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 چکیده 

 

در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از 

و بپردازیم و با این امیدکه در آینده شاهد کاهش آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگ

اعدام در . است روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته. میزان اعدام  باشیم

لغت به معنای نیست کردن، کشتن، و به عدم انداختن است و در اصطالح شدیدتر و مهمترین نوع مجازات است 

. نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است اِعدام. خاتمه میدهدکه به حیات مجرم 

این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم 

یا نسبى آن اقدام  برخى به حذف مطلق .شود زندگی یک انسان سلب می -عمومی، جنایی، نظامی و غیره-دادگاه 

 دانند اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر مى کرده

کیفری بسیار متحول شده است،  حقوق اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل مجازات

اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این . چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید

 .جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی
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  مقدمه-1

های اجتماعی که احتیاج به وجود نظم و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت و تنظیم روابط اجتماعی احساس  از بدو تأسیس نخستین تشکل

های متفاوتی از  با انگیزه( ها مجازات)ها  در جوامع نخستین، عمده تضمین البته،. شد، ضمانت اجرای مقررات تنظیمی نیز مدنظر بوده است

ها قرار داشت  جویی، اجرای عدالت، سزادهی و یا حمایت از جامعه وضع شده بود که مجازات اعدام همواره در رتبه اولِ مجازات قبیل انتقام

حال، تا دهه  شده، با این های متفاوتی اعمال میجرای این مجازات، روشاگرچه با تغییر زمان و مکان، از لحاظ نحوه ا(. 7531امیرعالیی، )

های اخیر، با پیدایش مکاتب مختلف کیفری، مشروعیت  در دهه. گاه از سیاست کیفری جوامع مختلف بشری حذف نشد پیشین، هیچ

صورت قانونِ  شته شد و در برخی دیگر نیز بهها کنار گذا طورکلی از فهرست مجازات در برخی از کشورها، به. مجازات اعدام متزلزل شد

با این وجود، در نظام حقوقی ایران، مجازات  (.7533آنسل، )متروک درآمد و برخی نیز شمار اجرای آن را به حداقلِ ممکن کاهش دادند 

ضع شده است، جرائم مربوط به یکی از جرائمی که این مجازات برای آن و. گذار است بینی شده از سوی قانون های پیش اعدام، از مجازات

 برای برسی پیشینه     .بطور کلی مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر حذف شد 53اما  در سال . گردان است  مواد مخدر و روان

ها جهت برخورد با ناقضان قانون  رود از دیرباز در جوامع و ملت ترین مجازات بشری به شمار می سنگین حقوق کیفری اعدام که در تاریخ

گردد  بازمی بابل شاه حمورابی و حکومت قبل از میالد مسیح قرن 7۱شده رسمی به جا مانده به  اولین سند تدوین. خود وجود داشته است

نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و  یونان باستان در. بینی شده است جنایت، اعدام پیش ۵3که در آن مجازات 

شد اگر چه تجاوز و تحت قوانین دراکو به طور گسترده استفاده می شود که مجرم  معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال افالطون 

، غرق کردن، ضرب و شتم منجر مصلوب کردن های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل از آن زمان تا کنون انواع روش. ناپذیر است اصالح

و اتاق گاز جهت مجازات  تزریق کشنده و صندلی الکتریکی ،تیرباران ،دار زدن ،چهارمیل کردن،سوزاندن در آتش ،سنگسار به مرگ،

(75۱5رایجیان اصلی، ).رود جرمان به کار میم  

مبانی و چارچوب نظری  -2  

م در ادیان آسمانیامجازات اعد -1-2  

:دین زرتشت  

. مراجعه کرد« وندیداد»مهمترین اثر مدون شریعت زرتشت کتاب اوستاست که مشتمل بر پنج جزء است و پیرامون احکام جزایی باید به 

باب  31تا  95در آیات . زدواج، کسانی که ازدواج نکنند و بدون زن و فرزند بمانند، مستحق مرگ هستنددر باب ا 33تا  35مطابق آیات 

کیفر زنا و . تنظر گرفته شده اسدر نهم، برای کسانی که بدون دانستن آیین مربوط به غسل، میتی را غسل دهند، مجازات مرگ با زجر 

ه مقرر شده است هرگاه زن و مردی بیرون از آیین زناشویی آمیزش کنند، نخستین بار آنها درباب مجازات زانی و زانی. لواط نیز اعدام است

همچنین سقط جنین . را تازیانه میزنند، دومین بار آنها را گرد شهر میگردانند، سومین بار آنها را در بند جاوید می نهند یا اعدام میکنند

وضع چنین مجازات سنگینی، نشان دهنده اهمیتی است که واضع برای ازدواج، . جزو بدترین گناهان بوده و مجازات اعدام داشته است

.(75۱5لسانی، ).تشکیل خانواده، بقاء نسل، رعایت نظافت و اجرای آیین های مذهبی قائل بوده است  
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:دین یهود  

بدعت فردی، بدعت . یار شدید هستندکیفرها در شریعت موسی بس. مراجعه کرد« تورات»درباره مجازات اعدام در دین یهود باید به 

لعنت  ،آدم دزدی. کسی که خدایان غیر را عبادت کند، سنگسار میشود. گروهی، دعوت به بدعت و حتی خواب بدعت مجازات مرگ دارد

.دام هستندزنا، لواط، آمیزش با حیوانات، قتل عمد و ضرب جرح نیز مستوجب مجازات اعدر و مادر، کارکردن در روز شنبه،فرستادن بر پ  

:دین مسیحیت  

مجازاتهای اندکی مقرر شده و واکنش ها بیشتر « انجیل»برخالف دین یهود که مجازات های بسیاری را وضع کرده است، در 

که البته جرم و مجازات . چنانچه مجازات مرگ فقط در مورد ارتداد مطرح شده است. ارشادی است تا تهدیدآمیز و سزا دهنده

(751۱شمس ناتری، ).یحیت ندارد و در همه ادیان آسمانی و حتی ادیان غیر الهی نیز یافت میشودآن اختصاصی به مس  

:دین اسالم  

:در منابع اسالمی اعم از کتاب و سنت، جرائم مستوجب اعدام به سه دسته تقسیم شده اند  

وَ »: ه مائده مشمول حکم قصاص استسور 93جرائمی که منجر به قتل عمدی شخصی که مستحق قتل نیست میشود و بنابر آیه   -7

نِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُ

در تورات برای بنی اسرائیل مقرر داشتیم که جان در برابر جان، چشم در برابر )« لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون لَهُ وَ مَنْ

اهان چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمی را قصاص است و هر کس از آن درگذرد کفاره گن

قصاص نفس در این موارد حکم الهی و جعل شارع است و .( اوست و هرکس به احکامی که خداوند نازل کرده است حکم نکند ستمگر است

سوره بقره . )اجرای آن حقی است که برای اولیای دم مقتول ایجاد میشود و آنها می توانند با گرفتن عوض یا بدون عوض، قاتل را عفو کنند

(715-71۱آیات   

این حکم برخالف حکم قصاص نفس قابل عفو . برخی از جرائم حدی که شارع مقدس برای مرتکب آنها مجازات اعدام تعیین کرده است-۵

:جرائم حدی مستوجب اعدام را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. و گذشت نیست  

.نا با محارم و لواطنای به عنف، زجرائم جنسی مستوجب اعدام حدی مانند زنای محصنه، ز: دسته اول  

سوره نساء آیات )، ارتداد، نفاق (59-55سوره مائده آیات )جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی مانند محاربه و افساد فی االرض : دسته دوم

۱۱-۱5).  

رب خمر و زنای تکرار جرایئم خاص بعد از سه یا چهار مرتبه که در مرتبه سوم یا چهارم مستوجب اعدام میشود، مانند ش: دسته سوم

.غیرمحصنه  

جرائم تعزیری جرائمی هستند که در منابع اسالمی مجازات خاصی برای آنها در نظر گرفته : تعزیرات و احکام حکومتی مستوجب اعدام -5

سالمی نشده و تعیین آن برعهده حاکم شرع است و جرائم تعزیری خاصی هستند که مجازات آنها طبق نظر برخی از حقوقدانان و فقهای ا

همچنین حکومت اسالمی می تواند درصورت تشخیص مصلحت و برای حفظ نظام اسالمی، اقدام به جرم انگاری کند و مجازات . اعدام است

.اعدام را به عنوان حکم حکومتی تحمیل نماید  

در اسالم( قصاص نفس)مشروعیت مجازات اعدام  -2-2  

:این دالیل عبارتند از. اربعه استوار است و لذا مشروعیت آنها قابل تردید و انکار نیستمجازات های اسالمی از جمله اعدام برمبنای دالیل   

 



 

:قرآن  

:اعدام از واژه های غیرمصرح قرآنی است که میتوان در باره آن با واژه های ذیل مطالعه کرد  

زاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ إِنَّما جَ»: سوره مائده 55قتل به معنای کشتن و صلب به معنای دار زدن، مانند آیه  -7

« ةِ عَذابٌ عَظیمٌذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خاِلفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

کیفرکسانی که با خدا و پیامبرش میجنگند و در زمین به فساد میکوشند این است که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان در )

(جهت مخالف قطع شود یا از سرزمین خود تبعید شوند، این رسوایی آنهاست در دنیا و در آخرت نیز عذابشان بزرگ است  

قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاکَ فِینَا ضَعِیفًا وَلَوْلَا رَهْطُکَ : سوره هود 57عنای سنگسار کردن، مانند آیه رجم به م-۵

یان خود، تو را ناتوان میبینیم و اگر به احترام بسیاری از گفته هایت را نمیفهمیم و در م! ای شعیب: گفتند)« لَرَجَمْنَاکَ وَمَا أَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ

در بررسی آیات قرآن پیرامون اعدام، دو نوع اعدام را میتوان شناسایی .( قبیله ات نبود، سنگسارت میکردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری

:کرد  

سوره آل عمران ۵7آیه سوره بقره و  37مانند کشتن پیامبران خدا، آیه . نوع اول اعدام ناحق و ظالمانه است  

.سوره بقره 715و  71۱مانند اعدام قاتل در برابر جنایت وی یا قصاص نفس، آیه . نوع دوم اعدام به حق و عادالنه است  

:سنت  

:پیرامون مجازات اعدام نقل شده است که برخی از آنها عبارتند از( ع)روایات بسیاری از امامان معصوم   

ؤمنی را عمداً به قتل برساند باید در مقابل کشته شود مگر اینکه اولیای دم به دیه مقتول رضایت داده و از هرکس م: روایتی از امام صادق

صدر  ).قصاص وی بگذرند یا اینکه باالتر از دیه یا کمتر از آن بگیرند که البته این عمل در هر صورت برای آنها از نظر اسالم جایز است

.(7531،عاملی  

:اجماع  

  م آن از مسائلی است که پیرامون آن اجماعاتی صورت گرفته است و اگر این اجماعات به خطا رفته بود، طبق فرمودهقصاص و احکا

الزم . حاضر شده و حقیقت را برای آنها آشکار میساخت( عج)، امام عصر «امت من هرگز به خطا اجماع نمیکنند»: که( ص)حضرت محمد 

.(751۱عباس زاده، ).درباره قصاص ادعای اجماع کرده اند به ذکر است که همه فقهای سلف و معاصر  

:عقل  

قصاص نه تنها موجب . عقل سلیم ضرورت قصاص و نقش مؤثر آن را در تأمین نظم، امنیت، حیات اجتماعی و کاستن از جرایم تأیید میکند

کشورهایی . مشابه و انتقام جویی های فردی است تشفی خاطر اولیای دم می شود بلکه مایه حیات سایر انسانها و جلوگیری از تکرار جرایم

  (7515نورمان، ).که با هدف حفظ حیات و کاستن از خشونت تعداد جرایم، مجازات اعدام را لغو کرده اند به چنین نتایجی دست نیافته اند

اعدام در حقوق اسالمى -3-2  

حضور شاکى خصوصى در آن به قدرى . یط خاصى استشود و داراى شرا این اعدام در قبال قتل عمد اجرا مى :اعدام قصاصى

.کند و اجازه ولىّ فقیه و دیگر عوامل در آن مؤثر است پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مى  

مجازات مرگى است که از طرف »: گونه تعریف کرد توان این اعدام حدّى را مى(حدّ)با توجه به تعاریف فقها از  :اعدام حدّى

.آن را به کمتر از مرگ تقلیل دادتوان  ع مقدّس معیّن شده و نمىشار  



 

عموم فقهاى شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات، . شود مجازات مرگى است که از سوى حاکم معیّن مى :اعدام تعزیرى

علت ذیل استناد کرد و اعدام  توان به یکى از سه مادون حد است، ولى براى عدول از این اصل و اجراى مجازات باالتر از حد، مى

امام تحریر الوسیله،.)نهى از منکر .5.افساد فى االرض .۵مصلحت فرد و جامعه؛ 7:  این علل عبارتند از. تعزیرى را جایز شمرد

(خمینی،  

اعدام عواملبرخی از  -4-2  

:تأمین عدالت  

میشکند و از سوی دیگر به مجنی علیه و سایر افراد جامعه مجرم با ارتکاب جرم از یک سو قانون را نقض کرده و حرمت احکام الهی را 

آسیب و ضرر رسانده، عواطف و احساسات آنها را جریحه دار و نظم و امنیت اجتماعی را مختل میکند؛ لذا چنین فردی عقالً و قانوناً 

. ه مرتکب جرم شده است، مجازات شودعدالت در مفهوم ابتدایی خود اقتضاء میکند که مجرم به همان صورتی ک. مستحق مجازات میشود

. قصاص نفس تساوی کامل میان جرم و مجازات را برقرار میکند. نقش قصاص به عنوان مجازات جرم قتل عمد نیز جزء تأمین عدالت نیست

.استهرچند که اعدام تنها راه برخورد با قاتل نیست و در تعلیمات اسالمی، عفو و گذشت بر اجرای قصاص ترجیح داده شده   

:بازدارندگی   

تاکنون . جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم و پیشگیی از ارتکاب جرائم توسط سایر مردم از مهمترین اهدافی است که اسالم دنبال میکند

گر، مهمترین به بیان دی. هیچ مجازاتی نتوانسته است مانند اعدام انسانها را از ارتکاب قتل باز دارد و قاتالن را به سزای عملشان برساند

در متون اسالمی نیز حفظ حیات انسانها که از طریق تأثیر بازدارندگی این . هدف اجرای مجازات اعدام، بازدارندگی و ارعاب عمومی است

قصاص نفس موجب تشفی خاطر . مجازات و جلوگیری از انتقام جویی های فردی میسر میشود، مهمترین کارکرد قصاص نفس است

همچنین . مانع از آن میشود که به انتقام جویی و خونریزی روی آورده و زندگی انسانهای بی گناه را به خطر اندازد صاحبان خون شده و

مجازات اعدام با تهدید حیات انسانها که با ارزشترین حق نزد هر انسانی است، کسانی را که اندیشه قتل دیگری در سر میپروراند، منصرف 

.(75۱5،خسروشاهی ).سازد  

دالیل موافقان ومخالفان مجازات اعدام -5-2  

:دلیل اعتقادی وفلسفی  

دربین حقوق دانان و فالسفه موافق اعدام این عقیده وجود داردکه هرگاه زندگی بزهکار آن قدر برای جامعه زیان بخش باشدکه سود 

کرده اندکه  مجازات اعدام ازلحاظ فلسفی ایرادولی مخالفین . مشروع و پسندیده است اعدام او حاصله ازاصالح وی راتحت الشعاع قراردهد

جانب باری تعالی به ابناء بشر  حیات عطیه و ودیعه ای الهی است که از.جامعه حیات بخش نیست تا صالحیت قطع حیات داشته باشد

مرحمت خویش به انسان ارزانی  بخشیده شده و به همین دلیل فقط پروردگار خالق انسان است که می تواند آنچه راکه در اثر لطف و

اگرجامعه برای »:معتقد است( داکن)سن توماس آکویناس  (.75۱3،صادقی میر محمد. )نمایدداشته است هرلحظه که بخواهد از وی سلب 

الفین ضرورت داشته باشد باید از تمام حقوق الزمه برای حفظ وصیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد،استدالل مخ زندگی نوع بشر

تمام مجازات های سالب آزادی است؛زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده، بلکه ذاتاً  نتیجه آن لغو و مجازات اعدام صحیح به نظرنمی آید

حق محدود  البته انسان حق صیانت و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است را دارد ولی این دو.خلق شده است فطرتاً انسان آزاد و

. به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه ازحد خود تجاوز نماید از او سلب می شود و متجاوز باید به کیفرخود برسداست 

حقیقت این است که انسان همان طورکه حق آزادی دارد، حق حیات نیز دارد؛ ولی اگرجامعه از مجازات کسانی که  (.75۱3،علی آبادی)



 

بنابراین حق آزادی وحیات منوط به . د، خودداری کند، در فاصله ای کم هرج و مرج جامعه را فرا خواهدگرفتنظم داخلی را مختل می ساز

.متوسل شود برای مجازات هرجرمی به سلب حیات افراد بهانه ای و اما جامعه هم نبایدبه هر.رعایت حق آزادی وحیات دیگران است   

:اجرای عدالت   

برای مجرمی که با سنگدلی و قساوت جان فرد .که این مجازات تضمین کننده عدالت نسبی بشری استطرفداران مجازات اعدام معتقدند

این صورت مجرم  چرا که در.که عدالت اجرا گردیده است دیگری را گرفته،اعدام تنها مجازاتی است که باتوسل به آن می توان امیدوار بود

.دهدکه ازدیگری سلب نموده استهمان چیزی را از دست می  به عنوان کفاره گناه خود  

چنین صورتی مجازات اعدام قطعاً با مفهوم  در»:پروفسورگارو پس از پذیرفتن اعدام برای قتل عمد در انطباق آن با اجرای عدالت می نویسد

به نظرمخالفین  .(7555،پروفسور گارو.) گناه مجرم و استحقاق او به چنین کیفری مطابقت دارد عدالت منطبق است،زیرا با اهمیت جرم و

،اصالح است که به وسیله سازمان های تأمینی مجازات اعدام،کفاره هدف واقعی مجازات نیست بلکه هدف ازمجازات بهبودی حال محکوم

.بزهکاران را عملی سازند  

:مجازات اعدام و ارعاب مجرمین   

ارعاب اشخاصی که مقاصد جنایی دارند موثرتر است و جامعه را که این مجازات از هر مجازات دیگری برای  موافقین مجازات اعدام معتقدند

.از جنایات جدیدی که محکوم ممکن است مرتکب شود مصون نگه می دارد  

طرفداران آن است مجازات اعدام با ایجاد رعب و  بنتام از مطابق این نظریه که نظریه سودمندی یا فایده گرایی مجازات نامیده می شود و

ارتکاب جرایم به ویژه جنایت آلوده نسازند،همان گونه که مونتن  با را دیگر،این فایده را خواهد داشت که آنها دست خودوحشت در افراد 

  (.75۱7گورگانوس،)اصالح می کنند اعدام جنایت کار با دیگری را نمی کنند،بلکه افراد  که اعدام می کنند،اصالح کسی را:می گوید

ایمن نگه داشتن آن  ی شعوری درحفظ وفرد هر و حیات نمی باشد از شیرین تر و عزیزتر هیچ چیز ها انانس موافقین اعدام،نزد به نظر

طرف  مانع ارتکاب جرم از و داشت خواهد افراد بر را به سلب چنین حقی باالترین اثر بنابراین تهدید. می برد بکار تالش را بیشترین سعی و

.آنان خواهدگردید  

این  در جرم شناسی اظهارنظرهای بسیار اساتیدحقوق و صورت گرفته و دیگری نیز مطالعات بسیار دام تحقیقات وارعابی اع اثر درتأیید

.می نماییمبسنده  به همین اندازهما  لذا نمی باشد میسر اینجا در زمینه نموده اندکه پرداختن به همه آنها  

 جامعه،این مجازات اثری در ارعابی آن رد اثر طرفداران این مجازات بر بسیار خالف تأکید مخالفان مجازات مرگ عنوان می نمایندکه بر

 و مجرم باسنجش سود نفع طلبی نمی باشد،تا موارد اکثر دالیل ارتکاب جرایم مسلم گردیده که الاقل در و عبرت دیگران ندارد ارعاب و

تجربه همه قرون :می گوید ارعابی اعدام نفی اثر در ریابکا.ارتکاب آن منصرف گردد ارتکاب جرم،به دلیل شدت مجازات از زیان حاصل از

  (.7533مظلومان،)منصرف نکرده است مصمم به آسیب رساندن به جامعه بوده اند مردمانی را اعدام هرگز دهدکیفرنشان می

          ارعابی باالی اعدام اثر بر دلیلی کشورها،آن را آمارجنایی بعضی از اعدام که موافقان به استناد لغو از درباره افزایش آمارجنایت بعد

کشورهای آمریکای  بعضی از اتریش و به آمارجنایی کشورهایی مثل اسکاندیناوی و اتکا اعدام با طرفداران الغا مخالف آن را می دانند،دقیقاً

مواردی کاهش  فت،بلکه درصورت نگر مستوجب اعدام بودند جرایمی که قبالً آمار افزایشی در اعدام نه تنها لغو التین که پس از

.نیزداشته،عنوان می نمایند  

 عبرت جمعی آن نیز ارعاب و گردید،اعتبار لغو روزی که علنی بودن اجرای مجازات اعدام درکشورها همچنین به عقیده مخالفان اعدام،از

 بگذارند جمعیت شهرها میادین پر در ام راماشین اعد باید مجازات اعدام باعث عبرت شود بخواهند اگر:به گفته آلبرکامو خدشه گردید دچار

 در  عبرت اثر از  این صورت بحث غیر در به وسیله تلویزیون برای غایبان نشان بدهند تشریفات اعدام را و دعوت کنند تمام مردم را و

  (.7551 هوگو، )متوقف سازند باید را اعمال کیفر



 

:امکان اشتباه دراجرای مجازات  

 خود کار که دستگاه دادگستری در بسا  چه لغزش شود انسانی ممکن است دچارخطا و هر  که آنجا از :عقیده اند این مخالفین اعدام بر

این عواملی چون  عالوه بر بود، نخواهد قابل جبران   اشتباه این صورت هرگز در.به ناحق مجازات کند بی گناهی را فرد اشتباه شده و دچار

... کارشناس و نظر نادرست بودن  دالیل ساختگی، شهادت دروغ، میان بردن رقیب یا از یا و خود تهام ازرفع ا میل صدمه زدن به دیگری یا

.اشتباه قضایی دخیل باشند در می توانند  

.می کنند ندارد،استناد راهی برای جبران آن وجود شده و به اعدام های متعددی که به اشتباه اجرا مخالفین برای توجیه دالیل خود  

پایان دادرسی کشف گردید،که اگرطبق روال معمول  اشتباه قضایی قبل از مورد 9۱سال اخیر۵5ظرف  فقط در االت متحده آمریکاای در

مواردی بوده  البته اینها.متهمان بی گناه این پرونده ها به کام مرگ کشیده می شدند بسیاری از دادرسی به صدورحکم منتهی می شد،قطعاً

شده  نیز  بی گناه به اعدام متهم  منجر رسیدگی وه پرونده های بسیاری اشتبا شاید و آن برده اند اشتباه در ه وجوداتفاقی پی ب که کامالً

شده   اعدام ی گناهی اشتباهاًب افراد که درآنها پرونده یافته اند مورد ۵5کنون  تا 7555سال این محققان آمریکایی از بر  عالوه .باشد

.(7535،برنالد ).اند  

:قلبی  لطائف سات واحسا  

رسوم  و  خالف آداب بر قضاوت مجازات اعدام نقش مهمی داشته است مخالفین اعدام آن را قلبی در  ظرائف گمان می رود،احساسات و

مجازات جهت صیانت اجتماعی  از می شوند ناگریز شود توجه داشت که چنانچه مجازات اعدام لغو باید  ولی می دانند  اشخاص متمدن

مجازات  برعکس در کوتاه است و مجرم می شود مجازات اعدام دامن گیر تعبی که در زیرا نمایند  است وضع انگیز  نفرت بیشتر  کههایی 

مقرون  کمتردنج دادن بدون سلب حیات معلوم نیست اولی  های سالب آزادی جنایی طویل المدت می باشد،بین کشتن بدون رنج دادن و

  (.7531یی،خزا).به اصول انسانیت باشد

می  نظر در فقط لحظه ارتکاب اعدام را و می گیرند احساسات لطیف انسانی قرار که اعدام تحت تأثیر همچنین موافقین اعدام معتقدند

       نسبت به مقتول درمانده خشونت ها و که همین مجرم چه ظلم ها این واقعیت مسلم را و زشت می آید و قبیح  آنها که به نظر گیرد

.ابقای اعدام درنگ نمی کردند با  موافقت لحظه ای در کلیه اعمالی که مجرم انجام داده می بودند ناظر اگر لذا .می برند یاد از داشته را روا  

: اعدام وعدم توجه به امکان اصالح مجرم  

 در حالی که با اعدام مجرم امکان اصالح وقابل اصالح دانست،  غیر مخالفین مجازاتِ اعدام اظهار می دارند که هیچ فردی را نمی توان ذاتاً 

  .واقع به جای حل مسله ، صورت مسله پاک می شود در بازگشت وی به جامعه از بین می رود و

برای مجازات مجرم . تردید است موافقین اعدام در پاسخ می گویند، اوالً این که هدف اصلی مجازاتها را اصالح مجرمین بدانیم محل شک و

. نیز وجود دارد( سایر مجرمین بالقوه به وسیله ایجاد ترس در مجرم و) حفظ اجتماع از جرایم مشابه  ی مثل اجرای عدالت واهداف مهمتر

بنابراین چنانچه . مجدداً مرتکب قتل نمی شوند ثانیاً ، آمار موجود نشان می دهد که اکثر قاتلین تحت شرایط خاصی مرتکب قتل شده و

به عالوه تجربه ثابت . در مجازات کردن قاتلین باشد اساساً در بسیاری از موارد نیازی به مجازات قاتل نیستاصالح مجرم هدف اصلی ما 

مسلماً این . شیوه های موجود، ممکن نیست کرده است که برخی از مجرمین غیرقابل اصالح هستند یا الاقل اصالح آنها برای ما، با ابراز و

(.75۱3،صادقیمیر محمد  .)نمی باشدرای عدم مجازات آنها امر دلیلی ب  

 :اعدام وعدم توجه به عوامل اجتماعی جرم

بدون آن که نیازی به تالش در جهت از  رها می سازند  از شر مجرمخود را  به نظر مخالفینِ مجازاتِ اعدام، با اجرای این مجازات، دولتها 

 فته می شود که، اوالً این ایراد در مورد همه مجازات ها قابل طرح است ودر پاسخ به این اشکال گ. بین بردن عوامل جرم زا احساس نمایند

دراین زمینه مسئولیت مجرم را  ثانیاً ، این که ارتکاب جرم را تنها ناشی از عوامل اجتماعی بدانیم و. اختصاصی به مجازات اعدام ندارد

به کرّات مشاهده شده است که . نشویم به هیچ وجه قابل توجیه نیست اختیاری برای وی قائل به عبارت دیگر قوه اراده و نادیده انگاشته و



 

خانوادگی مشابه یکدیگر بوده اند ولی برخی از آنان مرتکب جرم می شوند، در حالی که بعضی دیگر  افرادی از لحاظ وضعیت اجتماعی و

در نقطه مقابل هیچ  باید همه فقرا مجرم بوده واگر فقر را علت ارتکاب جرایم مالی بدانیم . فاقد کمترین سوء سابقه کیفری هستند

 درست است که ثروت معموالً انگیزه ای در فرد برای ارتکاب جرایمی چون سرقت. ثروتمندی مرتکب جرم نشود؛ در حالی که چنین نیست

. ارتکاب این گونه جرایم است« تعل» غارت مغازه ها باقی نمی گذارد اما نمی توان از این واقعیت نتیجه گیری کرد که فقر  های معمولی و

آنهایی که معتقدند جرم را تنها می توان از طریق مبارزه با عوامل جرم زا از . آب آتش را خاموش می کند اما فقدان آن موجد آتش نیست

کاستن از تعداد آتش بهترین راه برای  بین برد درست مثل مامور آتش نشانی هستند که از خاموش کردن آتش به این بهانه که موثرترین و

به عالوه، تجربه های روزمره نشان می دهد که ، حتی در مورد جرایم کوچکی . بین بردن علت حریق است خودداری می کند ها از سوزی

گر مثالً ا. رانندگی، نیز شدت یا ضعف میزان مجازات رابطه مستقیم با کاهش یا افزایش تعداد جرایم مذکور دارد مثل جرایم راهنمایی و

جریمه گذشتن از چراغ قرمز جریمه اندکی باشد مسلماً رانندگان زیادی به راحتی مرتکب این جرم خواهند شد بدون آن که ترسی از 

 (.75۱3صادقی، میر محمد.)مجازات به خود راه دهند

  :قساوت در اجرای آن اعدام و

یادگار دوران بربریّت است، اجرای مجازات اعدام  عملی وحشیانه واین که گرفتن جان یک انسان به خودی خود  به نظر مخالفین، عالوه بر

مجازات اعدام » به نظر سزاربکاریا . حتی مردم عادی شده وآنان را از خوی انسانی دور می سازد باعث قساوت قلب مامورین اجرای حکم و

  «.خوارگی که به انسانها می آموزد، مفید نیست به دلیل درس خون

ضمن انتقاد از اجرای اعدام در مالء عام اظهار می دارد که دریک مورد مردم  7۱57تور در یکی از سرمقاله های خود در سال نشریه اسپِکتِی

وقتی چند دقیقه از ساعت اعالن شده برای اجرای حکم اعدام . بود اعدام شود حاضر شده بودند زیادی برای تماشای اعدامِ کسی که بنا

بودند، درست مثل اینکه در  خواستار آغاز برنامه  ه نشد افراد حاضر شروع به سوت و دست زدن ممتد کرده ومجرم به صحنه آورد گذشت و

این گونه بی صبری در مشاهده جان دادن یک انسان . در شروع نمایش یا فیلم تاخیر شده است سالن نمایش یا سینمایی نشسته اند و

این نکته . از بین ببرد. درکسانی که شاهد آنها هستند ند به تدریج روحیه رحم وشفقت راهای علنی می توا دیگر نشانگر آن است که اعدام

» درکشور خودمان شاهد بوده ایم که برای « خفاش شب» کارانی مثل  یادآور صحنه هایی است که در سالهای اخیر در حین اعدام جنایت

فروشندگان مواد غذایی  نفر در سحرگاهان به محل اجرای حکم رفته اند و هزار 35به گزارش جراید، تعداد  صحنه اعدام وی، بنا« تماشای

آیا این گونه اشتیاق برای مشاهده یک . نیز با استفاده از این فرصت به عرضه متاع خود به جمعیت بیکار تماشا کننده مشغول بوده اند

  (.75۱3صادقی، میر محمد.)) .در یک جامعه سالم قابل توجیه استصحنه اعدام 

 

  گیری بحث و نتیجه
مجازات اعدام از ضمانت های اجتماعی اجرایی است که از گذشته در تمام جوامع و تمدن ها وجود داشته و قربانیان بسیاری را در بر گرفته 

لمللی نیز اعمال با توجه به این که امروزه در بسیاری از کشور ها این مجازات لغو گردیده است و بسیاری از اسناد و معاهدات بین ا. است 

در قوانین خود حفظ و به ... و مذهبی و  ،اجتماعیآن را نقض حقوق بشر می پندارند، ولی هنوز هم کشور هایی هستن که به دالیل سیاسی

هدف نهايي جرم شناسي ، اصالح و تربيت و جايزگزيني بزهكاران در جامعه است بنابراين مجازات اعدام با اين  .اجرا می گذارند

انجام اين اصالح و تربيت و جايگزيني مغاير است و تا زماني كه مجازات اعدام وجود دارد ، امكان نخواهد داشت هدف 

که بدون استثنا و با سرعت و مستمر اعمال گردد بسیار دشوار از مجازات ند که اثر ترس زایی نسبتا سبکی مخالفان اعدام بر این باور.شود

به گفته سزاربکاریا سختی کیفر نیست که اثر عمیقی بر روح انسان می گذارد، . اجرای آن کم است زودگذر و سنگینی است که احتمال

. زیرا قوای حسی از تاثیرات ضعیف ولی پیاپی ، آسان تر و پایدار تر از برخورد خشن ولی زودگذر موثر می شود ،بلکه طول مدت آن است

ام اعدام ، استدالل می کنند در کشور هایی که مجازات اعدام لغو شده است نرخ جرایم موافقان اعدام برای اثبات ترس زا بودن و لزوم انج

. دافزایش یافته است یعنی با لغو مجازات اعدام، یک عامل مهم بازدارنده از بین می رود و افراد بدون ترس اقدام به اعمال مجرمانه می کنن

دانان مسلمان متعهد الزم است كه ضرورت و  هايى همچون اعدام، بر حقوق مجازاتبا توجه به حكيمانه بودن قوانين اسالم، به ويژه اما 

هاى  اهميت اجراى قوانين اسالمى را براى جهانيان تبيين كنند، و با گسترش روابط حقوقى و قضايى بين كشورهاى اسالمى، از نفوذ وسوسه



 

و اميد است كه مجازات اعدام در كشور با انجام اقدامات .دفاع كنند ضداسالمى مخالفان اسالم جلوگيرى كرده، از كيان اسالم و مسلمانان

و شاهد حذف اين مجازات در آينده باشدجرم و جنايات  در كاهش چشم گيریباعث  می شود انجام تامينی و تربيتی كه  بر روی بزهكار

.باشيم  
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