن مشرامدۀ
نقن وانون ا ی ،از اود ووم اواسته میوود که مجازات لزم را اعهاد کتد .و و وۀ عادی اعدام
ستگسار است تا اعلت جهعی ک فر را تا هنجا که مهزرن اسرت بره طرور مشرخ

نشران دمرد .بردین

سان ،هنجا که عضوی از اانواده به یک ی ودی پ شت اد میدمد که به ادمت اردای دیگرری درهیرد،
« ا بته او را به وتل رسان ،دست تو اود به وترل او دراز ورود و بعرد دسرت تهرامی وروم» (تیت ره ،١٣
 .)١١-١٠بعدما احزام اسالم ن از این امود ت ر پ یرفت و زن زناکار س اوار ستگسار گردیرد
(و متوز در کشورمایی که وانون ورع حاکم است ،س اوار ستگسار است).
پ رس اگررر احزررام عبرانرری هت ر ن ورردید برره نظررر میرسررتد ،و اگررر ع ررد عت ررق بارمررا از مجازاتمررای
مو تای ،و حتا وحش انه سخن میگوید (به ویژه در کتابمای «تاریخی»ا  ،که مجرازات مررگ و
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ک فرمای بس ار اشن به فراوانی تومر ه میوروند) ،ا ّمرا در ده فرمران (ارروج  )٢٠فرمرانی وجرود
دارد کره مرریحتر از هن مهزرن ن سرت « :وترل مزرن! »(  . ) Non occidesهتر ن اسرت کره اردا
ارز

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

توم همای حقووی موسی بس ار فراتر میرود ،م را ی برای اود میسازد.
ب -عدد جدید .کالم مسر ح در مقایسره برا «احزرام عت رق» ،نروعی انقرالب اسرت .او بری هنزره احزرام
عت ق را یزسره غو کتد ،وانون عشق و محبت را پ ش می کشرد («بره ورها حزهری ترازه مریدمم کره
یزدیگر را م ر بورزید  ،»...یوحتا  ،)٣٤ ،١٣و از این راه امزان میدمد تا هن حزم نره «کلهره بره
کلهرره» بلزرره بررا توجرره برره «روح» هن تفسر ر وررود .از ایررن پررس ،نوعدوسررتی و ن زوکرراری در کررانون
متاسرربات اجتهرراعی نشررانده میوررود و زنرردگی اجتهرراعی ،اساس را ً برره وررزلی مسررا هتهم درمیهیررد.
ممپ هانی و نوعدوستی ایرن اسرت «برنامره»ای کره دیرن ترازه بره پ رروان ارود ،و از هنجرا کره دیتری
ج انرواسررت ،برره مهررۀ انسررانما پ شررت اد میکتررد« :اووررا برره حرراد مررلحکتتدگان ،زیرررا پسررران ارردا
اوانررده اوامتررد وررد» (انج ررل مترری  .)٩ ،٥نت جررۀ طب عرری ایررن پ ررام ،محزوم ررت هوررزار رو مررای
انتقامجویانررۀ پ شرر ن ،و حتررا محزوم ررت «وررانونی ورردن» هن رو مررا برره مررورت وعررا

اسررت:

«وت دهاید کره گفتره ورده اسرت" :هشرم در برابرر هشرم و دنردان در برابرر دنردان" .ر زن مرن بره ورها
می گویم که با وریر مقاومت نزت د بلزه مرکه به راسارۀ راست ترو زنرد ،دیگرری را ن ر بره سروی
او گردان( »...متی  .)٣٩-٣٨ ،٥ملح به معتی میبتتر هن ،هوزارا ضررورت بخشرایش را ن ر بره
دنبرراد دارد :بخشایشرری کرره مس ر حی نیررار برررادر

میکتررد ،ورررط بخشایشرری ن ر مسررت ک ره اررود او

میتوانررد از ارردا انتظررار داوررته باوررد«( .برردمیمای مررا را ببخشررا هتانزرره مررا ن ر برردمزارانمان را
میبخشای م»( ،متی  .)١٢ ،٦اوام م دید که این دراواست در هی ن ک فری وررون وسرپای مسر حی
هه معتایی دارد.
مس ح به این احزام بلتد نظرانه بستده نزرد .او دسرت کرم دو برار ،مخا فرت ارود را برا مف روم پ شر ن
ک فر ،به طور مشخ

نشران داد .ورتااته تررین مرورد ،داسرتان زن زناکرار اسرت« :ناگراه کاتبران و

فریس ان زنی را که به متگام زنا گرفتار وده بود ،پ ش او هوردند و او را در م ان برپا داورته ،بردو
گفتتد" :ای استاد ،این زن در ع ن عهل زنا گرفتار وده است و موسی در تورات به ما حزم کررده
است که هت ن زنان ستگسار وروند .ا ّمرا ترو هره میگرویی » و ایرن را از بررای هزمرودن او گفتترد ترا
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ادعایی بر او پ دا کتتد .ا ّمرا ع سری سرر بره زیرر افزترد و بره سرانگشرت ارود برر زمر ن مینوورت .و
هون در س اد کردن امرار نهودند ،راست ود و ایشان را گفت" :مرکه از وها گتاه ندارد اود بر
او ستگ اندازد )...( ".با این سخن ،از مشایخ وروع کرده تا بره هارر ،یرک بره یرک ب ررون رفتترد»
(یوحتا  .)٩-٣ ،٨این رویداد با بخشودن مرریحی بره پایران میرسرد « :ای زن هن مردع ان ترو کجرا
ودند مر زس ترو را محزروم نزررد ( )...مرن ن ر ترو را محزروم نهریکتم .بررو دیگرر گتراه مزرن»
(یوحتا .)١١-١٠ ،٨
رویررداد کهتررر وررتااتهای را ن ر ینیووا نقررل کرررده اسررت کرره برره ایررن بحررث مربرروط میوررود :ع سرری و
واگردانش در راه اورول م وارد برالد سرامریان وردند ،ا ّمرا سرامریان جرای ندادنرد .و هرون یعقروب و
یوحتا این را دیدند به ع سی گفتتد« :ای اداوند هیا میاوامی بگوی م که هتش از هسهان ببارد ،اینما
را فروگ رد هتانزه الیاس ن کرد » ا ّما ع سی هنان را نزوم د و بره روسرتای دیگرری رفرت ( وورا
.)٥٦-٥٤ ،٩
اواره به ا ار پ امبر ،تت ا در روایت ودیهی ع د عت ق به زبان لت ن ( (Vetus Latinaوجرود دارد،
و در نسخهمای رایج کتاب مقردر دیرده نهیورود (نسرخهمای امرروزی ع رد عت رق ن ر هن را نادیرده
گرفتهاند) .استتادی است به کتاب دوم پادوامان ،هنجا که ا ار از هسهان هتش میطلبد تا بر سر ٥٠
سربازی که عتقرون پادواه عل ه او گس ل کرده ،نازد وود .فرمانده پتجاه سرباز از او اواسرت کره
به کاخ وامی برود .ا ار پ امبر م ربانانه پاسخ داد« :اگر من مرد ادا مستم ،هتش از هسهان نازد
وده ،تو را و پتجاه نفرت را بسوزاند » و این اواست در حظره اجابرت ورد .مهر ن واوعره هترد برار
دیگر تزرار گردید (کتاب دوم پادوامان  ١٢ ،١و بعد) .در ورون وسپا ،حقوودانان در این روایرت
(که از طریق اگنستین یدیس وتااته بودند) ،م ان دو وانون ،عت رق و جدیرد ،در زم ترۀ مجرازات و
عفو ،تتاون کاملی اوامتد دید.
هیا میتوان از این روایتما نت جره گرفرت کره مسر ح ت برا ع مری راسرخ تررج ح میدمرد امانرت هبره
مقدسات] را مشرهود عفرو وررار دمرد ترا ایتزره هن را سررکوب کترد ،و بترابراین برا نپر یرفتن مرگونره
مجازات تتب ی ،عدا ت بشری را الع سالح مری کترد هتر ن تفسر ری را براری گروهمرای مسر حی
«بت ادگرا» ،مه ون ودواها (از فروهمای مس حی در سویس) ،در حدود سرادمای ١٢٠٠مر الدی،
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اوامتد داوت .ا ّما نظر کل سرای «رسرهی» ،از مهران دوران حواریرون مسر ح ،متفراوت اسرت .زیررا
مس ح با مپرح کردن تهای اساسی م ان دو ولهرو ،یزی از هن خدا و دیگری از هن ییصر ،استقالد
حوزۀ س اسی ،و بتابراین ،مشروع ت امود حقوق لئ ک (عرفی) ،و سرامان دمتردۀ زنردگی مرادی
را به رسه ت وتاات .ما ات باید به امپراتور پردااته وود («ماد و عر را به و عر ،و مراد اردا
را به ادا دم رد» ،متری  ،)٢١ ،٢٢و بایرد پر یرفت کره دو رت اوتردار ارود را برر هدم ران اعهراد کترد،
مرهتررد اداونررد سرهشررهۀ ایررن اوترردار ،و مررر اوترردار دیگررری اسررت .ایررن نزترره ،کرره اسررار کررل همرروزۀ
(دکترین) س است مس حی است ،طب عتا ً پ امدمایی در امور ک فری دارد .هتان که اود مس ح ،دست
کم در یک مورد بس ار ویژه ،نابودی ریشهای «ورور» را مشروع میدانرد .در سرخن از کسری کره
« ُاردان» را « غ

» دمد (هیا مراد از اردان ،کودکان اردسراد اسرت یرا افتادگران « غر

» بره

هه معتاست تفس ر اینما دووار است) میگوید« :او را ب تر میبود که سرتگ هسر ایی برر گرردنش
هویخته وود و در دریا افزتده وود» (مروس  =٤٢ ،٩متی  ٦ ،١٨و ووا  .)٢ ،١٧و سرانجام ،ووا
از زبان هن «اپاکار» که در کتار مس ح به مل ب کش ده وده ،سختی میگویرد کره هز ردۀ مرگونره
متپق ک فر معادد با جرم است« :برای مرا عردا ت اجررا ورد ،هرون جر ای اعهراد ارود را یافترهایم
زن این وخ

ه= مس ح] م

کار بدی نزرده است» ( ووا .)٤١ ،٢٣

بدین ترت ب ،انج ل ضهن برتری دادن به بخشایش ،مجازات را به طور کلی ،و مجرازات مررگ را
برره ویررژه ،کتررار نهیگرر ارد .برره مررر حررراد ،یررک یاعوود وجررود دارد :بخشررودن گتامرران و وان رررادن
انتقامجویی و یرک اسوتننا  :امزران مجرازات تتب ری در مرورت «گتراه» در جامعره .و از ایرنرو،
تع ن مجازات به ع دۀ مقامات جامعه گ اوته میوود ،یعتی به ع دۀ کسانی که امور «این دن ا» را
اداره میکتتد .پل یدیس این نزته را از م انرۀ وررن اود ،مرراحت کامرل داده اسرت .او کره در م ران
پ رررروان ادیررران غ رررر ابرام هررری ،یونان ررران و روم ررران تبل ررر میکررررد ،در نامرررهای بررره کل سرررای ُرم،
مشروع ت مقامرات س اسری را متهرای از جامعرۀ مسر حی دانسرت« :مرر کرس بایرد مپ رع وردرتمای
متو ی امور باود ،هرا که م

ودرتی ن ست که از هن ادا نباورد و وردرتمایی را کره وجرود دارنرد،

ادا برگهارده است» (روم ان  .)١ ،١٣از ایتجاسرت کره پول یودیس ضررورت دادگسرتری دو تری را
میپ یرد ،دادگستریای که می توانرد مه رون دسرتگاه وضرایی روم ران ،مجرازات کترد ...« :هررا کره
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ودرت بیسبب وهش ر برنهیگ رد :ایرن ابر ار اداونرد اسرت بررای اجررای عردا ت و بررای مجرازات
بدکاران( »...روم ان .)٤ ،١٣
این است م راث هتدوج ی ی ودی -مس حی .سرپس ،ایرن م رراث در هرارهوب حقروق هامپراتروری]
روم با فرمتگ یونانی -رومی ،درمیهم د که هن ن پ

ده و هتدوج ی است.

 .٢اندیشۀ یننانی
نگر

یونان ان به مسئلۀ ویژه مجرازات مررگ ،برا تردیردی کلری نسربت بره مشرروع ت انتقرام مهرراه

است .از مهان ورن پتجم پ ش از م الد ،پروتاگورار او ِد امل انتقام را بره مه رون کراری ب روده
نفی میکتد و میگوید هنگراه کره جتایرت ُرخ داد« ،نهری تروان کراری کررد کره هن ره واورع ورده ،واورع
نشرررود» (بررره نقرررل از افالترررون ،پروتررراگورار بترررد  .)٣٢٤اگرررر مجازاتمرررایی هاز سررروی سررر ته =
دو تور ر] مقررر می ورود ،نبایرد بررای انتقرام ،بلزره از ب رر تر م ن امت رت باورد  :ک فرر دادن زمرانی
مشروع است و بس ،که مدفش جلوگ ری از هس ب رساندن دوبارۀ اپاکار باود ،و ن ر  ،تب زراران
ودرتهتد را درسی بازدارنده دمد .ا ّما مجازات از نظر اغلب ف لسوفان ،تت ا برای پ شگ ری از جررم
ن ست ،بلزه در ع ن حاد ،ارز

تاوانی یا مجازات متتاسرب برا جررم را ن ر دارد .در ایتجرا دیردگاه

دو ف لسوف ب رگ ،یعتی افالتون ،واگرد سقراط و ارسپو واگرد افالتون را براوام م رس د.
ال ..افالتنن .هموزۀ افالتونی دربارۀ مجازات ،هتدوج ی است و در سراسر کارمرای او ،بره ویرژه
در نووتهمای دوران پ ریا  ،متحرود میورود ،ترا هنجرا کره ن هر ن کتراب وروان ن را ،گونرهای هیر ن
ک فری میتوان دانست .افالتون از ایدهای ودیهی هغاز میکتد .طبق این ایده ،که در سرتاسر اورعار
مومر دیده میوود ،جتایت زهای است نتگ ن ،و مجازات ،نوعی وربانی کردن پایکتتده اسرت .از
این متظر ،انگ ۀ م مور م

امه تی ندارد :به مه ن د ل است که در کتراب وروان ن ،کشرتن ح روان

یا نابود کردن جسم بیجران «سببسراز» وترل هدمری ن ر پ شب تری میورود .ا ّمرا سببسراز یرا مسرئود
جتایت بودن به هه معتاست از نظر افالتون «م کس به د خواه بردکار و ارا م نهیورود» (وروان ن
 .)٨٦٠این بدان معتی است که کار بد مرگ ناوی از ارادۀ هزاد ن ست ،بلزره ااسرتگاه هن ،گونرهای
ب هاری روح تواند باود و بس .از این رو نخست باید تال

کرد تا با «بازهموزی» ارادۀ او ،مربار
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که مهزن باود ،ب مزار را درمان کرد .بدین ترت ب ،با فزر مجرازات درمرانی ،یرا بازهموزنرده هورتا
میوویم که هیتدهای ب رگ در پ ش دارد« :مر بیعدا تی ُارد یا کالنی که کسی بردان دسرت یازیرده
باوررد ،وررانون او را از راه همرروز

و ن ر بررا اجبررار ،وامرریدارد کرره در هیتررده مرگ ر هت ر ن کرراری را

تزرار نزتد ،و یا مرهه کهتر مرتزب هن وود.)٨٦٢( »...
ا ّمآ این تال ما مه شه موفق تهم ن ستتد .از اینرو ،بره عتروان واپسر ن هراره ،بایرد تردب ری بررای
نابودی وپعی اندیش د « :ا ّما کسی که ...وانونگ ار او را درمانناپر یر یافرت ،هره مجرازاتی بررای او
در نظر اوامد گرفت ،هه وانونی اوامد گ اوت او میداند که زنده ماندن هت ن کسانی برای اود
هنرران حامررلی ج ر زیرران نرردارد ،در حررا ی کرره مرگشرران دو فایررده برررای دیگررران دارد ،از یررک سررو،
مه ررون سرمشررقی ،دیگررران را از تب زرراری و برری عرردا تی برراز مرریدارد ،و از سرروی دیگررر ،مررالی
هنما ،دو ت -و ر را از اما ی تب زار اود اا ی اوامد کرد .پس زمانی که هارهجوییمای دیگر،
مهرره بیا ررر ورردند ،وانونگر ار در برابررر گتامرران هنرران ،نهیتوانررد ک فررری جر مرررگ در نظررر گ رررد»
( ٨٦٢ب) .بتابراین ،ورای اورزاد گونراگون ب مزراری ،مجرازات مررگ بره عتروان واپسر ن هراره،
دیرردن و برره تبررع هن،

ک فررر ایررن بررالترین «ابا ررت» اسررت کرره عبررارت باوررد از اررودداری از همرروز

اودداری از امالح پ یری .به مه ن د ل ،ب گانگانی که در این فضای هکتده از عشق و احتررام بره
وانون دو ت – و ر ترب ت نشدهاند ،نسبت به و روندان باید با سختگ ری کهتری ک فر بب تتد« :اگر
ب گانهای از امواد عهومی بدزدد ،دادرسان در امل ،او را س اوار جریهره اوامترد دانسرت و ر ی
اوامتد داد که او بره هره مجرازاتی محزروم ورود ،یرا هره م ر ان جریهره پرداارت کترد .ا ّمرا اگرر یرک
و ر روند س ر راب از امررود ههمرروز

و ترب ررت مرردنی] دزدی کتررد یررا برره وطررنا

هس ر ب رسرراند،...

درمانناپررر یر ورررهرده میورررود و مجرررازات او مررررگ اسرررت» ( ٩٤٢ه) .ایرررن فزرررر را کررره سررر ای
درمانناپ یر ،مرگ است ،در سرتاسر ورنمای بعدی اوام م دید.
ب .ارسوو.ن .بوورخالال افالتوونن ،ارسررپو بررر وجررود ارادۀ هزاد ت ک ررد میکتررد و بتررابراین ،مسررئو ت
وخعرری را تهررام و کهرراد میدانررد :مررر انسرران عررادی بایررد پاسررخگوی اعهرراد اررویش باوررد .از سرروی
دیگررر ،اعه ر اد فررردی ،ن ررک یررا بررد ،تت ررا در بسررتر اجتهرراعی اسررت کرره ارز

(میبررت یررا متفرری) پ رردا

میکتتد .انسان ،در ذات اود« ،ح روانی س اسری» اسرت کره بره زنردگی برا مهتوعرانش در هرارهوب
دو ررت -ور ر فرااوانررده مرری وررود .زنرردگی اجتهرراعی نت جررۀ تعامررل اسررت ،و مرردف عرردا ت ،برحسررب
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مررورد ،یررا تضرره ن متتاسررب بررودن ادای دیررن (یعترری برره مررر کررس برره ازای سر هی کرره دارد = عرردا ت
توزیعی) و یا تضه ن هن بره تسراوی (عردا ت بره تسراوی) اسرت .ایرن دیگرر برر ع ردۀ واضری ک فرری
اسررت کرره مجازاتمررا را هترران توزیررع کتررد کرره پررس از وورروع جرررم («عهررل نادرسررت») و مجررازات
(«عهل دستگاه وضرا») کره هن را تررم م میکترد« ،وضرع بره حراد نخسرت برازگردد» .بردین ترت رب،
مجازات اساسا ً ک فری متتاسب با جرم تعریرف مری ورود و بایرد بتوانرد جررم را «پرای» یرا «حر ف»
کتد ،به گونهای که مجرم پس از بُوردن ه ر ی ،بایرد دو قرا ً بره مهران انردازه ببوادد .ا ّمرا هره ه ر ی را
ببازد امل مسئله در مه نجاست .مف ومی از مجازات را میتوان در نظر گرفرت کره بره یونرانی،
ترک برری از نقرردیتگی اسررت کرره برره ازای زیرران وارده پردااررت میوررود .برردین ترت ررب ،ورروان ن حقررووی
یونان باستان ،ب ای جان هدمی را با ترک بی از «معاددما» تع ن کرده برود کره واترل مری بایسرت بره
اانوادۀ مقتود پرداات کتد (این ترک ب در سرودهمای مومر ،با هتد ر ر گراو و گوسرفتد مشرخ
وده است) .و معادد یک جان براسار وانون وعا

 ،میتواند جان دیگری باود .ا بتره جران وراتلی

که جان مقتود را گرفته است .ا ّما ،هیا این معاد ه به واوع «برابر» است هیا با کشتن واتل « ه مرا
به وضعی که در وبل داوتتد بازگردان ده» میووند
«ف لسرروف» (هتانزرره در ورررون وسررپا مینامتررد ) دربررارۀ مام ررت دو ررق مجررازات در اب ررام برراوی
میماند .پادا

جرم ،دربرگ رندۀ پرداات دیه و ن هه بسا تتب ه بدنی است .ا ّما در ن ایرت ،واضری

اسرت کره «نروع و م ر ان» مجررازات را ،بسرته بره وررایم و وضررع ت ووروع جررم ،تع ر ن میکتررد .و
مه ن طور با در نظرر داورتن وخعر ت مجررم  :بازگردانردن انسران فضر لتمتد بره راه راسرت ،اگرر
زمررانی متحرررف وررده باوررد ،بسرری هسرران اسررت .ا ّمررا برره عزررس« ،کسررانی کرره بررر فض ر لت و تقرروی
میوورند ،باید مجازات وروند و ک فرر ب تترد» .ارسرپو در "اارالق ن زومرااور" دربرارۀ اورخا
«مپلقا ً امالحناپ یر» ،میگویرد بایرد برا هنران «مه رون ح وانرات برارکش رفترار ورود» (-٩ ،٩ ،X
.)١٠
بتابراین ،مجازات به طور کلی ،و مجازات مرگ به ویژه ،به املی دوگانه پاسخ مری دمرد  :تراوان
(یا «جبران اسارت») عهل زیانبار از یک سو ،و پاسداری از دو ت -و ر در برابرر بردکاران از
سر وی دیگررر .ایررن موضررع م انرره کرره ترک برری اسررت از ترراوان فررردی و دفرراع از مرردن ت ،پررس از هنزرره
ا امبخش ووان ن ج ایی روم ان میوود ،متبع ا ام ووان ن ک فری اروپا تا ورن مفدمم اوامد ود.
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 .٣روم
حقوق رومی نه یک مزتب هحقووی] («رویۀ وضایی»)  ،کره رمتهرودی اسرت عهلری .ایرن بره ویرژه
در مورد حقوق ج ایی مدق می کترد ،کره در پ ونرد برا پ شررفت تردریجی دو رت کره ابتردا جه روری
است و سپس امپراتوری ،به تدریج متحود میوود .ا ّما تحود و پ شرفت حقوق جر ای عهرومی (یرا
دو تی) اپی ن ست  :اگر هس ب ناوی از جرم ،مستق ها ً متوجه دو رت -ور ر باورد ،دو رت هن را در
جا مجازات میکتد ،از جهله با مجازات مررگ ا ّمرا سررکوب جررایم عرادی ،زمرانی دراز ،برر طبرق
و وۀ باستانی انتقام وخعی ،به ارادۀ اوخا

واگ ار وده بود .بدون ایتزره بخروام م وارد ج ئ رات

هگونگی این تحود وویم (که کاروتاسان بر سر هن مهداستان ن ستتد) ،به ت ک د بر ایرن نزتره بسرتده
میکت م که در مورد مجازات مرگ ،وزاف ب رگی از مهان هغاز م ران جه رور ور روندان رومری
با اارجی ما و بردگان وجود دارد .به مهان اندازه که زنردگی ور روند بسر ار ارزورهتد اسرت ،و از
این رو س اوار مرگونه حهایت ورانون (ترا هنجرا کره از زمرانی بره بعرد ،حزرم اعردام بایرد توسرم ارود
مردم مادر وود) ،به مهان اندازه ،زندگی بردگان ،و حتا اارجیما ،ارز

هتردانی نردارد .بررده،

کالیی است در م ان سایر کالما« ،ه ی در زمررۀ امرواد» .اارج ران ن ر در هشرم رومیمرا ،یرا
مورد حهایتاند ،یا وزستاورده ،و در مر دوحاد ،موجروداتی پسرتترند .بردین ترت رب ،ایرن گفتره
که مجازات مرگ در دوران اوج امپراتوری ،امری استیتایی بوده ،درست است ،ا ّما تت ا و تت ا در
مورد و روندان رومی.
پایهمای دو ت در دو ورن پایانی جه وری روم استوارتر میوود ،و مدف وروان ن جر ای عهرومی،
به ویژه ،دادن درر عبرت اسرت .مجرازات پر ش از مرر ه ر  ،درر عبرتری بازدارنرده اسرت بررای
تب زاران احتها ی .سیسرون اپ ب ،6در نخست ن وررن پر ش از مر الد ،برر ایرن عق رده اسرت .دو رت
«بدون اجبار و بدون سختگ ری» نهیتواند حزومت کتد .به مه ن د ل است که «در برابرر وضرات
والمقام وهایلی حهل می کت م ،متشزل از هتدین ترکه به مم بسته و یک تبر هدو نهاد ودرت تتب ی
و حق اعهاد مجرازات مررگ] ،زنردان مری سرازیم ،ورزتجه اعهراد مری کتر م» (،٥ ،٢ ، Verrines
 ٤٣-١٠٦(،Marcus Tullius Ciceron - 6پ ش از م الد) اپ رب ،ف لسروف ،حقووردان و س اسرتهدار روم باسرتان اسرت ،او نره تت را تر ر
عه قی بر زبان لت ن داوت ،بلزه ه ار در اواار ورون وسپی ا ام بخش متفزران دوران رووتگری ود.
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)٩

7

س سرررون مشررت نرروع مجررازات برمیوررهارد کرره تع ر ن هنمررا در اات ررار وضررات مسررئود نظررم

عهومی است :مجازات مرگ ،فلک ،وپع عضو ،بترده کرردن ،زنردان ،تبع رد ،جریهره ،رسروا کرردن
(سلب ح ی ت) .این ف رست ،تحت ت ر اوتداری که اپ ب نامدار رومری داورت ،در طری ورنمرای
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
در مورد و روندان رومی ن به کار گرفته مری ورود .در دوران پایرانی امپراطروری روم هزمرانی
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،
در تال

هن اند که یادهور امود و احزام انج ل باوتد.

سونِ  8در نخسرت ن وررن مر الدی ،بره پ رروی از اندیشرۀ رواوری ،نظریرۀ
ال ..نقش مجادات مور ِ .
کاملی دربارۀ مجازات مرگ مپرح میکتد .او در عبارتی که به افالتون نسبت میدمد و سپس ،در
ورن ب ستم ،سببساز اووتودی نظریهپردازان «دفاع نوین اجتهاعی» می وود ،بر سرورت اساسرا ً
پ شگ رانۀ مجازات ت ک د دارد« :اردمتد مجرازات نهیکترد بره سربب هنزره اپرایی ورده ،بلزره از هن
رو که دیگر اپرایی نشرود» ( ، De iraنخسرت .)٧ ،١٩ ،پرس مجرازات بایرد مرم معپروف باورد بره
امالح مجرم (این مهان ه ی است که امروز پ شگ ری اا

نام ده میوود) و مرم معپروف بره

بازداوتن اپاکاران احتها ی دیگر (پ شرگ ری عرام) .ک فرر از ایرن دیردگاه ،بایرد متتاسرب برا واامرت
اپامای مرتزب وده باود ،و مجازات مررگ بره سختسررترین جتایتزراران ااتعرا

یابرد « :ترو

متوز در گام نخست انحراف مستی و اپایت هتدان وا م ن ست ...ابتدا توب خی محرمانه و سرپس
علتری ،جریهررهات اوامررد بررود .تررو دیگررر در راه اپررا هترران زیرراده رفتررهای کرره بررا حرررف درمانپر یر
ن ستی رسوایی و سروزستگی تو را از تزرار هن بازاوامد داوت .اگر مجازات ودیدتری را باید
در نظرررر گرفرررت ...بررره سررررزم ن ناورررتااتهای تبع رررد اررروامی ورررد .سختسرررریات در تباهکررراری،
درمانمای دردنایتری میطلبد در زنج ر اوامی بود و روانه زنردان عهرومی اروامی ورد .روح
تررو درمان پ ر یر ن سررت و زنرردگانی ات هکتررده از جرررم ...مررا ایررن جتررون را از تررو دور ارروام م کرررد
 - 7نام یک سلسله از اپابهمایی که س سرون عل ه فرماندار س س ل به نام  Verresنووته است.
( ،Sénèque - 8ساد پتجم پ ش از م الد تا  ٦٥م الدی) ،ف لسوف رواوی ،نهایشتامهنویس و دو تهرد و مشاور کا گول ،امپراتور روم.
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جتونی که مایۀ ووربختی دیگران و اودت بوده است و پس از هن ع ابمایی که نعر ب اویشرتن
و دیگران کردی ،ع ابی میماند که واید متاسب حاد تو باود :مجازات مرگ» (نخست.)٣-٢ ،١٦ ،

حقوودانان کالس ک ،جتبۀ رضایتبخش برودن مجرازات را از نظرر دور نهیدارنرد .ضرهن هنزره برر
عبرتهموز بودن مجازات مای عهومی ت ک د دارند ،یادهور می ووند که وربان ان تخلفما باید از به
ک فر رس دن مقعر «رضایت» حامل کتتد .بتابراین ،مجازات مم متتاسب با جرم
) (punitur quia peccatum estهبا نگاه به گ وته] و مم بازدارنده)(punitur ne peccetur
هبرا نگراه برره هیترده] اسرت .هتانزرره کا سرترات ) ، (Callistrateاپ رب هتتری ورررن ه رارم مر الدی،
میگوید « تعه م برر ایرن ورد  ...کره رام نران در مهران جرایی کره مرتزرب جررم وردهاند ،بره مرل ب
کش ده ووند ،تا دیگران برا مشرامدۀ ایرن مرحتۀ دمشرتتای ،از دسرت یازیردن بره جترایتی مشرابه روی
گردانتررد ،و ن ر بررا اجرررای ایررن مجررازات ،در محررل وورروع جرررم ،تسررالی ارراطر اررانواده و ن دیزرران
وربان ان فرامم وود» (.)١٥ ،٢٨ ،١٩ ،٤٨ Digeste
از ساد مای پایانی ورن سوم ،مراسان دن به مدف املی س است ک فری بدد می وود .وانون اساسی
دوران پایانی امپراتوری ُرم ،مجازاتمای «مو تاکی» را در نظرر میگ ررد کره سرورتی ت دیردهم
دارند .یعتی نخست ن مدف هنما ،مرعوب سااتن تب زاران احتها ی است .ولنت ت ن سوم ،امپراترور
ُرم معتقد بود که باید با این مدف ک فر داد که «مجازات یک تن بتواند در دد ب شترین وهار هدم ران
مرار افزتد» .جرموتاسان رومی در پایان ورون وسپا مهر ن فورمرود را بره کرار اوامترد گرفرت.
در ایررن زمرران ،بس ر اری از جرررایم را امانررت و ا انررت هبرری حرمترری برره و ر ن واوترردار پادوررامی]
] [ lèse majestéتعب ر میکتتد و و س اوار اعدام میدانتد.
ب .چگووننگی اجوورای اعوودام .اگررر ورروان ن جه رروری روم از مرردور احزررام اعرردام برررای ور روندان
رومرری اکررراه داوررت ،و ترررج ح مرری داد "مهتوع ررت هب و هتررش" را در حررق ایترران اعهرراد کتررد ،و بررا
رسوا کردن محزومان ،هنان را از حقوق مردنی محرروم میکررد (بره مهر ن د رل ،ایرن مجرازات ن ر
مه ررون مجررازات اعرردام ،ورردیدترین ک فررر محسرروب مرری وررد) ،نحرروۀ اجرررای مجررازات مرررگ ،گرراه
هشهگ ر بود .هت ن بود که مت هانی که به ا انرت بر رگ محزروم میوردند ،بایرد ارود را از بلتردای
مخرهای در ن دیزی کاپ تود ُرم (تارپئین) به پای ن پرت میکردند .در مورد پدرکشی (این مف روم
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در دوران پایررانی جه رروری ،کشررتن یزرری از اعضررای ن دیررک اررانواده را ن رر در برمیگرفرررت)،
مجازات اشن و نهرادین "گرونی" در نظرر گرفتره ورده برود .ابتردا محزروم را برا ورالق بره حرد کشرت
میزدند و سپس در گونی هرمی ب رگی به مهراه ه ار ح وان به ویژه هتد هور (م هرون ،سرگ،
ارررور و یررک مررار افعرری) محبررور میکردنررد .سررپس ایررن گررونی را برره دریررا یررا پرتگررامی عه ررق
میافزتدند .این مجازات نشانۀ هی ن طرد و ت ک ه (پای ودن) است که با این کار ،گتامزرار نره تت را
به ک فر میرسد ،بلزه از دو ت -و ر ن رانده میوود.
اب ار اجرای اعدام در موارد معهو ی ،دسرت کرم در مرورد ور روندان« ،وهشر ر دو دم» اسرت .ا ّمرا
در پایان جه روری و در دوران نخسرت امپراتروری ،جتایتزراران نرادار را اغلرب بره «واگ اورتن بره
وحررو » محزرروم میکردنررد ،یعترری در جریرران نهایشرری عهررومی در یررک سرر ری ،محزرروم را برره
درنرده میسرپردند .رایج تررین ور وۀ اعردام ور دان مسر حی بردین ورزل برود .ایرن ور وه کرره
ح وانرات ّ
بعرردما از طریررق روایررات مررداحان م ر مبی رواج عررام یافررت ،نهررادی از هداب و رسرروم جتایتزارانررۀ
روم ان گردید .با این حاد اگر مجرم مس حی و روند روم بود ،این امت از را داورت کره گرردن زده
وود .ستت مس حی با مه ن و وه پل ودیس را به کام مرگ فرسرتاد .ک فرر «واگ اورتن بره وحرو »،
در دورۀ پایانی امپراتوری از م ان رفت .معلوب کردن ن کره رومیمرا ایرن عر اب دمشرتتای را
به بردگان ااتعا

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

ب ا وجود این ،نفوذ مس ح ت ،به ج این موارد اا

 ،نتوانست نظرام ک فرری را در مجهروع ،مالیرم

تر گرداند .به عزس ،ما وامد پ دایش مجازاتمای تازه ای در امپراتوری مس حی مست م .مجهوعه
ووان ن تئندود (امپراتور روم ورروی) در وررن پرتجم ،حترا از «عر اب ا ر م» سرخن مری گویرد .هتر ن
اسررت کرره برررای فرررار از ارردمت و ایتزرره نظام رران اودورران را مجررروح کتتررد هبرررای معاف ررت از
جتگ دن] ،جعرل سرزه ،مهجتسگرایری ،ربرودن داترران جروان ،و کفرگرویی و  ...مجرازات هترش در
نظر گرفته میوود .دایهای که مانع ربودن کودکی که به او سپرده اند نهیوود (با فررض مهزراری
با ربایتدگان) ،با ریختن سرب م اب در دمان مجازات میوود ،و غ ره .این مجازاتمرای مو ترای
کرره در ورنمررای بعرردی توسررم ورروان ن ب انسرری «تلپ ررف» وررد ،در روسر ه تررا اواسررم دوران مرردرن
مه تان به کار گرفته میودند.
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ج .آباء کلیسا .بدی ی است که نویستدگان مسر حی بره مجرازات بره طرور کلری ،و مجرازات مررگ بره
ویژه ،بی اعتتا ن ستتد .هنان در انج ل ،فرمان ای دوتاسانۀ م هی پ ردا میکتترد کره مهران نوعدوسرتی
است .بخشودن توم ن به مقدسات ،از مه ن نوعدوستی سرهشهه میگ رد .در نخست ن جهاعتمای
مس حی ،تال

بر این است که با اودداری از مراجعه به دستگاه عدا ت و عرر ،ااتالفمرای ارود

را برادرانه حل و فعل کتتد .هبا کل سا حترا پرس از "فرموان مویالن" 9کره بره سررکوبما پایران داد،
مه تان به دادرسی انسانما بدب ن ماندند ،به ِویژه هن دادرسی که ترا «مرلح» سراد  ٣١٣بره فرمران
"امپراتررور سرررکوبگر" اجرررا میوررد .در واوررع ،ورای عرردا ت رومرری در دوران پ ر ش از مس ر ح ت،
عدا ت انسانی – مرالح ت انسران در وضراوت مهتوعرانش -اسرت کره در وردیهیترین سرتت مسر حی
تردید میکتد « :داوری مزن ،تا داوریات نزتتد» ( ووا « )٣٧ ،٦ا ّما تو ،هرا بررادرت را داوری
میکتی » (روم ان  ٤ ،١٤و بعد) ،و غ ره .داوری پرمخاطره است و ن اد وضرایی ،بر ش از مهره،
بتا به طب عتش در معرض اپاست.
ایررن هگررامی باریک ب تانرره از برری نق ر

نبررودن عرردا ت دن رروی ،کرره هوررزارا در معرررض اپررا اسررت،

ا امبخش هبا کل سا و موجب بیاعتهادی عه ق هنان نسبت به مجازاتمای وپعی و ن ایی ،و پر ش
از مررر ه ر  ،نسرربت برره مجررازات مرررگ میوررود .آگنسووتین یوودیس 10در سرراد  ،٤٠٨در نامرره ای برره
پروکتسود افریقا دربارۀ ارتداد مواداران یک کش ش (دوناتیستها ،)11امو ی را مپرح میکترد :
«مرگ را پ یرا ودن ،ب تر از وترل دیگرری اسرت کرافران را نزشر د ،تتب ره کت رد» ( .)١٠٠ épاو
در ساد  ،٤١٢باز مرم در مرورد دونات سرتما ،از کنوت مارسولیننس 12میاوامرد کره هنران را اعردام
 - 9فرمانی 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
مجبور به مقدر وهردن امپراتور نبودند.
 - 10به لت ن  ٤٣٠ -٣٥٤( ،Aurelius Augustinusم ).متو د وهاد افریقا (ا ج ایرر امرروز) ف لسروف و ی دانشرتار رومری .او در هغراز
به 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 .تئندیسوه ف لسروفانی
هون ما برانش و لیبت تس ن در ورن مفدمم م الدی مل م از افزار او بود.
 - 11دونات ستما وااهای از مس ح ت ،پ روان کش شری بره نرام  Donatدر وررن ه رارم مر الدی در ورهاد افریقرا .پ رروان ایرن هیر ن بسرته بره
س است امپراتوری روم ،به تتاوب سرکوب یا روا داوته میودند .کاتو کما این فروه را مرتد میدانستتد.
 - 12مارسررل تور ،نهایتردۀ امپراترور روم بررود کره از طررف او م موریررت یافرت کره برره مجرادلت مر مبی بر ن کاتو کمرا و دونات سرتما ،کرره
یزپارهگی کل سرا را ت دیرد میکررد رسر دگی کترد (وررن پرتجم مر الدی) .او در سراد  ٤١٠مر الدی در کارتراژ کتفرانسری فرااوانرد کره در هن
طرف ن به بحث بت شتتد .در این کتفرانس کاتو ک ما دونات ست ما را محزوم کردند .بعرد از هن مارسرل تور کره از دوسرتان اگوسرت ن وردیس
بود ،توسم دونات ستما به ا انت به امپراترور محزروم ورد و در کارتراژ اعردام ورد .او یزری از ور دای کاتو کماسرت .دونات سرتما مردعی
بودنررد کرره کش ر شمای مس ر حی کرره در دوران سرررکوب مس ر ح ان توسررم حزومررت روم ،برره مس ر ح ت ا انررت کرررده و کتررب مقرردر را برررای

21
انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

مجازات مرگ در دوران باستان
مروری بر تاریخ مجازات اعدام

نزتررد« :ای واضرری مسرر حی ،هررون پرردری مقرردر برره وا فررهات عهررل کررن ...و نگرر ار وحشرر گری
گتامزرراران ،م ررل برره انتقررام را در تررو زنررده کتررد ،بلزرره هن را زاهرری برردان کرره بررا مراوبررت تررو درمرران
میوود» (  .)١٣٣épفزر املی در ایتجا این است که رستگاری ابدی تب زاران نبایرد برا مجرازات
مرگ ،که فرمت توبه و امالح ودن را از هنان میگ رد ،به مخاطره ب فتد « :برای ک فرر دادن بره
اپررا ،تررا هنجررا نرررو کرره بررا کشررتن ،انسرران از دسررت برررود .تررا هنجررا نرررو کرره او را بزشرری ،زیرررا دیگررر
امزانی برای توبه نخوامد ماند .تا هنجرا نررو کره او را بره کرام مررگ بفرسرتی ،زیررا کره از هن پرس،
امالحی مهزن ن ست » ( .)٨ ،١٣ Sermاین امل روون است :کل سا «اوامان مرگ گتامزار
ن ست» ،بلزره بازگردانردن او را بره راه راسرت میطلبرد .و «ترو مرگر نخروامی کشرت» ده فرمران،
اپاب به وضات ن مست.
ا ّما پس از هتدی ،اسقف هیپنن هاگوست ن اسقف و ر م پون (امروز و ر عتابه در ا ج ایرر) برود]
در برابررر گسررتر

ارتررداد دونات سررتما و بررال گرررفتن هورروبما ،ضرررورت سرررکوب ورردید را برره

مورت مقپعری میپر یرد .دو رت کره بترا برر جردایی دو «ولهررو» هزمر ن و هسرهان= اردا و و عرر]
استقالد دارد ،درواوع وا فۀ اوست که نظم عهومی را پار بدارد .بتابراین ،اسقف م پون میپ یرد
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
سرباز ،وواعد حاکه ت ،و حتا سختگ ری یک کش ش ،بت ان ن اده ورد .مهرۀ ایرن مرا ،امرود ،علرل،
دلیل و امت ازمای اودوان را دارند .اینما ب م و مراسری را در دد انسرانمای اب رث میکارنرد کره
بازدارندۀ هنان است و هسرایش ن زران را فررامم میکترد» ( .)١٥٣ . épو در کتراب ب سرت و یزرم از
"و ر ادا" ،مشت نوع مجازاتی را که س سرون مشخ

کرده برود ،برمیورهارد .هگوسرت ن وردیس

از این کرالم پرل وردیس« :بتررر هررا کره وردرت بری سربب وهشر ر برنهیگ ررد» (روم ران ،)٤ ،١٣
نت جه می گ رد که بر واه ،این ضامن نظم عهومی ،است کره مجرازات مررگ را در ورانون بگتجانرد.
هت ن است که وضرات برپایرۀ ایرن مجروز ورانونی ،میتوانترد بری هنزره مرتزرب گتراه وترل عهرد وروند،
برای از جان ان را ک فر دمتد« :اگرر کسری مهتروع ارود را عامدانره بزشرد ،مرتزرب وترل عهرد ورده
سوزاندن در پای ادایان رومی به مقامات تحویل داده بودند ،دیگر حق بازگشت به دامران کل سرا را ندارنرد و نهیتوانترد بره وارایف کش شری
گهاوته ووند.
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است .با وجود این ،مواردی وجود دارد که کشتن گتاه ن ست .مانتد زمانی کره سرربازی دورهن ارود
را در متگامۀ جتگ میکشد ،یا واضی حزم اعدام جتایتزاری را مادر میکتد ».مشراب ت م ران دو
نوع کشتن مشروع -توسم سرباز در جتگ و واضی دادگاه -بعدما فراوان به کار گرفته میوود .تا
هنجا که با گفتن ایتزه جتایتزار ،به مرحاد دارد عل ه جامعه «میجتگد» ،مر دو دسته کامال مهسان
میووند .سپس ،این عق ده را ن د روسن بازاوام م یافت.
پاپمای این دوره ،کم و ب ش ،با هگوست ن و دیگرر هبرا کل سرا موضرع یزسرانی دارنرد .حرمرت جران
هدمی واعده است ،و مجازات مررگ اسرتیتا ترازه ،ایرن حزرم را مقامرات ذیعرالح میتوانترد مرادر
کتتد و بس .اف ون براین ،از نامۀ هگوست ن به مارسلیننس املی را ب رون میکشتد کره بترا برر هن،
اود کل سا مرگ نباید دربارۀ مرگ مرت م تعره م بگ ررد و بایرد ایرن کرار را ،در مرورت ر وم ،بره
ودرت دن وی واگ ار کتد .بر مه ن پایه است که وریعتهداران و ای دوتاسران (مت ره) وررون وسرپا،
موضع کل سا را نسبت به مجازات اعدام مشخ

میکتتد .حقوودانان لئ ک ن  ،دسرت کرم از وررن

دوازده م ر الدی ،ععررر «کشررف دوبررارۀ» حقرروق رومرری و گسررتر
م راث باستانی ب رهما میگ رند.
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فعل دوم

مجازات مرگ در ورون وسپا و دوران ُمدرن

دوران مورد مپا عۀ ما در ایتجا ١٢ ،ورن ،یعتی از ورن پتجم تا ورن مفردمم را دربرمیگ ررد .ایرن
دوره مربوط است به نوعی سازمان اجتهاعی -س اسی که بعدما هن را در تقابل با «رژیم جدید» که
با انقالب فرانسه پا به عرمۀ تاریخ گ اوت« ،رژیم ودیم» نام دند .مشخعه اساسی این رژیرم وردیم
اروپایی ،این است که برپایرۀ ارز مرای مسر حی بت راد گرفتره اسرت .وراه در مهره جرا «نایرب» اردا
است و نظام حقووی دن وی (انواع هداب و رسوم محلی ،ووان تی که ،کم و ب ش محتاطانره ،از سروی
حاکهان س اسی وضع وده) مشرروط اسرت بره «احزرام ا ری» (هن ره در کتراب مقردر همرده و توسرم
کل سا تفس ر وده) .از ورن س دمم مف وم ودیهی «حقروق طب عری» را بازمییراب م .ا بتره از هنجرا کره
اود طب عت ،از سو ی اداوند هفریده وده و سازمان یافته است ،بتابراین ،دو مف وم «حقروق ا ری»
و «حقوق طب عی» بس بس ار مهستگ یزدیگرند .این بدان معتی است که حقوق ک فری ،واید بر ش
از وااهمای دیگر حقوق ،نشان عه قی از مفام م مس حی دارد.
این دیدگاه در هغاز ورون وسپا ،سببساز تردیدمایی جدی نسبت به مجازات مرگ میوود .ترال
کل سا بر هن است که مف ومی «رستگاریبخش» به مجازات ببخشد .توبره و اسرتغفار از ایرن مف روم
مایه گرفته است .از این رو ،دیگر اوزاد مجازات ،به مجرازات اعردام کره برا اشرونت بسر ار نرابود
میکتد ،ترج ح داده می ووند .ا ّما در ورن دوازدمم در غرب ،انقالب حقرووی ب رگری روی میدمرد
که حقوق رومی را به حقوق عهومی در کل اروپای لت ن بردد میکترد .13از سروی دیگرر ،پ شررفت
علوم وضایی جان تازهای به حقوق ورعی میدمرد کره بدینسران ،در وررن دوازده و سر ده ،ج ئری
دیگر از حقوق اروپرایی ،یرا حقروق رومری -وررعی ،میورود .از مهر ن جرا برود کره مجرازات مررگ
 - 13وامل مجهوعهای از ن ادما ،ووان ن حقووی ،بحثمای حقووی و روایت ما که در وررن وشرم توسرم ژوسرت ت ن ،امپراترور ب ر انس (روم
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 .ا ّمرا
براالف تعویر بس ار رایجی که از ورون وسپای اونبرار رایرج اسرت ،مجرازات مررگ بره امرری
یزسره عادی و پ ش پا افتاده بدد نهیوود .و ای دوتاسان مهواره هن را به عتروان ک فرری اسرتیتایی
تلقی میکتتد و وضات ن در مدور هت ن احزامی زیادهروی نهیکتتد .در ورن وان دمم اسرت کره
مجررازات مرررگ برره نحررو هشررهگ ری معهررود میوررود و تررا م انررۀ ورررن مفرردمم ادامرره مییابررد .بایررد برره
تفاوتما در این دو دوره بازگردیم.

 .١خنیشتنداری در دوران یرون وس.ا
ال ..اصل «تواوان» موالی .وبایرل ژرمتری انتقرام را از جهلره حقروق انسران هزاد میورهردند .احتهرال
هداب و رسوم ودیهی ،ورایم کاربست این حقوق را مع ّن میکرد ،ا ّما نه تا هنجرا کره از انتقرامگ ری
زنج روار و مرداوم جتگمرای م ران -طایفرهای جلروگ ری کترد .بره مهر ن د رل ،زمرانی کره ژرمنمرا
بخشی از امپراتروری روم وردند ،در هغراز مه رون برازوی کهزری سرپام ان روم و سرپس ،در هغراز
ورن پتجم ،به عتوان فاتحان ،فرماندمانوان کوو دند تا وواعد زندگی مسا هتهم تر ،یرا دسرت کرم،
ملحهم ی را به هنان ارائه کتتد .این کار در حوا ی ساد  ٥٠٠مر الدی متشرا تردوین وروان تی ورد،
که مش ورترین هن ،یاننن سالی

است که در دوران سلپتت کلنویس ،پادواه فرانکما ،در حدود

سادمای  ٥٠٧تا  ٥١١م الدی به اجرا در همد.
روح کلرری ایررن وررانون ،از مهرران مقدمرره ،پ هررانی اسررت کرره «م رران فرانکمررا و راسایورران بسررته
میوود» .مدف این پ هان« ،ت م ن ملح در م ران مرردم ،برا متوورف سرااتن متازعرهما» اسرت .ایرن
«متازعهما» ه ی ن ست ج انتقامگ ریمای وخعی ،انتقامگ ریمای ستتی که زنج روار ،یزی
پس از دیگری ،نسل اندر نسل ادامه مییابتد .بدی ی است که مردف ورانون سرا ک «پایران دادن» بره
ایررن ترروا ی زنج ررروار اشونتماسررت .ای رن مرردف مقرردمانی ،فقررم یررک فرما تررۀ سرراده ن سررت ،بلزرره
نشان دمتدۀ واوعی علت وجودی این وانون ،یعتی مرلح اسرت .هورزار اسرت کره ایرن مرلح ،مف رومی
عقب مانده و بربر ن ست .اگر بخوام م از زبان مونتسز و بگروی م« ،از اعهراق جتگلمرای ژرمتری»
برنخاسته است .این ملحی که در هغاز ورن وشم ،موضوع ویژه وانون سا ک است ،ورای ورزل
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حقررووی پ هرران رومرری ،مررلحی هوررزارا مس ر حی اسررت .زمررانی کرره ایررن وررانون ،در هارررین سررادمای
سلپتت طولنی کلوویس ،تدوین ود ،این پادواه ده ساد پ ش از هن غسل تعه د یافته بود و سرزم ن
گل ) (Gauleرا به ب ای جتگمای سختی یزپارهه کرده و از هن سرزم تی رسها ً کاتو ک سرااته
بود .او در حلقۀ کش شان حزومت کرد .کش شانی که از او میاواستتد ُمدد «وراه مرلحهور» کتراب
مقدر را ا گوی اود ورار دمد .هنان واه را ترغ ب میکردند کره عل ره «هدمزشری بیواعرده» ناوری
از واندتا (انتقاممای زنج روار) مبارزه کتد.
وانون سا ک به ج ای انتقام که از این پس مهتروع ورده برود ،مجررم را مجبرور بره پرداارت دیره (در
مورد وتل ،به اعضای اانوادۀ مقتود) میکتد .مبل تاوان که وانون هن را به دوت تع ن میکترد و برا
گشادهدستی ج ئ ات انواع اسارتمای مهزن را برمی وهارد ،برای هن است که از مرگونره بحرث
م ان طرف ن دعوا جلوگ ری کتد و حل و فعل تا حد امزان سریع ،هسان و مسا هتهم ی را م سرر
سازد .برای نهونه ،جریهۀ وتل یک فرانک (از طوایف ژرمت ک ،فرانک مرا وروم فراتحی بودنرد کره
در گل مقر م وردند) هزاد (فرانزری کره رع رت نبرود) ،معرادد  ٢٠٠سرزه ) (sousاسرت .ایرن مبلر را
اونب ا یا «ب ای هدمری» مینامترد .ارانوادۀ وربرانی نهیتوانرد ایرن اونب را را نپر یرد ،و زمرانی کره
پرداات ود ،باید اعالم رضایت کتد .از این رو ،دیگر حق انتقامگ ری از او سلب میوود.
اف ون براین ،در حا ی که واه انتقرام را برا تراوان اجبراری جرایگ ین میکترد ،بره مروازات هن ،کل سرا
میکوود هرمان مسر حی بخشرایش گتامران و هورتی دادن دورهتیما را تررویج کترد .در هتر ن فضرایی
است که امل ودیهی حق پتامتدگی ،که تا هن زمان متروز ناورتااته برود ،رورد و گسرتر

مری یابرد.

هتدی پس از تدوین وانون سا ک در ساد  ،٥١١کش شان در و ر اورلئان گرد مم میهیتد .نخست ن
تعه م هنان ،گستر

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

پر داات تاوان بود :اگر یک مت م به وتل ،با تقاضرای پتامتردگی در مزرانی مقردر ،اجرازۀ مانردن در
محل را به دست می هورد ،درست به این د ل است کره ن دیزرانش فرمرت کرافی داورته باورتد ترا برا
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
از م ان رفته باود .باید اف ود که در پایان ورن وشرم ،ارود پراپ ،سونت گریگونار کبیور ،بره اعپرای
حق پتامتدگی به واتالن ،به د ل نگران بودن از جان هنما ،مشروع ت میدمد « :بگ ار کل سا هتر
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حهایت اود را حتا بر سر کسانی که اون هدیگری را] ریختهاند ،بگستراند ،زیرا کل سا نبایرد ،حترا
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
وخ

یا ن ادمای وانونی ،مخرا ف انرد .برا ایتزره مجرازات اعردام در ایرن دوره رایرج ن سرت ،ا ّمرا در

موارد استیتائی متوز به اجرا گ اوته میوود.
ب .استننائی بندن مجادات مر  .در م ان ژرمنمای ورن اود ،پس از تاس ت ،براری جتایتمرای
وا م ،که ب شتر در م ان طوایف رخ میدمد تا در م ان افراد ،با مجازات اعدام بره ک فرر میرسرتد،
و مه ن طور است در مورد جرایهی هون ا انت ،فرار از سربازی و لو دی در جتگ (ژرمان را
 .)XIIدر دوران ِمروونژین ،14اشونت عل ه واه ن س اوار مرگ است .در ایرن مرورد بازاریرد
جرم نامهزن است ،زیرا واه را نهیتوان تاوان ما ی داد .از سوی دیگر ،مجرازات مررگ در مرورد
انسانمای هزاد استیتائی است و هنما حق دارند تاوان ما ی پرداات کتتد ،ا ّما به عزس ،غ ر هزادما
که توان ما ی جبران اسارت را ندارند ،مهواره حزم اعدام مادرمیوود.
مجهع روحان ان دربار ،هتد مادۀ حقووی را به این کانون حقروق جر ای عهرومی موجرود در وروان ن
بربرما اف ودند .در ساد  ٥٩٦چایلد برت دوم هو ریاری از دودمان ِمروونژین] با مدور فرمانی
مجازات اعدام را برای وتل عهد به ناحق ا امی کرد و پرداات تاوان را کتار گ اوت .ا ّمرا احتهراد
اندکی می رود که این تداب ر ،که از ووان ن رومری ا رام گرفتره و در تضراد مسرتق م برا سرتت ژرمتری
است ،واوعا ً بره اجررا درهمرده باورتد .ارادۀ برورراری نظرم عهرومی بره ور وۀ رومیمرا ،و بره تبرع هن،
برپایی دستگاه وضایی دو تی ،به ویژه در دوران پادوامی کارولینژین هاانردانی از وروم فرانرک مرا
که از سراد  ٧٥١ترا وررن دمرم مر الدی برر اروپرای غربری حزومرت کرردد] پدیردار ورد و بره افر ایش
مجازاتمررای برردنی انجام ررد .مجهررع روحان رران شووارلماین (پادورراه فرانررک مررا و امپراطررور اروپررای
غربی از  ٧٦٨تا  )٨١٤و لنیی داهد (یرا رویی اود ،پادوراه فرانرک مرا و امپراترورغرب اروپرا از
 ٨١٤تررا  )٨٤٠برررای رام نرران حرفررهای و برارری «کژدیترران» ،مجررازات مرررگ ،معررادرۀ امررواد،
تبع د  ،و وپع عضو مقرر کرد .فرامم سااتن این زراداانۀ سرکوب که اب ارمای دردنرایتری در
 - 14دودمان  ، Mérovingienneاز اواار ورن پتجم تا م انۀ ورن مشتم بر سرزم ن گل – فرانرک (فرانسره و بلژیرک امرروزی بره عرالوۀ
بخشی از ه هان ،سویس) حاکم بودند.
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اات ار داوت ،از ارادۀ مریحی برمیااست کره برر هن برود کره برا سررکوب وردید کسرانی کره مرلح
عهومی را به مخاطره میافزتتد ،نظم را برورار کتد .این مجازاتما ،به پ روی از ا گوی روم ان،
سررخت ،عبرتهمرروز و بازدارنررده بررود .وررار هاین برررای «محافظررت مررردم از ور ّرری کرره برره هنرران مرری
رسد» ،گتامزاران را که «از اشم اداوند مراسی ندارند» وعدۀ سرکوبی ب رحهانره میدمرد .ایتجرا
دیگررر مه ررون دوران پایررانی امپراترروری ،مسررئله بررر سررر ک فررر دادن ن سررت ،بلزرره عررالوه بررر هن،
بازداوتن از ارتزاب جرم از راه مراسان دن از ع اب ن مورد نظر است.
نحوۀ رفتار با رام نان حرفهای نهونهای از به کار گرفتن این است« :بار نخسرت ،نهیم ررد ،بلزره
هشهی از دست اوامد داد .بار دوم ،ب تیا

بریده اوامد ود .در سوم ن اپا ،اگر بازارید نزتد،

کشته اوامد ورد .ایرن ترداب ر ،اشرن و ب رحهانره اسرت ،ا ّمرا معترضرۀ «اگرر بازاریرد نزترد» ،نشران
میدمد که در مورت پرداات تاوان ،مجازات اعدام متتفی میوود.
هوزار است که سرکوب اون ن متوز ک فری است که روی هوردن بدان ،واپسر ن راه هراره اسرت و
بس .در دوران پادوامی ویی زامد ،مرهتد تحز م و تقویت حقوق ج ای عهرومی مه تران در کرار
است (امپراتور میگوید باید «درر ب رگی» به تب زاران داد ،تا برای کسانی کره از وارایف ارود
وانه ارا ی میکتترد سرمشرقی باورد مو ترای) ،ا ّمرا ُجفرت «مرلح و نوعدوسرتی» مه تران بره عتروان
مردف ن رایی براوی میمانرد .ایررن مردف کاربردمرای عهلری اررود را دارد ،زیررا در اسرتاد حقرووی ایررن
دوره ،و وهمایی برای معا حه پ شت اد مری ورود کره «مرلح» یرا «سراز » اوانرده میوروند (ایرن
و وه را امروزه ملح و ساز

متقابل یا یک نوع معامله میاوانتد) کره حترا جررایم سرتگ تی هرون

وتل را ن دربرمیگ رد .در حا ی که ور وۀ معهرو ی حرل و فعرل اارتالف ،مرام تی وخعری دارد،
بدی ی است که مراجعه به عدا ت عهومی (دو تی) ،امری استیتایی است .عهل به ایرن ور وه از حرل
و فعل دعاوی ،در تهامی دوران ورون وسپا ،و فراترر از هن ،حترا در زمرانی کره دو رت پادورامی
انحعار سرکوب ج ایی را از هن اود میداند ،ادامه می یابرد .و درسرت مهر ن تحزر م دادرسری بره
دست دو ت است که در سراسر اروپا از ورن مفدمم و مجدمم مشامده میوود و گستر
اندیشۀ امودگرایانه (دکتریتاد) دربارۀ مجازات مرگ میبخشد.
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 .٢تعمیق اصنلگرایانه (یرون هفد و هجد )
الوو ..بادگشووت اصوونل رومووی .انرردکی پررس از سرراد مر ار مر الدی ،دورانری مهررراه بررا دگرگونیمررای
فزری و ن ر ن رادی هغراز میورود .برا «رنسرانس وررن دوازدمرم» ،پ شررفتمای م هری در عرمرۀ
حقوق ،ادب ات و ا ات مرورت میگ ررد .در مهر ن دوره اسرت کره ولهرومرای پادورامی اسرتوارتر
می ووند .و ریاران به یاری کش شران و حقووردانانی کره در اردمت دارنرد ،ارود را مجریران عردا ت
میدانتد.
اندیشهتدانی که در کتار و ریاران زندگی میکتتد ،بر هنتد که فرمانمای نراار برر نظرم عهرومی را
با دستورمای ااالق مس حی تلف ق کتتد .ت ک رد برر ایتزره بایرد اب یران را ک فرر داد ترا ن زران در امران
بهانتد ،یا باید ووی را به مجازات رساند تا ضع ف ایهن باود ،از این پس بره امرری پ یرفتره ورده از
سوی مهگان بدد گردیرد .برر مهر ن پایره برود کره نظریرۀ ورا ِه دادگرر ،نخسرت در فرانسره و سرپس در
دیگر پادوامی مای اروپایی ،پدیدار ود :اگر ادا پادوامان را برگهارده ،پ ش از مهه بررای اجررای
عدا ت است تا «اب یان را از ب ر هسایش ن زان ک فر دمتد» و پشت بان ضع فان ،به ویژه در برابر
زورمتدان باوتد.
مه مان ،دادگستری در سراسر اروپا ویژگیمای را که در دوران امپراتوری روم داوت به تدریج
بازیافت .مدف ایرن دادگسرتری ،برورراری نظرم و امت رت عهرومی اسرت .از وررن مفردمم ،وضرات در
ایتا ا و جتوب فرانسه اعالم میکتتد « :برای امر عهومی م م است که جرم بیک فر نهاند» .از این
پس ،بر ووان ن ک فری است که مه مان ،بازدارنده ،عبرتهمروز و تررم مبخش باورد .در ایرن زمران
است که از ووان ن ژوست ت ن (امپراتور روم وروی در ورن وشم) املی برگرفته میوود که بتا بر
هن «ع اب یک نفر باید بس ارانی را به مررار افزترد» .از دسرتگاه وضرا میاوامترد کره «برا مررار
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

تاوان ما ی بروز کرد .از این پس ،ب ش از پ ش به این نت جه رس دند که پود در برابر هت ن جرمی
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بستده ن ست .از هغاز وررن یرازدمم ،براری از کش شران بلتدپایره برر هن بودنرد کره کشرتن یرک انسران،
جتایتی است وا م و هتان توم تی است به نظام هفریتش کره نهیورود هن را برا پرداارت مبلغری پرود
«جبران» کرد .بروشار دو وورمز ) ، (Burchard de Wormsاحزاموتار مش ور مس حی ،در
واکتش به وتل  ٣٥تن از رعایای متعلق به کل سایش در طی سادمای  ،١٠٢٤-١٠٢٣تعه م گرفت
ک فرمایی بدنی بر مجازاتمای ستتی (پرداات تراوان مرا ی= دیره) ب ف ایرد .بره نظرر او ایرن ک فرمرا
عل ه مجرمان ،بازدارندهتر برود و حهایرت ب شرتری از ضرع فان میکررد .در پایران وررن یرازدمم ن ر
وامد پ دایش فزری مست م که بتا بر هن ،واتل «وحدت طب عی انسران مرا» را نقرن میکترد و گرهره
وربانی از طبقۀ پای نتری است ،ا ّما این از واامت جتایت مر

نهیکامرد .هررا کره هدم ران فرزنردان

ارردا و مهگرری برره یررک سرران «وایسررتۀ» رسررتگاری جرراودانی انررد .از متظررر مسررتی مهرره برابرنررد.
بتابراین ،زندگی مر یک از هنان ،عل رغم جایگاه حقوویوان ،بین ایت گرانب است .بردین ترت رب،
در حا ی که کش شان ورنمای پ ش ن هوزارا مخا ف مجازاتمای رومی یا وعا

تروراتی بودنرد،

از این پس تغ ر رویه میدمتد و در برابر وتل نفس ،ب ش از پ ش اوامان سرکوبی «برابرر» هوترل
در برابر وتل] میووند.
اگر وامان به اجرای عدا تی م ر عل ه واتالن فرااوانده میووند ،اگر مجازات مرگ بر پایۀ جان
در برابررر جرران ،در زراداانررۀ اب ر ار ک فررری جایگررامی محرروری مییابررد ،ا ّمررا برردان معتررا ن سررت کرره
مجازات مرگ به مورت نظاممتد ،و حتا وس ع ،بره کرار گرفتره ورود .مرهترد کره وررون وسرپا در
تعور معامر «دوران افراوتن هوبهمای دار» اسرت ،ا ّمرا واوع رت بسرا دیگرر اسرت .نخسرت بررای
ایتزه حقوودانان و ی دانوتاسان،م یک نهیاواستتد مجازات مرگ بره امرری عرادی بردد ورود ،و
مرهتد با تفاوتمایی ،مهگی بر مام ت استیتایی این مجازات ت ک د دارند.
ب .حقنیدانان و مجادات مر  .در ورن مفدمم ،احزرام وررع هتران ورزوفا مری وروند کره برا حقروق
رومرری و ارپر یر انررد .در سرراد  ،١١٤٠مجهوعررۀ ب رگرری از احزررام ورررع توسررم گراسووین ،مرردرر
دانشگاه بنلننی (و ری در ایتا ا) گرردهوری ورد کره از کتراب مقردر ،نوورتهمای هبرا کل سرا ،هرا
مجهع روحان ون بلتدپایه یا پاپما برگرفته وده بود .در این مترون کره بر ش از ده وررن را در برمری
گ رد ،گاه نزتهمای متتاوضی دیده میورود .گراسر ن در مروارد  ٤و  ٥از موضروع  ٢٣فرماننامرۀ
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کل سا ،برپایۀ متن مای گوناگونی که به مجازات مرگ پردااته وده ،واعده و اسرتیتا را از یزردیگر
جدا میکتد ،مه تانزه این کار را پ ش از او هبا کل سا کرده بودند.
نخست یاعد  :گراس ن در حزهی مل م از اوگوست ن ودیس ،که ُم ر اود را عه قا ً بر احزام حقووی
بعرردی اوامررد کوب ررد ،اعررالم میکتررد« :انتقررام گرررفتن از تب زرراران در انحعررار اداونررد (یگانرره داور
معون از اپا) است» به مه ن د ل ،باید از مجازاتمای بدنی پرم داورت و ک فرر رسرتگاری
بخش را برتر دانست ،که تت ا ک فری است که با ع رد جدیرد مهخروانی دارد .همبرروهز ()٣٩٧-٣٤٠
و اوگوسررت ن ورردیس ،بررر مبتررای داسررتان روسررتای سررامری کرره در انج ررل ووررا همررده اسررت (کرره مسر ح،
براالف ا ار پ امبر ،از نابود کردن این روستا با هتش هسهان اودداری میکترد) ،تفراوت م ران دو
دری از مجازات را به ت ک د مشخ

میکتتد :یزی بر پایۀ ع د عت ق ،که اساسا ً سررکوبگرانه برود

و انتقام جو ،و دیگری ،ع د جدید کره بخشرایش را برترر از مجرازات میدانرد .گراسر ن برر پایرۀ ایرن
متون بود که میگفت « :ج ا در احزام ع د عت ق ،مام تی بردنی دارد حراد هنزره احزرام انج رل ،بره
یُهن کفّاره ،گتامزاران را نوید عفو داده است».
با این حاد ،نظم عهومی مل وماتی دارد ،و هت ن است که مجازاتمای عهومی ،از جهلره مجرازات
مرگ استیتائاً ،نامشروع ن ست .گراس ن در مهران فرماننامره ،کره بخرش دوم مسرئلۀ  ٥از موضروع
 ٢٣را گتجانده است ،به ت ک د می گوید« :اگرهره مر زس نبایرد بره اات رار ارود بررای کشرتن کسری
دست به سالح ببرد ،ا ّما اعدام مجرمان به فرمان وانون متعی ندارد .کسی که به نهایتدگی از وردرت
عهررومی تب زرراران را اعرردام میکتررد ،وررانون را نقررن نهیکتررد ....ایررن کررار مررانع از راه یررافتن او برره
ملزوت هسهانی نخوامد ود» ( .)post C7این درواوع ،تزرار هموز مرای هگوسرت ن اسرت .فتراوی
گرگوری ن م در ورن س ده ،به پ روی از مه ن ستت مادر ودهاند .این فتواما ،با ت ک د بر واعده،
استیتا را واید به هسانی میپ یرند ،دست کم در مبارزه عل ه کفر .کهی پای نتر ،در سخن از مسئلۀ
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
بودنررد( ،ضررهن انپبرراق هن بررا ورررایم) اوامرران برری و ررد و ورررط ک فررر مرررگ نبودنررد .هنرران در ورررن
ا ث ،متوز این معا حه را از راه پرداارت دیره

دوازدمم ،با معتبر دانستن معا حه برای اوخا
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جای میوهارند :اگرر معاملره (معرا حه از راه پرداارت دیره) ارزورهتد اسرت ،درسرت بره ایرن د رل
است که با اودداری از اعدام ،کسان دیگر نجات مییابتد .ا ّما در ورن بعردی ،حقووردانان ایرن نقپره
نظر را کتار میگ ارند و این حق را برای دسرتگاه وضرایی وائرل مری وروند کره حترا پرس از مرلح و
هوتی ب ن طرف ن دعوا ،عل ه مجرمان اودام کتد .بارتنل  ، Bartoleحقوودان نامدار ورن ه اردمم،
در تفس ر ر بخشرری از مجهوعرره ورروان ن اولپیووین ( ٢٢٨-١٧٠م) ،15میپ ر یرد کرره برارری مجرمرران را
میتوان بخشود مجرمانی که در تال

هن اند که مرورد پ گ ررد وررار نگ رنرد ،هررا کره «مر

هر

ع ی تر از جان هدمی ن ست بتابراین ،کسی را که میاوامد اون اود را ،از مر رامری کره ورده،
بخرد ،باید بخشود» .مه مان ،ژان فور ،استاد حقوق دانشزدۀ مونپو ه ،ن بر مه ن نظر است .او
با اواره به ضربا هیلی رومی  :زمر عقرب در دُم او ن فته است و مهان است که میکشرد ،کره بره
معتی کشتن در هارین مرحله است ،می گویرد« :و بری د رل ن سرت کره هزمرر] هنجرا اسرت ،هررا کره
مجررازات مرررگ فقررم بایررد هارررین راه هرراره برررای واضرری باوررد .او بایررد گهرامرران را بررا ت دی رد برره
مجازاتمای مو تای ،یا با والق یا زندان ،و یا مجازاتمای سبک تر به راه راسرت بازگردانرد .او
تت ا زمانی میتواند به اعدام متوسل وود که راهمای دیگر بینت جه بوده باود ....او باید ن زخروامی
پدرانهای به محاکهه وونده نشان دمد ،و با بی م لی به ک فر دادن رویهورد ...هررا کره در مرورت
افتخار به مرگ یک انسان ،اود این کار ،وتل نفس اسرت» هتفسویر اینسوتیتنت ،یزری از سره بخرش
یاننن ژوستینین].
ج .دیوودگا ایزدشناسووان (مت.لووه) .ب رگترررین ای دوررتار ورررون وسررپا ( ،)١٢٧٤تومررار هکویتررار
ودیس است که کاملترین نظریره دربرارۀ مجازاتمرای ک فرری را مپررح میکترد ،مجازاتمرایی کره
عدا ت انسانی ( در برابر عدا ت ا ی) در داوریمای اود برای مجرمان در نظر میگ ررد .او در
ایرن کررار از مسرئلۀ بسر ار کلیترر وررر (بردی) هغرراز میکترد ،و برره ور وۀ حزهررای مدرسری ،تعریررف و
تشخ

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

«تهای ه ما» ااتعا

ورر میتوانرد ناوری از
ورر را مپررح میکتردّ .
دارد ،تهرای م ران ا رر و ّ

وررر ناورری از ارادۀ هدمرری باوررد ،متشررا
عللرری باوررد ب رررون از انسرران ،و یررا برره ارادۀ انسرران .اگررر ّ
 - 15ایرن مجهوعره وروان ن ج اییهدایجسرت] ،یزری از سره بخرش مجهوعرۀ وروان ن مردنی روم باسرتان  Corpus iuris Civilisاسرت کره بره
فرمان  Justinienاود ،امپراتور ب انس در ورن وشم ،تدوین گردید ،او پ ن م ف دایجست است.
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وری باود ،مهانا یک اپرا یرا یرک ک فرر هعقوبرت] اسرت»
دوگانهای دارد « :در هفریدۀ معقود اگر ّ
ور بروررار میورود :هررا کره اپرا ،ارواه عل ره
ور) .سپس نوعی تقارن م ان این دو وزل ّ
(رسا ۀ ّ
عقل باود و اواه عل ه احزام ا ی (که در این مورت گتاه محسوب میوود) یا عل ه ووان ن معقود
بشررری ،در مررر حرراد ،عامررل هن اپررا را مسررتحق ک فررر اوامررد سرراات او را بایررد ک فررر داد تررا نظررم
طب عرری مختررل وررده از اپررای او ،دوبرراره ترررم م وررود .پررس ک فررر ،ج ئرری از نظررام هفررریتش مپلرروب
اداوند است .برای ک فرما را اود اداوند میدمد ،زمانی که هدم ان را داوری میکتد (این ک فرما
هنج انی اند) داوری دیگرر اپامرا از هن هدم ران اسرت« :مجازاتمرایی کره وروان ن ا ری و انسرانی
مقرر میکتتد ،بس ارند و گوناگون اما مردو ،از ب ر انتقام بی عدا تی ماست».
«انتقامی» (وندیزات و) که تنماس یدیس از هن سخن میگوید ،م

ربپی به انتقام بدوی نردارد کره

ه ی ج ب ان اشرم ن سرت بلزره اواسرت مشرروعی اسرت بررای جبرران اسرارت و جلروگ ری از
ارتزاب جرمی دیگر .این انتقام در حوزۀ کار دستگاه وضایی عهومی (دو تی) است ،دسرتگامی کره
وربان ان مجبورند بره هن رجروع کتترد .درواورع ،مرهترد مسر ح سرفار

بره بخشرودن حرمتورزتیما

کرده بود ،ا ّما بخشرایش وخعری ،تت را می توانرد جتبرۀ وخعری جررم را در برر بگ ررد :بررای میراد،
میتوان در م ان تاوان پردااتی تخف ف داد ،یا امواد دزیده وده را به دزد بخش د .ا ّما ووتری وردت
جرم به حدی است که به معا ح عهومی زیان میرساند ،وربانی نهیتواند از سوی جهع ،مجرم را
عفو کتد .در ایتجا وربرانی بایرد بره حاکه رت س اسری روی هورد ترا برا مجرازات عادلنرۀ مجررم ،جررم
انجام وده را «تالفی» کتد.
ا ّما ه ست مجازات عادلنره مجرازات از دیردگاه تومرار وردیس ،اساسرا ً سرورتی تالفیجویانره دارد
یعتی جبرران درد و رنرج ناوری از اپرای مرتزرب ورده .هیرا ایرن جبرران کرردن ،بره ب رای مررگ مرم
میتواند باود پاسخ ستت تومار به این پرسش ،هوزارا میبت است :با وجرود فرمران "وترل مزرن"،
مجازات مرگ مهزن است .زمانی که دادرر را هارهای دیگر نهانده ،به ویژه «زمانی که همجرم]
ت دیرد یرا اپررری بررای جامعره اسررت» .پرس مجرازات مرررگ واپسر ن هراره اسررت و بره کرار گرررفتتش
اا

دستگاه وضا .تومار هکویترار در ایتجرا ،مهانترد وردما ،اسرتعارهای پ ورزی بره کرار میگ ررد:

«اگر برای حفظ سالمت جامعه لزم باود ،کشتن تب زار به حق است ،ا ّمرا انجرام هن ،مه رون بردنی
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که به مراوبت پ وک سپرده میوود ،تت ا در مالح ت کسی است که برر ایرن کرار گهرارده ورده ،و
بر او است که عضو فاسد را از بدن جدا کتد».
اگر مجازات اعدام پاسخ متاسبی است به جرایم ب رگ ،به ویژه در برابر وتل عهرد ،واضریما نبایرد
هن را برررای جرررایم کوهررک ،جرایهرری کرره ایررن «درمرران» ن ررایی برررای هنمررا متتاسررب ن سررت برره کررار
گ رند .تومار ودیس ،به مانتد دیگر ای دوتاسان ،جرایم ما ی را سر اوار مررگ نهیدانرد :بره ویرژه،
دزدی ساده ،موردی «دارزدنی» ن ست .16اگر سرروت در وررایم بره غایرت لزمری مرورت گ ررد،
یعتی برای نجات جان کسی ،از نظر ای دوتاسان در ایتجا نهیتوان از دزدی سرخن گفرت ،هررا کره
در هت ن موردی« ،مهۀ داراییما ،عهومی میووند» .اگر از م ان پاسداری از داراییمای مادّی و
دومری اسرت .برا وجرود ایرن،
حفاات از جان هدمی ،یزی را باید برگ ید ،هوزار است کره برترری برا ّ
ب شتر ای دوتاسان مجازات مرگ را برای دزدان ،حتا فارغ از ایتزه دزدی هنمرا ضررورت ح راتی
داوته یا ا رر ،نهیپ یرنرد .ژان ژرسرون ،یزری از نامردارترین اسرتادان دانشرزدۀ ا رات پراریس ،از
جهلۀ این ای دوتاسان است .او در یرک سرخترانی در سراد  ١٤٠٥یرا  ،١٤٠٦در برابرر وراه (کره برا
جهلۀ «عدا ت را دوسرت بداریرد» هغراز میورد) ،از واضر ان غ رکل سرایی (دن روی) اواسرت کره در
دست یازیدن به مجازات مرگ به ن ایت اویشتنداری کتتد .ژرسون میگویرد براری از وضرات بره
غلم ،ب ش از اندازه وتاب میورزند (و در ایتجا فرمانردار پراریس را هورزارا نقرد میکترد) ترا بررای
جرایهرری هررون سررروت سرراده ،حزررم اعرردام مررادر کتتررد ،درحررا ی کرره حتررا اودورران ن ر مرگر هتر ن
ک فری را متاسب نهیدانتد :هرا که ارز

جان هدمی با ارز

داراییمای مادّی مهستگ ن ست...

بتابراین ،در پایان ورون وسپا ،امل بر این است که در مدور احزام مرگ احت اط ورود .درسرت
است که مجازات مرگ ،امری است پ یرفته ،ا ّما به موارد بس ار وا م محدود میورود ،و هن را بره
عتوان هارین وس لۀ بازدارنده و /یا ح ف در نظر میگ رند.
د .آمندۀ (دکتورین) کالسوی  .در دوران جدیرد ،فلسرفۀ کالسر ک مه تران بره مع رار تتاسرب ک فرر برا
جرم و ن عبرتهموز بودن مجازات مرگ پایبتد است .مجازات ،نخسرت بره سربب سر اوار برودن
هن عادلنه است ،هرا که پ ش از مر ه  ،پادا

جرم است .هتر ن اسرت در هغراز وررن مفردمم ،بره

 - 16در متن املی به لت ن.fur non est occidendu :
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عق رردۀ گروت ررور (کرره مجررازات را «ور ّرر انفعررا ی کرره در برابررر ور ّرر فعرراد اعهرراد میوررود» تعریررف
می کتد) ،و بترا بره نظرر لیبت رتس در پایران مهر ن وررن ،کره مهران تعریرف را در ه رارهوب ا رات
مپرح میکتد« :سازگاری امور مستل م هن است که بدی ما به نوعی جبران ووند ،و هدمری برا درد
و رنجی که بر او تحه رل میورود متوجره اپرای ارود ورود اپرایی کره پر ش از هن برا ت ئ رد کراری
ناوایست و تباه هگامانه مرتزب وده است » .هلیب ن تس ،رسا ۀ تئودیسه]١٧ ،

17

ووان ن پادوامی مه تانزه در ورون وسپا رایج بود ،برا ت ک رد برر مع رار عبرتهمروزی و بترابراین،
پ شگ رانه بودن ک فرمای بدنی ،مهر ن همروزه را ت ی رد میکترد .بخشرتامۀ ج ایری رویی ه راردمم در
سراد  ،١٦٧٠در مهرران مقدمرۀ ایررن سررتد ،اعرالم مرریدارد «کسرانی را کرره عهررل بره وا فرره هنرران را از
تب زاری باز نهیدارد ،باید با مرار از مجازات بازوان داوت» .ژان دوموا 18کره ادامره دمتردۀ ایرن
هموزه است ،پا فراتر میگ ارد :عالوه بر این ،باید «کاری کرد که در هیتده نتوانتد درد سرر ترازهای
برای جامعه ایجاد کتتد» ،و این درسی اسرت بررای مهرۀ کسرانی کره «دسرت از تب زراری نهیورویتد
مگر از ترر همجرازات] .مهر ن سرمشرق اسرت کره از ورهار جررایم میکامرد جرایهری کره بره د رل
بیک فری ،به نحو وگفتانگ ی ف ونی میگ رند» )(Loix civiles, Droit public, III, 1
هیا می توان گفت که مجازات اعدام در ععر جدیرد بره امرری کرامال عرادی بردد ورده برود در واورع،
هتانزررره اررروام م دیرررد ،مرهترررد پایررران وررررون وسرررپا نشررران از بازگشرررت وررردید سررررکوب دارد ،ا ّمرررا
اویشررتنداری پ شر ن هدر اررودداری از اعررداممای گسررترده] کررامال از م رران نرفترره اسررت .بررسرری و
مپا عه در مورد جرم و جتایت ن گواه مه ن تفاوتما است و نشان میدمد که نظرام ک فرری وردیم،
بتا بر برای روایتمای رایج ،فقم «ععر عقوبت» نبوده است.

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

در عمل

نخست ،بی هنزه ادعای جامع بودن این مبحرث را داورته باور م ،ور وۀ عهرل ایرن دادرسری اسرتیتایی،
یعتی دادگاه مای تفت ش عقاید از ورن س دمم ،و سپس دادگاهمای عرفی تا ورن مفدمم را براوام م
رس د.
ال ..تفتیش عقاید .نپردااتن به دادگاهمای تفت ش عقاید ،در بحیی که به مجازات مررگ ااتعرا
دارد ،امررری اسررت نررامهزن .از ورررن مجردمم برره ایررن سررو ،نظررر عهرروم بررر هن اسررت کرره ایررن محرراکم،
«جایگاه سرکوب» به ویژه سرکوب نهادین ک فرمای بیرحهانه در نظاممای ودیم اروپایی بوده اند.
هیا حق قت دارد این
در هغاز ورن س دمم ،در ورایپی که ارتداد فروهای مس حی از کاتارما ) (Albigeoisدر نواحی
جترروب فرانسرره و ایتا ررا گسررتر

سررریعی داوررت ،کل سررا هن را اپررری در راه رسرتگاری مسر ح ان

وهرد و وا فۀ اود دانست که ن اد جدیدی برای یافتن و سرکوب کفر و ارتداد برپا سازد .در هغاز
سررادمای  ،١٢٣٠پرراپ ُرم بررا حهایررت امپراتررور فردریررک دوم محزهررهای اسررتیتایی بت رراد گ اوررت تررا
«فساد ارتداد را ریشهکن سازد» .نام این دستگاه وضایی ،تفت ش عقاید اسرت .ایرن دسرتگاه بیدرنرگ
به اب ارمای ویژۀ تحق ق و جستجو (این کار ،به معتای دو ق کلهه ،جستجو و کاویردن باورمرا اسرت
که نام اود را به این محاکم تازه داد) ،و زراداانهای از ک فرمای بس ار سخت مج

میوود.

بررا وجررود ایررن ،مجررازات مرررگ ،دسررت کررم برره طررور مسررتق م ،در ایررن زراداانرره ن سررت .در واوررع،
دادگاه مررای تقت ر ش عقایررد (مه ررون سررایر محرراکم کل سررایی از مهرران هغرراز) حررق مرردور حزررم برررای
«ک فرمای اون ن» (از وب ل وپع عضو یا اعدام) ندارند .این امرل از هغراز وررون وسرپا ،هتان ره
پ شتر دیدیم ،بروررار برود و برا ضرربا هیل «کل سرا از ارون ب ر ار اسرت» ،ب ران میورد .وردیدترین
حزهی که تفت ش عقاید میتوانست مادر کتد« ،دیوار ابدی» بود ،یعتی حربس ابرد .برا ایرن مجرازات
(مه تانزه با حبسمای مدتدار) امل بر امالح و ب بود مجرم بود .فرمتی به مجرم داده میود
تا به اود هید و با تاوان عهل اود توبه کتد ،و از این راه ،رستگاری ابدی اود را ت م ن نهاید .تت ا
زمانی که یک مرتد اپای اود را پس از دست وستن از هن« ،دوباره تزرار» میکرد ،کل سا ام د

36
انتشارات بت اد عبدا رحهن برومتد

مجازات مرگ در ورون وسپا و دوران مدرن
مروری بر تاریخ مجازات اعدام

برره امررالح او را بررر برراد رفترره میوررهرد و او را برره دسررت دادگرراه لئ ررک («بررازوی عرفرری» کل سررا)
میسپرد تا او را به مرگ محزوم کتد.
بتابراین ،فقم در موارد استیتایی بود که دادرسان روحانی مجرم را به دادرسان لئ ک میسپردند
یعتی زمانی که مجرم «امالحناپ یر» وهرده میورد .هگرونگی واگر اری بره برازوی عرفری ،کرم و
ب ش ریاکارانه بود :هرا که اگرهه کل سا نبود که رسها ً حزم مررگ مرادر مری کررد ،ا ّمرا در عهرل،
نت جررۀ کررار مهرران بررود .یزرری از مشر ورترین نهونررهما ،مررورد ژان دارک اسررت .پررس از هنزرره دادگرراه
تفت ش عقاید به ریاست اسق .کنشنن ،در نخست ن حزم او را بره حربس ابرد محزروم کررد ،سرپس او
را به جرم ایتزه اپای پ ش ن را دوباره تزرار کرده است (به ویژه به د رل ایتزره برار دیگرر برار
مردانه به تن میکتد) ،با حزرم دیگرری بره انگل سر ان تحویرل داد و هنمرا ن ر او را در  ٣١مری سراد
 ١٤٣١به هتش افزتدند.
دفاتر محاکم کل سایی نشان میدمتد که موارد واگ اری پرونده به بازوی عرفی ،بس ار انردی اسرت.
بررر اسررار محاسرربۀ ایوون دوسووا از احزررامی کرره از سرروی محرراکم تفت ر ش عقایررد و ر ر تنلووند در ورررن
س دمم مادر وده است ،وهار این موارد ،یرک درمرد اسرت .در هغراز وررن ه راردمم ن ر  ،طبرق
بررسی برنارد گی از  ٩٠٠مرتد مورد رس دگی ٥٠٠ ،نفر محاکهه ودهاند ،و تت ا  ٤٢مرورد هن را
برره بررازوی عرفرری کل سررا سررپرده انررد  ٣٠٧نفررر برره حرربس محزرروم ورردند ١٤٣ ،نفررر برره حهررل مررل ب
(مجازات رسواکتتدهای که محزوم را انگشرتنهای مرردم میکررد) ،و براوی مانرده بره مجرازات مرای
دیگررر محزرروم ورردهاند .اومبرتوون اکوون در ُرمرران مش ر ور اررود ،نووام ُرد ،برنررارد گرری را وررزتجهگری
مو تررای و تشررتۀ اررون تعررویر میکتررد .ا ّمررا ایررن تعررویر ،دسررت کررم براسررار هن رره کرره از هرو ر وما
برمیهید ،دور از واوع ت است.
در حا ی که بساط تفت ش عقاید در ورن وان دمم در فرانسه بره ده وده ،در اسپان ا به وزل جدیدی
زاده می وود .به ویرژه مهر ن تفتر ش عقایرد اسرپان ایی اسرت (کره در سراد  ١٨٣٤پایران میگ ررد) کره
تاریخنگاری ورن نوزدمم هن را مت م به انواع اشونتما میکترد و مسرئود سرنوورت مردما مر ار
وربانی میداند .مپا عات جدی در این براره نشران مری دمترد کره نره تت را حقروق محزومران در برابرر
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 ب ر ش از سرره ورررن ،از هتررد م ر ار مررورد ب شررتر نبرروده اسررت کرره
میتوان هن را با دیگر دورهمای اا ر تاریخی مقایسه کرد.
ب .دادرسی الئی  .در ایتجا ن  ،اگرهه مجازات مرگ به عتوان یک امل پ یرفته وده ،ا ّما متوز
فزررر غا ررب ایررن اسررت کرره ک فررر مرررگ امررری اسررتیتایی اسررت .نخسررت در ورررون وسررپا ،بررسرری
هرو ومای دستگاه وضایی (دسرت کرم ،هن ره کره از هنمرا براوی مانرده) ،نشران میدمرد کره در مردور
احزررام مرررگ اویشررتنداری میوررود .جرران هدمرری ،حتررا جرران جتایتزرراری کررامال مسررلم ،دسررت کررم در
فرانسه ،بیارز

به وهار نهیرود .این امر به ویژه در مورد پار هان مادق اسرت .بره گفترۀ کلوند

گنوار ،از  ٢٠٠پروندۀ جتایی در سادمای  ١٣٨٧تا  ،١٤٠٠پار هان تت ا در ه ار مرورد حزرم بره
مرگ داده یا هن را ت ی رد کررده اسرت در مراترب پرای نتر دادرسری ،بره ویرژه دادرسریمای اورراف،
وضع به مهر ن مترواد اسرت .درسرت اسرت کره بسر اری از اورراف ،جایگاهمرایی افراورته از هجرر و
سررتگ برررای برره دار هویخررتن محزومرران داوررتتد .ا ّمررا ایررن بتامررای معر بتزا ،برره ویررژه برررای برره ُرخ
کش دن ودرت وامر دادرسی ارباب بود .در واوع ،این بتاما هتردان بره کرار گرفتره نهیوردند ،طروری
که از برای از هنما ج ویرانهای بر جای نهانده بود!
واضیمای محلی ن اگر حزم اعدام مادر میکردند ،سپس ،در تبدیل هن به پرداات غرامت ما ی
تردیدی به اود راه نهیدادند .این و وۀ «معا حه وضرایی» تزاندمترده برود ،نره فقرم بردین د رل کره
دادرسی را ناعادلنه میکرد ،هرا که ب ای جرم ارتزابی را روتهتدان از ک سۀ اود و فق ران «از
جان اود» میپردااتتد ،بلزه ن ر  ،زمرانی کره ایرن ور وه نظاممترد بره کرار میرفرت ،سررکوب را از
مرگونه کارهمدی محروم میکرد .دست کم ،مجهع نهایتردگان و رسرتانما در دربرار ورامی برر ایرن
عق رررده بودنرررد .هنررران در فرررردای جترررگ مدسرررا ه ،اوامررران وررردت عهرررل ب شرررتر دسرررتگاه وضرررایی و
«مرارافزتی» در دد تب زاران برای «هسرایش ن زران» وردند .از ایرنرو ،هتانزره اروام م دیرد ،از
ورن وان دمم ،سرکوب هوزارا سختگ رتر میوود.
ا ّما این مهه ،مانع هشم پووی و بخشایش گستردۀ واه ،تا پایران نظرام وردیم ،نبرود .ور ریار کره بترا بره
طب عت این مقام ،بخشتده و م ربان بود (از هنجا که سر هی از اعرای

اداونرد بخشرایتده داورت)،

اغلب از گتامان میگ وت .مر بار که وتلی «نااواسته» یا در دفاع مشروع از اود یا در پاسرخ بره
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تحریزاتی روی میداد ،واه گ وت میکرد .مجازات مرگ غا با برا ک فرری سراده جرایگ ین میورد:
از وب ررل زیررارت رفررتن ،دعررا برررای هرامررش روح مقتررود ،جریهررهای ح ی ترری (یعترری پرروز

علترری از

وا دین و دوستان مقترود) .در واورع ،ک فرر مررگ بررای «وترل عهرد» برود و برس (در ایرن دوره ،وترل
برنامهری ی وده را وتل عهد می اواندند) .وترل عهرد ،نشران از ابرا تی ویرژه داورت و مشرهود عفرو
نهیود .با وجود این ،وامد بخشودن جتایتزاران ن مست م ،حتا برای جتایتمایی کره طبرق ورانون،
نابخشودنی وهرده میودند .در واوع ،مر

ه ر نهیتوانسرت محردودیتی در برابرر اات رار بخشرایش

ور ریاری باورد کره وردرت ارود را ناورری از اردا میدانسرت ،اردای بخشرایتده و م ربران .در زم تررۀ
توم ن و تعرض به ادا (جادوگری یا کفر) بود که دادرسری لئ رک ب شرترین سرختگ ری و کهتررین
گ وت را داوت.
مرهترد ک فرمرا ،بره رغررم هن ره گفتهانرد ،بره نرردرت بره کرار مری رفررت ،ا ّمرا «کوبتردگی» هنمرا حق قررت
داوررت .برری هنزرره بخرروام م بررا مهررد ی برره توض ر ح انررواع مجازاتمررا بپررردازیم ،بایررد در هتررد جهلرره،
و وهمایی را که ب ش از مهه برای اعدام به کار گرفته میودند ،توض ح دم م.
ج .شووین های اعوودام« .ک فررر هتررش» ،برره ویررژه برررای مبررارزه بررا جرررایم وار م مر مبی برره کررار گرفترره
میوود .م هۀ هتش ،مشدار مو تاکی است به مردم ،و یادهور زبانهمای هتش ج تم .نخست ن مروردی
که از این ک فر به بت رس ده ،سوزاندن یک مس حی است در ورن یازدمم ،به جرم ایتزره ،بره گفترۀ
مورخ فرانسوی ،به عتروان نهایتردۀ ی ودیران بره دیردار ال فره رفتره ترا او را بره ویرران
ژان پیر پنلی ّ
کردن وبر مس ح ) (Saint Sépulcreترغ ب کتد .درحا ی که محاکهۀ کافران برا دادگاهمرای تفتر ش
عقاید بود ،ا ّما محاکم لئ ک بودند که هنان ،و بره ویرژه جرادوگران را دسرتگ ر و محاکهره میکردنرد.
این سرکوب ویرانگرر از ابتردای وررن ه راردمم هغراز ورد و اوج هن از پایران وررن پران دمم ترا وررن
مفردمم بررود کرره برره ویررژه در اروپررای مرکر ی و جترروبی ب ررداد میکرررد .هتان رره گووی بشووتل (در کترراب
جادوگری و غرب )١٩٩٧ ،به اوبی نشان میدمد ،در کشورمایی که جتبش امالح دین پ ش رفته
بود ،این ب داد مو تایتر بود :نه دمم موارد سوزاندن در هتش ،در اروپای روتری مرورت گرفرت.
هدمسوزیمای بس اری در اسزاتلتد پروتستان برپا ود ،در حا ی که دستگاه تفت ش عقاید در اروپرای
کاتو ررک ،می کوو ر د تررا اشررم و نفرررت مررردم را نسرربت برره کسررانی کرره مررت م برره جررادوگری بودنررد،
فرونشاند .موج سرکوب در فرانسه از اواسم ورن مفدمم فرونشسرت .سرپس ،در ه هران و اسرزاتلتد،
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و سپس در ن و انگلتد (ایرالت متحردۀ هیترده) ن ر بره مه تر ن .ایرن عقبنشر تی کره در اروپرا از وررن
مفدمم هغاز ود ،به نحو محسوسی در کامش وهار اعدامما ت ر داوت.
در مجازات هتش ،محزوم زنده زنده در هتش افزتده میود ،و یا جسد محزوم پس از حلقهوی وردن
یا جدا کردن سر از تن به ااکستر بدد میود .احزرام مررگ در فرانسره از وررن وران دمم ،یرک بترد
سری داوت که به جالد فرمان میداد محزوم را پ ش از هنزه به وعلهمای هتش بسپارد ،افه کتد .با
ّ
این رو  ،عبرتهموزی ک فر (پتداوته میود که محزوم زنده زنده در هتش میسوزد) برا مهردردی
نسبی برا محزروم مهرراه میورد .در ن هرۀ دوم وررن مفردمم ،پرس از متوورف وردن پ گررد جرادوگران،
مرروارد سرروزاندن در هتررش بسر ار کررامش یافترره بررود .هتر ن ک فررری برررای هتشافررروزان ،کفرگویرران و
«مهجتسگرایان» مقرر ورده برود و برس .پار هران بنرگونین (ایرا تی از فرانسره) ،در م ران سرادمای
 ١٧١٥تررا  ،١٧٩٠از  ٢٦٧حزررم اعرردام ،فقررم  ١٠حزررم سرروزاندن در هتررش مررادر کرررده اسررت ( ٥
مورد عل ه هتشافروزان) .پار هان فالندر ،از ساد  ١٧٥٣تا  ،١٧٨٩فقم یزبار حزرم بره هدمسروزی
داد.
مجازات اعدام بررای وترل نفرس ن ر در نظرر گرفتره ورده ،کره مهران وعرا

اسرت .ایرن حزرم بررای

جرایم دیگری ن مادر وده است ،از وب ل هتشزدن عهردی ،تجراوز ،سرقم جتر ن ،کشرتن کودکران،
توم ن به واه ،سروت برای هتدم ن بار ،جعل سزه و دیگرما .سرادهترین و رایجتررین وسر له بررای
اعردام ،بره دار هویخرتن اسرت کره مه تران ک فرر دزدان و وراتالن محسروب میورود .در مروارد بسر ار
وا م که دادرسان میاوامتد درر عبرت دمترد ،پر ش از دار زدن ،ک فرمرای دیگرری ن ر در نظرر
میگ رند .در مورد وتل عهد یا تجاوز به زن وومردار ،محزوم را بر پردهای س هی مین ادنرد و برا
اسب بر زم ن میکش دند و با این و وه او را از محل محاکهره ترا محرل دار زدن میبردنرد .میتروان
مجسم کرد که محزوم در هه حا ی به محل اعدام میرس د فرد بره دار هویختره را ترا متالوری وردن
جسد ،به مهان حاد رما میکردند تا «تب زاران را درر عبرت وود» .برای بر هنتد کره در وررون
وسرپا مجرازات دار مخعرو

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

مررورخ فرانسرروی ورررن پرران ده ،ژان کارتیووه ،برره دار هویخررتن یررک زن را در سرراد  ،١٤٤٩رویرردادی
کامال غ رعادی دانسته است« ،هرا که در سرزم ن فرانسه مرگ دیرده نشرده اسرت» .ا ّمرا در واورع،
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در استاد دادرسی ورن س ده و ه رارده ،نهونرهمایی از دار زدن و بره نهرایش گ اورتن اجسراد زنران
دیده میوود.
داوررت برره طبقررات پررای ن جامعرره .اوررراف از ایررن

دارزدن ،وسر لهای بررود برررای اعرردام کرره ااتعررا

امت از براوردار بودند که سروان از تن جدا وود .این امت از به حاا حقرووی امه رت داورت ،هررا
که گردن زدن «توم نهم » وهرده نهیورد ،بره ایرن معترا کره ایرن ور وۀ اعردام ،ارانوادۀ محزروم را
بیح ی ت نهیکرد .هت ن است که معتای سختان منلیر از زبان یزی از وخع تمای نهایشرتامها
هوزار میوود « :فرار من به د ل ترر از مرگ ن سرت ،بلزره بره دار هویختره وردن مرردی محتررم
بس ار ناگوار است ،و هت ن ک فری ،مقام اوررافی مرا را زرهدار میکترد» .برا وجرود ایرن ،در مروارد
بس ار وا م ،گاه در حزم مادر وده و د میود که وخ

محترم (جترتلهن) مجررم ،نخسرت از مقرام

اورافی اود ع د وود و سپس مه ون فردی از طبقات فرودست ،حلقهوی یا سوزانده وود.
در ورون وسپا در نواحی جتوب غرب فرانسه ،رسم بر این بود که وترل عهرد را برا مردفون سرااتن
در زیر اای ک فر دمتد .در ستدی از هن دوره همده است که بایرد واترل را «زیرر جسرد مقترود ،زنرده
دفن کتتد» .دستنووتهای از رسم رایج در و ر تنلند ،این ک فرر مو ترای را بره نهرایش میگر ارد،
که طب عتا ً پ ام نهادین بس ار ووی در اود داوته اسرت .مترابع دیگرری نشران میدمترد کره ایرن رو ،
گامی در ورن ه اردمم ن به کار گرفته میوده است.
جاعالن سزه در ورون وسپا را در دیگمای ب رگی «میجوواندند» .مگرر هنمرا فلر ات را بررای
سااتن سزۀ جعلی ذوب نزرده اند این ک فر اشن از وررن سر ده ترا وررن ه رارده و پران ده وجرود
داوته و در ورن وان دمم از م ان رفته است .19ا ّما فرانسوای اود (پادواه فرانسره) در سراد ١٥٣٤
مجازات گردونه را برای رام نان مقرر کرد .بعدما ،وتلمای بس ار م م هون پدرکشری برا گردونره
ک فر داده میود .ایرن ور وۀ مجرازات کره از ه هران وارد ورده برود« ،برر روی سرزویی کره در م ردان
عهومی برپا میود به اجررا درمیهمرد .در هنجرا ،محزروم را بره دو تزره هروب  ...بره ورزل ضرربدر
میبستتد و جالد با م لهای همتی ضرباتی به دستما و پاما و ران محزوم وارد میکرد .سپس او را
به پشت ،بر روی گردونه میگ اوتتد تا به رد» .گردونه ب ش از سوزاندن به کار میرفت .در ورن
 - 19این اطالعات را  ،)١٢٩٦ -١٢٥٠( Philipe Beaumanoirحقوودان فرانسوی در ورن س دمم بت کرده است.
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س ده ،در بورگوین از مر پتج محزوم ،یک نفر با این رو

بره مجرازات میرسر د .ا ّمرا در براری

متاطق ،از وب ل وامپاین ،نسبت محزومانی که به گردونه بسته می وردند کهترر برود (در ایرن متپقره
از  ٥٦محزوم به مرگ ،از ساد  ١٧٥١تا  ،١٧٦٥تت ا ه ار نفر بر گردونه جان دادند).
اشررن ترین ک فرمررا عل رره مت هرران برره گسررتاای عل رره ورراه ،مت هرران برره ا انررت برره وطررن ،وررور

یررا

سو وعد به جان واه (واهکشی) به کار می رفت .حتا اگر ایرن جررایم در مرحلرۀ ترداری مانرده برود
(مرفا به عتوان توطئه) ،محزوم را با هتان مراسم ا رهکتتدهای اعدام میکردنرد کره ب رگری اپرا
را به مردم نشان دمتد .احزامی که عل ه ژان شاتل ،راوایواک و داموین 20مرادر ورد (او ری در سراد
 ١٥٩٤عامل سو وعد عل ه مانری ه رارم ،پادوراه فرانسره برود ،دومری در سراد  ،١٦١٠موفرق بره
کشررتن مه ر ن پادورراه وررد  ،و سررومی در سرراد  ١٧٥٧برره ررویی پرران دمم حهلرره کرررد) مشررت عتعررر
تشررز لدمتدۀ ک فررر واهکشرری را ورررح میدمتررد /١ :پوز ارروامی (درجررۀ پررای نتر از بیهبرویرری در
مال عام) /٢ ،وپع دست« /٣ ،وزافتن پستانما ،بازومرا ،رانمرا و عضرالت سراق پرا» کره در هن،
ترک بی از سرب مر اب ،روغرن جووران ،مره و گروگرد ریختره میورد  /٤از مرم دریردن بردن از
طریق بستن دست و پا به ه ار اسب و سپس افزتدن اعضای پراره ورده در هترش  /٥معرادرۀ کل رۀ
امررواد  /٦ویررران کررردن اانررۀ واتررل ورراه و جلرروگ ری از بازسررازی هن  /٧تبع ررد دایهرری ااررالف و
اسالف مجرم  /٨ح ف وپعی نام فام لی.
در ورون وسپا ،در تهام اروپرا ،اجسراد محزومران را تزره تزره میکردنرد و مرر تزره را در جامرای
متفرراوتی برره نهررایش مرری گ اوررتتد تررا ت ر ر عبرتانگ ر ایررن ک فررر را «هتررد برابررر» کتتررد .ایررن نرروع
محزوم تما را در اسپان ا ،متوز تا اوایل ورن نوزدمم میتوان مشامده کرد .با وجود این ،اینگونه
مجازاتما بس ار استیتایی اند .مرهتد برای از نویستدگان ،این مجازاتمرا را «نهراد» نظرام پ شر ن
وضایی دانستهاند ،ا ّما این دیدگاه ب انگر واوع تمای روزمرۀ سرکوب ن ست.
د .فزونی و کاهش اعدام .رودل .فنن ایدرینگ ) ، (Rudolf von Jheringحقوودان ه هانی ورن
نوزده مینویسد« :تاریخ مجازات ،تاریخ غو مداوم هن است» .این نظر ،مبا غرههم اسرت .در گر ر
سریعی که از ورای  ١٢وررن از تراریخ غررب داورت م ،برا مراحلری از وردت گررفتن سررکوب و ن ر
- Jean Chatel, Ravaillac, Damiens.20
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مالیمتررر ورردن ،و حتررا « غررو» ترردریجی هن هوررتا ورردیم .برردین ترت ررب ،پررس از سرررکوبگری کهتررر در
ابتدای ورون وسپا ،وامد سختگ ری ک فری در ورنمای ه اردمم و پان دمم ،و براز مرم ب شرتر در
ورن وان دمم مست م ،تا ایتزه ودت این سرکوبما از اواسرم وررن مفردمم ،بره تردریج فرروکش کترد.
درستی این تعویر ،به طور کلی در مجهوعۀ کشرورمای اروپرای غربری بررسری ورده اسرت ،ا بتره
تفاوتمایی ن بسرته بره محرل دیرده مری ورود .مرا در ایتجرا بره هوردن یرک نهونره ،ا ّمرا نهونرهای برس
دو رق ،بسررتده مرریکت م کرره اد .مررائس (حقرروق دان ملتردی)از دسررتگاه وضررایی ور ر مررا ن (ور ری در
بلژیک) ارائه کرده است .از ساد  ١٣٧٠تا  ١٧٩٥در دفاتر جترایی ایرن ور ر  ٢٥مر ار نفرری (بره
طور متوسم) ٦٧٥ ،مورد اعدام بت وده است ١٢٨ .مورد هن مربوط است به  ٣٠ساد هارر وررن
ه رراردمم ٢٠٣ ،مررورد در ورررن پرران دمم و  ٢٢٥مررورد در ورررن ورران دمم .ایررن متحترری از ایررن پررس
وارونه میوود ٦٦ :اعدام در ورن مفده ،و تت ا  ٢٣اعدام در ورن م جدمم.
نقپرۀ اوج ورردت عهرل دسررتگاه وضررایی در کرل اروپررا ،وررن ورران دمم و هغرراز وررن مفرردمم اسررت .در
انگلستان ،فقم در دوران پادوامی  ٣٧سا ۀ هوانری هشوت  ،بترا بره گر ار

موراران ٧٢٠٠٠ ،نفرر

اعرردام ورردهاند .در ه هرران ،جرمشررتار نامرردار ،کووارپزال ،کرره واضرری ام رنش ر ن سوواکس برروده اسررت،
و ادت گ رایی از هغاز وررن مفردمم دارد :او در رسرا های کره در سراد  ١٦٣٥متتشرر کررد ،مفتخرر
است که در طی  ٤٥ساد ٢٠ ،م ار حزم اعدام مادر کرده است ،یعتی  ٤٥٠حزم مرگ در ساد
در روس ه ،حزم اعدام نه تت ا امری بس ار رایج و عادی بره ورهار میهمرد ،بلزره بره ور وهای بسر ار
اشن ،بر اسار مددمای مو تاکی به اجرا گ اوته میود کره « ُرم سونم» (مسرزو) 21از امپراتروری
ب انس به ارث برده بود .پس از پایان ورن مفردمم از ایرن وردت عهرل کاسرته ورد .در سراد ،١٦٧٢
«ریختن» سرب م اب در دمان غو ود و زنده به گور کردن از ساد  ١٦٨٩متووف گردید.
محزوم ت به جرم جادوگری و کفر و ارتداد ،بخش م هی از جررایم برت ورده در وررن وران دمم و
ن هۀ نخست ورن مفردمم اسرت .در ایرن وررن فرهیترد معتردد وردن ک فرمرا هغراز میورود ،اعتردا ی کره
هشهگ رترین وجه هن ،کامش مجازات مرگ است (گفت م ورن مفدمم ،و نه یرک وررن بعرد ،هتانزره
م شررل فوکررو در کترراب "نظررارت و مجررازات" مپرررح میکتررد« :در پایرران ورررن مجرردمم و هغرراز ورررن
نروزدمم ،عل ررغم برارری فرراز و نشر بما ،جشرن غمانگ ر ک فردمرری ،رو بره ااموورری مری ن ررد»).
 - 21مسزو ،پایتخت کل سای مس حی ،پس از سقوط وسپتپت ه.
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باری ،ایرن گررایش ن و ری ،هتانزره اروام م دیرد ،در اواسرم وررن مجردمم -بره عتروان یرک مرحلره-
بازمم ودت میگ رد و ،پس از تووفی ناگ انی در پایان ورن مجدمم (که م شل فوکرو هن را «براری
وعلهور ودن ما ب رگ» نام میدمد) ،تا بره امرروز ادامره مییابرد .ایرن گسسرت ناگ رانی در گررایش
هتدورنی کامش ودت عهل ،ناوی از انقالب هفرانسه] است ،انقالبی که با هن حاکه ت گ وت ن هغاز
میوود.
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از ععر رووتگری تا گ وت ن
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فعل سوم

اد عصر روشنگری تا گینتین

ناروشنیهای عصر روشنگری

اگررر از ععررر رووررتگری ،تعررویری «انساندوسررتانه» ،و مهررراه بررا ب ر اری از مجررازات مرررگ برره
دست داده وود ،اندکی وتاب ده اوامد بود .در واوع فلسفۀ دوران روورتگری ،رنگارنرگ اسرت .در
ایتجا وعد ما این ن ست که نگاه جامعی در این باره ارائره دمر م .پرس ،در سادهسرازی بره راه افرراط
نهیرویم و به ت ک د بر برای اپوط املی بسرتده مریکت م .مریدان م کره نگرر

اجتهراعی -س اسری

نواندیشرران برپایررۀ امررل ورررارداد اجتهرراعی اسررتوار اسررت ،ا ّمررا مهررۀ هنمررا ،در هن رره کرره برره بحررث مررا
مربوط مری ورود ،تعریرف یزسرانی از هن ندارنرد و بره نترایج واحردی از هن نهیرسرتد .هنران برا پشرت
کردن به دری «ای دوتاسانه»ای که نقشی تتب ی (ک فری معادد برا جررم) بره نظرام ک فرری مریداد،
دیگر نهیاوامتد مجازات ما را تت ا از زاویۀ سودمتدی اجتهاعی بتگرند .مجازات مرگ ،از هتر ن
هشماندازی ،تا سرادمای دمرۀ  ،١٧٦٠هره بسرا مف رد ورهرده میورود .فقرم از زمران انتشرار "رسرا ۀ
جرررایم و مجازاتمررا" توسررم بزاریررا در سرراد  ١٧٦٤اسررت کرره مجررازات مرررگ در اسررار نامشررروع
اعالم میوود ،مگر در برای موارد اا

 ،که مه تان سودمتد است( .این رسا ه در سراد ١٧٦٦

به فرانسه ترجهه ود و انتشار یافت) .حاد ،این نزات را بر میرس م.

 .١مجادات مر

و یرارداد اجتماعی

نخست ن هموزۀ (دکترین) ُمردرن از وررارداد اجتهراعی را تومرار مراب در اوایرل وررن مفردمم ارائره
داد .جامعۀ س اسی زای دۀ ورارداد او های است که افراد از راه هن ،فقرم برا ایرن مردف کره نظهری بره
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وجرود هورنرد کره امت رت جانیوران را تضره ن کترد ،کل رۀ حقروق ارود را بره دو رت (جامعره مهسرود
(Commonwealthواگ ار میکتتد ،که در وزل ویاتان حزومتی با ودرت تام تجسم می یابد .این
ودرت مپلق – کره نسربت بره وروان ن ا ری یرا اارالق طب عری ،کرامال مسرتقل و ارودهی ن ورزل گرفتره
اسررت ،و برره غایررت فینفسرره برردد وررده  -تت ررا وانونگر ار و در ر ر ورروان ن اسررت .از ایررن رو ،وررانون
ک فرری ه ر ی ن سرت جر یزری از اجر ا تشررز لدمتدۀ دسرتگاه جامعره ،و تت را مردف هن ،حفرظ نظررم
است« :مجازات ،درد و رنجی است که توسم حزومت بر کسی به د ل کراری کره کررده ،یرا کراری
را کررره بایرررد ،نزررررده (فعرررل یرررا ترررری فعرررل) اعهررراد میورررود ...ترررا ارادۀ هدم ررران مرهررره ب ترررر همرررادۀ
فرمانبرداری وود» ( ویاتان ،فعل ب ست و مشتم) .روون است که از جهله اب ارمایی که «هدم ان
را همادۀ فرمانبری» میکتد ،مهانا مجازات مرگ است.
در نسل بعدی ،جان الک با ستت پ ش ن (دست کم در این نزته) تجدید ع د میکتد و مجازات مررگ
را با ووان ن طب عی پ وند میزند« :در وضع طب عری ،مرکسری حرق دارد واترل را بره وترل برسراند ترا
دیگران را از وارد کردن زیانی مشرابه معرون بردارد ...هرون مجرمری کره امرود عقرل ،ورانون و
مقرراتی را که مومبت اداوند به هدم ان است ،زیر پا گ اورته ،زمرانی کره بره نراحق عل ره فقرم یرک
انسرران ،اشررونت مرریورزد و او را برره وتررل میرسرراند ،عل رره مهررۀ انسررانما اعررالم جتررگ داده اسررت.
بتابراین میتوان او را از م ان برداوت ،مه تانزه و ر یا ببر را باید ُکشت .هرا که موجود انسران
درنده نه می تواند به اجتهاع زندگی کتد و نه از ایهتری براروردار باورد .بت راد
در کتار این جانوران ّ
وانون املی طب عت این است" :کسی که اون انسان دیگری را بری د ،اونش ریخته ورود" .واب رل
اطه تان کامل داوت که مر کسی حق دارد هت ن جتایتزاری را به وتل برسراند ،از مهر نرو پرس از
کشتن برادر  ،فریاد برهورد" :مرکه مرا ب ابد اوامدم کشت " هت ن برود کره ایرن حزرم در دد ابترا
بشر بت گردید» (دو رسا ه در باب حزومت مدنی ،فعل دوم .)١١-جان لی در ادامه بره مقایسرۀ
درنده با جتایتزار باز میگردد و به مهران نت جره میرسرد« :بترابر ورانون بت رادی طب عرت ،از
ح وان ّ
هنجا که بقای هدمی ،تا حد مهزن ،باید تضه ن وود ،اگر نهیتوان مهگران را نجرات بخشر د ،بایرد بره
امت ت ب گتامان ا ویت داد .کسری را کره برا هدمری میجتگرد ،یرا دورهن وجرود اوسرت میتروان کشرت،
مهررانطور کرره میترروان گرررگ یررا ور ر را از م رران برداوررت :هررون هدم ررانی از ایررن تبررار ،از ورروان ن
عهومی و امود عقل گری انتد ،هون پ ررو ورانون زور و اشرونتاند و برس .بترابراین بایرد برا هنران
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هتان رفتار کرد که با جرانوران ورزاری موجروداتی اپرنرای و مروذی کره مرر گراه در هتگوران
گرفتار ووید ،به ضربهای نابودتان میکتتد» (مهانجا .)١٦ ،جامعۀ س اسی زادۀ ورارداد اجتهاعی،
حق طب عی و مشروع دفاعازاود را بره ارث میبررد و برا از م ران برردن جتایتزرار ،ایرن حرق را از
ب ر ا ر مهگانی به کار میگ رد.
پررس از جرران لی ،مننتسوووین ن ر مجررازات مرررگ را در زمرررۀ ورروان ن طب عرری میوررهارد .او بررا
اف ودن امل وعا

به «روابم عادلنۀ پر ش از وروان ن موضروعه » ،بره ایرن نت جره میرسرد کره:

« موجود مووهتدی که به موجود موورهتد دیگرری زیران مری رسراند ،سر اوار زیرانی مشرابه اسرت»
(روحا قرروان ن ،فعررل اود .)١ ،ایررن ایرردههد ک فررر معررادد جرررم ،در پ ونررد بررا ر وم دفرراع از جامعرره،
مجررازات مرررگ را توج رره میکتررد« :مجررازات جتررایتی هکرره عل رره امت ررت ور روندان روا وررده] مهرران
ه ی است که عقوبت نام ده میوود .نوعی وعا

که بتا بر هن ،اگر و روندی امت ت جامعره را

سلب کتد یا بخوامد به ایهتی و روند دیگری هس ب زند ،جامعه او را از ایهتی محرروم میکترد .ایرن
ک فر ناوی از طب عت امور است و ریشه در عقل و در سرچشومههای خیور و شور دارد .ور روندی
که ایهتی کسی را سلب کتد و او را به وتل رساند ،یا اودام به وتل او کترد ،سر اوار مررگ اسرت .ایون
مجادات مر  ،درمان جامعۀ بیمار است» (مهان ،فعل دوازدمم.)٤ ،
هیا اعدام در مورد جرایم مربوط به امواد ن جای است مونتسز و در این تردیرد دارد و ارزیرابی
ا

جا ب اسرت « :زمرانی کره امت رت داراییمرا نقرن میورود ،بترا بره دلیلری مجرازات هن میتوانرد

اعدام باود ا ّما واید ب تر باود ،و طب عیتر مم مست ،که ک فر جرایم عل ره مراد و امرواد (کر ا) ،برا
زیران زدن بره مرراد و امرواد مجررم مجررازات ورود .در مرورد امررواد عهرومی یرا مشررابه هن ن ر هتر ن
اسرت .و رری هررون مهررواره کسررانی کره ه ر ی ندارنررد مایررل انررد بره امررواد دیگررران دسررتاندازی کتتررد،
می باید ک فر بدنی (جسهی) ن به تاوان ما ی اف وده ورود .هن ره گفتره ورد ،ریشره در طب عرت امرور
دارد و به سود هزادی و روندان است»(مهانجا) .وهود مجازات مرگ به جرایم عل ه داراییما ،به
ویررژه در ارردمت امت ررت ما ز ررت بررود .در ایررن مررورد ،مونتسررز و ه ر تررازه ای برره پ ش ر تۀ رس ر دگی
پار هان به جررم و جتایرت ،نهیاف ایرد ،مرهترد براری زیادهرویمرای هن را بره نقرد میکشرد .از ایرن
رو ،پس از اعالم ۀ ساد  ،١٧٢٤مجازات مرگ در مورد رام نان ،به طور متظم به اجرا گ اورته
میوود« :بس ناروا است که رام نی که ماد مرردم را در جراده مرا میربایرد مهران ک فرری را بب ترد
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که کسی که مه مان با دزدی ،فردی را ن به وتل میرسراند بردی ی اسرت کره بررای تر م ن امت رت
عهومی ،باید تفاوتمایی در انواع ک فرما گ اوت ».جرمشتاسی مونتسز و ،به طور کلی بره دیردگاه
ورردما وررب ه اسررت .برره عق رردۀ او ،مجازاتمررا بایررد ،تررا هنجررا کرره امزرران دارد ،عادلنرره محاسرربه وررود و
برپایهای « دو قا متتاسب» با جرم مع ن گردد .ا ّما در موارد بسر ار وار م ،کره ایهتری ور روندان در
م ان است ،مجازات مرگ« ،درمانی» طب عی است.
ژان ژاک روسون ن ر در مجرازات مرررگ تردیردی نرردارد .او اعردام را در یوورارداد اجتمواعی (کرره در
ساد  ١٧٦٢متتشر ود) با یک مادۀ تلویحی در در این پ هان یا م یاق بت ادگ ار جای میوهارد .این
ماده هت ن ب ان وده است« :برای وربانی نشدن به دست واتل است که اگرر ارود بره واترل بردد وردیم،
پ یرای مرگ میوویم .در این یرارداد ،غررض ایرن ن سرت کره از جران ارود بگر ریم ،بلزره جر بره
تر م ن هن نهیاندیشر م ،و ورررار ن سررت کرره طرررف ورررارداد برره دسررت اررود ،برره دار هویخررتن اررویش را
تداری ب تد .وانگ ی ،مر تب زاری که به حقوق اجتهاعی تعرض کتد ،با ارتزاب این جرم ،به یرک
ووروی و اائن به وطن بدد میوود ،و با نقن این حقوق ،و جتگ عل ه هن ،عضرویت جامعره را
از دست می دمد ،و بتابراین ،حفظ دو ت با ت م ن امت رت او دیگرر جهعوردنی ن سرت و بایرد یزری از
هن دو نابود ووند .زمانی که مجرم بره کرام مررگ فرسرتاده میورود ،او دیگرر ور روند ن سرت ،بلزره
دوهن است .روند دادرسی و محاکهه ،نشانه و ب ان هن است که او ورارداد اجتهاعی را فسخ کررده،
و در نت جره ،دیگرر عضروی از دو رت (بره معترای کرل جامعرۀ متشرزل برر مبترای یورارداد اجتموواعی)
ن ست .هون به این عتوان وتااته ود ،دست کم به د ل اوامتش هدر کشور] ،باید از هن کتراره گ ررد
و به عتوان پ هان وزن ،تبع د وود ،یا هون دوهن مردم ،به مالکرت رسرد هررا کره هتر ن دورهتی،
وخعر تی ااالورری ه= موجررودی انت اعرری] ن سررت ،یررک انسرران اسررت ،و وررانون جتررگ ایررن اسررت کرره
مغلوب کشته وود» (ورارداد اجتهاعی ،فعل دوم.)٥ ،
این نگر

مرارانگ ر (کره پرژ وای ویرانگرری در دوران تررور انقرالب فرانسره داورت) از مهران

ساد  ١٧٦٤اشم و ب اری بزاریا را برانگ خت .و او درست برای پاسخ به روسو بود که مخا فت
امو ی اود را با مجازات مرگ و به طور کلی با دری از مجازات تتب ی به میابه مقابله به میل،
هورزارا ب ران کررد« :ایرن فراوانری بیحامرل ک فرمررا ،کره مرگر هدم ران را ب ترر نزررده اسرت ،مرررا
واداوت بررسی کتم که مجازات مرگ در یک حزومت بسامان ،هیا به واوع مف د و عادلنه است یرا
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ا ر .به چه حقی آدمیان میتنانند به خندشان اجاد دهند که همننعان خوند را اد میوان بردارنود
مسلها ً این حقی ن ست که برپایۀ حق حاکه ت و وانون هیعتی ورارداد اجتهاعی] بترا ورده باورد ...هره
کسرری برره ایررن فزررر افترراده کرره حررق کشررتن برره دیگررران واگ ر ار کتررد هگونرره میوررود فرررض کرررد کرره
کوهزترین بخشی از هزادی که مر فرد هبه سود دو ت] از هن هشم میپوود هترا دو رت از امت رت او
پاسداری کتد] ،وامل گرانب اترین دارایری انسران ،یعتری جران هدمری باورد » (جررایم و مجازاتمرا،
فعل ب ست و مشتم) .مجازات مرگ از نظر بزاریا ،علیالمود جای ن ست .حاد باید این گ اره
را در بافتار ایدهئو وژیک هن ورار داد ،یعتی در بافتار فلسفۀ ععر رووتگری که اساسرا جبربراور
است.

 .٢جبرباوری فلسفی و فاید باوری کیفری
در واوع ،دکترین ک فری اغلب امالحگران وررن مجردمم برر پایرۀ اسرتوار جبربراوری ن راده اسرت.
براالف فلسفۀ کالس ک ،انسان هزاد ن ست ،تعور میکتد که هزاد است .در واوع ،از داوتن حرداول
س اتی که در مر
ارادۀ هزاد ،بسی به دور است .هگونگی به وجود همدنش و مح م جغراف اییا  ،ح ّ
حظه دریافت میکتد ،بیهنزه بداند وخع ت او را به تهامی تع ن میکترد ...بترابراین ،نهیتروان او
را واوعا ً مسئود اعها ش وتاات .به مه ن د ل ،وائل ودن مرگونه نقش تتب ی به مجرازات بیمعترا
اوامد بود .ایرن مهران اسرتدل ی اسرت کره دو قرا از سروی المتوری ) (La Mettrieدر سراد  ١٧٥٠در
گفتار در بواب نیوبختوی مپررح میورود« :اگرر مجررم در رابپره برا جامعره ،هزادی عهرل نردارد ،بره
رووتی نت جه این میوود که در مجرم بودن اود هزاد نبوده است ...در معتای متاسربات د خروامی
که با درایت هاز سوی جامعه] ایجاد وده ...هزاد مست ،ا ّما نره فینفسره ،نره بره معترای مپلرق ،یرا بره
حاا فلسفی »...بترابراین ،اگرهره مجرازات مرگر «سر اور» ن سرت ،برا وجرود ایرن ،از نظرر مترافع
جامعه میتواند لزم باود« :و ریاری ف لسوف ...میداند که ک فرمای وانونی مهان طور که م.لقوا
ناعادالنه اند ،اما نسبتا ضروری اند و در نت جه ،دلیل س اسی که مبتای وانون وعرا

میوروند،

ا بات نهی کتتد که فرد به دار هویختره ،عادلنره یرا متعرفانه اعردام ورده اسرت هره عردا تی اسرت ایرن
ارردای مررن هیررا بایررد جرران ب ررارهای گرفترره وررود کرره بترردۀ اررونی اسررت کرره در رگمررایش میتررازد،
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مهانطور که عقربره اسر ر سراعتی اسرت کره هن را بره حرکرت وامریدارد » برا وجرود ایرن ،لمترری
نت جرره میگ رررد « ،بایررد دیوانگرران را برره زنج ررر کشر د ،سررگان مررار را کشررت و مارمررای افعرری را رره
کرد» .دیدرو ) (Diderotن بر مه ن عق رده اسرت« :طب عری اسرت کره دو رت بره وترل واترل فرمران
دمرررد ».او در نامرررهای بررره النووودوآ ) ،(Landoisپرررس از ت ک رررد برررر عررردم وجرررود هزادی اراده ،نت جررره
میگ رد« :تب زار را باید نابود کرد ،و نه تتب ه ».میگوید ،نابود.
پس مجازات ،دیگر از امرود مسرلم دادرسری ن سرت اوردامی اسرت کره مررفا ً بره موجرب سرودمتدی
اجتهاعی انجام می گ رد در مجهروع ،اوردامی پ شرگ رانه اسرت  ،اوردامی احت راطی بررای حفرظ نظرم
عهومی .اگر بخوام م فرمود ودیهی ستِک را برگ ریم ،نباید ک فر داد ،به این د ل که فردی مسرئود
االفری مرتزرب ورده ) ، (quia peccatum estبلزره فقرم بررای هیترده ،برا مردفی مررفا ً پ شرگ رانه
 ،(ne pecctur)22بایرد ک فرر داد .درسرت اسرت کره پ شرگ ری ،در دکتررین کالسر ک ک فرری وجرود
داوت ا ّما ،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
مجازات بدد میوود .هت ن است فلسفۀ ک فری بارون هنلبوا  :وانونگر ار «برا پ شب تری هوبرۀ دار،
ک فرما و مجازات مای گوناگون برای جرایم ،درست مهران کراری را میکترد کره سرازندۀ یرک اانره
ناودانی در هن تعب ه میکترد ترا هب ،بت ادمرای اانرها

را ویرران نزترد» (نظرام طب عرت ،فعرل اود،

.)١٢
بواریا ن  ،هترد سرا ی پرس از مو براخ ،مهر ن را میگویرد« :مردف مجرازات نره هزار و عر اب دادن
انسان است و نه جلوگ ری از وووع جرمی کره وربال رخ داده ...هیرا نا ره و فریراد یرک سر هروز ،مری
توانررد زمرران را برره عقررب بازگردانررد و مررانع عهلرری وررود کرره ورربال انجررام داده اسررت بتررابراین ،مرردف
مجازات ج این نهیتواند باود که مجرم را از زیانکاریمای تازه بازدارد ،و دیگران را از دست
زدن برره هترران اعهررا ی متعرررف کتررد ».پررس بایررد مجازاتمررایی را برگ یررد کرره بتوانررد «ب شررترین
کارهمدی را داوته باود و دیرپاترین ت ر را بر روح و روان هدمی بگ ارد و کهترین بیرحهی برر
جسم او وارد کتد» (رسا ۀ جرایم و مجازاتما ،فعل  .)١٢با توجره بره ایرن دو جتبره اسرت کره بایرد
مجازات مرگ را کتار گ اوت :هرا که مم بس بس ار بیرحهانه است ،و مم بره د رل فروری و هنری
 - 22امپالح کالس ک حقووی به لت ن است به معتای :االفزار به سبب گتامی که کرده مجازات می وود ،تا دیگر مرتزب گتاه نشود.
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بودن هن ،ناکارهمد .بتابراین ب تر است که کار اجباری تا ابد را در نظر گرفت« :ب شترین ت ر برر
روح هدمی نه از ودت مجازات ،بلزه از درازمدت بودن هن بره دسرت میهیرد .ورویترین مرانع بررای
پایان دادن دادن به جرم و جتایرت ،نره مراسرم مو ترای ،ا ّمرا هنری مررگ تب زرار ،بلزره رنرج و عر اب
انسان محروم از هزادی است که به حینان بارکشی بدل گشته و ب ای هس بی را که به جامعه زده برا
فرسودگیا

میپردازد ...هن ک فری عادلنه اسرت کره از وردت متاسربی بررای جلروگ ری از ووروع

جرم براوردار باود .م

کسی ن ست که بتواند محروم ت کامل و مه شرگی از هزادی را ،اگرر بره

هن ب تدیشد ،انتخراب کترد ،حترا اگرر ارتزراب جررم بررای او م ایرایی در برر داورته باورد .از ایرن رو،
جررایگ ین سررااتن مجررازات مرررگ بررا کررار اجبرراری ،از ورردت عهررل مپلرروب برررای متعرررف کررردن
راسخ ترین اراده به ارتزاب جرم براوردار است .این را ن اضافه کتم ،که بس اری مرگ را هرام
و معرررهم پررر یرا میوررروند ،براررری از روی تععرررب و اشکاندیشررری ،و براررری از روی غررررور و
اودپستدی ...اما نه تععب و اشکاندیشی و نه غررور و اودپسرتدی ،م یرک در غرل و زنج رر،
زی ر ههاق و یوغ ،در وفسی همت ن ،دوامی ندارند و درد و رنرج هن ت رهبخرت ،بره جرای ایتزره پایران
یابرررد ،ترررازه هغررراز میورررود» (جررررایم و مجازاتمرررا ،فعرررل  .)٢٨اورررارۀ بزاریرررا بررره «تععرررب و
اشکاندیشررری» و «غررررور و اودپسرررتدی» ،ن ازمترررد توضررر ح اسرررت .او کررره از پ رررروان ععرررر
رووتگری است ،و دان مس ح ت («متععب و اشکاندیش») ،و ارز مای اوراف تی که ورف
سخره میگ رد.
و افتخار را بالتر از جان هدمی میدانتد (غرور و اودپستدی») به ُ
ولتر در تفس ری بر رسا ۀ بزاریا که در ساد  ١٧٦٦متتشر ود ،این نظرر را ت ی رد میکترد« :ب سرت
دزد تتومتد که به کار اجباری در ج ت ا ر مهگرانی محزروم میوروند ،برا ایرن ک فرر تهرام عهرر در
ادمت دو تاند» ،حاد هنزه « مرگ هنان فقرم بره سرود جرالد اسرت کره بررای کشرتن هدم ران در مرال
عرام ،مر د میگ رررد» .ایرن ف لسرروف بررا تز ره بررر ایررن نظرر ت ک ررد میکتررد کره «محزومرران اع امرری برره
س بری ،به انسانمای اوبی بردد مری وروند» .او در سراد  ١٧٧٧در مقا ره ای در گرازت بررن ،برار
دیگر از بردگی به سود جامعه ستایش میکتد« :انسانی که مر روز از زندگی اود را ووف سااتن
سرردی می کتررد کرره جلرروی زیررر هب رفررتن ایررا تی را بگ رررد ،یررا ووررف کترردن کانرراد ...یررا اشررزاندن
مردابمای متعفن میکتد ،ب ش از اسزلتی هویخته به هوبۀ دار و حلقهای همت ن برگرردن ،بره دو رت
فایده میرساند» (ب ای عدا ت و انسان ت).
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از مهآن زمان« ،بردگی ابدی» به عتوان متاسربترین جرایگ ین اعردام مپررح میورود .بریسون دو
وارویل 23در ساد  ١٧٨١در کتاب اود به نام تئنری ینانین کیفری که بعدما به کترابی مرجرع بردد
ود ،مجازات اعدام را مرریحا ً نفری میکترد ترا م ایرای کرار اجبراری ابردی نسربت بره اعردام را نشران
دمد ک فری که از نظر او عبرتهموزتر ،و بتابراین ،کارهتر است« :من میاروامم پر ش از بره بترد
کش دن محزوم در معرادن ،یرا بره کرار گررفتتش در اردمت مترافع عهرومی ،هتردین برار در مرال عرام
اامر وود ،تا جرمش را بخوانتد و به ُرخ بزشتد و در معرض نگاه ب ار مهش ریانش ورار گ رد
که مراستای به او مینگرند ».بریسن هموزگار ترب ت ن بود .او میگفرت ب ترر اسرت «کره مرر از
گاه ،پس از هماده سااتن اذمان از راه توض ح مد ل در باب حفظ نظرم اجتهراعی ...جوانران ...را بره
معادن ،به محل کار اجباری برد تا وامد سرنووت مو تای این محزومان باوتد».
جرمووی بنتووام ن ر بررر امه ررت عبرتهمرروز بررودن ک فربردگرری کرره فایرردها

برره جامعرره میرسررد ،ت ک ررد

میکتد .او در کتاب تئنری ینانین جزایی که مان فسرت واوعری فایردهباوری تهامع رار اسرت ،م ایرای
اعدام در مال عام را به میابه عهلی در ج ت ترب ت مدنی ستوده است« :احزام عبرتهموز مادر
سهی کهک بگ ریرد،
کت د ،مراسم اجرای احزام را به تشریفاتی ماتمزا بدد کت د .از مهۀ مترمای تج ّ
و بره نهرایش گ اوررتن ایرن عهل ررات م رم ،از جهلرره نخسرت ن ه مرایی باوررد کره هشررمما را ا رره کتررد.
سزوی اعدام پوو ده از س امی ،این جامۀ درد ،م موران دادرسری در برار عر ا ،مجرری اعردام در
نقاب ،که مم ترر را ف ونتر میکتد و مم او را از نفرت بی جای ورامدان معرون مریدارد ،هلت
جرررم ن رراده بررر فرررق جتایتزررار ،مهررۀ اینمررا بررا مرردف ایتزرره وررامدان ع ر اب کش ر دن او از هن رره کرره
سببسرراز هت ر ن درد و رنجرری وررده هگرراه ورروند .بگ ر ار مهررۀ وخع ر تمای ایررن نهررایش مو تررای در
مراسهی رسهی که موس قی ح نانگ و روحرانی ولبمرا را همراده میکترد ،بره کرار افتترد »...مهر ن
فزر را در بحثمای مقدماتی تدوین ووان ن ک فری  ١٧٩١اوام م دید.
این از واعده .واعدهای روون .با این حاد ،استیتامایی ن دارد .در واوع از نگراه امرالحگرایان ،و
وخ

بزاریا ،براالف هن ه گامی از سوی زیستنامهنویسان او عتروان میورود ،مرواردی وجرود

دارد که مجازات مرگ کامال امزانپ یر است ،هرا که برای فاید ها دارد.

دوم ن مجلس م سسان در انقالب فرانسه.
 )١٧٩٣-١٧٥٤( Brissot de Warville - 23نویستده وس استهدار فرانسوی و نهایتده در ّ
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 .٣یاعد و استتناء
بحث این ن ست که عتوان و رمان غو اعدام ،از بزاریا سلب وود .ا ّما باید هن را اندکی تعدیل کرد.
هرا که او پس از هنزه ،در مخا فت با روسو ،ت ک د دارد که مجازات مرگ ،اساسا ً مرگر نهیتوانرد
عادلنه و مف د باود ،اضرافه میکترد« :مررگ یرک ور روند نهیتوانرد مف رد باورد ،مگرر بره دو د رل:
نخست اگر با وجود حبس او ،متوز هتان متاسبات و ن رویری داورته باورد کره بتوانرد امت رت ملرت را
ت دیررد کتررد ،و اگررر وجررود او بتوانررد انقالبرری اپرنررای عل رره دو ررت مسررتقر برانگ ر د ».در مجهرروع،
مجازات مررگ مه تران در زم ترۀ س اسری ،یرا در مرورت ت دیرد ن ادمراهی اجتهراعی] ،امزانپر یر
است .این نظر -هن مم با هه ابعادی  -در طود انقالب فرانسه ،و طی دو ورن بعدی در مرر بحرران
س اسی (از جهله در جریان جتگ ا ج ایرر) ،جامرۀ عهرل میپوورد .بره ب ران دو رق ترر ،ایرن فزرر کره
افرادی مستتد بس ار اپرنایتر از هنزه بشود هنان را ،حتا در پرس م لرهمای همتر ن ،زنرده گ اورت،
در ساد  ١٧٩٣به متگام محاکهۀ ویی وان دمم (پادواه مخلوع) ،فعل ت مییابد.
ا ّمررا اسررتیتای دیگررری مررم مسررت .بزاریررا پررس از یررادهوری دوبررارۀ واعررده« -در دوران هرام حاکه ررت
وانون ،در حزومتی مورد ت ی د تهامی ملت ،...هنجا که ودرت از هن حاکهان واوعی ه= مردم] است،
م

ومی به کشتن یرک ور روند ن سرت» ،-از اسرتیتایی دیگرر سرخن میگویرد« :برا ایرن وررط کره

کشتن او (و روند) بدترین راه یا تندا وسر لۀ بازداورتن دیگرران از ارتزراب جتایرت باورد ،میورود
مجازات مرگ را عادالنه و ضروری دانست( »...بزاریا ،مهران ،فعرل ب سرت و مشرتم) .بترابراین،
زمرانی کرره مجرازات مرررگ ،اسرتیتائاً« ،بدتوورین یرا تندووا» وسر لۀ بادداشووتن سرایر جتایتزرراران باوررد،
«عادالنه و ضروری» وهرده میوود .مسئلۀ بازدارندگی ،تا به امروز ،یزی از گرمگاهمرای بحرث
حفظ یا غو مجازات اعدام است.
ا بته بزاریا ،این والمقام امل م الن و و رمان اروپایی رفرم در ووان ن ک فری ،تت ا کسی ن ست که
در واعرردۀ غررو اعرردام ،اسررتیتامایی وائررل میوررود .و تررر کرره در نامررهمایش بس ر ار برره مجررازات مرررگ
پردااته است ،گاه عتان از دست میدمد .وامد هن ،جهله ای است که در پاسخ فیلیپ مادلن نوورته،
زمررانی کرره جرر وهای را برره نررام "ضرررورت غررو اعرردام و راهمررای هن" برررای و تررر فرسررتاده بررود:
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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
فرررد هویخترره از دار ،برره کرراری نهیهیررد .وتررل از پ ر ش برنامررهری ی وررده ،پدرکشرری و هتشافررروزی،
س اوار مرگ است و باید به نحو مو تاکی اجرا وود .من حاضر بودم بی م

دغدغهای ،راوایواک

(واتررل مررانری ه ررارم در سرراد  )١٦١٠را برره تزرره پرراره ورردن محزرروم کررتم( »...از نامررۀ  ٢دسررامبر
 .)١٧٧٠و به طور کلی ،به فرض اگر «راه دیگری برای نجات جان بسر اران دیگرر نباورد ،اعردام
میتوانرد مف ررد باوررد بره مهر ن د ررل اسررت کره سررگ مررار را میکشر م» .ایرن و تررر بررود کرره ژان ژای
روسررو را «سررگ مررار» مینام ررد او در سرراد  ١٧٦٤در ایتزرره ج ر وهای مشررت مررفحهای برره نررام
احساس شدروندان عل ه روسوی ب توا متتشر کتد ،تردیرد نزررد .ایرن نوورته بترا بره گفترۀ دیزسر ونر
و تر ،در واوع «فرااوان به سرکوب است از طریق اعدام» .و تر وضرات ژنرو را ترغ رب کررد کره
«بایررد برره او ف هانررد کرره اگررر رماننویسرری کررافر برره نرمرری مجررازات میوررود ،بایررد سررر از تررن رذد
فتتهانگ جدا کرد».
دادرسان روونب ن  -هنجا که اعدام را فقم از نقپه نظر مف د بودن هن جای وهردهاند -مواداری از
غو مجازات اعدام مرگ بی و رد و وررط نبروده اسرتِ .سرروان ،دادسرتان کرل پار هران گروننبول ،بره
بزاریا نووته است« :بگ ار این مجازات جبرانناپ یر مرگ مه تران براوی بهانرد ا ّمرا دسرت کرم ،هن
را به عتوان واپس ن راه هراره حفرظ کتر م ،بررای ...االمری از ورر تب زراران نرادری کره نهیتروان
هنان را بی اپر در بتد نگ داورت» (گفتوار در بواب دسوتگا ییوایی کیفوری .)١٧٦٦ ،ایرن دیردگاه،
مخت

ِسروان ن ست ،بلزه ،هتانزه تحود در رویۀ وضایی نشان میدمد ،در م ان دادرسران عرا ی

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
ورن مژدمم وردت گرفرت و پرس از سراد  ١٧٥٠ورتاب هشرهگ ری یافرت .ا ّمرا ایرن تحرود میبرت ،بره
ویژه ناوری از کرار دادگاهمرا برود ،مرهترد وانونگر ار ن ر در هن بری کرار نتشسرته برود .ا ّمرا در دیگرر
کشورمای اروپایی ،س م وانونگ اری در کامش مجازات مرگ تع نکتتده بود.
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الو ..فرانسوه .اگررر هره ورروان ن ج ایری در مقایسرره برا هن ره دادگاهمررا در عهرل انجررام میدمترد ،نقشرری
فرعی دارند ،با وجود این ،باید وانونی را یادهورود :ویی پان دمم در ساد  ،١٧٥٥مجرازات اعردام
برای فرار از جب ه (بدون ا انت) را غو کرد .این رفرم کره بره ارودی ارود هتردان م رم نبرود ،ا ّمرا
نشانۀ تحو ی ژرف تر بود ،هرا که نخست ن بار بود که وانونی از سروی پادوراه ،مجرازات اعردام را،
مرهتد اندی ،به عقب میراند .ا ّما این پسرفت به ویژه در رویۀ وضایی دادگاهمای مستقل هشهگ ر
بود .مپا عاتی که در هرو ومای مربوط به حدود سی ساد هدر ورن م جرده] انجرام گرفتره انرد ،گرواه
م ان این عقبنش تی اند .در پار هان و ر دیژون تا سراد  ،١٧٥٠م ر ان اعردامما  ١٣ترا %١٤/٥
احزررام مررادر وررده اسررت .سررپس  % ٨/٥در سرراد  ١٧٥٨تررا  ،١٧٦٠و  %٦در سررادما  ١٧٦٤تررا
 ،١٧٦٦و  %5پس از  .١٧٧٠روند کامش اعردام در ور ر ِرن ن ر بره مهر ن ترت رب اسرت .در ایرن
و ر ر ،حزررم اعرردام در مررورد جتایتمررای وا ر م در سررادمای  ١٧٢٠و  ،١٧٣٠در حرردود  ٧تررا %٨
احزام مادر وده است .گرایش ن و ی اعدام در سادمای پ ش از انقالب فرانسه ودت میگ رد :در
پاریس ٥٢ ،اعدام در ساد  ٢٩ ،١٧٨٥اعدام در ساد  ٧ ،١٧٨٦اعدام در ساد  ،١٧٨٧بت وده و
در سرراد  ١٧٨٨مر
روزانها

اعرردامی مررورت نگرفترره اسررت ...کتابررداری برره نررام هوواردی ،در یادداوررتمای

نووته است« :از زمان ح ات پاریس ،این نخست ن بار است که کسی در این و ر اعردام

نهیوود» .این گوامی ا ّما ،در برابر رویدادمای سا ان بعد رنرگ اوامرد باارت .در حروزۀ وضرایی
پار هان دیژون ن که درمد محزوم ت به مرگ نسبت به سایر محزوم تما در سراسر ایرن وررن
رو به کامش است ،مه ن وضع دیده می ورود :در سراد  ١٧٨٨تت را  ٢اعردام ،در سراد  ١٧٨٩فقرم
یک اعدام و در ساد  ١٧٩٠م

اعدامی مرورت نهیگ ررد .مرهترد کره ایرن همرار احزرام محلری را

هکه از سوی ام رران و اورراف محلری مرادر میوروند] در برنهیگ رنرد (هررا کره در امرل ،بررای
است تاف به دادگاه پار هان ارجاع نهیوروند) ،برا وجرود ایرن ،گررایش ن و ری اعردامما بسر ار هورزار
است .در دوران پادوامی ویی پران دمم و رویی وران دمم ،هورزارا از وردت سررکوبما کاسرته مری
وود و ما وامد کامش مداوم اعدامما مست م.
بدین ترت ب ،ن ادمای وضایی و س اسی در ورن مژدمم با گ ر زمان متحود میووند .مردتما پر ش
از انقالب فرانسه ،و حترا پر ش از رسرا ۀ بزاریرا ،در دادگسرتری فرانسره تغ رر هغراز ورده برود .ایرن
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تغ ر ،طب عتا ً نه کامل بود و نه در مهه جا یزسان .احزام اشن یا فروق عرادی ،مه رون محزوم رت
شنالیه دو البار ،24متوز در ایتجا و هنجا مادر میووند ایتجا و هنجا اپامایی در دادرسیما ُرخ
میدمررد ،از وب ررل محزوم ررت کوواالس ) ، (Calasسوویروان ) ، (Sirvanاللووی تنالنوودال(Lally-
)Tollendalو دیگررران .هگامرران ،واکررتش نشرران میدمتررد و محاکهررهمایی کرره دو ورررن پ ر ش از هن
میتوانست بی سر و مردا برگر ار وروند« ،جتجراد» بره پرا میکتترد .افتخرار نزوم ردن بیعردا تی و
هگامان رردن افزررار عهررومی برررای جبررران اپامررای دادرسرری ،بیگهرران از هن و تررر اسررت .مرهتررد ایررن
پروندهمای جتجا ی ،با مر بازتابی که داوت ،در م ان م اران و م اران محاکهه ،هتد مورد ب شتر
نبود و به م وجه نهیتواند نهایانگر «م انگ ن» وضع ت دادرسی ک فری در هن دوره باود ،اما به
معتای ب ودگی هن هتد مورد ن ست .هررا کره مجاد رهمای حقرووی دربرارۀ محتروای مخا فرت س اسری
پار هان ،به اندیشۀ رامگشا در مورد کارکرد ن ادمرای وضرایی یراری رسراند و راه رفررم را مهروار
کرد.
ویی وان دمم در هستانۀ انقالب دسرت بره رفرمری زد کره در هغراز محتاطانره برود :در سراد ،١٧٧٨
مجررازات اعرردام برررای دزدیرردن اسررب ،کرره در حرروزۀ وضررایی پار هرران فالنرردر امررری رایررج بررود ،غررو
گردید .ا ّما او ده ساد بعد با اعالم ۀ اود ماه مری سراد  ،١٧٨٨تجدیرد نظرری کلری در ورانون جررم و
جت ایت به عهل هورد و به رفرم عه قی در نظام سرکوب دست یازید .از اینرو ،از کل ۀ فرانسرویان
عالوهتد به امور ک فری اواست که «مشامدات و ااطراتی را که برای هگامی ما مف د میدانتد» بره
وزیر دادگستری بدمتد .در این فامله ،تداب ر محدودی اتخاذ ود که برای روح ۀ رئوف وراه بسر ار
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
 )١٧٥٦-١٧٤٥ (،Chevalier de la Barre - 24نج رب زادۀ جروانی کره بره ات رام کفرر گرویی و امتتراع از ادای احتررام بره یرک تظرامرات
م مبی محزوم به وزتجه و اعدام ود .در حزم او همده " :او در ب ست و پتج ودمی یک م ئت م مبی کالمش را به احترام این م ئرت از سرر
برنداوررت و زانررو نر د .او هوازمررای کفرهم ر اوانررده بررود .و کترراب مررای کفرهم ر  ،از جهلرره دائرررهَ ا هعررارف فلسررفی را سررتوده برود ".و تررر،
ف لسوف سروتار و مورخ رسهی پادواه فرانسه ،در نامه ای سرگشاده که تحت عتوان روایت مر شونالیه دو البوار بورای موارکی بواریوا
سرن می نویسررد بررر عرردم تتاسررب ک فررر و جرایهرری کرره ایررن جرروان برردان مررت م وررده انگشررت میگر ارد و رویرره ناعادلنررۀ
بررا نررام مسررتعار مسر و کا َ
بررازجویی و تحق قررات و دادگرراه را افشررا میکتررد .او مه تر ن ورررایم دمشررتتای و دردنررای اجرررای مجررازات اعرردام را ن ر تومر ف و محزرروم
میکتد .پس از این نامه ،جوانان دیگری که در مه ن پرونرده مرت م ورده بودنرد مشرهود عردم پ گررد وضرایی ورده و ور ردار ور ر از مقرامش
برکتار میوود .در ساد  ١٧٦٩در هاپ جدید دائرهَ ا هعارف فلسفی ،در مقا ه مربوط به وزتجه ،و تر بار دیگرر بره وضر ه وروا ه دولبرار
میپردازد و رو مای بازجویی مهراه با وزتجه در هن دوران را محزوم میکتد .در ساد  ،١٧٩٣مجلرس م سسران انقالبری بره شونالیه دو
البار رسها ً اعادۀ ح ی ت میکترد .در سراد  ،٢٠١٢در متپقرۀ مونتهرارتر پراریس ،مجسرهه ای بره یراد او و در محزوم رت نابردبراری و نقرن
هزادی وجدان و عق ده برپاست.
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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
که حزم اعدام باید به ر ی مر سه واضی برسد (به جای اکیریت دو ر ی پ ش ن) .و سرانجام ایتزه،
این محزوم ت میبایست دو قا ً مد ل باود .این مهه به اندازۀ کافی نشان میدمد که واه ،مهامتگ برا
روح زمانه ،مجازات اعدام را ک فری عادی و کمامه ت تلقی نهیکتد.
این نقپه نظر را در دفاتر مربوط بره ورزوای هما (les cahiers de doléances) 25در دربرار کره
در اوایل ساد  ١٧٨٩بت وده میتوان مشامده کرد .در اغلرب ایرن اسرتاد دراواسرت ورده اسرت کره
مجازات اعدام به جتایات بس ار وا م ااتعا

یابد و از اشونت بیجا در اجرای حزم اودداری

وود .برای ن پ شت اد میکتتد که اعردام از طریرق گرردن زدن ،امت راز انحعراری اورراف نباورد،
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
موضعگ ری واطع پاستنر در ساد  ١٧٩٠گواه هن است) ،ا ّما افزار عهرومی متروز همرادۀ پر یرفتن
هن ن سرررت .و حترررا اکیریرررت عظررر م اعضرررای مجلرررس م سسررران ( )١٧٨٩ن ررر کررره پ رررروان فلسرررفۀ
روون اندیشی اند ،همادگی هن را ندارند .وگفت هنزه ،هنان تحود مسراعدی را کره در وروان ن ک فرری
اروپا از هتدین دمه پ ش به سود غو اعدام هغاز وده بود ،برا پایران بخشر دن بره مجرازات مررگ ،بره
هار نهیرسانتد ،و با انقالب کب ر ،فعل تازهای در تاریخ مجازات مرگ گشوده میوود.

ب .سایر کشنرهای اروپایی .در تنسوان (ایتا ا) است که افزار بواریا ترجهان کراملی در وروان ن
پ دا میکتد .در ساد  ،١٧٨٦دوی ب رگ ،لئنپنلد (فرزند امپراتریس ماری ترد ،که اود در سراد
 ١٧٩٠به امپراتوری رس د) با وضع وانون ک فری تازهای ،ورزتجه ،وپرع عضرو و مجرازات اعردام
را غو کرد .این وانون ( ئوپو ردیتا) توسرم که سر ونی بره ریاسرت بزاریرا تتظر م ورد .پر ش از هن ،از
ساد  ،١٧٧٤مجازات اعدام در عهل (نه در ورانون) غرو ورده برود و تال مرای م هری بررای مردرن

 - 25دفاتر وزوای ه ،دفاتری بودند حاوی وزایات و اواست مای مردم متراطق مختلرف فرانسره کره طری انتخراب نهایتدگانشران بررای وررکت
در مجلس عهومی طبقات) ، (Etats Générauxکه به حزم پادواه فرااوانده ود ،تدوین ود .در ایرن دفراتر ،مرم اواسرته مرا و مرم ورزایات
ر ی دمتدگان به بت رس د .نهایتدگان این دفاتر را به مهراه اود به پاریس هوردند .و مم این مجلس بود که در ژوئن  ١٧٨٩نام ارود را از
مجلس 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 سران انقرالب کب رر
فرانسه هغاز ود.
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کردن نظام زندانما مرورت گرفتره برود .اگرهره ایرن تجربره در سراد  ١٧٩٠بره علرت ناهرامیمرای
گستردهای که مه مان با نخست ن هووبمای انقالبی روی داد ،متووف گردید (ا ّمرا در عهرل اعردامی
مورت نگرفت ،مگر به متگرام اورغاد کشرور بره دسرت فرانسرویان) ،هرون زمران درازی بره طرود
انجام د ،مواداران غو اعدام توانستتد دررمای م هری بگ رنرد :طری دو دمرهای کره مجرازات مررگ
در توسررزان متووررف وررده بررود ،م ر ان جرررم و جتایررت در مقایسرره بررا دورۀ پر ش از هن ،برره م وجرره
اف ایش محسوسی نداوت.
در دو تمای بازمانده از ااندان هابسبنر

کره مه تران برر اسرار ورانونی عهرل میورد کره مراری

ترز وضع کرده برود ،ژودال دوم (ا گروی«مسرتبدان روورناندیش») از سرمشرق بررادر

لئنپنلود

در تنسوووان پ ررروی کرررد .او (کرره از سرراد  ١٧٦٥عترروان امپراتررور را داوررت ،در واوررع از سرراد
 ،١٧٨٠پس از مرگ مادر به حزهرانی رس د) پس از بخشودن کل ۀ افرادی کره از سراد  ١٧٨١بره
اعدام محزوم وده بودنرد ،در سراد  ١٧٨٧ورانون ک فرری ترازهای وضرع کررد کره بره مجرازات مررگ
پایان میداد .ا ّما این تجربه ن بر ا ر دگرگونیمای ناوی از انقالب فرانسره ،متوورف ورد .در سراد
 ،١٨٠٣امپراتور فرانسنای دوم ،مجازات مرگ را به ب انرۀ امرالحناپ یری جان ران بسر ار اشرن،
رسها ً اح ا کرد.
در سایر کشورمای اروپایی ،در هستانۀ انقالب فرانسه ،مجازات مرگ برای پارهای جرایم غو ود.
برای نهونه ،گنستاو سونم پادوراه سروئد ،ورانونی را در سراد  ١٧٧٩بره تعرویب رسراند کره وروان ن
ج ایرری سرراد  ١٧٣٤ایررن کشررور را معتررددتر میکرررد .از ایررن پررس ،مجررازات مرررگ ااتعررا

برره

جرایهری داوررت هررون وتررل ،هتشسرروزی ،دزدی مهررراه بررا اعهرراد اشررونت و رام نرری و االفمررای
عرفی و ااالوی ،وامل مجازات مرگ نهیودند .این تحود در ولهرو فردری

دوم ،پادواه پروس،

گستردهتر بود و مجازات مرگ به دو مورد متحعر میود :وتل عهرد و سرروت مسرلحانه .ا ّمرا نسر م
امالحطلبی در اسپان ا ن وزیدن گرفت .شارل سنم پادواه ایرن کشرور (کره مسرتبدی روورناندیش
مینهررود) ،در سرراد  ١٧٧٥از وزیررر اررود ،دون ماننئوول دو رودا اواسررت کرره ترت برری دمررد تررا ک فررر
مرگ مرهه کهتر به کار گرفته وود ،و با «مجازاتی دیرپا تر» (یعتی کار واق) جایگ ین وود.
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به روس ه ن باید اواره کرد که امپراترریس ا ابرت (داترر پترر کب رر) مردتما پر ش از بزاریرا ،برا
نفرتی کم و ب ش عرفانی که از مجازات مرگ داوت ،نرامهور ورد .او بترابر وا فرهای کره بره متگرام
رس ر دن برره سررلپتت ( ،)١٧٤١ر س را ً در ایررن زم ترره برره ع ررده گرفررت ،در طرری دوران پادوررامیا ،
مجازات اعدام را در عهل غو کرد .کواترین دوم کره ارود را ف لسروف میدانسرت و در سراد ١٧٦٢
به جای او نشست ،مجازات مرگ را اح ا کرد .در ساد  ،١٧٩١به متگام بحث دربارۀ هی ن ک فرری
در مجلس م سسان انقالب فرانسره ،مخا فران غرو اعردام ایرن تعره م کراترین دوم را مبترای اسرتدلد
اود ورار دادند :پرونینن ) (Prugnonمیگفت اگر اعدام بی حامل است« ،پرسش من ایرن اسرت
که هرا کاترین دوم هن را اح ا کررد  ...اگرر میتوانسرت نزترد ،هیرا هتر ن فرمرتی را بررای برر سرر
زبانما افتادن از دست میداد »
و سرررانجام ،تت ررا کشررور اروپررایی کرره فزررر رفُرررم در ورروان ن ک فررری هن تقریبرا ً مر ج تر ری نداوررت،
انگلستان است .ووان ن ک فری انگل س ،هتان کره پ شترر بره اشرونت ویرژهای کره داورت اوراره ورد،
مه ترران سرررکوبگرانه برراوی مانررد :در پایرران ورررن مجررددمم ،مترروز ارتزرراب ن دیررک برره  ٣٠٠جرررم،
سر جیمز استفان ،این «اشنترین ووان تی است که هبرو و ح ی ت
مجازات اعدام داوت .بتا به گفتۀ ِ
یک کشور متهدن را بر باد میدمد» .و این ووان ن را م ئت ژوری به کار می بسرت ورگفت ایتزره
این زۀ س اه را ف لسوفان ما ،که مهگی اساسا ً موادار انگل س بودند ،نادیده گرفتتد....

اد انقالب فرانسه تا مجمنعه ینانین کیفری  :١٨١٠امید و پسرفت
ال ..اصالحات مجلس مؤسسان – دیدگاه نهایتدگان مجلس م سسان نسبت به ک فرما ،مه رون ارم
مستق هی در ادامۀ دیدگاه ععر رووتگری بود :ک فر نه برای انتقام گرفتن جامعره و دو رت اسرت و
نرره برره وعررد تتب رره .بلزرره اورردام سررادهای اسررت برررای حفررظ نظررم جامعرره .ک فررر بایررد مف ررد باوررد یعترری
بازدارنرده باورد و بتررابراین ،عبرتهمروز و علتری .لنپلتیووه سونفارژو (Le Peletier de Saint-
) ،Fargeauگ اروررگر لیحررۀ ورروان ن ک فررری هدر مجلررس م سسرران انقررالب فرانسرره] ،بررا برگرررفتن
دیدگاه بریسن (که پ ش از او تنماس منر در کتاب اتنپیا مپرح کرده بود) ،معتقد بود باید درمرای
زنرردان را برره روی مررردم گشررود تررا دیرردن محزرروم «کرره اررود را برره د ررل ارتزرراب جرررم در وضررع ت
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روت باری اندااته انرد ،هموزوری عهرومی بررای مرردم بره برار هورد ».از ایتجاسرت کره دسرت کرم در
مورد وپلت ه ،فایدهباوری رنگری از انساندوسرتی بره ارود میگ ررد :فررد محزروم ،مررفا ً «ح روانی
وحشی» ن ست ،بلزه انسان ن مست .بترابراین بایرد فرمرت امرالح وردن بره او داد .در واورع ایردۀ
ک فرر امرالحکتتده ،یرا «درمرانی» ،هتردان ترازگی نردارد ،هرون مهران طرور کره پ شرتر گفتره ورد ،از
دوران ودیم از حقوق ک فری کل سایی ا ام گرفته و در ایتجا ،به مدف رسهی ووان ن ک فری عهومی
(غ ردیتی) بدد میوود (لئ ک وردن دو رت ،از جهلره برا برگررفتن ایردهمای وردیهی مسر ح ت م سرر
وده اسرت) .در واورع در ایتجرا امرالح وردن یرا ب برود فررد مجررم ،دیگرر امرری روحرانی یرا معتروی
ن ست ،بلزه امری است اجتهراعی (متروز از بازگشرت بره هغرو

جامعره و بازگشرت برر سرر کرار و

زندگی زمان پ ش از ارتزاب جرم ،سختی در م ان ن ست) .این ب بود و امرالح وردن ،برا توجره بره
ارزوی مهزن میوود که در ن د رووناندیشان ارجهتد است ،یعتری کرار .وپلت ره زمرانی کره سرخن
از فرررد زنرردانی اسررت ،میگویررد« :اگررر کررار از او بزشر د ،ب تررر

سررااتهاید ».از ایررن دیرردگاه ،ا بترره

دیگر جایی برای اعدام باوی نهیماند .گ ارورگر لیحرۀ وروان ن ک فرری ،نظرام ک فرریای را تومر ه
میکتد که تهاما ً بر پایۀ زندان «ب بودگر» استوار وده و بترابراین « ،غرو کامرل مجرازات مررگ» را
مپرح می کتد.
این مسئله بحثمرای بسر اری برانگ خرت .برمانمرای بواریوا و رو برانش عل ره اعردام ،برار دیگرر از
سوی هتدین نهایتدۀ مجلس ،به ویژه روبسپیر که در این زمان مخرا ف سرسرخت اعردام برود ،و ن ر
دوپنر ) (Duportو پسینن ) (Pétionگستر

ب شرتری یافرت .برا ایرن حراد ،ایرن برمران نتوانسرت

اکیریت م سسان را ،که گرایش ب شرتری بره مخا فران ایرن نظرر داورتتد ،متقاعرد کترد .بریوا سواوارن
) (Brillat-Savarinمینویسد« :کسانی که به وهش ر واتلی کشته میووند که به د ل نرمی ک فر
پروایی از این کار ندارد ،به وهش ر وانون ن کشته میووند .من مجرمانی را دیدم که از ایتزه بره
حبس محزوم ودهاند ،اا ار وادمانی میکتتد .واوع ت این است که م

ک فری نهیتوانرد جرایگ ین

اعدام وود ».پرونینن ن بر مه ن عق ده است .او عل ه بی ا ر بودن زنردان بره مهزرارانش مشردار
میدمررد و میگویررد کرره جان رران بس ر ار اشررن مهررواره از زنرردان فرررار میکتتررد و تب زرراری از سررر
میگ رند ....هت ن بود که مجرازات مررگ در وروان ن ک فرری سراد  ١٧٩١برجرای مانرد ،ا ّمرا تعریرف
دو قری از هن ارائرره وررد :مجرازات مرررگ «فقررم محروم رت از زنرردگی اسررت ،بری هنزرره وررزتجهای بررر
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محزوم اعهاد وود( ».بتد اود ١ ،و  .)٢بتابراین ،ورانون جدیرد مرگونره ورزتجهای را کره از زمران
ودیم مهراه با اعدام اعهاد میود تا عبرتانگ

باورد ،مهتروع سراات .از ایرن پرس ،مجرازات اعردام

می بایست ،تا حد امزان ،ساده و سریع انجام گ رد .مجلس م سسان پس از تردیدمایی در برگ یردن
و وۀ اعدام (به دار هویختن گردن زدن یوغ برر گرردن ن رادن  ،)...ر ی بره گرردن زدن داد« :سرر
محزومان به مرگ از تن جدا اوامد ود» (ووان ن ک فری  ،١٧٩١بخش اود =٣ ،١ ،مادۀ  ١٢هی ن
ک فررری سرراد  .)١٨١٠ایررن مررادۀ وررانونی ،اعرردام از راه گررردن زدن را ،کرره پر ش از هن امت ررازی بررود
مخت

اوراف ،مهگانی کرد.

ا ّما این کار را هگونه باید عهلی کرد تبرزین جالد ،ودیهی به نظر میرسر د و وسر لۀ مپهئتری مرم
نبود .بس ار پ ش همده بود که ناو گری جرالد ،مراسرم گرردن زدن را بره سرالای مو تراکی بردد کترد.
گینتن ) (Guillotinکه پ وک مم بود ،به این
سرانجام یزی از نهایتدگان پاریس در مجلس به نام َ
فزر افتاد که «دستگاه گردنزنی» را که پ ش از هن در ایتا ا (و به اوزا ی متفاوت ،در اسزاتلتد و
ه هان ن ر ) بره کرار بررده میورد ،مردرنتر کترد .او در مقرام یرک پ ورک میگفرت« :در هشرم بره مرم
زدنی ،سر از تن جدا میکتم بی هنزه دردی احسار کت رد» .ایرن دسرتگاه توسرم دکترر رویی ،افتخرار
هکررادمی جراحرری ،همرراده وررد و کررم مانررده بررود نررام از او بگ رررد .پر ش از هنزرره برررای مه شرره ،گ روت ن
اوانده وود ،مدت کوتامی ن

وی ون کوهو و ،یا وی ِ ت نام ده میود .این دسرتگاه سرنووتسراز

برای نخست ن بار در  ٢٥ماه هوریل  ١٧٩٢به کار افتاد.
مجازات مرگ که حال «متهدنانه» وده بود ،ورار بود ک فر جتایاتی واوعا استیتایی ،مانترد وترل عهرد
باود و برس .ا ّمرا در عهرل ،هتردین جررم دیگرر ن ر مشرهود اعردام وردند :هترش سروزی عهردی ،جعرل
اسزتار (ه ی که نشاندمتدۀ امه ت انقالب بورژوایی برود کره بره داد و سرتد مراد و امرواد ،یعتری
ورط پایه گرفتن نظام جدید در طبقۀ متوسم ،بستگی داوت) ،امهاد وزرا در انجام وا فه (در ایرن
دوره ،اپایی بود فاحش) ،جتایت عل ه م ن (که در سادمای بعد میرفت ترا حروزۀ وسر عی را در
برگ رد) .در مجهوع ٣٢ ،مرورد .دایررۀ ورهود مجرازات مررگ در وروان ن ک فرری سراد  ،١٧٩١در
مقایسه با هن ه که در تئوری در دوران پایانی نظرام پ شر ن داورت – و انحرراف در زم ترۀ مر مب و
ااالو ات جرم محسوب نهیود ،-اگرهه کهتر وده برود ،ا ّمرا متروز در مقایسره برا براری کشرورمای
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دیگر که و ریارانی رووناندیش ووان ن ک فریوان را امالح کرده بودنرد ،بسر ار «مرگبرار» برود
(مفتی که در ورن بعدی یافت).
ب .مجادات اعدام و «عدالت» سیاسی .اگر انقالب جرم سو وعرد عل ره وراه را بیموضروع و غرو
کرد ،ا ّما سو وعرد عل ره ملرت را بره سررعت بره جرای هن گ اورت .مه مران ،وروان ن انقالبری پرس از
یررادهوری رسررهی امررل اساسرری فرررض بررر ب گتررامی (برائررت) ،مقو ررۀ مو تررای «مشررزوکان» ،یعترری
فرض بر مجرم برودن هدم ران را هفریرد :کش شران نافرمران ،اورراف ،م راجران و اسرالف م راجر ،و
دیگرران .زمرانی کره نظرام جدیرد برا نخسرت ن دورواریما روبررو ورد ،رو مرای سرختتری در پر ش
گرفت و ووان تی استیتایی وضع کرد که مدفشان ،پ ش از مر ه  ،دفاع از مترافع ارویش برود .پرس
از ا غررای سررلپتت و اعرردام ورراه (در  ٢١ژانویرره  ،)١٧٩٣رسررتگاری جه رروری کرره بررا رسررتگاری
عهومی برسااته از حقوق رومی یزسان گرفته می ورد ،توج رهگر سلسرلهای از اسرتیتاما در وروان ن
عررادی ک فررری می وررود .برردین ترت ررب ،ورروان ن ک فررری س اسرری ب ر ش از پ ر ش سرررکوبگرانهای وضررع
میوود .کتوانس ون که اعتهاد هتدانی به دادگاهمای عادی ندارد ،دادگاهمای ویژهای برای مجرازات
انحرافمررای ایرردهئو وژیک ،و برره ب رران دیگ رر ،مجررازات کل ررۀ اعهرراد و سررختان «ضرردانقالبی» برپررا
میکتد که مش ورترین هنما ،دادگاه انقالب پاریس است .مراحل دادرسی در ایرن دادگراه ،بره حرداول
کامش یافته و اعدام ،معهودترین مجازات است.
فرمان  ٢٢پرلایر ) (Prairialدر دوم ن ساد

26

( ١٠ژوئرن  )١٧٩٤مرر مخرا ف رژیرم را «دورهن

مردم» اعالم کرد ،ا ّما این مف وم تعریفی دارد بسر ار مرب م :عتروان دورهن مرردم کره در مرادۀ  ٦ایرن
فرمران تعریررف وررده ،نرره تت ررا وررامل توطئررهگران (سررلپتتطلبان و سررایرین) ،ژنرادمررای پ وسررته برره
دوررهن ،محتزررران غلرره و عررامالن وحپرری میوررود ،بلزرره کسررانی را ن رر در برمیگ رررد کرره «برره
وطنپرستان ت هت میزنتد ،...میکووتد ی ر و د سردی ب افریتتد ،...افزار مرردم را متحررف کتترد
و مررانع هگررامی مررردم ورروند ،ااررالق را زیررر پررا گ ارنررد و افزررار عهررومی را مسررهوم سررازند» .دادگرراه
انقالب که رس دگی به این جرایم را به ع ده داورت ،بررای مهرۀ هنمرا یرک ک فرر میورتاات :اعردام
 - 26با اعالم ترور هون س است رسهی حاکم در کشور در ساد  ،١٧٩٢انقالب کب ر فرانسه وارد یرک دوران توترا تر ورد ،در ایرن دوران
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 تقرویم کشرور
جایگ ین تاریخ تو د ع سی مس ح کرد .در این دوران س سرتم تقرویم فرانسره تغ رر کررد و مرر مراه بره جرای ه رار مفرت-روز بره سره ده-روز
تقس م ود .و نام ماه ما ن تغ ر کرد .ساد دو به معتی دوم ن ساد پس از هغاز ترور است (.) ١٧٩٤
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(مادۀ  .)٧ایرن را سون ژوسوت )(Saint-Just

27

در گر ار

 ٢٦فوریره  ١٧٩٤ارود بره کننانسوینن

اعالم کرد« :هن ه جه وری را میسازد ،مهانا نابودی کامرل مرگونره مخا فرت اسرت» -و بترابراین،
نابودی کل ۀ مخا فان« :بررای مجرازات ،مهر ن کره وتاسرایی وردند بره مجرازات مری رسرتد :امرل برر
نابودی هنماست ،نه محاکهه » کنتنن ) 28(Couthonبرنامۀ کل ۀ نظاممای توتا تر بعدی ن مه ن
اوامد بود" :ویرانی" و "نابود" سااتن نافرمانان واوعی یا فرضی.
در حررا ی کرره مجررازات مرررگ در دوران پایررانی نظررام پ شر ن کررامش محسوسرری داوررت ،در حررا ی کرره
مجلس م سسان هانقالب] امزان حفظ مجازات اعردام را در وروان ن ک فرری  ١٧٩١بره بحرث گ اورته
بود ،دستگاه وضایی دوران تررور ،دسرت کرم  ١٧٠٠٠وربرانی گرفرت .ایرن همرار را د .ج رر ،مرورخ
امریزایی در پی مپا عاتی بس ار جدی به دست میدمد .29ایرن را ن ر بایرد افر ود کره او فقرم و فقرم
اعداممای وضایی را در نظر داوته است ،بی هنزه از مواردی هون وتل عام در وانرده ( ٢٠٠مر ار
یررا  ٣٠٠م ر ار ) سررخن گویررد .برره اروررام ژیررر بایررد وررهار بس ر ار ب شررتری را اف ر ود کرره برردون م ر
محاکههای ،براسار ورانون «تب زرار تحرت پ گررد ورانون» ،اعردام وردند .بره تراریخ  ١٩مرارر سراد
 ،١٧٩٣کتوانس ون بر اسار گ ار

کامباسرر حزم بر این داد کره «مرر کرس کره در حرکتمرای

ضدانقالبی وارد وود ،و نشان سف د یا مرگونه عالمت وور

و نافرمانی برا ارود حهرل کترد ،ارود

را در مووع ت تب زار تحت پ گرد وانون ورار میدمد» .و اگر سالح به دست دستگ ر وود ،پس از
وتاسررایی سررریع مویررتا  ،درجررا اعرردام اوامررد وررد .در  ٢٧مررارر بعرردی ،دانتررون امررالح های برره
مجلس پ شت اد کرد که دایرۀ وهود "تب زار تحت پ گرد وانون" را گسرتر

مریداد بره «اورراف»،

«دوررهتان جه رروری» و «کسرری کرره جرئررت کتررد اوامرران ضرردانقالب وررود ،افزررار فاسررد بپراکتررد ،و
بدبختی بر سر کشور هورد» .برهسب وانونی "تب زار تحت پ گررد ورانون" ،فرراوان بره کرار گرفتره
ود و با مهۀ اب ام ما ،بره مرواد گونراگون ورانونی افر وده گشرت .برا تز ره برر مهر ن ورانون برود کره در

 ،Louis Antoine de Saint- Just - 27س اسرتهدار انقالبری فرانسره ،متو رد  ١٧٦٧در ژوئ ره سراد  ١٧٩٤در  ٢٦سرا گی مه رون دیگرر
طرفداران روبسپ ر در م دان انقالب (کتزورد فعلی) به ات ام توطئه عل ه کتوانس ون به گ وت ن سپرده ود.
 ،Georges Auguste Couthon - 28وک ل و س استهدار انقالبری فرانسره متو رد  .١٧٥٥او کره مهرراه روبسرپ ر و سرن ژوسرت از عوامرل
املی حزومت ترور در دوران انقالب فرانسه بود ،در ژوئ ه ساد ١٧٩٤در م دان انقالب (کتزورد فعلی) به ات ام توطئه عل ره کتوانسر ون
به گ وت ن سپرده ود.
- D. Geer, The incidence of Terror during the French Revolution . 1935.29
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دوم ن ساد پس از انقالب ( ٩ترم دور) ه ٢٤ژوئ ه  ، ]١٧٩٤کتوانسر ون توانسرت روبسوپیر را از
سر راه بردارد و از هن پس ،فعل کهتر اون تی در تاریخ انقالب فرانسه گشوده ود.
با وجود این ،دوران کهتر اون ن پسرا ترم ردوری ) ، (Post-thermidorienneدوران هرامری ن سرت
جتگ در ه هان و ایتا ا ادامه دارد و زندگی س اسری در درون کشرور ،ه ر ی ن سرت جر کودتامرای
پی در پی :به ب ان دیگر ،زمان برای غو مجازات اعدام ،حتا به وزل محدود ،متاسب ن ست .با این
حاد ،کتوانس ون طرح فرمانی را در دستور میگ ارد که اوامان عفو همحزومان به اعردام] و غرو
فوری مجازات اعدام است .ا ّما مدافعان نظام جدید ،با مر دو مورد مخا فت میکتترد .در عر ن حراد،
به ماری ژودال شنیه() (Marie Joseph Chénierکه برادر  ،هندره ،واعری محبوب ،به تاریخ ٧
ترم رردور بررا گ رروت ن اعرردام وررده بررود) ،اطه ترران داده میوررود کرره مجررازات اعرردام «در روز امضررای
ورارداد ملح عهومی» غو اوامد ود (فرمان  ٢٦اکتبر .)١٧٩٥
در این زمان ،در حا ی که نظام از دادن هزادیمای اساسی به و روندان اودداری میکتد ،توانرایی
برورررراری نظرررم و امت رررت را نررردارد .بانررردمای رام نررری در جادهمرررا و در روسرررتاما ب رررداد میکتترررد
(«تفتانتدگان» کف پای روستای ان داغ برمین تد تا هنان را وادارند که محل پت ان کردن پودماوان
را فا

کتتد) .دیرکتنار )(Directoire

30

 ،برای هرامش ااطر مردم ،وانون بس ار سررکوبگرانه ای

را تعویب می کتد که نشان از بازگشت به س استی دارد کره متحعررا برر پایرۀ ارعراب اسرتوار ورده
اسررت .برردین ترت ررب ،وررانون  ١٥مرره  ،١٧٩٧سررروت مسررلحانه و مشررارکت در هن را بررا ک فررر مرررگ
مجازات میکتد ،و وانون  ١٨ژانویه  ،١٧٩٨با ا ام از ماجرای مشر ور کنریوه دو لیونن ،31بررای
حهلۀ مهراه با اعهاد زور در جادهما «به وعد دزدی یا وتل» و «حتا اگر این ن ّت ،به دزدی یا وتل
متجررر نشررود» مهرر ن ک فررر را مقرررر مرریدارد .بعررالوه ،از هنجررا کرره دادگاهمررای عررادی مظتررون برره
 - 30دیرکترروار ،نظررام حزررومتی اسررت کرره پررس از دوران ترررور ،کرره وررامد برره دسررت گرررفتن ورردرت اجرایرری توسررم دومر ن مجلررس م سسرران
(کتوانس ون) دوران انقالب فرانسه بود ،مستقر ود .دیرکتروار کره جه روری ّاود ن ر اوانرده میورود ،ورزل حزومرت فرانسره از  ٢٦اکتبرر
 ١٧٩٥تا  ٩نوامبر  ١٧٩٩بود .در این نظام نهایتدگان مردم به دو گروه یزی در مجلس پای ن از پانعد نهایتدۀ جوانتر تشرز ل ورده برود ،و
دیگری در مجلس ریش سپ دان یا مجلس اعال ،از مسن ترین نهایتدگان ،تشز ل جلسه مری دادنرد و مسرئود وانونگر اری بودنرد .مجلرس ریرش
سپ دان ،از ف رستی که مجلس پائ ن پ شت اد میکرد ،یک گروه پتج نفره انتخاب میکرد ،که مسئود امور اجرایی کشور برود و مرر یرک از
اعضای ایرن گرروه بره مقرام دیرکترور متعروب میوردند .وروۀ اجرایری کشرور در نت جره پرتج رئر س داورت و دیرکتروار نام رده مریورد .بعرد از
استبداد دوران ترور ،نهایتدگان از ایتزه ووۀ مجریه در دست یک نفر متهرک وود ب هتای بودند و به مه ن د رل وردرت اجرایری در کشرور
را ب ن پت نفر تقس م کردند.
 - 31ماجرای د جان پستی ون ،Courrier de Lyon ،حاد های است که در  ٢٧تا  ٢٨هوریل ساد  ١٧٩٦در فاملۀ م ان پاریس و ور ر
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 را کشتتد.
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نرمخویی بودند ،تعه م بر این ود مربار که هت ن جتایتی روی دمد و دست کرم سره تب زرار در هن
ورکت داوته باوتد ،محاکهۀ هنما در مالح ت وورای جتگ باود.
این س است برای نجات رژیم ،که فساد سرتا سر هن را فرا گرفته بود کافی نبرود و کودترای نراپلئون
بتاپارت در مجدمم برومر از پتجه ن ساد انقالب ،به ح ات دیرکتوار پایان بخش د .رژی ننین ،کره
بر ش از پ ر ش سر هایی س رلپتتی داوررت (کتسررود ده سررا ه ،کتسررود مرراداما عهر ،و سرررانجام امپراتررور
ار ی) ،پ ش از مر ه  ،دیزتاتوری نظامی بود .در هت ن بافتاری بود که هی ن ک فری  ١٨١٠هماده
میود.
ج .مجادات مر

در آیین کیفری سوال  .١٨١٠امرلیترین مشخعرۀ وروان ن نراپلئونی ،وردت عهرل

است .در این ووان ن پ ش از مر ه ر  ،دفراع بری ت ر د از نظرم جامعره و رژیرم س اسری مرورد نظرر
است .بتابراین ،جرای ورگفتی ن سرت کره دایررۀ ورهود مجرازات اعردام در مقایسره برا وروان ن ،١٧٩١
گستر

محسوسی ب ابد .تارژ ) ، (Targetیزی از گ اروگران نخست ن لیحره ،معتقرد برود کره ایرن

ک فر «ا بته لزم است ( )...و نه تت ا ضد انسرانی ن سرت ،بلزره بررای حفرظ جران کسرانی کره مهزرن
است به دست جتایتزاری کشته ووند ،یا وربانی جتایتمای مشراب ی گردنرد ،مف رد ن ر مسرت» .ایرن
مهان استدلد ودیهی در مورد بازدارندگی این ک فر است .تارژه معتقد بود که بایرد «ایرن موجرودات
درنرده او و بری اارالق را کره فقرم و فقرم از ام راد گسرتااانۀ ارود پ رروی مری
ستگدد ،بیاحسارّ ،
کتتد ،به مرار افزتد» .با این حاد اعهاد مجازات اعدام احتهال با حق بخشایش کتسود اود کره در
ساد  ١٨٠١از نو برورار ود ،تعدیل می ود.
در این هی ن ک فری ،مجازات اعردام در  ٣٦مرورد در نظرر گرفتره میورود (در هیر ن ک فرری ١٧٩١
وهار هنما  ٣٢مورد بود) .در واوع ،این اروام هتدان معتای رووتی ندارند ،هرا که به تدو ق کرم و
ب ش رووتی از ات امما وابسته اند و اف ایش وهار اعدامما ا اما ً به معتی گستر

دایررۀ ورهود هن

ن ست -در هی ن ک فری  ١٩٢٦در ووروی ،فقم بر اسار یرک مراده ،امزران داورت تقریبرا ً مرر نروع
اندیشه و رفتار ناسازگار با ایدیو وژی حاکم را جرم دانست (و با اعدام پاسرخ داد) .در هیر ن ک فرری
سرراد  ،١٨١٠اورردام عل رره دو ررت ،توطئرره بررر ضررد امپراتررور و اررانوادها « ،زد و بتررد بررا ورردرتمای
ب گانه» ،دادن اطالعات محرمانه و دیپلهات ک ،جعل ُم ر دو تی و  ...مجازات اعدام در پی داوت.
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در مورد جرم و جتایت عل ه اوخا

 ،هدمزشی (وتل عهد) زمرانی ک فرر اعردام داورت کره مهرراه برا

ورایم مشدده باود ( با ن ت وبلی -یعتی وتل عهد ،-به اسارت گرفتن اودسررانه ،ت دیرد و ورزتجه)،
یا در مورد کشتن وا دین ،نوزاد کشی ،یا زمر اوراندن .ا ّما مجازات مررگ ،مه رون هیر ن ج ایری
ساد  ، ١٧٩١وامل ارتزاب جررم عل ره مراد و امرواد ن ر مری ورود :هترش زدن اانرهما ،جتگلمرا یرا
ارمن ما ویران کردن بتامای دو تی دزدی به مهراه هتد نفر ،یا وبانه ،یا مهرراه برا تخریرب در و
دیوار....
این هی ن ک فری در هغاز هنسان که بود با استقباد امرل نظرر روبررور ورد .ا ّمرا بسر ار زود از وردت
عهررل زیرراده از حررد هن انتقرراد وررد .مسررئلۀ مجررازات مرررگ از سرراد  ،١٨٢٠در اروپررا و دن ررای جدیررد
(امریزا) بار دیگر به بحث روز بدد گشرت .از مهر ن زمران ترا پایران ایرن وررن ،مجرازات اعردام در
ب شتر کشورمای اروپایی رو به کامش گ اوت.
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فعل ه ارم

مجادات اعدام در یرن نندد و بیست

بحثهای گسترد در یرن نندده
رفرم ستمای ععر روورتگری بره پرسرش « مجرازات بررای هره » ،کرم و بر ش بره اتفراق برا پر ش
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
امالح پ یری فرد رس دند ،ا ّما ووان ن ک فری ساد  ١٨١٠به فایدهباوری محدود بتتام بازگشته برود.
با وجود این ،دری از ک فر به مف وم مقابله به میل متوز به کلی از م ان نرفته بود .نه تت ا احسرار
عه ق و به نوعی «طب عی» مردم برر ایرن پایره برود (و امرروز ن ر مسرت) ،بلزره نظریرهای برود کره
برای از ف لسوفان ،از وب ل اماننئل کانت 32ن از هن دفاع میکردند.
الوو ..مجووادات اعوودام ،بووه منابووه اجوورای «عوودالت م.لووق» .از نظررر کانررت ،حررق مجررازات کرره در
انحعار دو ت است ،مبتایی ج هن ندارد که وانون عقل حزم میکتد که مر االفی مجازاتی در پی
داوررته باوررد .ایررن مجررازات تت ررا بررا ارز

مقابلرره برره میلرری هن توج رره میوررود و نرره برره د ررل مف رردیت

اجتهاعی یا امالح فرد .تت ا د ل و در ع ن حاد تت ا مع ار مجازات ،اود االف است« :ا ّما نحوه
و م ان مجازاتی که عدا ت عهومی باید هن را امرل و مع رار وررار دمرد کردام اسرت و ایرن ه ر ی
ج امل برابرری ن سرت کره بره مرورت ورام ن تررازوی عردا ت ،نهیگر ارد کفرهای نسربت بره کفرۀ
دیگررر پررای نتر باوررد ...فقررم وررانون وعررا

اسررت کرره میتوانررد ،ا بترره در برابررر دادگرراه و نرره در یررک

دادرسی اعومی ،ک ف ت و که ت مجازات را تع ن کترد ...اگرر مجررم کسری را کشرته اسرت ،بایرد
کشته وود در ایتجا جایگ ین دیگری برای اجرای عدا ت وجود ندارد .زنردگی ،مرر انردازه دوروار
و محقر بوده باود ،م

فعرل مشرترکی برا مررگ نردارد ،و در نت جره ،مر

 ،)١٨٠٤-١٧٢٤( ،Immanuel Kant - 32ف لسوف ه هانی م م ترین متفزر فلسفۀ رووتگری.
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تساوی جبران کرد ،مگر برا اعردام ورانونی مجررم ،برا ایرن وررط کره بره دور از مرگونره برد رفتراری
باود ،وگرنه ،بشریت را در م ئت وخ

محزوم ،اوار و اف ف اوامد کرد».

کانت سخن اود را با اواره به حزایت مش ور ج یرۀ متروی ب ان میکتد« :حتا اگر جامعرۀ مردنی
با توافق مهۀ اعضایش ر ی به انحالد اود دمد (برای میاد ،اگرر مرردم سراکن یرک ج یرره تعره م
بگ رند از مم جدا ووند و در پ تای ج ران پراکترده گردنرد) ،پر ش از ایرن کرار ،هاررین وراتلی کره در
زندان به سر می برد ،بایرد اعردام ورود ترا مرر کرس ارز

اعهراد ارویش را دریابرد ،و ارون ریختره

وده ،به پای مردمی نووته نشود کره هره بسرا مخرا ف ایرن ک فرر بروده انرد ،هررا کره در ایرن مرورت
مهزن بود مهدست این نقن عدا ت عهومی به وهار هیتد ...کسانی که هدم کشرتهاند ،ارواه اودوران
کشته باورتد و ارواه ،در هن مشرارکت ورزیرده باورتد ،بایرد برا مررگ ک فرر داده وروند :بترا برر وروان ن
ج انشهود از پ ش موجود ) ، (a prioriعدا ت به میابه ووه وضائ ه هتر ن میطلبرد .ایتجرا برراالف
نظررر بزاریررا ،بررا نرروعی مهرردردی عرراطفی ،نظریرره ا

را بت رران ن رراد کرره بتررا بررر هن مجررازات مرررگ

غ روانونی است ...اینما مهه مغلپه و ترفتدی حقووی است و بس» (متاف یک ااالق ،بخرش اود:
هموزۀ حق ،فعل دوم ،١ ،ه).
پررس از تعررویب هی ر ن ک فررری نرراپلئونی ،بحررث دربررارۀ ایررن موضرروع ادامرره مرری یابررد .در حررا ی کرره
فیشته ،33براالف کانت ،جانب بزاریا را میگ رد ،دو ف لسوف فرانسه زبان ،ژودال دو مستر 34و
لنیی دو بننالد 35از نگروی دفاع میکتتد که موادار مجازات به ازای جرم یا مقابلره بره میرل اسرت.
ایتررران برررا نظرررام بخشررر دن بررره دیررردگاه سرررتتی ،هن را (بررره پ رررروی از الیووو نیتس )36در هرررارهوبی
ای دوتاسررانه ،و حتررا دینسررالر ورررار میدمتررد .از ایررن متظررر ،واضرری بررازوی مش ر ت ا رری اسررت و
ووان ن ج ایی در ادمت احزام اداونرد .بونا رد ،بره ویرژه در مرورد مجرازات مررگ ،داوری دربرارۀ
انسان را در راستای داوری ا ی میداند که از نظرر او ،امه رت برس ب شرتری دارد .او معتقرد اسرت
که ر ی مادره از سوی محزهۀ انسانی ،مهواره نسبی است و بس .و تت را عردا ت مپلرق (و مپلقرا ً
 )١٨١٤-١٧٦٢( ،Johann Gottlieb Fichte - 33ف لسوف و بت انگ ار ایدهه سم ه هانی ،از واگردان پ رو اندیشهمای امانوئل کانت.
 ،)١٨٤٠-١٧٥٤( ،Josephe de Maistre - 34ف لسوف ،س استهدار مخا ف انقالب و نویسرتده فرانسروی ،کاتو رک و مروادار سرلپتت .او
نووتهمای متعددی عل ه اعالم ه حقوق بشر و ن ورارداد اجتهاعی روسو متتشر کرد.
 ،)١٨٤٠-١٧٥٤( ،Louid de Bonald - 35ف لسروف ،س اسرتهدار مخرا ف انقرالب و نویسرتده فرانسروی ،کاتو رک و مروادار سرلپتت .او
ن هون دومستر نووتهمای متعددی عل ه اعالم ه حقوق بشر و ن ورارداد اجتهاعی روسو متتشر کرد.
 )١٧١٦-١٦٤٦( ،Gottfried Wilhelm Leibniz - 36فیلسوف ،عالم ریاضی و حقوقدان آلمانی.
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عادلنه) ،دادگاه پروردگار است .از اینرو ،اگر به فرض در این دن ای ااکی اپرایی در وضراوت
ُرخ دمد ،واضی جاودانی (اداوند) هن را به تهامی جبران اوامد کرد .اعدام یک ب گتراه ،وراید کرار
بدی باود ،ا ّما مهزن است متشا ا ری عظ م وود :هررا کره هن مجازاتورده را انردکی زودترر «بره
پ شگاه واضی طب عیا » روانه میکتد ،هن داوری که در هسهان ،عدا ت کامل (و در نت جه ،کرامال
جبرررران کتترررده و تررررم مبخش) بروررررار میکترررد .ا ّمرررا ژوزف دو مسرررتر در کتررراب "وررربانهمای سرررتت
پترزبورگ" ،بارما از نقش به غایت "اجتهاعی" جالد ستایش میکتد« .مرگونره عظهرت ،وردرت و
فرمانبری ،برپایرۀ اعردام اسرتوار اسرت :هجرالد] وحشرت و رورتۀ مهزراری انسرانی اسرت ».و اعردام
ور است« :باید بتوان با ریختن وپرره ارونی ،از جراری وردن سر البما
جتایتزار ،مهواره کهترین ّ
حر ر کررد ».در ه هران ،عررارف مرون خی ،فررانتس فررون برادر ن ر مجررازات اعردام را وا فرۀ جامعرره،
وا فررۀ تضرره ن مزافررات جتایررات ،میدانررد و مه ررون وررزلی از رسررتگاری برررای اررود ورراتالن .و از
ایترران مرری اوامررد کرره ددد خوونب جلجتووا 37را سرمشررق اررود ورررار دمتررد (در کترراب :دربررارۀ اعرردام-
.)١٨٣٦
ا ّما مه مان ،از ساد  ١٨٢٠اندیشۀ براد ،مبرارزه عل ره مجرازات اعردام را از سرر گرفتره برود .در
حا ی که نخست ن انتقادمرا ،بره طرور مشرخ

 ،بره کرار برردن مجرازات اعردام در عرمرۀ س اسری را

مدف گرفته بود (که در پایان این فعل بدان بازاوام م گشت) ،ا ّما به سررعت از هن فراترر رفرت و
نویستدگان و جرمشتاسان ،به زودی اوامان غو اعدام به طور کلی ،ودند.
ب .طرفووداری اد ل وون مجووادات اعوودام در ادبیووات .از پایرران دوران بازگشررت پادوررامی ،38انتقرراد از
مجازات اعدام بال گرفت .سزوی اعدام در ادب رات دوران رمانت رک ،مهره جرا حضرور دارد .ه ررۀ
مهواره «دمشرتتای» و «ج تهری» جرالد در پسزم ترۀ کارمرای ادبری ایرن دوره بره هشرم میارورد.
 - 37دزد 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
مسی به دلیب کشیده شدند .در حالیکه دزد بد با تمسخر به عیسی گفهت :ااگهر تهو مسهی هسهتی خهود را و مها را برههان ".ا ّمها دزد خهوب
در پاسخ نهیب کرد و گفت :ا مگر تو از خدا نميترسي؟ چونكه تو نیز زیر همین حكمي 41 .و ا ّما مها بهه اندهاف ،چونكهه جهزا اعمهال
خود را یافتهایم ،لیكن این شخص هیچكار بيجا نكرده است 42 ».پس به عیسي گفت :اا خداوند ،مرا به یاد آور هنگامي كهه بهه ملكهوت
خود آیي 43 ».عیسي به و گفت :اهرآینه به تو ميگویم امهروز بها مهن در فهردوس خهواهي بهود.ا نگهاه کنیهد بهه ،مدهلوب شهدن عیسهي،
متي  ،44-27:35مرقس  ،32-15:25یوحنا .27-19:18
 - 38دوران بازگشرت بره پادورامی بوربونمرا  ،Restauration ،ایرن دوران در  ٦هوریرل  ١٨١٤برا اسرتعفای نراپلئون بوناپرارت و اح رای
سلپتت بوربونما با پادوامی ویی  ،١٨بررادر رویی  ١٦پادوراه مقترود در سراد  ،١٧٩٣هغراز ورد و در  ٢٩ژوئ ره  ١٨٣٠برا یرک ورور
عهومی و سرنگونی وارد دمم هارین پادواه ااندان بوربونما به پایران رسر د .پرس از هن پسررعهوی ورارد دمرم ،رویی ف ل ر اور ئران،
 ،Louis-Philippe d’Orleansبه پادوامی رس د ،دوران سرلپتت اور ئران ترا  ١٨٤٨ادامره یافرت و برا انقرالب مردمری در ایرن سراد رویی
ف ل برکتار ود .سلپتت ویی ف ل از دوران بازگشت براد تر بود و این پادواه بخشی از م راث انقالب فرانسه را پ یرفت.
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یزی از ودرتهتدترین مدامایی که به مخا فت با اعدام برااسرت ،مردای ویزترور موگرو برود .او از
ساد  ١٨٢٣با ُرمان ( Han d’Islandeمتپقهای در نرروژ) ،و بره ویرژه در سراد  ١٨٢٩برا ُرمران
"واپسررر ن روز یرررک محزررروم"« ،دفاع رررۀ عهرررومی بررررای کل رررۀ محزومررران حررراد و هیترررده» ،جترررگ
جانانهای 39عل ره مجرازات اعردام بره راه انرداات .او در مقدمرهای کره در سراد  ١٨٣٢برر ایرن کتراب
نووت ،با حهلره بره وضرات دادسرتانی«( ،دادسرتان جترایی پادوراه ،کسری اسرت کره روزی ارود را برا
فرستادن دیگران بر سزوی اعدام ،ت م ن می کتد») ،عل ه نظر ژوزف دو مسرتر ،اعرالم میکترد کره
برای حفظ نظم جامعه ،ن رازی بره جرالد ن سرت ،زنردان کرافی اسرت ،و «زمرانی کره زنردانبان مسرت،
ن ازی به جرالد ن سرت» الموارتین 40از سراد  ١٨٣٠برا "سررودی عل ره اعردام" ،بره اردوی مخا فران
اعدام پ وست .مدف این وعر ،جلوگ ری از اعدام وزیر سابق وارد دمم بود .او با کتار مم گ اوتن
«برردهداری و مجرازات مرررگ» کره هنمررا را «دو افتضراح بر رگ عقرل در ورررن نروزدمم» میدانررد،
هرزوی غرررو مرررر دوی هنمرررا را دارد .در سررراد  ،١٨٣٨در سرررخترانی ورررورانگ ی کررره در مجلرررس
داوت ،با این نظر که به جالد عتوان »( «expiateur publiqueمزافات دمتده دو تی) داده ورود ،بره
مخا فت برااست.
این موضعگ ریمای وجاعانه ،در ساد  ،١٨٤٨به یاری انقالب فوریه ،بدد به واوع ت میوود .دو
روز پس از اعالم جه وری در  ٢٨فوریه ،لمارت ن لیحرهای را بره تعرویب رسران د کره مجرازات
اعردام را در عرمررۀ س اسری غررو میکررد .در پررای  ١٨٤٨برره متگرام بحررث دربرارۀ وررانون اساسرری،
ویزتور موگو دراواست کرد که غو اعدام به جرایم س اسی محدود نهاند و بدون استیتا وامل کل رۀ
جرایم بشود .او به مه ن متاسبت ،سخترانی دراشانی ایراد میکتد که متوز مم از سروی مرواداران
غو اعدام به میابه مرجع ،به کار گرفتره مری ورود« :ه سرت مجرازات اعردام اعردام رو

ارا

و

مه شگی بربریت است .مر هنجا که مجازات مرگ به اجرا گ اورته میورود ،بربریرت ه رره ورده و
هنجا که اعدام بره نردرت مرورت میگ ررد ،تهردن حراکم اسرت .ایرن واوع تری اسرت انزارناپر یر .وررن

 - 39در متن املی "جتگ مل بی" است .این مف وم در متون معامر ،براالف هن ه که برای میپتدارند ،بره معتری جترگ مر مبی ن سرت،
بلزه مراد از هن ،نبردی مهه جانبه و با ع می راسخ است که در زم تهمای گوناگون به کار می رود :میل جتگ مل بی عل ره بری سروادی،
یا عل ه مواد مخدر و...
 - 40ه فونس لمارت ن ،)١٨٦٩-١٧٩٠( ،Alphonse Lamartine ،واعر ،نویستده ،و رجل س اسی فرانسوی اسرت کره در انقرالب ١٨٤٨
دوم فرانسره را اعرالم کررد .بعرد از پ رروزی
که به سقوط پادوامی ف ل اور ئان انجام د ورکت داورت و مرم او برود کره اسرتقرار جه روری ّ
مووت بود و سپس به وکا ت مجلس انتخاب ود.
انقالب  ١٨٤٨لمارت ن به مدّت سه ماه رئ س دو ت ّ
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نوزدمم ،بی گهان به مجازات مرگ پایان اوامد داد .برر سرر وحۀ ورانون اساسری مینویسر د :بره نرام
اردا و از مهر ن ارردا حقرری را میربای ررد کرره تت ررا و تت ررا از هن اوسررت ،حررق مرررگ و زنرردگی را .در
نخسرت ن مرادۀ ورانون اساسرری ،...نخسرت ن اواسرت مرردم را برره کرسری نشراندید ،سرلپتت را واژگررون
کردید حاد ووت هن است که بساط اعدام را بره ت رد ».ا ّمرا مجلرس م سسران ایرن سرختان را نشرت ده
گرفت.
در ب رون از فرانسه ،نویستدگان ب رگی به مف ایرن مبرارزه پ وسرتتد .اگرر چوارلز دیونوز ،پرس از
سادما مواداری از غو اعدام ،در پایان عهر به کلی تغ ر عق ده داد ،بس اری دیگر براالف او ،به
مخا فت با اعدام برااستتد .تنرگنی .در ساد  ،١٨٧٠پس از هنزه وامد اعدام فردی به نام تروپمن
ود ،عل ه مجازات مرگ ،و به ویژه عل ه اعدام در مال عام به فعا ت پرداارت .داستاینفسووی بره
مراتب رادیزادتر بود .او که اود در ساد  ١٨٤٩اعدام نهایشی را تجربه کرد ،احسار ارود

را

از زبرران م شررز ن در ُرمرران ابلرره ب رران کرررد« :زمررانی کرره ورراتلی را میکشررتد ،ایررن ک فررر برره طررور
و ارناپرر یری وا متررر از اررود جتایررت اسررت .وتررل وضررایی بین ایررت مو تررایتر از وتررل هعررادی]
است »...ا ّما برمان واطع (احسار تو ستوی ن مه ن بود) این فرمان ا ی است که میگوید« :وتل
مزن» .فرمانی که استیتا ندارد ،هرا که مر زس حرق نردارد ،حترا از اشرنترین جتایتزراران ن ر ،
امزان امالح و ب بود را ،مر هتد امزان هن اندی باود ،سلب کتد.
ج .دیدگا جرمشناسان .اگر نویستدگان در این باره نظر میدمتد ،متخععان جرمشتاسری از هنران
عقب نهیمانتد .در طی ورنما ،ج وات و کتابمای پر حجم ،و اغلب نه هتدان بردیع ،برر روی مرم
انباوته میووند تا از مجازات اعدام یا غو هن به دفاع برا ند .کرافی اسرت بره هترد مرورد وراا
اواره کت م .در م ان انبوه نووتهما عل ه مجازات اعدام ،ا ری بس ار مسرتدد از شوارل لنکواس 41در
ساد  ١٨٢٧متتشر ود .او در این کتاب زیر عتوان "نظام ک فری و نظام سرکوبی به طرور کلری ،و
مجازات اعدام به طور اا

" ،با هوردن  ٢٧نزتره ،نره تت را بری تر ر برودن مجرازات اعردام ،بلزره

«نامشروع بودن» بت ادی هن را ن به ا بات میرساند .استدلد تلف قی که «علم» جرمشتاسی را برا

 - 41وارد وکار ،١٨٨٩-١٨٠٣ ،Charles Lucas ،حقوودان و جرم وتار فرانسوی بره مردّت سری سراد برازرر کرل زنردانمای فرانسره
بود .او نه تت ا از مدافعان ا غای مجازات اعدام بود ،بلزه برای امالح نظام زندان مای فرانسه ن فعاد بود.
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فلسفۀ ااالق ترک ب میکتد ،سروتنهای تهامی این ادب ات است .هت ن اسرت کره بعردما ،طرفرداران
غو اعدام از کتاب وکار ب رهما میگ رند.
با وجود این ،اعدام طرفداران اود را دارد ایتان ن امل تلف ق اند و امل تتاسب ک فر برا جررم را
با سودمتدی اجتهاعی ترک ب میکتتد ،در حا ی که تهایل مردم را مم بره هن میاف ایترد (دموکراسری
ایجاب میکتد) .هت ن است که ُرسی ) (Rossiاستاد حقوق اساسی در دانشگاه پراریس ،مرم اوامران
حفظ وانون اعدام است و مم محدود کردن دایرۀ ورهود هن (ایرن طررح برا ورانون سراد  ١٨٣٢عهلری
میوود) .او در هغاز به عهوم ت مجازات مرگ میپردازد تا براالف بزاریا ،هن را مشروع بداند
(مشروع به د ل رضایت عهوم مردم)« :دیدگامی که به اعدام میترازد و هن را نامشرروع میدانرد،
به اودی اود در عهل ،با رضایت کم و ب ش به اتفراق هرای وانونگر اران و مرردم باطرل میورود...
اگر مجازات مرگ ...وتلی وضایی است ،وجدان بشری مرگ با این کار االف هزرده نهیورود»...
اف ون براین « ،جامعه مواف است که پاسداری از وانون و حفظ نظم را بر ع ده گ رد ...پرس اگرر
مجازات مرگ برای انجام این وا فه لزم باود ،هگونه میوود هن را فاود مشروع ت دانست» برا
این حاد ،نت جهگ ری او مهراه با احت اط است« :مجازات مرگ ،ابر ار ن رایی عردا ت ،و اپرنرای
است ،پس تت ا با ب شرترین احت راط ،و در مروارد واوعرا ضرروری میتروان بردان دسرت یازیرد .و بایرد
هرزو کرد به طور کامل از م ان برود ،و وا فه بر ما حزم میکتد که برای هماده سااتن اوضراعی
که در هن ،غو اعدام با امت ت عام و اا

مهخوان باود ،تهامی تال

اود را به کرار گ رریم ».در

مه ن مایره ،میتروان از بنننیول دو مارسوانجی) ، (Bonneville de Marsangyواضری و جرمشرتار
ن نقل کرد که به ویژه به د ل مپا عاتش دربارۀ مجرمان باسابقه ،فردی وتااته وده اسرت (او از
پ شررگامان تشررز ل پرونرردۀ وضررایی بررود) « :غررو اعرردام برررای ورراتالن ،پدرکشرران ،و کسررانی کرره زمررر
می اورانتررد ،تررا زمررانی کرره ایترران عهررل نتگ ر ن کشررتن ب گتامرران را دنبرراد میکتتررد ،نررامهزن اسررت»
( .)١٨٦٤او ن ت ک د میکتد که افزار عهومی همادۀ غو اعدام ن ست.
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یزی دیگر از مفسرران هیر ن ک فرری ،بره نرام تر بنسوین )  ، ( Trébutienدر کتراب ارود "دررمرای
مقردماتی دربرارۀ وروان ن جترایی" ،بره پ رروی از نظرر کارورتار بر رگ حقروق ک فرری ،میترموایر

42

ه هانی ،میگوید « :در جایی که مردم متوز اعدام را تت را وسر لۀ متوورف سرااتن تب زراری و تر م ن
امت ت جامعه ،و تت ا ک فر عادلنه برای برای جتایتمرا مری وتاسرتد ،امرل مسرلم بررای وانونگر ار
باید این باود که غو یکبارۀ اعدام هتدان عاوالنه ن ست ».ا ّما یک دمه بعد ،م ترمایردر ا ر ب رگ
اررود ،و رمرران غررو فرروری مجررازات اعرردام میوررود« :ایرردهمایی کرره مشررروع ت اعرردام را پ ر یرفتتی
میکرد ،با پ شرفت مدن ت اکتون دیگر اعتباری ندارند و د لری بررای ادامرۀ کاربسرت ایرن مجرازات
ن ست .مماکتون ،بس اری از احزام اعدام ،به اجرا در نهیهیتد .بس اری از اوخا

که به هزمودگی

و تفزر ور رهاند ،عل ره مجرازات مررگ برمیا نرد و وهاروران بر ش از پر ش افر ایش مری یابرد .و
سرانجام ایتزه مر جا که این مجازات غو وده ،ما ورامد افر ایش جتایرات ن سرت م( ».دربرارۀ اعردام،
.)١٨٦٥
بدینسان ،در تهامی اروپا ،مسئلۀ مجازات مرگ به بحثما ،سه تارما ،نووتهما ،سخترانیمای بری
وررهاری دامررن زده اسررت کرره بایررد برره جتبررۀ بررس تزررراری هنمررا ن ر اورراره کرررد .برمانمررای مهررواره
یزسان از نو مپرح میووند مهانمایی که از ساد  ١٧٩١از تریبون مجلس م سسان هفرانسه] و
سپس در برابر وورای دو ت نراپلئونی مپررح وردهاند .کل رۀ مخا فران اعردام ،برا ذکرر «پ شررفتمای
فزررری بشررر» و «گسررتر

مرردن ت» کرره وررانون وعررا

را برره دوران پ ر ش از ترراریخ بشررر نسرربت

میدمتد« ،عدم مشروع ت» ااالوی این مجازات و «نامف د» برودن هن را در عهرل مپررح میکتترد.
ا ّمررا جب ررۀ مقابررل ،ضرررورت پایرران دادن برره جرررم و جتایررت ،دفرراع از جامعرره ،محافظررت از وربان ران
با قوه ،ودرت بازدارندۀ گ وت ن ،افزار عهومی و ...را پ ش میکشتد.
این بحثما ،بسته به مر کشوری ،به امالحاتی در ووان ن یا رویهمای وضایی میانجامد.

 - 42کارد ژوزف هنترون م ترمرایر ،)١٨٦٧-١٧٨٧(،Carl Joseph Anton Mittermaier ،حقووردان برجسرتۀ ه هرانی و نهایترده پار هران
فرانزفورت .او م ف ه ار بس اری در مورد رویۀ وضایی و دادرسی ک فری است و از مدافعان سرسخت امالح نظام زنردانما و دادرسری
ک فری در ه هان بود.
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تحنل در ینانین

نظریۀ عدا ت مپلرق ،هره کرانتی و هره دینسرالرانه ،اگرهره از براری جتبرهما بره گررایش غریر ی
افزار عهومی نسبت به ک فر متتاسب با جرم و مقابله به میل کردن وبامت داورت ،هیرا زیراده از حرد
اشک و جامد بود هیا بر ش از انردازه غ رانسرانی برود ،ترا بتوانرد تری ری برا دوام در حقروق ک فرری
داوته باود از ساد  ،١٨٣٠دیدگاه طرفداران غو اعدام بر وانونگ اران حاکم بود .ممایتان مجازات
مرگ را در فرانسه به وزل محدود ،و در برای کشورمای ب گانه به طور کلی ،غو میکتتد.
ال ..در فرانسه :به شول محدود ل ن می شند .در ساد  ،١٨٢٥بررای نخسرت ن برار ،گر ار

کلری

دادگاهمای جتایی متتشر ود .در این ساد ،در فرانسه  ١٣٤حزم اعدام مادر گردیرد (کره  ٦٠مرورد
هن در مورد وتل عهد بود) .در دمۀ  ١٨٥١تا  ،١٨٦٠بره طرور متوسرم بر ش از  ٥٠مرورد در سراد
بود .این تعداد در ساد  ،١٩٣٨به  ١٦مورد ،و در ساد  ١٩٥٩به  ٥مرورد کرامش یافرت .وانگ ری،
موارد عفو در این همار متظور نشدهاند (در ساد  ،١٩٥٩ه ار مورد بخشوده و تت ا یک نفر اعردام
ود) .این همار به اودی اود گویا مستتد .مجازات اعدام به واورع در حراد نرابودی اسرت .افر ون برر
این ،مخف انه اجرا می وود :اعدام در مال عام ،طبق بخشتامۀ  ٢٤ژوئن  ١٩٣٩از م ان رفت (این
رفرررم در انگلسررتان از سرراد  ١٨٦٨و در اسررپان ا از سرراد  ١٩٠٠برره اجرررا گ اوررته وررد) .ایررن کررامش
تدریجی همسته را هتد عامل توض ح میدمتد (به ج اعداممای س اسی که سپس اوامد همد).
جو حراکم
در هغاز سلپتت وارد دمم (برادر ویی وان ده و پادواه فرانسه از  ١٨٢٤تا ّ ، ،)١٨٣٠
مترروز سررختگ رانه اسررت .وانونگر اری مترروز مل ررم اسررت از درکرری بس ر ار سرررکوبگرانه ،کرره برررای
نهونه ،در وانون  ١٠هوریل ساد  ١٨٢٥تبلور یافته است .بتا بر این وانون ،دزدی دریایی و تقلب و
کالمبرداری ناادای کشتی مجرازات اعردام در پری دارد .مهر ن طرور اسرت ورانون  ٢٠هوریرل مهران
ساد که توم ن به مقدسات را با اعدام پاسخ میدمد .ا ّما این فضرا بره سررعت تغ رر میکترد :نره تت را
«وانون تروم ن بره مقدسرات» مرگر بره اجررا گ اورته نهری ورود ،بلزره برا بازگشرت سرلپتت ،وروان ن
ک فری معتددتر میووند (بررای میراد ،از سراد  ،١٨٢٤بره عتروان گرامی کوهرک ،در نظرر گررفتن
ورایم مخففه در رابپه با ارتزاب جرم در ووان ن گتجانده میوود).
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نخست ن گام بلتد ،وانون غو محدود مجازات اعدام در  ٢٨هوریل سراد  ١٨٣٢اسرت .ایرن ورانون ،نره
فقم اات ارات م ئت متعرفه را  ،برا امزران در نظرر گررفتن وررایم مخففره در مهرۀ مروارد ،افر ایش
میدمد ،و این امزان را میدمرد کره مجرازات مررگ بره کرار اجبراری تخف رف یابرد ،-بلزره زراداانرۀ
ک فرما را ن کامش میدمد .لنیی فیلیپ که نسبت به ایدۀ «زیسرتن برا روح زمانره» بسر ار حسرار
بود ،ووان ن ک فری  ١٨١٠را مهخوان با روح زمانه نهییافت .او معتقد بود که کشرور فرانسره بایرد
با سرمشق ودن در انسانی کردن ک فرمرا« ،برر تراری تهردن» بایسرتد .رفررم سراد  ١٨٣٢ک فرمرای
بس ار اشن و بیرحهانه را مانتد گ اوتن گردن محزروم در حلقرۀ همتری نعرب ورده برر ت رر هروبی،
داغ کرردن بردن و ره کررردن دسرت ،از م ران برداوررت .و ا ّمرا در مرورد اعرردام ،دیروان عردا ت پررس از
بحثم ای بس ار تعه م گرفت هن را برای جتایات بس ار وا م مه تان حفرظ کترد .ایرن مجرازات کره
برای  ٩مورد از جرمما ،گ اف به نظر میرس د ،ح ف گردید (جعل پود ،جعل ُم ر دو ت ،توطئه
عل ه واه که متجر به سو وعد نشده باود ،و  )...و فقم برای جتایاتی باوی ماند که «هتران مو ترای
انرد کرره وار م بودنشرران اجرررای هتر ن ک فررری را توج رره میکتررد» .تررازه مهر ن مررم مررووتی اعررالم وررد.
بارت ،وزیر دادگستری ،نظر اکیریت را هتر ن االمره میکترد« :مجرازات اعردام کره در ورانون بره
عتوان مترسزی عل ه جتایات ،برای مروارد بسر ار نرادر در نظرر گرفتره ورده ،بعردما ،زمرانی کره از
م رران رفررتن هن بررا الق ررات عامرره مهخرروانی داوررته باوررد ،مهزررن اسررت غررو وررود» .از سرروی دیگررر،
که س ونهوضررایی] مجلررس اعررالی فرانسرره( کرره در ن هررۀ ّاود ورررن نرروزدمم مجلررس مررم ترررازان
 Chambre des pairsنام رده مری ورد) ام ردوار اسرت کره «روزی ایرن ک فرر از م ران بررود» ،و
اعالم میکتد «تت ا به مورت تدریجی میوود هن را از ووان ن زدود»....
ا ّما در عهل ،متروز بایرد  ١٥٠سراد دیگرر سرپری میورد ترا ایرن «زدودن» بره واوع رت بردد ورود .برا
وجود این ،در طی ایرن دوران ،پ شرت اد غرو فروری مجرازات اعردام انردی نبرود .یزری از ایرن روایح
پ شررت ادی را مرریهوریم کرره در هسررتانۀ تعررویب ورردن ب رود .ایررن طرررح در سرراد  ،١٩٠٦در پار هرران
مپرح ود و که س ون بودجه تعه م گرفت بودجهای را که به جالد ااتعا
کتد .ا ّما اوضاع که تا هن زمان بس ار هرام بود (در ساد  ١٩٠٥م

داده وده بود ،ح ف

اعدامی مورت نگرفتره برود)،

به ناگ ان وارونه ود .در حا ی که جرمشتاسان ،وامد اف ایش ودید ارتزاب جرم از سوی مجرمان
سابقه دار بودند ،هتدین جتایت پر سر و مدا به وووع پ وست ،طوری کره افزرار عهرومی را تزران
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داد و رئ س پل س عل ه «اپر غل ان احساسات» مردم به نهایتدگان مشردار داد .در  ٨دسرامبر سراد
 ،١٩٠٨طرح ح ف این بودجه با  ٣٣١ر ی در برابر  ٢٠١ر ی رد ود.
ا ّما مجازات مرگ در طی هتد دمه ،به پسرفت هرام اود ادامه داد .این پسرفت ،با توجه به فقردان
رفرمی ب رگ در ووان ن ،پ ش از مهه ،مدیون م ئتمرای متعرفه برود .درحرا ی کره مهر ن « م ئرت
مای متشزل از و روندان مرفه» (یا «ما زان») در ورن نوزده ،زمان درازی مدف انتقاد بودند،43
با وجود این ،مپا عۀ دو ق احزام هنان نشان میدمد که بیهنزه تهایلی  ،این مجرازات را بره جتایراتی
ااتعا

داده بودند که پ ش از ساد « ١٧٨٩مو تای» اوانده میودند :از وب رل وترل تروام برا هزار

و اذیت ،کشتن با انگ همایی رذیالنه ،جرایم بسر ار وررمهور عل ره عفرت عهرومی .از سراد ،١٨٣٢
اعضای م ئت مای متعفه با استفادۀ کامل از اات ارات تازۀ «حزه ت» که امل ورایم مخففره بره
هنان محود کرده بود ،ک فر ح ف وپعی (اعدام یا کرار وراق دایرم) را ااتعرا

بره تب زرارانی داده

بود که واوعا از دست رفته و امالح ناپ یر وتااته میودند .در این ارزیابی ،نباید نقش محزوم ت
حربس برا اعهراد ورراوه را کرم امه رت ورهرد :اگررر م ئرت متعرفه ایرن ک فررر را غا برا بره اعردام ترررج ح
میداد ،بدین د ل بود که هن را جایگ ین متاسبی برای اعدام میدانست.
عامل دیگری ن ر ایرن سر ر ن و ری را توضر ح میدمرد :و هن ،بره کرار گررفتن گسرتردۀ حرق عفرو از
سوی دو هارین پادواه فرانسه ،و سپس ویی ف ل  ،ناپلئون سوم و راسای جه وری سروم فرانسره
بررود .بتررا بررر دفتررر محاسرربات هوضررایی] ،شووارل دهو از سرراد  ١٨٢٦تررا  ،١٨٣٠سرری و وررش درمررد
محزومان به اعدام را عفو کرد .او مه ون ویی مجدمم (که به نادرست ،تت ا موردی که از او یراد
میوررود ،نپ ر یرفتن عفررو مارورراد نرری اسررت) مهرران س اسررت وررامان نظررام پ ر ش از انقررالب را دنبرراد
میکتد .ویی ف ل

از مه م ولب از مجازات مرگ ب ار بود هون پدر  ،فیلیپ برابری (در ساد

 ١٧٩٢که با انتخاب به عضویت کتوانس ون ،ایرن عتروان را بررای ارود برگ یرد) ،هترد مراه پرس از
هنزه به اعدا م پسر عهویش ویی وان دمم ر ی داد ،اود ن به ت گ وت ن سرپرده ورد .رویی ف ل ر
در ع ن حراد کره وانونگر اران را تشرویق میکررد کره مروارد ورهود مجرازات اعردام را کرامش دمترد
 - 43پس از پایان دوران انقالب فرانسه ،در ن هه ّاود ورن نوزده ،در واکتش به اشونت و مررج و مررج انقالبری ،در وروان ن اساسری کشرور
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 censitaireو 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
بی سواد توانایی تعه م گ ری درست ندارند و این باعث فساد در نظام س اسی نوپا اوامد ود.
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(یزی از مفاد وانون هوریل  ،)١٨٣٢دستور داد پ ش از هنزه پروندۀ محزوم به او سپرده وود ،م
اعدامی مورت نگ رد .بدین ترت ب ،به کار بردن حق بخشرایش را ،حترا بیهنزره محزروم بره مررگ
دراواست تجدید نظر کرده باود ،برای اود حفظ کررد .از  ٨٨٩حزرم اعردام کره از سراد  ١٨٣١ترا
 ١٨٤٧مادر ود ،ویی ف ل

 ٣٢٥مورد ،یعتی  ٣٦/٥درمرد احزرام را بره حربس کرامش داد .ایرن

رکورد در پایان این ورن توسم رئ س جه ور ،لنبه ،وزسته ود :از ساد  ١٩٠١تا  ،١٩٠٥مشتاد
و نه درمد محزومان به اعدام بخشوده وردند (برا ایرن حراد ،بایرد یرادهور ورد کره بره کرار وراق ابردی
محزوم ودند).
ب .کشوونرهای مخووال .هرگننووه اعوودام – .در حررا ی کرره بحثمررای نظررری مه ترران برره وررزل مرروج
وجررود داوررت ،در ایررالت متحررد اسررت کرره وررامد نخسررت ن وررانون عل رره مرگونرره اعرردام مسررت م .کهپر ن
مخا فررت بررا اعرردام از سرراد  ١٨٤٠توسررم هوونراس گریلووی ،بت انگ ر ار ن ویرروری تریبررون ،و انجهررن
امریزایی غو اعدام که در ساد  ١٨٤٥ت س س گردید ،به راه افتراد .ایا رت م شر گان از سراد ١٨٤٦
مجازات مرگ را (ج بررای ا انرت بره کشرور) غرو کررد و هن را برا حربس ابرد جرایگ ین نهرودُ .رد
هیلتد در ساد  ١٨٥٢و ویسوانسین در سادمای بعد ،مجازات اعدام را بردون اسرتیتا غرو کردنرد .از
هن پس ،ایا تمای دیگری (که وانون اساسی این امزان را مریداد کره وروان ن ج ایری ارود را داورته
باوررتد) س اسررتمای گونرراگون و مهررراه بررا نوسرراناتی را در پ ر ش گرفتتررد .مجررازات اعرردام بسررته برره
وضع ت جرم و جتایت ،گاه غو و گاه برورار میوود (دست کم برای برای از جرایم) :در هیو وا،
در سررراد  ١٨٧٢و  ١٨٧٨در کلووونرادو ،در  ١٨٧٧و  ١٩٠١در کوووانزاس ،در  ١٩٠٧و ١٨٣٥
در ِمین ،در ساد  ١٨٧٦غرو و در سراد  ١٨٨٣بروررار ورد ترا دوبراره در سراد  ١٨٨٧غرو ورود...
هنجرا کرره مجرازات اعرردام بروررار مانررد ،بره وعررد مالیرم کررردن هن ،دار زدن را برا مررتد ی ا زتریزرری
جایگ ین کردند .این کار پس از یک کهپ ن زیبای تبل غاتی ( ) که توسرم کهپرانی جترراد ا زتریرک
ت ه وده بود ،پ یرفته ود .غو اعدام در امریزرای لتر ن ،بره ترت رب ،در ونوزوئال ( ،)١٨٦٣کلمبیوا
( ،)١٨٦٤گناتموواال و بردیوول ( ،)١٨٨٩نیواراگنئووه ( ،)١٨٩٢هنوودوراس ( ،)١٨٩٤برره پ ررروزی
رس د .مجازات اعدام در بو وی ،براسار وانون اساسی  ،١٨٧٨ک فر وتل عهرد و ا انرت در زمران
جتگ است و بس.
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اروپا مم از غافله عقب نهیمانرد .بررای امترراز از ذکرر مرالدهور ف رسرتی طرولنی ،بره هترد نهونره
بستده میکت م .در ایتا ا غو تهام و کهراد اعردام ،در سراد  ١٨٦٠در توسرزان (دوبراره) پ رروز ورد.
سررپس در سرراد  ،١٨٨٩در ورروان ن ج ایرری ایتا ررا غررو گردیررد .در سررویس نخسررت در هتررد کررانتون ،و
سپس در ساد  ،١٨٧٤در کل کشور ملغی ود .در کشورمای دیگر اروپا ،مانترد سروئد ،بلژیرک (از
ساد  )١٨٦٣و وک امبرورگ (کره هاررین مرورد اعردام برمیگرردد بره سراد  ،)١٨٢١بره کرار برردن
س ستهات ک حق بخشایش از سوی پادوراه ،مجرازات اعردام را عهرال هتران غرو کررده برود کره گرویی
وانونا ً غو وده است.
در ه هرران ،پ رس از فرمرران غررو کلرری اعرردام از سرروی پار هرران فرانزفررورت ،اغلررب ایا تمررای دیگررر،
مجازات مرگ را برورار کردند .هی ن ج ایی امپراتوری ه هان که در سراد  ١٨٧٨بره اجررا گ اورته
ود ،اعهاد این مجازات را تت ا به موارد وتل عهد و ا انت به کشور محدود کرد .ا ّما در ایتجا ن ر ،
مه ون سایر کشورمای اروپا ،پ وسته از وهار اعدامما ،دست کم تا ساد  ،١٩٣٣کاسته میوود.
ا ّما با برهمدن رایش سوم نگاه به این موضوع (مه رون بسر اری از موضروعمای دیگرر) بره نحروی
بت ادی دگرگون ود .مجازات اعدام در روس ه ن ر از مهران سراد ١٩١٧هتر ن سرنوورتی یافرت .دو
توتا تاریسم ب رگ ورن ب ستم در این باره (که موضوع این رسرا ه اسرت) ممنظرنرد .مرر دوی ایرن
نظامما در اسار «مرگدرمان» اند .طراعون و روهای هه هران] ،بره سران طراعون سررخ هوروروی]،
مردو مروج مرگ اند و از هن نه فقم وس لهای س اسی (نابودی اشن کل ۀ مخا فان) بلزه یک مدف
میسازند (دست کم در رابپه با برای اوشار که در یزری برا طبقرۀ اجتهراعی ،و در دیگرری برا نرژاد
تعریف وده اند) .در هت ن بافتاری ،هوزار است که مسئلۀ مجازات مررگ مف رومی جر هن دارد کره
در ورن پ ش داوته است .و این دگرگونی ،اگر هگونگی جرایم س اسی مورد توجه ورار گ رند ،بره
ویررژه جا ررب اسررت .م م ترررین عرمررۀ مبررارزه برررای غررو اعرردام در ورررن نرروزدمم ،در زم ترره جرررایم
س اسی مورت میگ رد ،و در ورن ب ستم ،در زم تۀ کشتارما یی که در ابعاد گسترده ُرخ میدمتد.
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مجادات مر
ال« ..مر

و سیاست
در را عقاید -»...در دوران بازگشت رژیم پادوامی ( ،)١٨٣٠-١٨١٤پس از دوران

ترور هانقالب فرانسه] ،پس از هن مهه کشتار وضایی یا فراوضایی با انگ همای عق دتی ،برادمرا
عل ه اعداممایی کره بره دلیرل س اسری مرورت میگ رنرد مبرارزه میکتترد .از سراد  ،١٧٨٩بی براتی
ووان ن اساسی هاز ساد  ١٧٨٩تا ساد  ١٨٠٤در فرانسه وش وانون اساسی تدوین ود ].هتان اسرت
که جرم س اسی معتا و مف وم بس ار کشدار دارد  :زمانی که یک ورور

سراده میتوانرد رژیهری را

سرنگون کتد ،ا انتزاران دیروز به و رمانان فرردا بردد میوروند ...ا ّمرا مه مران ،هسر بپ یری ایرن
نظام ما یزی پس از دیگری ،که غا با از مشروع ت واوعی براروردار ن سرتتد ،توضر ح دمتردۀ عر م
راسخ هنان در نابودی ف یزی روبایشان است .بناپارت ،حترا زمرانی کره نواپلئنن ورد ،در بره گ روت ن
سپردن یا ت رباران کردن توطئرهگران سرلپتتطلب -واوعری (مانترد کادوکوال) یرا ا را ی (هرون دوک
آنگون) -و ن ر

برراد مررا (مانتررد ژنرراد مالووه) ،تردیردی برره اررود راه نرداد .پررس از دوران مررد روز

هدورۀ بازگشت دوبارۀ ناپلئون به ودرت از مارر تا ژوئ ه  ،]١٨١٥افراط ون (تحرت تر ر ژودال
دومسووتر) از ورراه میاوامتررد کرره «همررن ،جررالد ،ع ر اب» برره کررار گ رررد تررا انتقررام جتایررات انقررالب و
امپراترروری هنرراپلئون] گرفترره وررود .در نرروامبر سرراد  ،١٨١٥مجلررس اعررال مارشووال نووی را (برری مر
تردیدی) به جرم «ا انت به کشرور و اوردام عل ره امت رت ملری» محزروم میکترد رویی مرژدمم ،زیرر
فشار ودید افراط ون که اوامان دادن درر عبرت بودند ،از اعپرای عفرو ارودداری کررد .پرس از
هن ،در سررپتامبر  ،١٨٢٢ه ررار گرومبرران ارتررش از و ر ر بترردری روشوول ،Rochelle ،برره د ررل
وفاداری به امپراتور اعدام ودند.
در مهان ساد ،گیزوی جوان (در هن زمان براد) ،در رسا های به نام "در باب مجازات مررگ در
زم تۀ س اسی" ،بر مام ت ویژۀ جررایم موسروم بره «س اسری» کره ناوری از انگ ر ۀ والی س اسری و
مدفمای ا راوامانه است ،ت ک د میکتد .او میگویرد کره مجرازات اعردام کارسراز ن سرت ،هررا کره
«با ح ف یک انسان ،یک ح ب ح ف نهیوود» ،تازه ،و دی ن ر بره دسرت هن حر ب میدمرد .برا
وجرود ایررن ،گیوزو کرره وزیررر ودرتهترد لوونیی فیلیوپ وررد ،هرمرران دوران جروانیا

را متحقررق نزرررد و

مجازات مرگ مه تان در دوران پادوامی ژوئ ه برورار بود .هت ن بود که ف شری و دو مهدسرت او
که سو وعد اون ن  ٢٨ژوئ ه  ١٨٣٥را عل ه واه و ارانوادها
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که  ١٨وربانی در اانۀ واه به جای گ اوت ،محزوم به مررگ و در  ١٩فوریره  ١٨٣٦اعردام وردند.
مجازات اعدام در زم تۀ س اسی را انقالب ون فوریه  ١٨٤٨غو کردند 44زیرا نگران هن بودند که با
انقالب ررون تروریسررت  ١٧٩٣مهانتررد وررهرده ورروند .ایررن کررار بررا فرمرران  ٢٨فوریرره  ١٨٤٨مررورت
گرفت و در مادۀ  ٥وانون اساسی  ٤نوامبر گتجان ده ود.
افسور که این غو ودن ،مووتی بود ،هرا که جه وری دوم ،هتانزه میدان م ،ا لی زود جای ارود
را برره بازگشررت دیزترراتوری بتاپررارات داد (نوواپلئنن سوونم) .45ایررن رژیررم گرهرره اوترردارگرا بررود ،و رری
توتررا تر نبررود :که س ر ون مختلپرری کرره در سرراد  ١٨٥٢تشررز ل وررد تررا مقاومررت در برابررر کودتررا را
سرکوب کتد ،م

حزم اعدامی مادر نزرد و از هن پس ،این مجرازات بره عرامالن سو وعرد عل ره

جان امپراتور ااتعا

یافت (هت ن بود که پییری و اورسینی ،در مارر  ١٨٥٨اعدام ودند).

کادوودال ،ه ار گرومبان امل روول یا کتت اورس تی جان اود را در راه عقایدوان گ اورتتد ،ا ّمرا
عقایدی که هنان را بره ارتزراب اعهرا ی واداورت کره پر ش از هن طبرق وروان ن رایرج ،جترایتی بر رگ
وتااته میود .در دوران بعدی ،درحرا ی کره سررکوب س اسری بره ور وۀ گ ورته بروررار برود ،ورامد
پدیدار وردن (یرا از نرو پدیردار وردن) نرابود سرازی در ابعراد گسرترده مسرت م :م ل ونمرا انسران ب گتراه
وربانی س استمای جتون هم ودند.
ب .مر

در ابعاد وسیع .در ساد  ،١٨٧٠جتگ فرانسه -پرور بره دورانری طرولنی از جتگمرای

اروپررایی ،و سررپس ج ررانی انجام ررد ،و جتگمررای اررارجی ،کررم و ب ر ش در مهرره جررا ،بررا جتگمررای
مو تای داالی مهراه ودند .ایدئو وژیما مرهه اشنتر ودند و به کشتارمایی انجام دنرد کره مرگر
سابقه نداوت .گروهمای کی ری از مردم ،به د ل وابستگیمای نژادی یا طبقاتی ،یزسرره بره ورطرۀ

 - 44از  ٢٢تا  ٢٥فوریه  ١٨٤٨و ر پاریس محتۀ وور مردم و دانشجویان و بخشی از ن رومرای گرارد ّ
ملری ورد ،هن را اوامران امرالح
وانون انتخابات و ح ف ورط روت برای حرق ر ی دادن در انتخابرات بودنرد .بره رغرم وبرود اواسرت مرردم توسرم پادوراه وورت رویی ف ل ر
دوم
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 روری ّ
فرامم ود .در دوران کوتاه این جه وری مجازات اعدام برای جرایم س اسی ملغی ود.
 - 45وارد ویی ناپلئون بتاپارت معروف به ویی بتاپرارت و بعرد بره نراپلئون سروم-١٨٠٨( ،Charles Louis Napoléon Bonaparte ،
 .)١٨٧٣او برادر زادۀ ناپلئون ّاود بود .بعد از انقالب  ١٨٤٨کاندید ریاست جه وری ود و رو ربش لمرارت ن را در ایرن انتخابرات وزسرت
داد .نرراپلئون سر ّروم در دوران ریاسررت جه رروری ا رونرردی اسررتبدادی در پ ر ش گرفررت و بررا کودتررایی در  ٢دسررامبر  ١٨٥٢مقررام اررود را از
ریاست جه وری به امپراطور تغ ر داد و حزومت را با نام ناپلئون سوم به دست گرفت .او در ساد  ١٨٧٠به پرور اعرالن جترگ کررد و
در کهتر از سه ماه ارتش فرانسه وزست اورد و امپراتور که در م دان نبررد برود اسر ر جتگری پررور ورد ٤ .سرپتامبر  ١٨٧٠جهع تری در
پاریس به وعر تویلری که محل اوامت نایب ا سلپته ،مهسر اوژنی ،برود حهلره کررد و ملزره بره انگلسرتان گریخرت .هترد ترن از نهایتردگان
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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نابودی ا فتادند .بازگشت بره دوران تررور ،و ایرن برار در مق اسری ج رانی بره ووروع پ وسرت .بره هترد
یادهوری بستده کت م.
واید مراجرای ب رار  ١٨٧١فعرلی مشردار دمترده باورد کره در هن ،کهرون پراریس هرمرانی زیبرا را برا
اعدام گروگانما بیاعتبار کرد ور وهای کره از جه روری ّاود ( )١٧٩٢برگرفتره ورد ،و کسرانی را
فقم به د ل تعلق به گرومی اا

 ،وربانی کرد (روحان ان ،وضات و )...هرا که از نظرر س اسری،

م احم وتااته وده بودند .در روس ه ووروی« ،طبقۀ» کولی را بره تهرامی ،عامدانره برا گرسرتگی
نابود کردند ،هون هنان را یزسرره دورهن رژیرم ورتااتتد .در ایتجرا ن ر  ،مه رون امرا ی وانود  ،46برا
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 .افر ون برراین ،برره نحرو بررس بامعتررایی،
ووان ن حقووی «سوس ا ست» حتا مف وم جرم س اسری را انزرار میکتترد  :در اتحراد وروروی رسرها ً
فقم محزومان عادی موجودیت دارند .ا ّما مادۀ  ٥٨هی ن ک فری ساد  ،١٩٢٦با ا ام از ت ن (کره ترا
ساد  ١٩٦١به ووت اود باوی برود) ،اجرازه میدمرد کره نره تت را کسرانی را کره بره «مرگونره فعرل یرا
تری فعلی که حاکه ت ووراما را تضع ف کتد» مت م میووند (بتد « )١تا مجازات اعدام» محزوم
کتد ،بلزه موارد زیر را ن مستوجب مجازات تا اعدام میداند« :کهرک بره کشروری ب گانره کره در
جتگ با اتحاد ووروی است»« ،کهک به بورژوازی ج انی»« ،ارابزاری» (سرابوتاژ اوتعرادی:
بتد « ،)٧ترویج یا تبل سرنگونی حاکه ت ووروی ،هس ب یرا تضرع ف هن» (بترد  )١٠سررانجام،بتد  ١٢که و ندادن جرایم یاد ورده را جتایرت میورهارد ،و از ایرن رو ،رو دادن را وا فرهای مردنی
میوتاسد .به گفترۀ سو ژن تسر ن ،در سراد  ١٩٣٢فرمران  ٧اوت «ور روندان را ت دیرد میکررد اگرر
پش ی از امواد دو تی را تعاحب کتترد ،برا گلو رهای در مغ وران پاسرخ اوامترد گرفرت» در سراد
 ،١٩٦١هی ر ن ک فررری جدیررد ن ر مرکسرری را کرره امررواد جهعرری را «ح ررف و م ررل» کتررد ،مسررتوجب
مجازات اعدام میداند.

 - 46وانررده )  ( Vendéeمتپقرره ای در غرررب فرانسرره ،کرره امررا ی ا در واکررتش برره حزومررت ترررور دوران انقررالب فرانسرره و سرررکوب
روحرران ون کاتو ررک توسررم حزومررت مرک ر ی ،در مرراه مررارر  ،١٧٩٣بررر عل رره کتوانس ر ون وررور کردنررد .برررای سرررکوب ایررن وررور ،
کتوانس ون فرمان "نابودی وانده" را مادر می کتد .وبه ن رومرایش در متپقره دسرتور مری دمترد کره وانرده را بره هترش بزشرتد ،و بره غ رر از
طرفداران کتواس ون ،مرد و زن و کودی ،مهگی را نابود کتتد .این فرمان نابودی به درجات متفاوتی ،و بسته بره مر موران و نظام ران مرر
متپقه به اجرا در می هید .در مجادلتی کره در اواارر وررن ب سرتم بر ن تراریخ نگراران انقرالب فرانسره در گرفرت ،بعضری سررکوب و کشرتار
وانده را از ّاو ن نهونهمای نسل کشی در تاریخ مدرن دانسته اند .تلفات این سرکوب ب ن  ٥٥تا  ١٠٠٠٠نفر تخه ن زده وده است.
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مجرررازات اعررردام در جریررران جترررگ دوم ج رررانی بررره نقپرررۀ اوج ارررود میرسرررد .در ایرررن دوره ،فسررراد
ایدیو وژیک سببساز کشتارمای گسترده میوود .مو تایترین ایرن کشرتارما ،حامرل ک ترۀ نرژادی
بود که به امرل مسرلّم دو رت بردد گشرت و یرک گرروه ورومی را یزجرا ،ی رودی یرا کرو ی ،بره مررف
موجودیتوان مجرم وتاات .بدین سان ،مر یک از وربان ان مو وکوست ،به د ل زاده ودن «ک فر
دید» در هت ن بافتاری ،از ایتزه کل دستگاه وضا در کشورمای گدماد ورده زیرر هزهرۀ نرازیمرا،
فاسد وده باود ،نباید دهار وگفتی ود .زمانی ن که موج پ رامنو وهایما در وررق اروپرا برازپس
رانررده وررد ،دسررتگاه عرردا ت در کشررورمای غرررق در مرروج سرررخ برره فسرراد گرای ررد .ورای تفاوتمررای
موجود در امود اعتقادی این دو ،تحق ر انسران ،و بیاعتترایی بره حقروق اساسری ا  ،سرورتنهای
مر دو توتا تاریسم است.
کشور فرانسه از مردو توتا تاریسم ،یزی پس از دیگری رنج برد.
رژیو ویشووی 47کره پررس از وزسرت فرانسرره از ه هرران بره ورردرت رسر د ،بررا ایتزره در هغرراز از حهایررت
تردیدناپ یر افزرار عهرومی پریشرانحاد براروردار برود ،برا تبع رت از ورانون فاتحران ،بره دادگاهمرای
ویرررژه بررررای سررررکوب س اسررری رویهور ورررد .در  ٢٣اوت  ١٩٤١عل ررررغم مخا فرررت وررردید وزیرررر
دادگستری ،ژودال بارتلمی« ،دوایر ویژه» ت س س ود تا «توطئهمای کهون ستما و هنارو ستما»
را درمم بزوبد .این دوایر که به اواست اک د اوغا گران ،پس از ترور یک افسر نازی در مترو به
تاریخ  ٢١اوت ،تشز ل ودند ،نتوانستتد کل ۀ انتظارات نازیما را برهورند .دایرۀ پاریس که مواف
وده بود  ٦مبارز کهون ست را به اعردام محزروم کترد بررای هنزره  ٥٠اسر ری کره پرس از سو وعرد،
توسم ه هانما به گروگان گرفته وده بودند ،هزاد ووند ،تت ا بره اعردام سره نفرر حزرم داد ( ٢٧اوت).
دا یرۀ ویژۀ وهاد ،که یزی از سرکوبگرترین دوایر ویژه بود ،ن دیک بره دو مر ار نفرر را محاکهره
کرد و به محزوم ت  ١٣٣٦نفر ر ی داد که از این م ان ،تت ا  ١٢حزم اعدام مادر ود ( ٥نفروان
اعدام ودند) .ا ّما این همار گهراه کتتده است ،هرا که محزومران بره بر ش از  ٥سراد حربس ،بره ه هران
تبع د ودند که اغلب ،مانتد مجازات اعدام بود ،فقم با اندکی ت ا ر....

 - 47در دوران ه ار سا ۀ اوغاد فرانسه توسم نازیما ،رژیم ویشی به ریاست مارواد ف ل
ویشی و ری در جتوب ورق فرانسه و محل استقرار دو ت پتن بود.
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در ژانویه  ،١٩٤٤در حاد و موای ناوی از وزسرت وابرل پ شب تری ه هران ،الوال 48دسرت بره ایجراد
دادگاه مای نظامی زد که کاروان محاکهۀ ورتاب ده و بردون رعایرت تشرریفات «کل رۀ کسرانی برود کره
ح ن ارتزاب جرم مرگبار تروریستی دستگ ر میودند» ،و مجازات اعدام در انتظاروران برود .ایرن
دادرسیمای نهایشی و در عهل وابسته به رئ س م ل س (وبه نظام ان) ،اب ار ترور پل سی و گرو
به فرمان اوغا گران بودند و بس .به ویژه در هت ن بافتاری بود که برای از عوامل م لر س ،دسرت
به مرنوع افراطی می زدند ،از وتل عهد در پووش «اعدام» گرفته تا غارت و رام نی.
ا ّمررا جترربش مقاومررت (یررا دسررت کررم ،ایتجررا مررم ،برارری از عتامررر هن) ن ر از اینگونرره انحرافمررای
غمانگ ر بررری نبررود .ت سررفبارترین افراطمررا از تابسررتان  ،١٩٤٤در جریرران «پاکسررازی» مررورت
گرفررت .بایررد توجرره داوررت کرره ایررن مف رروم ب داوررتی ،یررادهور «پررالیش» در سرراد  ١٧٩٣و مف رروم
استعاری «عضو فاسد» است که هموزۀ کالس ک ،با اوت اق ،هن را برای توج ره مجرازات مررگ بره
کررار میگرفررت .ایررن مجررازات در مق اسرری وس ر ع اعهرراد میوررد .پاکسررازی سرراد  ١٩٤٤را بررا دلیررل
امت ت نظامی و به ویژه «ن ازی ااالوی» توض ح میدمتد (رنه ریهوند) :جتایت مهدسرتان نازیمرا
را نهیود بی ک فر گ اوت ،هرا که هنران در رابپره برا وربان ران «بردمزار عردا ت بودنرد» (مه نجرا
می توان اواره کرد ،عدا تی که متتاسب با جرم ک فرر دمرد ،هتانزره سراد بعرد در نونرمبر  49انجرام
ود) .دولت منیت الجزایر 50برای دادن ک فرمایی عبرتهموز به مجرمان ،که رادیو تدن وعده داده
بود ،دستگامی وضایی ایجاد کرد و رواد دادرسی را مع ن نهود این به ویژه مدیون کنسوت فلونر
(استاد دانشگاه ا ج یره و معاون دادستان در دادگراه نرورمبرگ) برود کره حقروق مت هران را تر م ن و
تضه ن کرد .ات ام ،بر مبتای مرادۀ  ٧٥هیر ن ج ایری وارد مری ورد :مهزراری برا دورهن و ا انرت در
زمان جتگ (این درواوع به معتی باطل وهردن هتش بس ژوئن  ١٩٤٠برود) .از سرپتامبر  ١٩٤٤ترا
هوریل  ،١٩٤٥ن دیک به  ١٦٠م ار نفر زندانی ودند .از مجهوع ن دیک به  ٨٦٠٠٠محزوم ت،
 ٧٠٣٧حزم اعدام مادر ود که ن دیک به دو سروم هنمرا غ رابی برود .از  ٢٦٤٠حزرم اعردام کره برا
حضور مت هان مادر گردید ،تت ا  ٧٦٧نفر اعردام وردند ،و براوی محزومران از سروی ژنورال دوگول
 ،Pierre Laval - 48نخست وزیر رژیم ویشی و پس از مارشال پتن ،با نفوذترین سیاستمدار این نظام بود .در سهال  ١٩٤٥پهس از پایهان
جنگ به جرم خیانت به کشور و همکاری فعال با اشغالگران محاکمه و تیرباران شد.
 - 49پس از پایان جنگ جهانی دوم ،دادگاه بینالمللی نورنبرگ در همین شهر برای محاکمۀ سران رژیم نازی برگزار شد.
 - 50کمیتۀ رهاییبخش ملی فرانسه در دوم ژوئن  ١٩٤٤همزمان با پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی در الجزیره تشکیل شد و بهه
جای رژیم ویشی قدرت را تا استقرار جمهوری چهارم ( )١٩٤٦به دست گرفت.
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بخشوده ودند .عفون مسرئولن درجره اود ،مانترد پیور الوال یرا نویسرتدگانی هرون روبور بورادیالک یرا
ژورژ سنارد پ یرفته نشرد .ماروراد پرتن در  ١٥اوت  ١٩٤٥محزروم بره مررگ ورد کره برا توجره بره
ک و ت سن ،حزم او به حبس ابد کامش یافت.
در واوررع ،احزررام بسر ار ب شررتری از سرروی دادگاهمررا و سررایر که سر ونمای پاکسررازی کرره از تابسررتان
 ١٩٤٤هغراز بره کرار کردنررد ،بره ویرژه در جترروب فرانسره مرادر ورد .از هنجررا کره م لر س از گشررتاپو
پ ررروی کرررده بررود ،کهون سررتما رو مررای بلشررویزی را برره کررار گرفتتررد .هنمررا نرره تت ررا مهدسررتان
وتااتهوردۀ نازیمررا را «نررابود» کردنرد ،بلزرره از دادرسرری ورانونی سررر برراز زدنرد هنمررا برره مرگونرره
تسررویه حسرراب گرراه کررامال وخعرری ،و هپاودمررای رسررواییهور دسررت یازیدنررد .از هنجررا کرره وربان رران
«بدون هنزه ک فر هنان در گوامی فوت بت وود» (ر .رمنند) ت رباران ودند ،دست یرافتن بره ورهار
هنرران دورروار اسررت .در سرراد  ،١٩٥٢ژانرردارمری توانسررت وررهار هنرران را تخه ر ن زنررد کرره ب ر ش از
 ١٠٠٠٠اعدامی بود ،ا ّما این همار به احتهاد زیاد ،کهتر از تعداد واوعی است.
در حق قت ،مه ون زیادهرویمای م ل س ،میتروان ایرن پرسرش را مپررح کررد کره هیرا در ایتجرا برا
«مجازات اعدام» به معتای دو ق کلهه روبرو مست م یرا ایرن فقرم اشرونت برود از هنجرا کره حرد اورل
تضه ن مای لزم برای دادرسی ،از مت هانی که از پ ش محزوم ورده بودنرد دریر ورده برود ،دوروار
بتوان در این اعهاد ،اودامی وضایی مشامده کرد .با وجود این ،این احزام اعدام به عتروان ک فرر در
برابر «جتایتمای» دست کم احتها ی پ ش ن مادر ودند ،هن مم از سوی مراجعری کره بررای نشران
دادن ایتزه مستقال عهل می کتترد ،ابرایی نداورتتد بگویترد کره «بره نرام مرردم فرانسره» عهرل مری کتترد
(مانتد سادمای  ١٧٩٣تا  .)١٧٩٤ا ّما این زیادهرویمرا ادامره ن افرت و سرپس مشرهود عفرو عهرومی
ود.
دادگستری فرانسه (یا دست کم «ن ادمرای» مردعی وضراوت) ،یرک وررن پرس از غرو اعردام در سراد
 ١٨٤٨و  ١٢٥سرراد پررس از فراارروان گیووزو ،مترروز در مررورد جرررایم س اسرری احزررام مرررگ مررادر
میکرد ...با جتگمای دوران استعهارزدایی ،که ادامرها

در ارود فرانسره بره دورهمرایی از جترگ

داالی انجام د ،دادگاه نظامی و دادرسیمای ویژه باز مم به مجازات اعردام رویهور وردند .در ٢٢
اوت  ،١٩٦٢سرو وعردی در پتوی کالمووار (در حومرۀ پراریس) ،ن دیرک بررود بره کشرته وردن ژنررراد
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دوگررل ب تجامررد .ژان باسووتین تیووری ،سررازماندمتده سو وعرردی کرره هن را «مستبدکشرری» مشررروع
مینام د ،از سوی دادگاه نظامی محزوم به مرگ و سپس اعدام ود .ژنراد دوگرل ،تقاضرای عفرو او
را رد کرد.
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حونمت یاننن [برخاسته اد ارادۀ آداد مردم]
ال ..پیمانهای بینالمللی .مجهع عهومی سازمان ملل متحرد در  ١٠دسرامبر سراد  ،١٩٤٨اعالم ره
ج انی حقوق بشر را به تعویب رساند .در مادۀ  ٣این اعالم ه ،املی مپرح میوود که بتا بر هن
«مرکس حق زندگی ،هزادی و امت ت وخعی دارد» .حق زندگی را هگونه میتوان برا حرق امت رت
دیگران سازگار کرد کل مسئلۀ مجازات مرگ یا سایر مجازاتمای نابود کتتده مه ن است .ماده ٥
که میگوید «احدی را نهی توان تحت وزتجه یا مجرازات یرا رفتراری وررار داد کره اا هانره و یرا برر
االف انسان ت و وئون بشری یا مومن باود» ،مجازات مرگ را نه به طور کلی ،بلزه فقم براری
از اوزاد اجرای هن را مهتوع میکتد.
کننانسینن اروپایی حقنق بشر ( ٤نوامبر  )١٩٥٠در نسخۀ او ه ،حرق دو تمرا در بره کرار برردن
اعدام را به رسه ت میوتاسد « :وانون حق زندگی را برای مهگان تضره ن میکترد .مر کس نبایرد
به عهد کشته وود ،مگر در اجرای حزم اعدامی که از سوی یک دادگاه مرادر ورده باورد ».ا ّمرا در
سراد  ،١٩٨٣وشرره ن پروتزررل مربرروط برره ایررن کتوانسر ون ،گررامی تع نکتتررده برداوررت« :مجررازات
اعدام غو گردید .م زس نباید به هت ن ک فرری محزروم و یرا اعردام ورود» (مرادۀ نخسرت) ،مگرر بره
یک ورط « :کشورما میتوانتد مجازات اعدام را در زمان جتگ یا اپرر وریربا وووع جترگ ،در
ووان ن اود داوته باوتد» (مادۀ  .)٢این ورط ،استدلد ودیهی مخا فان غرو اعردام را در نظرر دارد:
در زمان جتگ ،متگامی که سربازان برا بره اپرر انردااتن جران ارود انجرام وا فره میکتترد ،بسر ار
بی معتاسررت کرره جتایتزرراران از ایررن اپررر ،برره د ررل تب زرراری ورران معررون بهانتررد و در زنرردان پترراه
گ رند!
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مم امروز ،اروپا را میتوان وارهای وهرد که مجرازات اعردام در هن غرو ورده اسرت ،تت را وراره .در
وارۀ امریزا ،در حا ی که بس اری از ایا تما از ورن نوزدمم مجازات مررگ را غرو کررده انرد ،ا ّمرا
همتررگ ایررن سررهتگ ری برره ورردت کتررد وررده ،و حتررا وارونرره گشررته اسررت .بررا ایررن حرراد ،کننانسووینن
امریوایی حقنق بشر با مادۀ  ٢-٤حوزۀ وهود مجازات اعدام را محدود کرده است« :جرایهری کره
مم اکترررون مجرررازات اعررردام در پررری ندارنرررد ،مشرررهود اعررردام ...نخوامترررد ورررد ».در وارهمرررای دیگرررر،
کشرورمایی کره مجرازات اعردام را حفرظ کردهانرد ،متروز بسر ارند .بایرد م ران وضرع تمای گونراگون
تفاوت گ اوت.
ب .ینانین داخلی – .برپایۀ همارمای دو تی  ٢١و  ٢٢ژوئن  ،٢٠٠١که به متاسبت نخست ن کتگررۀ
ج انی عل ه اعدام متتشر ود ،به نگامی کلی بستده اوام م کرد .این کتگره به دعوت وورای اروپرا
و پار هان اروپا در و ر استراسبورگ برگر ار ورده برود .از ترازنامرهای کره بره مهر ن متاسربت برر
پایۀ همارمایی که اساسا از سوی سازمان عفو ب نا هلل فرامم همده بود ،نتایج زیر به دست میهید.
نخست ایتزه ،ب ش ازن هی از کشورمای عضو سازمان ملل (دو قا  ١٠٩کشرور) مجرازات اعردام را
وانونررا یررا عهررال غررو کردهانررد .کشررورمای اروپررایی ،برره ج ر فدراس ر ون یوگوسررالوی (مربسررتان) و
بوستی ،جهلگی اعدام را غو کردهاند .کشورمای دیگر (در مجهوع  ٨٦کشور) ،مجازات مرگ را
در ووان ن اود دارند ،ا ّما هن را با نرابرابری بسر ار بره اجررا میگ ارنرد .در واورع ،در سراد ،٢٠٠٨
 ٨٨درمد اعدامما (دست کم وهاری که بت وده) فقم در ه ار کشور مورت گرفته است :ه ن،
که با فاملهای بس ار زیاد نسبت به مهه رکورد دار اسرت ،عربسرتان سرعودی ،امریزرا و ایرران .از
 ١٤٥٧اعدام در  ٢٨کشور ،ب ش از  ١٠٠٠مورد هن در ه ن بروده اسرت .در سراد  ،١٩٩٩وضرات
ه تی  ١٢٦٣نفر را به کام مرگ فرستادند .در ساد  ،٢٠٠١ن دیرک بره مهر ن تعرداد ،تت را در ورش
مامۀ نخست اعردام وردند در ه رارهوب عهل راتی بره نرام «ضرربۀ سرتگ ن» ،از  ١١ترا  ٢٠هوریرل،
 ٣٤٢اعدام (همار رسهی) مورت گرفت .در ساد  ،١٩٩٦تعرداد اعردامما بره  ٤٣٦٧رسر د .ایرالت
متحده با  ٨٦اعدام در ساد  ٢٠٠٠و  ٣٤اعدام از ژانویه ترا ژوئرن  ،٢٠٠١بره مرتبرۀ بسر ار پرای تی
رسر د .برره مررورد اررا

ایررالت متحررده بررازاوام م گشررت .بررا وجررود ایررن ،در مررورد ایررن همارمررا بایررد

بین ایت محتاط بود .اگر همار امریزایی ما ،مه رون سرایر کشرورمای دموکرات رک در دوران پر ش
از غررو اعرردام ،مپلقررا درسررت اسررت ،ا ّمررا در مررورد همررار کشررورمای توتررا تر یررا عقبمانررده ،هت ر ن
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اطه تانی در کار ن ست .هیا میتروان دانسرت کره در افغانسرتان طا بران واوعرا هره میگر رد یرا مهر ن
طور در استانمای دورافتادۀ ه ن
برره عررالوه ،ایررن همارمررا کرره امریزررا را در جررایی م رران هر ن کهون سررت و فررالن کشررور اسررالمی ورررار
میدمد ،جای وگفتی دارد .اگرهه حزم اعدام «اوب» نداریم ،ا ّما فرق است م ان حزم اعردام واترل
سابقهداری که در دادگامی علتی و با حفظ مهۀ حقوق توسم م ئت متعفۀ مردمری محزروم میورود
با ح ف یک مخا ف س اسی یا اعدام ساروی اردهپا به وعد عبررت دیگرران .اگرر او ری در تزر ار
اعدام میوود ،ان جار بخش ب رگی از مپبوعات غربی (از جهله امریزایی) را برمیانگ ر د ا ّمرا
دومی که در کتار پزن ،مانوی یا ماوانا روی میدمد ،رووتفزران براااالق مرا برا ارامری معر ب،
هشم برر هن میبتدنرد .بردتر از هن ،که ترۀ ج رانی ا هپ رک در سراد  ،٢٠٠٨پزرن را بررای بازیمرای
ا هپ ک برگ ید اپای فاحشی است اگر اعداممایی که در کابل ،ریاض ،ت ران یا ارارتوم ،بره نرام
احزررام اسررالمی بررا تفسر ری کررامال ارتجرراعی مررورت میگ رررد ،بررا احزررام اعرردامی کرره م ئررت ژوری
امریزایی برای وتل عهد یا واتل سابقهدار مرادر میکترد ،مرردو در یرک ردیرف وررار داده ورود (بره
ورطی که این ژوری دهار اپا نشود ،که ا بته این بحث دیگری است) .این را مم اضافه کتر م کره
در ایررن کشررورما ،اعرردامما مه شرره در مررال عررام اجرررا میورروند مهر ن طررور در هر ن ،کرره اررانوادۀ
محزوم باید م یتۀ گلو همای معرف وده برای اعدام را مم بپ یرد.
پ .اعدام در ایاالت متحد  – .هتانزه گفت م ،مجازات اعدام در هتدین ایا ت امریزرا از سراد ١٨٣٠
غو ود ،ا ّما گاه بسته به وضع ت جرم و جتایت و اواست افزار عهومی ،دوباره برورار گشت .در
سرراد  ،١٩٦٢در وررش ایا ررت وانونررا غررو وررد (هلسررزا ،مرراوایی ،م ر ن ،م تهسرروتا و ویسزانس ر ن) ،و
اوضاع برای پ شرفتمای ترازه فررامم برود .پرس از هاررین اعردام در سراد  ،١٩٦٧از دیروان عرا ی
کش ور اواسرته ورد کره دربرارۀ امرل مجرازات مررگ نظرر بدمرد .در سراد  ١٩٧٢برا ضره هه کرردن
دراواست سه نفر که از سوی دادگاهمای جورج ا و تز ار به مرگ محزوم ورده بودنرد ،مشخعرا
دربارۀ یک مسئلۀ حقووی این دراواست مپرح ود« :هیا حزم اعدام در این مروارد ،کره برا مشرته ن
و ه اردم ن امل هوانون اساسی فردراد] در تضراد اسرت مجرازاتی ب رحهانره و غ رمعهرود ورهرده
میورررود » از سررراد  ،١٧٩١مشرررته ن امرررل ورررانون اساسررری« ،مجازاتمرررای ب رحهانررره و از نررروع
غ رمعهود» را مهتوع کرده است ،و امل ه اردمم (معوب  )١٨٦٨امل عدم تبع ن در برابر
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وررانون را مپرررح میکتررد .دیرروان عررا ی بررا اکیریررت  ٥بررر ه ررار پاسررخ میبررت برره ایررن پرسررش داد ،کرره
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 ا ّما سره واضری دیگرر
اکیریررت ،هن را بررا وررانون اساسرری ناسررازگار نشررهردند ،مگررر در ورررایپی اررا

 ،کرره در ایررن مررورد

معداق داوت.
این تعه م ،با وتاب دگی ،پایان مجازات اعدام در امریزا ارزیابی ود .در واوع ،به سررعت پرس از
ساد  ، ١٩٧٢هتدین ایا رت وروان ن ارود را برپایرۀ ر ی دیروان عرا ی بره متظرور سرازگاری برا ورانون
اساسی امالح کردند .در ساد  ١٩٧٦دیوان عا ی با توجه به این امرالحات ورانونی ،برار دیگرر از
ایتزه مجازات اعدام را به ذات مخرا ف ورانون اساسری بخوانرد ،ارودداری کررد .در سراد  ١٩٧٦در
پروندۀ مک کالسزی عل ه که  ،این رویۀ وضایی ت ی د ود (باز مم با اکیریرت  ٥در برابرر  ،)٤در
حا ی که وک ل مدافع با تز ه بر همار نشران داده برود (گر ار

با ردوور) کره اعهراد مجرازات اعردام

تبع نهم است و نحوۀ اعهاد هن هوزارا به نژاد وربانی ،و در درجه ای پرای ن ترر ،بره نرژاد مرت م
«وابسته» است .در ساد  ،١٩٨٩حتا دیروان عرا ی (براز مرم برا اکیریرت  ٥در برابرر  )٤پر یرفت کره
اعررردام محزومررران  ١٦ترررا  ١٨سرررا ه در زمررران ارتزررراب جتایرررت ،یرررا محزومررران دارای براررری از
روانپریشیما ،ناسازگار با وانون اساسی ن ست.
از هتد ساد پ ش ،بحث دربارۀ مجرازات اعردام ،بره ویرژه مجاد رههم ورده اسرت .در واورع ،اکیریرت
افزررار عهررومی در امریزررا مه ترران موافررق ایررن مجررازات اسررت .افر ون بررراین ،بسر اری از رمبررران
س اسی ن در مورد این مسئلۀ حسار ،توان رویارویی مستق م برا احساسرات مردمرانی ارودهی ن را
ندارند .اروپا دربارۀ این ذمت ت «مرگدرمان» ،وضاوت بس ار نادرستی دارد ،دست کم در محافرل
رووررتفزری .در حق قررت ،مسررئلۀ اعرردام در امریزررا طرروری برره بحررث گ اوررته میوررود کرره ف ه رردن هن
برای اروپای ان گاه دووار است .نه تت ا نزتهمای باریک وضایی س ستم فدراد وسر عا ً نادیرده گرفتره
میوود (حاکه ت فضرای ژاکوبت سرتی در فرانسره ،مرانع ف رم ایرن ارایرف اسرت) ،بلزره نهیاوامترد
ذمت ت اا

عوام امریزا را در نظر بگ رند.
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ا ّما این ذمت ت ،بت ادمایی دارد مس حی ،با اکیریت پروتسرتان ،و بترابراین ،سرتتا ً تروراتی .اگرر امرل
"وتل مزن" گاه به نحوی رادیزاد ف ه ده وده – از جهلره از سروی کناکرهوا ،کره ایرن نگرر

را در

ساد  ١٧٩٤در پتسر لوان ا بره کرسری نشراندند ،ا بتره بره جر در مرورد وترل عهرد ،-سرایر گرایشمرای
پروتسرتانی ،برپایررۀ تفاسر ر ورردیهی ،معتقدنرد کرره ترورات مجررازات مررگ را در مررواردی معر ن جررای
میوهارد .از اینرو ،وانون وعا

یک «امل» در ذمت ت عهوم مردم است" :مر کسی که ارون

هدمی بری د ،اونش ریخته وود" .هت ن بود که به متگام فتح غرب ،نخست ن پ شقراولن حرکت به
سهت غررب ،براسرار امرل موسروم بره «ورانون رت » ،در اجررای ایرن امرل تردیردی بره ارود راه
نهیدادنررد .عق رردۀ بسر ار ریشررهدار حهررل سررالح در م رران تررودۀ مررردم برره مهرران زمرران بررازمیگردد کرره
داوتن اسلحه ،به معتای هزادی بت ادی فرد و نخسرت ن ضرامن امت رت اوسرت (ایهتری) :ایرن هزادی در
امررل دوم وررانون اساسرری برره رسرره ت وررتااته وررده و مف رروم بسر ار وسر ع دفرراع از اررود مشررروع را
توض ح میدمد که مهواره از سوی وضات جتایی به کار گرفتره مری ورود .در واورع مجرازات اعردام
را باید در این بافتار فرمتگی (به معتای وس ع کلهه) مپرح کرد .این مجازات در اسار ،مجازاتی
است متتاسب و معادد با جرم نه فقم از سوی مردم کوهه و بازار ،بلزه از متظر بخرش م هری از
نظریهما« :مجازات اعدام فقم اب اری برای جلوگ ری از جرم و جتایت ن ست ،بلزه در ع ن حاد،
پاسخی است س اوار به عهل مجرم .برورار ودن تعادد است به معترای کرانتی هن» .51ایرن نگرر ،
با هموزۀ مسلم اروپایی ،که اساسرا ً مجرازات را بررای فایدهمتردی هن در نظرر دارد ،فامرلهای بسر ار
دارد.
ت .ل ن اعدام در فرانسه – .مسئلۀ غو مجازات اعدام در اروپای پس از جتگ دوم ج انی با ودت
تازهای مپرح ود .ااطرات متوز زندۀ کشتارمای وضایی ،فراوضایی یرا وبهوضرایی دوران پایرانی
جترگ ،وارد وردن وروی عظر م برر وجردان جهعری در پرری افشرای مو وکوسرت ،جهلگری برمانمررای
ن رومتدی در اات ار مواداران زندگی گ اوت .بس است جالد در م ان کتابمایی که در ایرن دوره
عل ه اعدام نووته ود ،یزی از دراشانترین هنما ،در انگلستان و توسم آرتنر کنیستلر بود به نرام
"اندیشهمایی در باب اعدام" که در ساد  ١٩٥٥متتشر ود .از ساد  ،١٩٥٧وانون "وتل نفس" دایرۀ
وهود جرایم مستوجب اعدام را به نحرو هشرهگ ری کرامش داد .غرو کامرل مجرازات مررگ در سراد
- A. von Hirsch, Doing Justice, 1976.51
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 ١٩٦٥مورت گرفت .نوورتۀ کوئسرتلر در سراد  ١٩٥٧مه مران برا نوورتۀ آلبور کوامن زیرر عتروان
"اندیشهمایی دربارۀ مجازات مرگ" به زبان فرانسه متتشر گردید .این مجهوعه ،دفاع ۀ دراشانی
از غو اعدام است .در این دوره ،مدور احزام مرگ در مورد جرایم عرادی متظهرا ً کرامش یافرت و
عفو رئ س جه ور ،باز مم از وهار اجرای احزام کاست .در سراد  ٧٨ ،١٩٤٦حزرم مررگ مرادر
ود که  ٣٣نفر از محزومان اعدام ودند در ساد  ،١٩٥٩پرتج حزرم اعردام مرادر ورد کره فقرم یرک
نفر اعدام گردید .در برای سادما ،به یُهرن عفرو ریاسرت جه روری ،مر

اعردامی مرورت نگرفرت

( .)١٩٧٤ -١٩٧٣ -١٩٧١ -١٩٧٠ -١٩٦٩ -١٩٦٦روبور بودانتر ، Robert Badinter 52پرس از
حضور در مراسرم اعردام کلوند بنوفوه  Claude Buffetو روژ بوننت

 Bontems Rogerدر ٢٨

نوامبر  ،١٩٧٥به ودت تحت ت ر ورار گرفت و بر هن ود که با تهام ن رو عل ه اعدام مبارزه کتد.
از ساد  ١٩٥٦تا  ،١٩٦٢رویدادمای س اسی ،به ویژه حوادث ا ج ایر ،وهار اعردامما را بره وردت
اف ایش داد که دست ابی به همار دو ق هنما ،بس ار دووار است .دو وانون مورخ  ١٧مرارر ،١٩٥٦
برره دادگاهمررای دایهرری ارتررش اجررازه داد کرره در افریقررای وررها ی در مررورد «مررر فررردی کرره در ح ر ن
یا امرالی ...دسرتگ ر ورود ،اگرر ایرن اوردام پرس از ارتزراب،

ارتزاب جرم ،در اودامی عل ه اوخا

مسررتوجب اعرردام باوررد» برردون تتظرر م پرونررده ،احزررام مرررگ مررادر کتتررد( ) حقوورردانی کرره وزیررر
دادگسرتری وورت برود ،ایررن ورانون را پ یرفتره برود ٢٥ .سرراد بعرد ،ایرن فررد ،کرره فرانسروا م ترران نررام
داوت ،این واوعه را به یاد اوامد هورد.
در مبررارزات انتخابرراتی سرراد  ،١٩٨١مجررازات مرررگ برره موضرروع بحررثانگ انتخابررات برردد وررد.
فرانسوا م تران ،با حهایت و فشرار روبرر بردانتر ،غرو مجرازات اعردام را بری مر

تردیرد در برنامرۀ

انتخابرراتی اررود گ اوررت .بررا توجرره برره ایتزرره افزررار عهررومی در اکیریررت اررود موافررق اعرردام بررود و
بتابراین ،تع د م تران یک ریسرک انتخابراتی محسروب میورد ،هتر ن تعره هی وایسرتۀ بسری تقردیر
بود .با وجود این ،کاندیدای سوس ا ست برگ یده ود و ،دست کم ،به این وعدۀ اود وفا کرد .روبرر
برردانتر ،وزیررر دادگسررتری در دومر ن کاب تررۀ موونروآ ،از لیحررۀ وررانونی غررو مجررازات اعرردام ،برره نحررو
دراشانی در پار هان دفاع کرد .این لیحه با اکیریتی فراتر از ه ما به تعویب رس د (از جهله با
 - 52روبر بدانتر ،حقوودان و رجل س اسی فرانسوی ،وزیر دادگستری در دو ت م تران از طرفرداران فعراد غرو مجرازات اعردام در فرانسره
بود.
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حهایت ژای و رای) .ایرن ورانون کره از  ٩اکتبرر  ١٩٨١وردرت اجرایری یافرت ،برر تراریخ مجرازات
اعدام در فرانسه نقپۀ پایان گ اوت.

تداوم برهانآوری
نزتررۀ وابررل توجرره ،در پایرران ایررن گشررت و گر ار هتررد ورنرری ،ایررن اسررت کرره از روزگررار باسررتان تررا بره
امروز ،مفام م مورد بحث دربارۀ مجازات اعدام تغ رات بس ار اندکی یافته انرد .در واورع از مهران
زمان ،دو توج ه املی مجازات مرگ ،از یکسو سروت مقابله به میل یا تاوانی (کسی که بزشرد،
باید کشته وود) دارد و از سوی دیگر ،مف د بودن هن است (کشتن مجرم ،برای مه شه مانع ارتزاب
جرم از سوی او میوود و ک فر دیدن او در مرال عرام ،بررای تب زراران احتهرا ی مام رت بازدارنرده
دارد) .در ورن مجدمم ،اگرهه فلسفۀ فایدهباوری ایدۀ مجرازات متتاسرب برا جررم را رد میکررد ،ا ّمرا
اکیریررت حقوورردانان و وانونگرر اران معتقررد بودنررد کرره مجررازات اعرردام ،دسررت کررم در برارری مرروارد
مشخ

 ،سودمتد است  :در واوع به مه ن د ل بود که این مجازات در ووان ن اروپایی ورن نوزده،

و در برای موارد تا ورن ب ستم ،حفظ ورد .مرواداران غرو اعردام ،در برابرر اردوگراه کسرانی کره در
نفس اعدام یق ن داورتتد ،یق تری کره مبتتری برود برر تراریخی دور و دراز و احساسرات اکیریرت مرردم،
سلسلهای از برمانمای کرم و بر ش وانعکتتردهای مپررح کردنرد .بررای پایران دادن بره ایرن بحرث ،ایرن
برمانما را جهعبتدی می کت م.
ال ..مجادات اعدام فاید ای ندارد – .هتانزه دیدیم ،این املیترین برمان بزاریا بود .اعدام برای
ح ف جتایتزار نه "مف د" است ،هون میتوان از راهمای دیگری مانع جتایت او ود ،و نه در عهرل
"بازدارنده" است .م

جتایتزاری در برابر ت دید اعدام ،دست از جتایت نهیکشد .همارمرا برا تز ره

برر ایرن گر ارۀ از پر ش مسررلّم ،فررامم میهیرد :مرجرا کره مجررازات اعردام وجرود دارد ،جررم و جتایررت
اف ایش ن افته است .مورد کشورمای فدرا ی بره ویرژه ورایان توجره اسرت کره در وروان ن ایرا تی ،گراه
مجازات اعدام وجود داوته و گاه غو وده است .از هن جهلره اسرت ایرالت متحرده امریزرا و سرویس.
در ایررن کشررورما مشررامده مرری وررود کرره متحترری جرررم و جتایررت در ایا تمررای غررو کتترردۀ اعرردام و
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ایا تمایی که در هنما اعدام وانونی وهرده میوود ،نوسانی یزسان داوته است .بترابراین ،میتروان
نت جه گرفت که اعدام م گونه نقش بازدارنده ندارد ،و امری بی فایده است.
پس می تروان پاسرخ داد کره ایرن مشرامدات ،حق قتری همراری بره دسرت نهیدمترد .از ایرنرو ،هره کسری
میتواند ادعا کتد که ترر از «بسرته وردن برر روی یرک تخترهپاره و دو ورقّه وردن» ،یرا بره ت ریرق
مرگبار دهار همدن و ،...مرگ دست کم یک جتایتزار را بازداورته و بترابراین ،دسرت کرم از ووروع
یک جتایت جلوگ ری کرده است اگر مراسم اعدام برای مر هدم متوسما حا ی مو تای است (روبر
بدانتر به دراشان ترین وزلی این حرس وحشرت را در نوورتها " ،اعردام" ،تشرریح میکترد) ،هررا
هشررمانداز اعرردام برره مهرران انرردازه برررای تب زرراران مراسررتای ن سررت ا بترره ایررن مالحظررات در مررورد
جتایاتی که از روی احساسات و م جانمای حظهای روی میدمتد ،نقشری برازی نهیکترد ،هررا کره
در این موارد ،مجرم حاد و موای دیگری دارد و در عا م دیگری اسرت .ا ّمرا در مرورد جتایتزراران
حرفررهای ،وضررع فرررق میکتررد .ایترران از ماهمررا پ ر ش ،حهلررهای مسررلحانه ،یررا حهررل مررواد مخرردر(یعتی
مسهوم کردن جهعی) ،و یا ربودن کودکی را ترداری میب تترد .هره کسری میتوانرد اطه تران دمرد کره
این تب زاران به متگرام محاسربۀ امزران موفق رت یرا ارزیرابی از اپررات اعها شران ،امزران محزروم
ودن اود به اعدام را به حساب نهیهورند واوع ت ایرن اسرت کره زمرانی کره وروان ن ج ایری ١٨١٠
در فرانسه برورار بود ،هدمربایان با وجود اپر گ وت ن ،در کشتن وربان ران ربروده ورده تردیردی بره
اود راه ندادند .ا ّما به عزس ،هه کسی میتواند بگوید که در موردی کره وربرانی زنرده مانرده اسرت،
این ت دید هگ وت ن] م

نقشی نداوته است زمرانی کره مونتسرز و بخشرتامۀ  ١٧٢٤را نقرد میکررد،

که بر طبق هن ،مر کسی که در راهمای املی رام نی کتد ،هه متجر به وتل وده باورد و هره نشرده
باود ،به مرگ محزوم میود ،توضر ح داد کره ایرن سرختگ ری فقرم رام نران را بره د رل ایتزره در
مرحاد سرنووتی ج اعدام نخوامتد داوت ،در کشتن ورامدان جررم جریترر میکترد .فررض او برر
این بود که دست کم در برای موارد ،ترر از مرگ میتواند بازدارنده باود.
در حق قت ،این بحث عبرتهموز بودن اعدام ،از امل بی بت اد است ،هرا که یک نت جهگ ری مسلم
فقم از یک د ل سلبی (متفی) میتوانرد بره دسرت ب ایرد ،و هتر ن ه ر ی مام ترا ً نرامهزن اسرت :یعتری
ا بات ایتزه فالن جرمی که هنند روی نداد است ،دو قرا ً تررر از اعردام مرانع هن ورده ،یرا ایتزره از
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م ان رفتن اپر اعردام مسرتق ها ً باعرث جترایتی ورده اسرت کره ُرخ داده ،در حرا ی کره اگرر ایرن ت دیرد
پابرجا مانده بود ر نمیداد!
میماند مسئلۀ تزرار جرم .روون است که مجازات اعدام ،به گفترۀ توارژ « ،ب تررین راه جلروگ ری
از تزرار جرم» است .به هسانی میوود پاسخ داد که مجازات مرگ تت ا ک فری ن ست که مجررم را
ح ف میکتد :زندان ن  ،به ورطی که امزان فرار از هن نباود ،مه ن کار را می کتد .در فرانسره،
وانون  ١٩٨١مجازات اعدام را با حبس ابد جایگ ین کرد .در ایتجا بود که مخا فرت هغراز ورد .هررا
که به عق دۀ جرموتاسان ،حبس ابد «واوعی» نامهزن است دست کم از زمانی کره زنردان برا اعهراد
واوه دیگر وجود ندارد .اگر هزاد کردن محزومرانی کره امرالح وردهاند ،پرس از مردت زمرانی لزم،
درنردگان اجتهراعی» اوانرده
وگفتی برنهیانگ د ،مشزل واوعی کسانی اند که آلبور کوامن هنران را « ّ
است .کسانی که «در واوع ،مام ت یا عظهت جتایتوان ،امزان تعرور ایرن را نهیدمرد کره بتوانترد
پش هان ووند یا امالح گردند» و مپلقا ً باید «مرانع هن ورد کره بتوانترد دوبراره ورروع کتترد» .لیحرۀ
وانونی  ١٩٨٦کره مرتهم امرالحات  ١٩٨١برود ،بره دادگاهمرا اجرازه داد کره در مروارد بسر ار وار م،
حزم وپعی تا  ٣٠ساد حبس هبدون امزان هزادی] مادر کتتد .ا ّما بعد هه جتایتزار اونری ی کره
 ٢٠سا ه است ،در  ٥٠سا گی ،برا نظرر کاروتاسرانهای کره ،بره اروبی مریدان م مهرواره نسربی اسرت
میتوانررد هزاد وررود .ه بررر کررامو در سرراد  ١٩٥٧نووررت« :در ایررن مرررز ،و فقررم در ایررن مرررز ،بحررث
دربارۀ اعدام مشروع ت دارد»...
ویزتررور موگررو میگفررت « :جررایی کرره زنرردانبان مسررت ،ن ررازی برره جررالد ن سررت» .ا ّمررا بایررد کرره واوع را ً
زندانبان باود....
ب .اعدام جبرانناپذیر است – .این اسرتدلد کره مهرواره مخا فران اعردام مپررح میکتترد ،بره امزران
اپا در وضاوت نظر دارد .مام ت جبرانناپ یر مجازات اعردام ،تررم م و امرالح مرگونره اپرایی
را نررامهزن میسررازد .ویزتررور موگررو در عبررارتی مشر ور برره ایررن مسررئله اورراره میکتررد« :مجررازات
اعدام ،وری نام دارد» (این فرد که به جرم حهله بره پُسرت رون در سراد  ١٧٩٦بره زیرر گ روت ن
رفت ،مدتی بعد ب گتاه وتااته ود) .این مشزل بره ویرژه در امریزرا م رم اسرت کره ژوری غا برا اگرر
اس ر پ شداوری اود نباود ،در ب شتر مروارد بره اد رهای ناکرافی بسرتده مری کترد .در سرادمای اا رر،
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بارما نشان داده وده– افسور بسی دیر -که ب گتامی را بر متد ی ا زتریزی نشاندهاند .در فرانسره
ن ژوری اپا مای ستگ ن کرده است .اگر تردید در مجرم بودن فرد ،طبق وانون ،باید مهواره بره
سود مت م تهام وود ،زمانی که مت م در معرض تت ا ک فر جبرانناپ یر ،یعتری اعردام اسرت ،رعایرت
هن باید واعدهای مپلق باود .میماند مواردی که در مجرم بودن مت م ،مپلقا ً جرای تردیرد ن سرت :از
وب ل محزومان به مرگ در دادگاه نورمبرگ که مرگ کسی تعور نهیکرد ب گتراه باورتد ،یرا فرالن
جتایتزار عادی که در ح ن ارتزاب جتایت دستگ ر وده ،و ....امزان اپا در هت ن مواردی ،برای
مخا فت با مجازات اعدام توج ی ندارد.
پ .دوران یصاص سپری گشته اسوت – .تعرور ایتزره مجرازات اعردام بتوانرد برا اعرلت مقابلره بره
میلی هن توج ه وود ،از سوی مخا فان اعدام« ،بربریت»« ،ع دعت قی»« ،در ن ادمرا و عررف مرا،
امری مربوط به گ وتهما» وهرده می وود .ه بر کامو هن را اینگونه مرردود میدانرد« :در ژرفترای
مر انسان متهدنی ،انسان کوهزی از اععار ک ن اواب ده است همادۀ دزدی و تجاوز ،که با فریادی
بلتد اوامران هشرم در برابرر هشرم اسرت .ا ّمرا ب ترر هن اسرت کره ایرن وخعر ت کوهرک و در پوسرت
جررانوران درنررده نباوررد کرره ا ررامبخش وررانون کشررور مررا وررود ».ایررن عق ررده کرره از نظررر ترراریخی وابررل
اعتراض است (هرا که وعا

 ،هتان ه در پ ش گفته ود ،در مقایسه با انتقام ،کره وراید در ععرر

حجر رواج داوت ،پ شرفت ب رگی محسوب میود) ،نت جرۀ گ یترهای فلسرفی برود .گ یترهای کره در
اروپا ،به ایجاد مزتب دفاع از جامعۀ نوین انجام د که ماری هنسل بت انگ ار

بود .این مرانع از هن

ن سررت کرره برره یرراری فلسررفۀ کالسر ک ،برره ایررن ارزیررابی برسر م کرره مجررازات اعرردام از هنجررا کرره ترراوان
اپاسررت ،یعترری ب ررایی کرره بایررد پردااررت ،توج هپ ر یر اسررت .هت ر ن اسررت کرره مررردم از ایتزرره برره نررام
عدا ت ،بس اری از تب زاریما بدون ک فر میمانتد ب ار اند.
بتابراین هیا ب ایی که پرداات میوود ،بر اسار امل «جان در برابر جران» ،بایرد دو قرا ً برا اپرای
مرتزب وده متقارن باود به فرض که پاسخ این پرسش میبت باورد ،هیرا میتروان مجرازات اعردامی
را که به نرام جامعره و پرس از محاکهرهای عادلنره مرورت میگ ررد ،مقایسره کررد برا کشرتن وربرانی
توسم جانی ،هن مم با نقشۀ وبلی هتانزه در پر ش دیردیم ،پاسرخ داستایوفسرزی بره ایرن پرسرش متفری
بود :ک فر مرگ معادد دو ق اپا ن ست ،مرگ اعهاد وده از سوی دستگاه وضایی ،مرگ با مرگ
اعهاد وده از سوی واتل برابری نهیکتد .هیا لزم ن ست برای حفظ ارز
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دنبرراد مهانترردی گهراهکتترردهای م رران جتایررت و مزافررات بررود از دسررت دادن هزادی میتوانررد برردتر از
مرگ باود.
ت .بخشووایش و بادخریوود – .اگررر مجررازات ضرررورت دارد ،اگررر نت جررۀ طب عرری محاکهررهای عادلنرره
اسررت ،ا ّمررا برره اررودی اررود یررک مرردف ن سررت .هرررا کرره پررس از ک فررر ،پررس از ترراوان ،هرره بسررا زمرران
بخشایش باود .ا ّم ا برای ایتزه بخشایشی باود ،نخست باید دراواسرت بخشرودگی ورود یعتری دسرت
کم ،گامی در ج ت ابراز پش هانی (ی دانشتاسان میگویتد ندامت) ،و گرامی در ج رت امرالح وردن
برداوررته وررود .و ایتجاسررت کرره برتررری و امت رراز مجازاتمررای محرومکتتررده از هزادی ،نسرربت برره
مجازات مرگ پدیدار می وود .اینگونه مجازاتما در بستر زمان معتادار میووند ،میگ ارنرد کره
زمان کار اود

را بزتد .به استیتای فاسدان امالحناپ یر و غرق در ورارت ،و کسرانی کره دفراع

از جامعه ایجاب میکتد که تا ابد به طور وپع در بتد باوتد ،مر جتایتزراری را بایرد «امرالحپ یر»
دانست .مگر یزی از محزومان به مرگ پر ش از  ،١٩٨١کره توسرم فرانسروا م ترران بخشروده ورد،
مورای نامدار و نویستدۀ مهتاز تاریخ اانواده در ورون وسپا بدد نشد  53در اینگونه
در زندان به ّ
موارد ،زمانی که امالح فرد مسجل گردید (با در نظر گرفتن احت اطمای لزم ،و فرامو

نزردن

دیتی که به یاد و ااطرۀ اانوادۀ وربان ان و به رنجمای هنان دارد ،که مهرواره بایرد مردّ نظرر باورد)،
نگ داوتن ب شتر در زندان بیمعتاست.
سنلژنیتسین در بارۀ سرکوبگران کهون ست ملت رور ،که هنران را مرت م بره جتایرت عل ره بشرریت
می کتد ،هت ن میگوید:
«تا زمانی که مستبد بر اریزۀ ودرت نشسته و از تخت فرمانرواییا

بر تودۀ مرردم مسرلم اسرت و

با ه تی بر پ شانی ،بیاعتتا و راضی از اویشتن ،زندگی مرا را تراراج میکترد -هه پارهسرتگی برس
ستگ ن به من دم د ب هما ،به پ ش ،ده نفره دست به مم دم م و این ستگ را برداریم و بر پوزها
بزوب م.

 - 53ف ل موریس ،جوانی که در ساد  ١٩٨٠به جرم وتل یک پل س ،به اعدام محزوم ود ،در ساد  ١٩٨١توسم فرانسوا م تران عفو ورد،
و 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 عرۀ تراریخ وررون
وسپی پرداات و موفق به اا دکترا ود .او پس از ب ست ساد از زندان هزاد ود و امروز استاد دانشرگاه و محقرق در مرکر ملّری تحق قرات
علهی فرانسه است.
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ا ّما به محن ایتزه سرنگون ود ،به اای افتاد ،در برارورد برا زمر ن ف ه ردن هغازیرد ،هتانزره ایرن
نخست ن ه ن بر ه رها

پدیدار ود،

نه ،نه ،تهام ود ،رما کت د ستگماتان را
« او اود به ابتا بشر پ وسرت .بگر ار گرام در ایرن راه اردایی ن رد» (مجهرعا ج ایر ،ترجهرۀ فرانسره،
فعل پتجم،

.)٣٥٢

هت ن است که حتا دوهن الق ،بلشویک اونری  ،به محن ایتزه به عتعری بی اپرر تبردیل ورد،
از زمانی که به دری اپای اویش هغازید ،به توبه از هن پرداات ،حتا او ن مستحق عفو است.
ث« .یتل مون» – .سرانجام ،و با ایرن سرخن بره پایران اروام م رسر د ،برمران وپعری عل ره مجرازات
اعدام ،مهانی است که جان هدمی ،مهان اردش م.لق ،در پ ش مین د .برای م متان ،سخن اداوند
اسررت برررای دیگررران ،امررر مپلقرری اسررت کررامال انسررانی (برررای نهونرره ،از نظررر روبررر برردانتر" ،وترل
مزن"« ،نخست ن حق از حقوق بشر است») .این دو نگاه ،با یزردیگر ناسرازگار ن سرتتد .ا ّمرا اگرر هن
را به عتوان یک واعده میپ یریم ،باید مهۀ نتایج هن را دریاب م .اگر تعویر مورد پستد یونان ران را
به وام گ ریم ،باید واعدهای باود همتی و نه سربی ،که انعپافپ یر باود و بشود به مر سو هرااند.
این بدان معتاست که احترام به جان هدمی استیتا برنهیدارد .جان مرر انسرانی ،از مهران هغراز ،بایرد
بین ایت ارزوهتد وهرده وود .مهه ه با مم میاواند :اگر ه ن رکورد دار اعدام است ،در ع ن
حاد کشوری است که در هن واهاق ارگان (اعضای بدن) رواج دارد که مم از بردن اعردامی ب ررون
میکشتد و مم از جت ن سقم وده .بی م

و د و ورطی «وتل مزن» ،مگر از ب ر دفاع از اود ،در

مقام فرد یا جهع :در برابر بربریت جایگ ین دیگری در م ان ن ست.
*******
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