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 چکیده

های گسترده در اجرای مجازات اعدام است. اگرچه   تاریخ تحوالت کیفری حاکی از فراز و نشیب
انهد، امها   یاهۀ قوانین کیفری کنهار گذاشهت   امروزه بسیاری از کشورها این مجازات شدید را از س

برخی دیگر، ازجمل  ایران و امریکا، با تحول در شیوۀ اجرای این مجازات همچنان از آن استفاده 
کنند. تحوالتی همچون پنهان شدن و انتقال اعدام از منظر عموم ب  پشت دیوارهای زنهدان،  می

تهرین  لت پزشکان در فرایند اجهرا از مهه   تالش برای تحمیل آن با کمترین رنج جسمانی و دخا
تغییرات در شیوۀ اجرای این مجازات در ایران و امریکا بوده است. تغییهر و تحهوالت یادشهده را    

ای  تحوالت اخیر را از منظر توان از زوایای گوناگونی تحلیل کرد. در نوشتار حاضر سعی کردهمی
این مطالع  حاکی از آن است ک  از یه  سهو    شناسی کیفر بررسی کنی . نتایجهای جامع نظری 
توان چنین تغییراتی را ب  تحوالت فرهنگی نسبت داد و آن را ی  فرایند طبیعی در راستای می

تهوان  های جامع  دانست. از سوی دیگر میهماهنگ شدن اجرای مجازات با احساسات و ذهنیت
ادی از تغییهر در سهازوکارهای   هها، ازجمله  اعهدام، نمه    گفت ک  تحول در شکل اجرای مجهازات 
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 مقدمه
سهیاری از  مجازات اعدام در جامعۀ معاصر با تحوالت اساسی مواجه  شهده اسهت. از یه  سهو، ب     

کنند و از سهوی دیگهر،   اند یا درعمل اجرا نمیکشورها این مجازات را از قوانین خود حذف کرده
شود، شیوه و مکان اجرای آن تغییر یافته  اسهت. در   در کشورهایی ک  هنوز از اعدام استفاده می

مجهازات   ههای جدیهد در اجهرای   گام در استفاده از روشعنوان یکی از کشورهای پیشامریکا، ب 
عنوان شیوۀ متمدنانۀ کشتن اعدام، نخست سازوکارهایی همچون صندلی الکتریکی و اتاق گاز ب 

ترین شیوۀ کار گرفت  شد، اما با بروز مشکالت متعدد در فرایند اجرا، اکنون تزریق کشنده رایجب 
اعهدام و  ههای سهنتی در اجهرای مجهازات     نشینی از شیوهاعدام در این کشور است. امروزه عقب

کننهد،  های نوین مورد استقبال کشورهایی ک  هنوز از این مجازات استفاده میکارگیری روشب 
قرار گرفت  است. مروری بر تحوالت قانونی در ایهران نیهز نشهانگر تغییهرات تهدریجی در شهیوۀ       
اجرای مجازات اعدام است. تغییر در چگونگی اجرای مجازات لواط، عدم اجرای علنهی مجهازات   

هایی ک  درد و رنج جسمی کمتهری را به    اعدام و سرانجام تالش برای اجرای آن از طریق روش
تهوان از زوایهای   . این تحوالت را می1ترین تغییرات در این باره استکند، مه قربانی تحمیل می

 مختلفی تحلیل و بررسی کرد.
 sociology of)شناسههی کیفههر در نوشههتار حاضههر بههرآنی  از منظههر رویکردهههای جامعهه  

punishment)       شناسهی کیفهر، مجهازات را    ب  تبیین تحهوالت یادشهده بدهردازی . دانهش جامعه
گیهرد که  علهل تحهوالت آن را بایهد در گسهترۀ وسهی         عنوان ی  پدیدۀ اجتماعی درنظر میب 

اجتماع جستجو کرد. از این منظر، اگر اعدام در بسیاری از کشورها حذف شده، در برخی دیگهر  
داده در نیروهای دهد، ب  دلیل تحوالت رخهای اجرایی ب  حیات خود ادام  میول در شیوهبا تح

عنهوان یه  پدیهدۀ    تأثیرگذار آن جوام  است. البت  تردیدی وجود نهدارد که  مجهازات نیهز به      
ها نیهز اثهر خواههد گذاشهت. به       اجتماعی در عین تأثیرپذیری از سایر تحوالت اجتماعی، بر آن

سهان،  ابطۀ متقابلی میان مجازات و سهایر نهادههای اجتمهاعی وجهود دارد. بهدین     سخن دیگر، ر
ههای  شهناختی، دلیهل تحهول در شهیوه    پرسش اصلی تحقیق حاضر این است ک  از منظر جامع 

گفته ، تحهوالت مجهازات اعهدام را از منظهر      مجازات اعدام چیست؟ برای پاسخ ب  پرسش پهیش 
بررسی خواهی  کرد. نخست ب  بررسی تحهوالت مجهازات   شناسی کیفر های کالن جامع رویکرد

اعدام در امریکا و ایران با نگرشی تطبیقی و با رویکردی فرهنگی خواهی  پرداخهت. پهس از آن،   
 .های قدرت بررسی خواهد شدهای اجرای اعدام در پرتو نظریۀ مجازات و فناوریتحوالتِ روش
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 اماعد مجازات یاجرا در تحول یِفرهنگ نییتب. 1
شناسهی کیفهر اسهت. تبیهین     بررسی رابطۀ فرهنگ و مجازات، یکی از موضوعات محوری در جامع 

هها و همچنهین   شهده در مکهان اجهرای مجهازات    فرهنگی از مجازات مدعی است ک  تحوالت ایجاد
های جامعه   آمده در احساسات و ذهنیتوجودهای نوین مجازات حاکی از تحول ب استفاده از شیوه

ههایی که  در اثهر    های زمان خود اسهت  ارزش این منظر، مجازات همیش  نمودی از ارزش است. از
تهرین دالیهل فرهنگهی    شوند. در ادام  ب  مه تدریج و در طول زمان متحول میعوامل متعددی ب 

 .کنی اند، اشاره میطور خاص مؤثر بودهطور کلی و اعدام ب ها ب ک  در شیوۀ اجرای مجازات
 

 ها شد فردگرایی و تحول ارزش. ر1. 1
ای دارد. ای اجتماعی است ک  با احساسات و عواطف جامعه  پیونهدِ درهه  تنیهده    مجازات پدیده

احساساتی همچون دلسوزی، شفقت، ترس، نفرت، ترح  و... در نهوع و شهیوۀ تحمیهل مجهازات     
نهد تها بها رویکهردی     تأثیرگذار هستند. بنابراین هرچند امروزه متولیان سیاست جنایی تمایل دار

ابزاری و مدیریتی ب  تحمیل مجازات بدردازند، اما نوع مجازات و چگونگی اجرای آن در صهورتی  
 .Garland, 1990, p)ها و احساسات جامع  تطابق داشت  باشد پذیرفت  خواهد شد ک  با ذهنیت

 جهرا وم اها ب  صهورت وحشهتناو و در منظهر عمه    مجازات توضیح آنک  در دوران گذشت  (.214
مجرمان قسمتی از زنهدگی   ها و دیدن رنج و عذابِنمایش عمومی مجازات ای ک گون ب  ،شدمی

عنهوان  به  تحهت تهأثیر عوامهل گونهاگونی     هها  تدریج ایهن منظهره   . اما بشده بوداجتماعی مردم 
 . ازاسهت ، رشد فردگرایی تحول فرهنگی ترین دالیلاز مه . ناخوشایند معرفی شدند هایصحن 

فردگرایی است  فردگرایی ب   ویمدرن ب  س ۀ، حرکت طبیعی جامعDurkheim)) نظر دورکهای 
 کنهد. آن ساختار فرهنگی و اجتماعی اشاره دارد ک  بر کرامت و ارزش فهرد انسهانی تأکیهد مهی    

کند، افراد نسهبت به  احساسهات خهود و نیهز      درواق  همچنان ک  ساختار اجتماعی پیشرفت می
ب  عبارت دیگر، دلیلِ  (.151، ص 1911)موریسون،  شوندتر مین خود حساسنسبت ب  همنوعا
هها در  هایی همچون اعدام همراه با شکنج  در جوام  پیشین آن بهود که  ارزش  تحمیل مجازات

مراتهب بهیش از   دیده ب نوعی ارزش بزهچنین جوامعی ویژگی جمعی و شب  مذهبی داشتند و ب 
تهدریج و  شهد، امها به    های شهدیدی مواجه  مهی   ها با واکنشارزشسان، نقض بزهکار بود  بدین

و تقسی  کهار اجتمهاعی، نهوعی برابهری در      ثیر مذهبأرنگ شدن تک مانند  یزمان با تحوالته 
چنان اختالفی وجود نداشت )دورکی ، دیده آنوجود آمد. از این پس میان بزهکار و بزهجامع  ب 
تحوالتی همچون توسعۀ روزافزون علهوم انسهانی و   ر کنار لذا این وضعیت د .(1120، ص 1912

های صنعتی، رشهد طبقهۀ   ، پیشرفت1اجتماعی، رشد دموکراسی، تحول در شخصیت روانی افراد
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متوسط شهری و... باعث تغییرِ فرهنگ جامع  در ابعاد مختلفِ زندگی اجتمهاعی ازجمله  شهیوۀ    
 ها شد.اعمال مجازات

های اجتماعی نیز حاکی از کاهش خشهونت در جامعه    حوزه توضیح آنک  تحقیقات در سایر
ههای مختلهف زنهدگی    های شانزده  و هفده  میالدی در غرب، خشونت در جنب است. در قرن

همچون روابط خانوادگی، محیط کار، نوع رفتار با کودکان و حیوانات وجود داشت  خشونتی ک  
واسطۀ عادی دانسهتن  در فرهنگ آن زمان، ب حال، غیرقابل اعتراض بود. عینغیرقابل وصف و در

شد و حساسهیتی نسهبت به     های شدید قابل تحمل و بدیهی تلقی میهم  خشونت، مجازاتآن
زمهان بها کهاهش خشهونت در سهایر      آن وجود نداشت، اما با تحوالتی که  صهورت گرفهت و هه     

پایان خود نزدیه   ب ها نیز تا حد زیادی های زندگی اجتماعی، خشونت موجود در مجازاتجنب 
های موجود در مدرسه  و خهانواده کهاهش    تدریج خشونتشد. از میانۀ قرن هجده  میالدی، ب 

آمیهز  یافت. از این پس، تنبی  بدنی کودکان، بدرفتاری با حیوانهات و دیگهر رفتارههای خشهونت    
(. 919، ص 1914های همراه با شهکنج  مهورد اعتهراض قهرار گرفهت )گارلنهد،       ازجمل  مجازات
نخبگهان   از سهوی ابتدا  طور معمول،ب  اند،هایی ک  منشأ تحول فرهنگیاندیش شایان ذکر است 

سدس با توج  ب  شرایط )ساختار سیاسی مناسب، وجهود امکانهاتی همچهون رسهان  و     و معرفی 
شهوند. به  عبهارت دیگهر، نخسهت      شبکۀ اجتماعی، وضعیت اقتصادی و...(، ب  اجتماع منتقل می

هها از  کنند و بها پهذیرش ایهن ارزش   سازی میتوج  ب  شرایط و نیازهای جامع  ارزش نخبگان با
شوند و توانایی تأثیرگذاری عمیق و گسهترده را  ها ب  ارزش اجتماعی تبدیل میسوی جامع ، آن
 پیدا خواهند کرد.

 

 سازیِ خشونتخصوصی .2. 1
برخهی از  که    آن اسهت  تهرین نمودههای متمهدن شهدن و تحهوالت فرهنگهی      یکی دیگر از مه 

از منظر عموم ناپدید و  های جدید سازگار نیستند،ها و ذهنیتک  با حساسیت های زندگیجنب 
خشونت، بیماری، رنج کشیدن و مرگ  هایی همچونویژگی شوند.زندگی پنهان  ۀدر پشت صحن

. گیرنهد یهایی خصوصی جای مه تدریج در مکانب و  ناخوشایند هستندآیند ک  ب  صورتی درمی

                                                                                                                                        
د در کنترل و مهار نفس اختیار کمتری افرا  شدندتر بیان میهر دو آشکارتر و آزادان  خشونت،شادی و 

بیشتری داشت  باشند. ب  عبارت دیگر، سازوکارهای تسلط  تند تا بر خویشختنآموتدریج میاما ب  ند،داشت

تدریج زدگی و... ب نترلی، مهار احساسات و فشارهای درونی همچون شرم، ترس، خجالتمربوط ب  خودک

توسع  پیدا کرد. این تحوالت روانی باعث شد ک  مردم از انجام برخی از رفتارها خودداری کنند و همچنین از 

 (. p.Garland, 1990 , 219)دیگران توق  داشت  باشند آن رفتارها را انجام ندهند 
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البت  رخهت   ها وهای اصالح و تربیت، زندانها، کانونها، ورزشگاهتولد نهادهایی چون بیمارستان
ب  عبارت دیگهر، در ایهن    .کرد بیینت گرشهمین ن پایۀتوان بر را می بستن اعدام از منظر عموم

 ۀوجهود آورنهد   و به  نزجهار ای باعهث ا طهور فزاینهده  ک  ب  جسمی و رنج تدریجی، هر درد فرایندِ
انتقهال داده   خهاص  مکهانی  به  ، کنهد ایجاد مهی هایی شود و حساسیتاحساس ناخوشایندی می

اصهول علمهی و    مطهابقِ  شده، دور نگاه عموماز نیز خشن های مجازات ،شود. در همین راستامی
 شوندمی ای اجرامتخصصان حرف  از سویهای متنوع دیگری طور پنهانی در روشبهداشتی و ب 

(Garland, 1991, p. 146; Pratt, 2002, p. 17 .)      فراینهد انتقهال چوبهۀ دار از منظهر عمهومی در
طور کلی در غرب گویای تحوالت فرهنگی آن جامعه  اسهت. از اوایهل قهرن هجهده       امریکا و ب 

تدریج لغو شد. مدت زمانی ک  جسهدهای قربانیهان   ها پیرامون مجازات اعدام ب میالدی، شکنج 
ماند، کاهش یافت. در همین راستا، داربست اعدام ابتهدا به    عموم بر باالی دار باقی می در منظر

صورت موقتی از نگاه عموم پنهان شد و سرانجام بهرای همیشه  به  داخهل زنهدان منتقهل شهد        
(Garland, 2011, p. 55-56.)   درمجموع، با ظهور فرهنگ جدید و رشد فزایندۀ طبق  شهری، ب

جا مانهده از دوران گذشهت  نگریسهت  شهد.     دیدگان عموم همچون ی  خشونت ب اعدام در برابر 
سان، تالش برای انتقال اعدام از فضای عمومی ب  محدودۀ زندان، اولین تهأثیر در سیسهت    بدین

 (. Atwell, 2012, p. 204)عدالت کیفری و تحت تأثیر تحوالت اجتماعی بود 
م، ایالهت  1110ا حدودی کاهش یافهت. در سهال   در همین راستا، رنج جسمیِ مجازات نیز ت

نیویورو اولین تغییر را در روش اجرای مجازات اعدام در امریکا ایجاد کهرد و کشهتن از طریهق    
بعهدها اتهاق گهاز و سهرانجامر تزریهق       (.Dieter, 2008, p. 791)الکتریست  جایگزین دار زدن شد 

اهنگ با فرهنگ زمانه  بهود، نمهود پیهدا     نوعی همعنوان راهکارهای نوین کشتن ک  ب کشنده ب 
شهود تها از میهان صهندلی الکتریکهی و      ها ب  محکومان اجازه داده مهی کرد. البت  در برخی ایالت

هها از طریهق   در چند دهۀ اخیهر، بیشهتر اعهدام    تزریق کشنده، روش اعدام خود را انتخاب کنند.
م کمیسهیون  2009ت. در سال تزریق کشنده اجرا شده و در حال گسترش در سایر کشورها اس

آویز کردن را روشی دردناو توصهیف کهرد و پهذیرش تزریهق کشهنده را      حقوق کشور هند حلق
(. تأثیر تحهوالت  111، ص 1911)هود و هویل،  ترین روش اعدام پیشنهاد دادعنوان متمدنان ب 

وجه   اکنهون در بیشهتر کشهورها به  آن ت    فرهنگی در کاهش رنج جسمی، جریانی است ک  هه  
تهر آمهد، ایهن فراینهد منحصهر به  مجهازات نیسهت، امها یکهی از           طور که  پهیش  شود. همانمی

ویهژه در شهکل اجهرای اعهدام     ها و به  توان در تحوالت مجازاتترین نمودهای آن را میمشخص
 هایی از این جریان در کشورمان نیز قابل ردیابی است. مشاهده کرد. رگ 

هها در کشهورمان   فرهنگی در نوع و چگونگی اجرای مجازاتدر ظاهر، تأثیر ملموس تحوالت 
ها، افزایش طبقۀ متوسط توان از دوران پهلوی ب  این سو مشاهده کرد. با گسترش دانشگاهرا می
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وقهوع  شهری، پیشرفت صنعت، توج  فزاینده ب  فرهنگ غرب و... تحوالتی در جامعهۀ ایرانهی به    
« زنهدان »ی نیز هویدا بود. در قانون مجازات عمومی، پیوست. نمود این تحوالت در قوانین کیفر
جهز در مهوارد   تر گفت  شهد، اعهدام به    طور ک  پیشب  عنوان مجازات اصلی پذیرفت  شد و همان

استثنایی از منظر عموم رخت بربست و روش اجرای آن در مقایس  با دورۀ قاجار منحصر به  دار  
نگی در دورۀ پهلوی این اسهت که  در آن دوران،   زدن شد. اما انتقاد اصلی ب  بحث تحوالت فره

جامعۀ ایرانی با تحوالتی از باال ب  پایین مواج  شد  ب  این ترتیب ک  بسیاری از وجوه زنهدگی از  
واسطۀ نمادهای غربی بیهان شهد. پوشهش، سهینما، دانشهگاه و... بها       سوی دولت تغییر یافت و ب 
د، جایگزین شد. ب  سخن دیگر، تحهوالت ناشهی   های جامعۀ غربی بوفرهنگی ک  مبتنی بر ارزش

هها و  های آن زمان نبود، ب  همین دلیل جامع  ب  جستجو و احیای ارزشاز احساسات و ذهنیت
توان در وقوع انقهالب  باورهای خویشتن و تقابل با وضعیت موجود پرداخت. اوج این تقابل را می

رفت  بهود   ها و احساسات اجتماعی ازدستنوعی بازگشت ب  ارزشمشاهده کرد. انقالب ب  1941
 بازگشت ب  فرهنگ پیشین در تمام پدیدارهای اجتماعی ازجمل  مجازات آشکار بود.

پس از انقالب، جامع  تحت تأثیر فضای انقالبی و سدس به  دلیهل قهرار گهرفتن در شهرایط      
ن نشهان داد. در  شهکنا های شدیدی مانند اعدام در فضای علنی را در مقابل قانونجنگی، واکنش

آن دوران، جنگ تحمیلی باعث ایجاد این توق  شده بود ک  در فضایی ک  بسیاری از جوانهان در  
ویژه جرای  علی  مذهب و جرایمهی همچهون   اند، ارتکاب جرم، ب مقابل دشمن ب  شهادت رسیده

فردی بود  وج  تحمل نشود. از نظر جامعۀ زمان انقالب و جنگ، مجرمهیچقاچاق مواد مخدر، ب 
ها و احساسات اجتماعی را زیر پا گذاشت  و سزاوار مجازات شدیدی بهود. به    ترین ارزشک  مه 

تنها با مقاومهت اجتمهاعی   ها، ن شکنیهمین دلیل اجرای مجازات اعدام در تقابل با برخی قانون
ای مجهازات  شهد. درواقه ، اجهر   شد، بلک  در منظر عموم و با استقبال مردم مواج  میروبرو نمی

تهدریج جامعهۀ ایهران از فضهای     اعدام در منظر عموم زادۀ شرایط فرهنگی آن دوران بود. امها به   
ههای  انقالبی و جنگ فاصل  گرفت و تحوالت ارزشی و فرهنگی متعددی در احساسات و ذهنیت

های وجود آمد. از دهۀ هفتاد ب  این سو، با رشد آموزش عالی، گسترش اینترنت و رسان مردم ب 
جمعی، توسعۀ شبکۀ ارتباطات، ورود فزایندۀ زنان ب  بازار کار، رشد طبقۀ متوسهط شههری و ...   

های جامعۀ ایرانی تا حدودی تغییر پیدا کهرد. بها وقهوع چنهین تحهوالتی، اسهتفاده از       حساسیت
های شدید و در منظر عموم ب  بدبینی و انزجار نسبت ب  اجراکنندگان و حتی نسبت ب  مجازات

(. ایهن انزجهار که     14، ص 1912حکام شرعی در طبقات مختلف اجتماعی منجر شد )رهامی، ا
تهدریج بها تغییهر در نهوع و شهیوۀ اجهرای       هها بهود، به    ای از تحول در احساسات و ذهنیتنشان 

ویژه اعدام، تا حدودی کاهش یافت. عمدۀ این تحوالت ابتدا در رویهۀ قضهایی و بها    ها، ب مجازات
ش )من  اجرای مجازات در منظر عموم(، 1910مۀ ریاست وقت قوۀ قضائی  در سال ارسال بخشنا
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ش )عدم امکهان اجهرای مجهازات رجه  و تغییهر      1912سدس در قانون مجازات اسالمی مصوب 
ش )ممنوعیت اجهرای  1912مجازات لواط از قتل ب  اعدام(، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

اجرای احکام حدود، سلب حیهات، قطه  عضهو، قصهاص،      ۀامنینئآعلنی مجازات( و سرانجام در 
 های اعدام با رنج کمتر( نمود یافت.ش )توصی  ب  استفاده از روش1911مصوب  شالق و تبعید

ههای  تهرین تحلیهل  با اینک  تبیین فرهنگی از تحوالت اجرای مجهازات اعهدام یکهی از مهه     
انهد در قالهب   ای مخهالف سهعی کهرده   هه شناختی در فضای علمی کنونی است، اما دیدگاهجامع 
را ک  « های قدرتمجازات و فناوری»های نوین تبیین فرهنگی را ب  چالش بکشند. نظریۀ نظری 

اسهت   Max Weber))و مهاکس وبهر    (Michel Foucault)های میشهل فوکهو   برگرفت  از اندیش 
ت و تحهوالت در نهوع   ترین جریانی دانست ک  با رویکردهای فرهنگی در تعارض استوان قویمی

 داند.و اجرای مجازات را بازتابی از تغییر در ماهیت قدرت می
 

 و مجووازات یووۀنظر پرتووو در اعوودام مجووازات یاجوورا تحووول .2
 قدرت یهایفناور

هها،  های قهدرت، دگرگهونی در نهوع و شهیوۀ اجهرای مجهازات      بر اساس نظریۀ مجازات و فناوری
ها و احساسات جامع  نیست، بلک  تغییر در سهازوکارهای  ها، ذهنیتای از تحولِ حساسیتجلوه

ههای  کنترل محکومان و همچنین افراد جامع  ب  تناسب شهرایط اجتمهاعی اسهت. اگهر در دوره    
شد، نهاد قدرت به  چنهین روشهی از    ها بسیار خشن و همراه با شکنج  اجرا میگذشت  مجازات
ت مجازات در جوام  امروزی را نیز باید در کرد. ب  همین ترتیب، تغییر و تحوالخود حراست می

ترین متفکرانهی اسهت که  در حهوزۀ قهدرت و      همین راستا تفسیر کرد. میشل فوکو یکی از مه 
پردازی کرده است. هدف اصلی وی از تحلیهل تحهوالت مجهازات در    ارتباط آن با مجازات نظری 

دار فوکو در ارائۀ نظریۀ خود وامغرب، نشان دادن ظهورِ شکلی نوین از کنترل جامع  بوده است. 
ههای قهدرت تلفیقهی از    توان گفت، نظریۀ مجهازات و فنهاوری  ای ک  میگون ماکس وبر است  ب 

تبیینهی را از  « بوروکراسهی »و « عقالنیهت »های وبر و فوکو است. وبر با تشهریح مفهاهی  ِ  دیدگاه
 ت.وابست  اسشدت ب  آن دهد ک  فوکو ب فضای تحوالت دنیای مدرن ارائ  می

 

 . عقالنی شدن مجازات1. 2
شدن عبارت است از سامان دادن زندگی اجتمهاعی بهر پایهۀ شهناخت دقیهق      از نگاه وبر، عقالنی

منظور تحصیل کهارایی و بهازدۀ بیشهتر )فرونهد،     مناسبات میان انسان با ابزارهای در دسترس ب 
اسهت که  در جامعهۀ معاصهر،     ترین ویژگی عقالنیت در اندیشهۀ وبهر ایهن    (. مه 11، ص 1919
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رو، بشهر بهدون   اینهای انسانی غلب  کرده است. ازهای علمی و تکنیکی بر معارف و ارزشنگرش
سرعت در حال پیشروی است. ویژگی دیگر، ابزاری شدن عقالنیهت  توج  ب  غایتِ اعمال خود ب 

در جههت کسهب    کهارگیری ابهزار موجهود   است. ب  سخن دیگر، مالحظاتِ مربوط ب  چگونگیِ ب 
وبر معتقد بود ک  تمهام  (. 1، ص 1911اهداف مطلوب، وج  غالب کنش افراد است )منوچهری، 

عقالنهی شهده    ،ساالری و حتهی مهذهب  اقتصاد، حقوق، دیواناجتماعی، اع  از  های زندگیجنب 
شدن قرار دارد. دیگر سنتی وجود ندارد، همه    است. همچنین رفتار آدمی نیز در معرض عقالنی

وبر اگرچ  مفهوم عقالنیهت را بهیش از    .(11، ص 1909)آرون،  شده استبینیچیز فنی و پیش
(، بها وجهود ایهن،    21، ص 1914دههد )منهوچهری،   نشان مهی « های علمیپیشرفت»هر چیز با 

داند. از نگاه او آنچ  گسترش یافت ، کاربستِ تکنی  عقالنی شدن را پیشرفت حقیقی انسان نمی
کنی  و ابزار هرگز ب  معنای پیشرفت نیست )صالحی فارسانی و حاجی ناصری، است و توسعۀ ت

نگریسهت و انسهان را در بنهدِ    (  ب  همین دلیل وی با ناامیدی ب  این تحوالت می10، ص 1919
 (.90، ص 1914دید )منوچهری، های بوروکراتی  مدرن گرفتار میسازمان 1«قفس آهنینِ»

سازمانی ادارۀ عقالیی امهور و بخشهی از فراینهد کلهی عقالنهی      از نگاه وبر، بوروکراسی شکل 
عقالنیهت  »رساند. بوروکراسهی مظههر غلبهۀ    شدن است ک  کارایی را ب  بیشترین حد ممکن می

(. درمجموع، توسعۀ بوروکراسی 11، ص 1911بر زندگی انسان مدرن است )منوچهری، « ابزاری
 شناسهی و روانکهاوی  روان ،علومی چون پزشکیتولد پیشرفت تکنولوژی و با و عقالنیت در غرب 

و  2شناسهی جهرم بها ظههور   . شدت تأثیر گذاشهت نیز ب های عدالت کیفری سیست  آغاز شد و در
بازتهاب عقالنیهت در مباحهث کیفهری      ههایی که   دانش -مریکای شمالیاکیفرشناسی در اروپا و 

سهودمند و   عقالنیهتِ  ،اسهی شن. جهرم وقوع پیوسهت تحولی بنیادی در نهادهای کیفری ب  -بودند
(. Garland, 1990, Op. Cit: 185) درههای ارزشهی و اخالقهی که    گهرا را جهایگزین داوری  ههدف 

                                                           
معنا شدن زندگی، بر سرانجامِ گسترش عقالنیت ابزاری را گرفتار شدن انسان در مشکالت متعددی همچون بیو. 1

کسب داند. از نگاه او، ها از یکدیگر، سلطۀ بیش از حد تکنولوژی بر زندگی انسان و ... میاستفادۀ ابزاری انسان

نیت ابزاری است. اگرچ  عقالنیت راه تحقق پول، قدرت و لذتِ هرچ  بیشتر، سرلوحۀ انسانِ تحت لوای عقال

تواند معقولیتِ ارزشی این اهداف را توجی  کند. توسعۀ فزایندۀ عقالنیت بر گسترۀ این اهداف است، اما نمی

شمار و پیروی بشر از ابزارها شده است. از این پس هر فردی های بیزندگیِ اجتماعی باعث ایجاد وابستگی

وبر برای اینک  مفاهی  (. 104-100، ص 1910شود )فصیحی، ادغام می« ؤسس م»ناگزیر در این یا آن 

 رد. بکار میرا ب « قفس آهنین»گنجد ب  مخاطب القا کند، اصطالح یادشده و هرآنچ  را ک  در این حوزه می
نیهت،  باقر و پهاو  توان آغار این فرایند دانست. برای توضیح بیشتر، ر.و. شاملو،گر را میشناسی اثبات. ظهور جرم2

های پیشهروی آن در برخهورد   (، افتراقی شدن سیاست کیفری در پرتو پارادای  اثباتی و چالش1915مصطفی )
 .219، ص 1، شمارۀ 0با رویکردهای نوین، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 
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ای جایگزین نیروهای سنتی در امهر تحمیهل مجهازات شهدند. ایهن      سان، متخصصان حرف بدین
 صهل  شهد، فا ای اخالقی و ارزشی از مجازات محسوب مهی هرآنچ  ک  نشان جدید از  کارشناسان
 احساسهات  نهوعی حهاکی از ارتبهاط آن و   برابر مردم ک  به  در  مجازاتاجرای  درنتیج ، گرفتند.
 از سوی فقطفرایندی است ک  های نوین، مجازات زیرا از منظر دانش متوقف شد. ،بود اجتماعی

حتهی   شهود. بینی اعمال میکارشناسانی خاص و در جایگاهی ویژه و در جهت اهدافی قابل پیش
طهور   به  ایهن فراینهد   ،اسهت  بیان مسهتقی  و صهریح احساسهات اجتمهاعی     بدذیری  مجازاتاگر 

هها و سهایر   ها، میداندرآمد. دیگر خبری از گاری سیسازوکارهای بوروکرا ۀای در محاصرفزاینده
بلکه  نهادههایی بسهت  بها      ،شهدند، نبهود  عموم نمایش داده مهی منظر هایی ک  مجرمان در مکان

اگرچ  بر طبهق ایهن فراینهد، زنهدان به        (.Ibid, p. 186)د وجود آمدن ب ی خاصقوانین و مقررات
مجازات اصلی جرای  تبدیل شد، اما در همان موارد خاصی که  اعهدام وجهود داشهت، چگهونگی      
اجرای آن با تغییر بنیادی مواج  شد  مراس  و سکوی اعدام برچیده و مرگ از سوی متخصصان 

 شد.  می و با رعایت اصول علمی تحمیل

را نیهز بها    -ازجمله  مجهازات   -های علمهی که  نهادههای اجتمهاعی    وبر با تشریح این پیشرفت
دانسهت  را با سیست  عظی  عقالنیت و بوروکراسی دره  تنیده می 1«قدرت»دگرگونی مواج  کرد، 

(. ب  باور او، سرانجامِ فراینهد پیشهرفت تکنولهوژی در دنیهای مهدرن و      150، ص 1912)ابراهیمی، 
است ک  راه بازگشت ندارد. او نههادِ  « قفس آهنینی»توسعۀ نهادهای بوروکراتی ، گرفتار شدن در 

طور کلی قربانی عقالنیت ابهزاری  بیند. درواق ، وبر انسان را ب قدرت را نیز گرفتار در این جریان می
ن کیفهری  ههای مهدر  کننده نیز اسهیر در تکنیه   داند. از این منظر، مجازاتساختۀ دست خود می

است. در همین راستا، تاریخ تحوالت مجازات اعدام در امریکا حاکی از آن است پزشکی ک  نخست 
 نگرد.  ب  کم  جالد آمد، امروزه با تردید جدی ب  مشارکت در فرایند اجرای اعدام می

م دیوان عالی ایاالت متحده ب  عهدم مخالفهت مجهازات مهرگ بها      1110توضیح آنک  از سال 
تهر، بها   منظهور کشهتن انسهانی   ها به  درصد اعدام 19. از آن زمان بیش از 2اسی رأی دادقانون اس

عنوان ابهزار اعهدام، باعهث ورود بهیش از     تزریق کشنده انجام شده است. توسعۀ تزریق کشنده ب 
 .Fulkerson & Suttmoeller, 2008, p)پیش متخصصان پزشکی ب  فرایند اجهرای اعهدام شهد    

در جامعۀ پزشکی امریکا در مورد اینکه  آیها پزشه  بایهد در فراینهد اعهدام        . با وجود این(271
حضور پیدا کند یا خیر، اختالف نظر وجود دارد. گروهی بر این باورند حال ک  قرار اسهت کسهی   

                                                           
ر نهادههای حهاکمیتی و در   باید توج  داشت ک  مفهوم قدرت و اقتدار در اندیشۀ وبر متفاوت است. وبر اقتدار را د .1

ههای او اسهتنباط   انواع مختلفی شرح داده است، اما موضوع قدرتر بحثی است ک  شهارحان آثهار وی از دیهدگاه   
(، سوژه، اسهتیال و قهدرت، مترجمهان: نیکهو سهرخوش و افشهین       1912میلر، پیتر ): اند. در این باره، ر.وکرده
 .14دیده، چاپ اول، تهران: نشر نی، ص جهان

2. Gregg v. Georgia. 428 U.S. 153. 96 S. Ct. 2909. 49 L. Ed. 2d 859 (1976). 
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کشت  شود، اگر با حضور پزشکان و با درد کمتری بمیرد، بهتر از آن است که  در هنگهام مهرگ    
هها نشهان   (. از سوی دیگر، برخهی پهژوهش  210، ص 1911و هویل،  )هود دچار درد و رنج شود

، باعهث  1ویژه تغییر در شهیوۀ تزریهق کشهنده   های کشتن، ب اند ک  تالش برای اصالح شیوهداده
 های پزشکی غیراخالقهی و غیرانسهانی بهر روی برخهی از محکومهان شهده اسهت       ایجاد آزمایش

(Shah, 2008, p. 1101)های فراوان، سرانجام نسبت ب  وقوع پس از بحث . جامعۀ پزشکی امریکا
های متعهدد، پزشهکان را از حضهور در فراینهد     هایی واکنش نشان داد و طی بیانی چنین حرکت

اجرای مجازات اعدام من  کرد. انجمن پزشکی امریکا تصریح کهرده اسهت که  از نظهر اخالقهی،      
ههای  ن پرسهتاران و تکنسهین  پزشکان حق مداخله  در اجهرای اعهدام ندارنهد. همچنهین انجمه      

 (.Dieter, 2008, p. 809)های مشابهی نسبت ب  اعضای خود صهادر کردنهد   اضطراری نیز بیانی 
ش در خصهوص  1911نامهۀ سهال   آئین 51 ۀمادهایی در ایران نیز پس از تصویب چنین اعتراض

 اهدای عضو قربانیان اعدام آغاز شد.
اوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات چنانچ  محکوم د»دارد: بیان می 51مادۀ 

اعدام باشد و مان  پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجهرای احکهام کیفهری طبهق     
هایی از سوی جامعهۀ  پس از تصویب مقررۀ یادشده، اعتراض...«. نماید ک  دستورالعملی اقدام می

ای به  انتقهاد از ایهن    با صدور بیانیه  دانان صورت گرفت و رئیس جامعۀ جراحی پزشکی و حقوق
های اعتراضی جامعۀ پزشکی در امریکا و ایران نسهبت به  حضهور در    . این حرکت2ماده پرداخت

سهال  اجرای احکهام   نامۀآئین 51 ۀمادفرایند اجرای مجازات اعدام و همچنین نسبت ب  تصویب 
ر مقابهل نههاد قهدرت    تهوان نهوعی مقاومهت د   ش در خصوص اهدای عضو قربانیان را مهی 1911

توان اندیشۀ وبر را مبنی بهر اینکه  منطهق حهاک  بهر عقالنیهت ابزارگرایهی        دانست. بنابراین می
( بها ارجهاع به  مفهاهی      11، ص 1919ناپذیر است )صالحی فارسانی و حهاجی ناصهری،   برگشت

 قاومت در مقابل قدرت، تعدیل کرد.فوکویی، همچون م

 

                                                           
ترین موضوعات پیرامون مجازات اعدام است های تزریق کشنده نیز یکی از مه اکنون بحث جانشینه  .1

(Fulkerson & Suttmoeller, 2008, p. 279.) 
ستفاده از اعضای بدن محکومین ب  اعدام بسیار ا»...  بیانیۀ رئیس انجمن جامعۀ جراحی ب  این شرح است: .2

نها کم  چندانی ب  نیازمندان نخواهد کرد بلک  آبروی شدت نقدپذیر است و ن  ناخوشایند، مذموم و ب 
پیوند اعضاء را ک  با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی این مملکت کسب  ۀبرانگیز پدیداحترام

شخصاً کن  ک  د. اینجانب ... ضمن اعتراض شدید اعالم میال خواهد برؤد و زیر سشدت تهدیشده است ب 
ام نیز مذموم نخواه  بود و مطمئن  بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه ۀهرگز حاضر ب  استفاده از این شیو

 ن : ...«. د باشندر چنین احساسی شری  می
https://irimc.org/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9- 

https://irimc.org/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/42129/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D9%8A%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 . مقاومت در برابر قدرت2. 2
 ههای سیاسهی و اجتمهاعی   در نظریه  آن چیهزی اسهت که      بها فوکو متفاوت  نگاههوم قدرت در مف

راهبهردی  بلکه    زور و خشهونت، کهارگیری   محصول ب ن او  ۀ. قدرت در اندیششودبیان میمتعارف 
. از ایهن منظهر،   شهود ها و مانورهایی است ک  در جامع  اعمال میتاکتی  پیچیده و ناشی از اعمال

، دانشهگاه،  رس و نفوذ در مناسبات انسانی وجود دارد، قدرت ه  هست. در مد نوعی تأثیرهرجا ک  
کرد. در جوام  مدرن استراتژی حاک  ایهن اسهت    ردیابیتوان آن را و ... می، پادگان، زندان کارخان 

 های مطیه  ساختن انسان نهایی، هدف .اعمال شوند نوعهای متراهبرد ها در قالبِک  این ریزقدرت
)جوان جعفری، همهان، ص   های قدرت باشنددندهزمان ه  محصول قدرت و ه  چرخاست ک  ه 

طور معمول بسیاری از نویسندگانی ک  در صهدد تبیهین مفههوم قهدرت از منظهر فوکهو       ب . (1019
اند. اما میشهل فوکهو در یکهی از آخهرین     ای را ارائ  دادهنسبت پیچیدهاند، چنین تصویرهای ب بوده
نامۀ علمی وی اسهت  ک  ب  عقیدۀ برخی نویسندگان وصیت« سوژه و قدرت»های خود با نام  نوشت

کنهد مفههوم   ههای اخیهر سهعی مهی    (، بدون رد کهردن تعریهف  51، ص 1914)پارسانیا و یوسفی، 
بنهدی و  را تا حدودی روشن کنهد. بها توجه  به  نوشهتۀ اخیهرِ فوکهو که  درواقه  جمه           « قدرت»

ای از کنش ها است. قدرت، شیوهای میان کنشهای وی است، قدرت رابط گیری تمام کتابنتیج 
ههای قهدرت و   های آینده یا کنونی است. بیهان تفهاوت  های احتمالی یا بالفعل و یا بر کنشبر کنش

شهود،  کند  خشونت، بر بدن یا بر چیزها اعمال مهی تر شدن مفهوم آن کم  میخشونت ب  روشن
بندد. پس قطهبِ  را می« هاامکان»کند و تمام شکند، تخریب می  میکند، درهخشونت مجبور می
شهود،  تواند انفعال باشد و اگر این رابط  با مقهاومتی مواجه  مهی   فقط می آمیزمقابل رابطۀ خشونت

(  درحهالی که  رابطهۀ    524، ص 1911انتخاب دیگری جز دره  شکستن آن وجود ندارد )فوکهو،  
شهود(   )آن کس ک  قدرت بهر وی اعمهال مهی   « دیگری»ت: نخست قدرت با دو عنصر در پیوند اس

گر پذیرفت  شود و دوم اینک  در برابر رابطۀ قهدرت حهوزۀ متنهوعی از    منزلۀ سوژۀ کنشکسی ک  ب 
سهان، قهدرت   (. بهدین 520شود )همهان، ص  ها، اثرها و ابتکارات ممکن گشوده میها، واکنشپاسخ

های فهردی یها جمعهی    شود. منظور سوژهک  آزادند اعمال میهای آزاد و از آن حیث فقط بر سوژه
های گوناگون در برابر رابطۀ قدرت برخهوردار  های متعددی همچون انجام واکنشاست ک  از امکان

وجود ندارد  ماننهد جهایی که      1سوی  باشد، رابطۀ قدرتای قطعی و ی باشند. پس هرجا ک  رابط 
 (.  521برده در غل و زنجیر است )همان، ص 

گهذاران و محکومهانِ دربنهد در رابطهۀ     بنابراین، در سازوکارِ تحوالت اعدام، کنش میان قانون

                                                           
مجازات، ر.و. جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا و ساداتی، سید برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ ارتباط قدرت و  .1

 .1-91شناسی کیفری، مجلۀ پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، ص (، مفهوم قدرت در جامع 1915محمدجواد )
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مگهر   -مقاومت« امکان»طور معمول از گیرد، زیرا محکومان در راهروی مرگ ب قدرت جای نمی
انهد، به  اسهتثنای برخهی     برخوردار نیستند. افرادی ک  در صف اعهدام  -در حد شورش در زندان

های دانش« ابژۀ»طور معمول توان بروز کنش را ندارند. چنین افرادی ب  های حقوقی، ب تراضاع
اند. اما تقابل جامعۀ پزشکی امریکها و ایهران در مقابهل    نوین در استفادۀ مفید از بدن تبدیل شده

عنهوان  تحوالت نوین اعدام از این حیث در حوزۀ رابطۀ قدرت قابل تحلیل است که  پزشه  به    
 مقاومت برخوردار است. « امکانِ»شود ک  از آزادی و درنتیج  از ای شناخت  میسوژه

گهذار و ههر   اما پیش از ادامۀ بحث ممکن است این پرسش ب  ذهن خطور کند ک  آیا قهانون 
نهادی ک  امکان صدور مقرراتی را در خصوص چگونگی اجرای اعدام و استفاده از بدن قربانیهان  

واند در ی  سوی رابطۀ قدرت جای گیرد؟ ب  سخن دیگر، پرسش این اسهت که  آیها    تدارد، می
است؟ در پاسخ بایهد گفهت   « قدرت»های کنونی جامعۀ پزشکیِ امریکا و ایران در مقابلِ اعتراض

گذشت  برای مثال، برای « مقاومت»فوکو بر این باور است ک  برای شناخت قدرت باید از مسیر 
شهود  فهمد، باید آنچ  را ک  جنون و دیوانگی نامیهده مهی  می« عقل سلی »درو آنچ  جامع  از 

تحلیل کنی  و ب  همین ترتیب برای درو قهانون بایهد آنچه  را که  بزهکهاری و انحهراف تلقهی        
هها  های مقاومت و تالشطور کلی، برای درو روابط قدرت، باید شکلشود، بررسی نمایی . ب می

ههای پزشهکی   سان، اعتهراض (. بدین511تحلیل کنی  )همان، ص برای گسستن از این روابط را 
باشد. از این منظر، دهندۀ رابطۀ قدرت نیز میدر عین اینک  حاکی از مفهوم مقاومت است، نشان

منظور اجبار پزش  در فرایند اجرای اعدام و همچنین مجوز استفاده نهادهایی ک  مقرراتی را ب 
  .1کنند، در ی  سوی رابطۀ قدرت قرار دارندرا تصویب میاز اعضای بدن قربانیانِ اعدام 

ههای متنهوعی ظهاهر    البت  از نگاه فوکو، مقاومت در مقابل قدرت ب  تناسبِ شرایط در شکل
شود  مقاومت گاهی در قالب نافرمانی از حکومت و شورش علی  قواعد نظام اجتماعی پدیهدار  می
انین و مقرراتی است ک  نهادهای دولتهی تصهویب   شود و گاهی ب  شکل مخالفت در مقابل قومی
نامۀ مربوط ب  سازوکارهای اجرایی اعهدام و اسهتفاده از   ها ب  آئینکنند  همچنان ک  اعتراضمی
گیرد. گاهی نیز همچون جنون و بزهکهاری عهرض انهدام    های قربانیان در این سنخ قرار میبدن
ههای اسهتراتژی  مبهارزه جهای     ن در شهکل های آترین مصداقکند، اما شکی نیست ک  مه می
( ک  البت  قسمت اخیهر،  40  ب  نقل از پارسانیا و یوسفی، ، ص 990، ص 1910گیرد )فوکو، می

هها و  ههای خهود اعتهراض   موضوع تحقیق حاضر نیسهت. فوکهو همچنهین در برخهی از مصهاحب      

                                                           
توانند مصداقی از شایان ذکر است فوکو هرگز این موضوع را ک  دولت و سایر نهادهای سیاسی و حقوقی می .1

هایی ک  در مقابل نهادهای دولتی در ده  تنها رد نکرده است، بلک  با اشاره ب  مخالفت قدرت باشند، ن

دانست )ر.و. ها را با وجود شرایطی، مقاومت در مقابل قدرت میم در غرب انجام شده بود، برخی از آن1110

 ب  بعد(.  512، ص 1911فوکو، 
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دانهد. او در  مهی  ها با سیست  قضهایی در غهرب را مصهداقی از مقاومهت در برابهر قهدرت      مخالفت
ههای  دارد که  در پهسِ تنفهری که  از سیسهت      بیان می (Gilles Deleuze)مصاحب  با ژیل دلوز 
طهور  که  به    -موجهود در ایهن نههاد   « آمریهتِ »عدالتی، بلک  فقط بحث بیقضایی وجود دارد، ن 

فوکهو،   مهد نظهر معترضهان قهرار دارد. از نگهاه      -کنهد معمول ب  نام و ب  بهای مردم نیز عمل می
(. 00، ص 1914اسهت )فوکهو،   « قهدرت »مبارزه علیه  آمریهتِ سیسهت  قضهایی، مبهارزه علیه        

سان اعتراض جامعۀ پزشکی نسبت ب  آمریت موجود در مقررات مربوط ب  حضهور پزشه    بدین
توان در فرایند تزریق کشنده و همچنین در خصوص استفاده از اعضای بدن قربانیان اعدام را می

 تا تفسیر کرد. در همین راس
درمجموع، فصل مشترو قدرت در نگاه وبر و فوکو، فضا و روابطی است ک  در دنیای مهدرن  

وجود آمده است  روابطی ک  مبتنی بر دانش است و از نگاه اکثریت جامع  با بهازخورد  امروزی ب 
فاده از اکنون فرایندی اسهت که  اعهدام را بها اسهت     شود. قدرت ه اجتماعی مثبتی نیز همراه می

های جدید اعهدام، ماننهد تزریهق    دهد. استفاده از روشهای نوین موج  جلوه میدانش و فناوری
ههایی از تحهول در   عنهوان مصهداق  کشنده و همچنین استفاده از اعضای بدن قربانیان اعهدام به   

های اجرای اعدام، نتیجۀ سازوکارهای قدرت در دنیای مدرن است. امروزه تحهوالت کهالنِ   روش
ههای  های نوین، فضایی را ایجاد کرده اسهت که  سیسهت    بوروکراسی و تاختن ب  سوی پیشرفت

ها حاکی از اند. البت  تاریخ اعمال مجازاتها نیز دچار تغییر اساسی شدهعدالت کیفری و مجازات
وجود خواهد آمهد و بها تغییهر در شهکل     همبستۀ قدرت است و با آن ب « مقاومت»آن است ک  
ها نیز متحول خواهند شد. برای مثال، عقالنیتِ ابزاریِ حاک  بر سیست  کیفهری  اومتقدرت، مق

گونه  درد و رنجهی   ترین شکل ممکن و بدون ههیچ دنبال آن است ک  اعدام ب  سادهدر امریکا ب 
شده )مرگ بدون رنج جسمی( فراه  شهود. اگهر انجمهن پزشهکی     بینیاجرا و نتیجۀ ازقبل پیش

گرفت، بدون تردید توان آن را داشت تا راهکارههایی نهو   ن جریانِ مسلط قرار میامریکا نیز در ای
کهرد بهرای کهاهش    برای کشتنِ سری  و بدون رنج ارائ  دهد و از اعضای خود نیز درخواست می

دردِ قربانی در فرایند اجرا مشارکت داشت  باشند  اما برخالف این جریهان حرکهت کهرده اسهت.     
مهدت تسهکینی بهر رنهج     دانهد بها مشهارکت اعضهای آن در کوتهاه     می انجمن پزشکی از ی  سو

محکومان در هنگامِ مرگ است، اما از سوی دیگر متوجهۀ ایهن موضهوع اسهت که  مشهارکت در       
کشتن باعث استمرار آن خواهد شد. ب  همین دلیل در برابهر منطهق کنهونی حهاک  بهر اجهرای       

آن گذشهت، مفههوم پیچیهدۀ قهدرت در     تهوان از  مجازات اعدام مقاومت کرده است. آنچه  نمهی  
های وبر و فوکو است. ب  همین دلیل، گارلند اگرچ  از مفاهی  وبری و فوکهویی اسهتفاده   اندیش 
کند، اما در توضیح چرایی تحوالت مجازات اعدام در امریکها، قهدرت را به  مفههوم حکومهت      می

 دهد.هوم حکومت ربط میکند و دلیل اصلی تحوالت اعدام را ب  نهاد قدرت ب  مفنزدی  می
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 منزلۀ حکومت. قدرت به3. 2
از نظر گارلند، هر پرسش بنیادینی در مورد مجازات مرگ باید بر محور قدرت متمرکز شود. وی 

های شانزده  و هفده  میالدی، مجازات مرگ ب  دالیل متعددی مهورد  بر این باور است در قرن
ترین دالیهل  عدالت و حفظ طبقات اجتماعی از مه گرفت  برقراری نظ ، اجرای استفاده قرار می

شهد،  آن بود. اما آنچ  در هستۀ اصلی اعدام وجود داشت و درواق ، کارکرد اعهدام محسهوب مهی   
عنهوان مجهازات علیه  اشهخاص     سان اعدام، کمتر ب صیانت و حمایت از قدرت دولتی بود. بدین

نشهان دادن قهدرت مطلقه  و غلبه  بهر      شد، بلک  بیشتر ی  نیاز اساسی بهرای  درنظر گرفت  می
در آن دوران، اجهرای مجهازات اعهدام     (.Garland, 2011, p. 37)دشمنان داخلی و خارجی بهود  

داد. کوتهاه  وسیلۀ ی  تئاتر دراماتی  و حرکاتی نمادین، قدرت و اقتدار حکومت را نشهان مهی  ب 
ه بهود. امها بها ظههور     سخن آنک  اعدام، مراس  قدرت بود و ب  همهین منظهور هه  طراحهی شهد     
هها و سهرانجام   ملهت  -پادشاهانِ روشنفکر از اواخر قرن هفده  میالدی و سدس تشهکیل دولهت  

دموکرات، اعدام از ی  سو کاهش یافت و از سوی دیگر از منظهر   -های لیبرالگسترش سیاست
  (.Ibid, p. 43- 48)عموم پنهان شد 

ر بسهیاری از مهوارد در قلمهرو کیفهری و     گارلند معتقد است اگرچ  امروزه مجازات اعهدام د 
تحت سیطرۀ متخصصان سیاست جنایی قرار گرفت  است، اما این امر ب  معنهای آن نیسهت که     

های سیاسی قط  شده باشد. در مقایس  با سایر ضمانت اجراههای کیفهری   ارتباط اعدام با فرایند
د، اجهرای مجهازات اعهدام    شهون طور معمول بدون دخالت مستقی  افراد دولتی اعمهال مهی  ک  ب 

جمهور، فرمانهدار ایالهت و...   باالی دولتی مانند صدراعظ ، رئیسنیازمند تأیید برخی مقامات رده
 ,Ibid)کنهد  است. نتیج  آنک  مالحظات سیاسی همیش  نقش مهمی در خصوص اعدام ایفا می

p. 52)ونی امریکا را وابسهت   . ب  دلیلِ همین طرز تفکر است ک  گارلند بقای اعدام در جامع  کن
داند. از نگاه او آنچ  باعث شده ک  دولهت فهدارال و   ب  تحوالت سیاسی نیمۀ دوم قرن بیست  می

های متعددی هنوز مجازات اعدام را تحمیل کنند، فرهنگ خاص امریکهایی نیسهت، بلکه     ایالت
، 1911می غهازانی،  اعدام بناب  دالیل سیاسی و ساختار دولت امریکا ادام  پیدا کرده است )رست

(. گارلند برای اثبات مدعای خویش ب  فرایند اجرای مجازات اعهدام در سهایر کشهورها    599ص 
کند. از نگاه او، اگر اعدام امروزه با سرعت و گاهی همراه با رنهج و در منظهر عمهوم    نیز اشاره می

آن اسهت که     ب  دلیهل  -ک  در چین، ایران و عربستان سعودی چنین استچنان -شوداجرا می
 عنوان یه  ابهزار سیاسهی و کیفهری حفهظ کهرده اسهت       این مجازات هنوز قدرت خودش را ب 

(Garland, 2016, p. 106 .) اگرچ  استفادۀ سیاسی و کیفری از اعدام در کشورهایی ک  مجازات
کننهده در خصهوص   اند، غیرقابل انکار است، اما برای ارائۀ یه  توضهیح قهان    اعدام را حفظ کرده

والت مجازات اعدام در ایران، باید ب  این نکت  توج  داشت  باشی  ک  در چه  گفتمهانی قهرار    تح
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 داری  و روند تحوالت تاکنون چگون  بوده است. 
اند، با توصهیف  هایی ک  مجازات اعدام در ایران را از منظر نظریۀ قدرت بررسی کردههشپژو

و جمهوری اسهالمی، تغییهر در نهوع و شهیوۀ      های قاجاری ، پهلویساختار نهاد حکومت در دوره
، ص 1911انهد )سهاداتی،   ها را ب  تحوالت قدرت ب  مفههوم حکومهت ربهط داده   تحمیل مجازات

عقالنی شهدن  »(. اما از نظر نویسندگان این مقال  رویکرد 14، ص 1911  خزائی و خزائی، 112
تهری از  کننهده فوکو، توضهیح قهان    از نگاه« مقاومت»از منظر وبر و تلفیق آن با مفهوم « مجازات

دهد. تاریخ مجازات اعدام حاکی از آن است ک  تحهوالت  ویژه اعدام، ارائ  میها، ب تحول مجازات
های علمی و توسعۀ بوروکراسی است. از این منظر، نهاد شدت وابست  ب  پیشرفتاین مجازات ب 

ت. فراینهد توسهعۀ بوروکراسهیِ    قدرت خود نیز معلول شرایط جدیهدِ اجتمهاعی و اقتصهادی اسه    
عقالنی را خواه مثبت بدنداری  یا منفی، نهاد قدرت نیز با آن متحول شده، بنابر منطق حاک  بهر  

های نوین کشتن و ورود علوم پزشکی در فرایند آن عمل خواهد کرد. توصی  ب  استفاده از روش
ی این دیدگاه با رویکردهایی که   اجرای اعدام نیز همین رویکرد را تأیید خواهد کرد. تفاوت اصل

زند، آن است ک  نهاد قدرت، حتی ب  مفهوم تحوالت اعدام را ب  تحول در نوع حکومت پیوند می
سان، قدرت نهادی نیست که  از  حکومت، خودش نیز تحت تأثیر تحوالت مدرن قرار دارد. بدین

ههای  وسع  و پیشرفت در جنبه  ها تصمی  بگیرد، بلک  تبیرون ب  تحوالت بنگرد و با توج  ب  آن
 مختلف زندگی اجتماعی در طول زمان، هم  چیز را با دگرگونی مواج  خواهد کرد. 

ارتباِط نزدی  مجازات با نهاد قدرت ب  مفهوم حاکمیهت، به  ایهن معنها نیسهت که  تحهول        
ی گیرد، بلکه  قهدرت، مجهازات و سهایر نهادهها     ناپذیر قدرت نشئت میها از ارادۀ تخطیمجازات

واسهطۀ ظههور رویکردههای عقالنیهت و     زمان با تحوالت کالنی که  در اجتمهاع به    اجتماعی ه 
شوند. چنین فرایندی در تحوالت مجازات اعهدام از دورۀ  آید، متحول میوجود میبوروکراسی ب 

قاجاری  )نبود نهادهای بوروکراتی ( ب  پهلوی )آغهاز فراینهد توسهع ( آشهکار اسهت. به  همهین        
س از وقوع انقالب اسالمی، اگرچ  شهیوۀ اجهرا تغییهر نکهرد، امها تحهت تهأثیر فضهای         ترتیب، پ

ایجادشده و فروپاشی نهادهای بوروکراتی ، اعهدام تها حهدودی گسهترش یافهت و به  مه  عهام         
بازگشت. اما با فاصل  گرفتن از فضای انقالب و جنگ تحمیلی و توسهعۀ سهازوکارهای نهوین در    

تدریج، نخسهت در رویهۀ قضهایی و    ازتابی از رشد بوروکراسی، اعدام ب عنوان بکنترل بزهکاری ب 
سدس در قوانین متعدد، ازجمل  قانون مبارزه با مهواد مخهدر، کهاهش یافهت و در همهان مهواردِ       

مانده از منظر عموم خارج شد. ب  عبارت دیگهر، بها رشهد نهادههای رسهمی و بوروکراتیه ،       باقی
خود بازگشت. آخرین مرحل  از تحوالت اجرای اعدام تهاکنون  تحوالتِ مجازات ب  مسیر تاریخی 

مصهوب   اجرای احکام حدود، سهلب حیهات، قطه  عضهو، قصهاص، شهالق و تبعیهد        ۀنامینئآدر 
«. تالش برای کاهش درد و رنج جسمانی در فراینهد اجهرای اعهدام   »ش نمود یافت  است: 1911
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همچون روند تحوالت در امریکا باشهد.  رسد مسیر تحوالت مجازات در ایران نظر میدرمجموع ب 
دلیل اینک  سابقۀ تحوالت اجرای مجازات اعدام در امریکا بیش از ایران است، ب  میزان توسع  و 

ههایی که  گهاهی باعهث شهده اسهت       گهردد  پیشهرفت  های علمی در این کشهور برمهی  پیشرفت
تهر آمهد، حتهی    ک  پیشطور رویکردهای فلسفی و اخالقی ب  بوتۀ فراموشی سدرده شود و همان

اکنهون بها تصهویب    بحث استفادۀ ابزاری از اعضای بدن قربانیان نیز مطهرح شهود. در ایهران هه     
ش، 1911مصهوب   اجرای احکام حدود، سلب حیات، قط  عضو، قصاص، شالق و تبعید ۀنامینئآ

 این موضوع ب  صورت جدی مطرح شده است.
ی چنین تحهوالتی نشهان داد، بلکه  بایهد گفهت      توان قصد و نیتِ خبیثی را در وراالبت  نمی

های عقالنی هدفمند اسهتوار اسهت، در نتیجهۀ عوامهل متعهددی      توسعۀ بوروکراسی ک  بر کنش
ویژه تحهول فکهری   ازجمل  پیدایش نظام حقوق عقالنی، سلطۀ اقتصاد پولی، توسعۀ امکانات و ب 

زاده، رجی ازندریانی و قهرمهان   ب  نقل از گ01، ص 1912ب  سوی عالیق دنیوی است )بشیری ، 
شهود. در چنهین فضهایی،    (  امری ک  باعث تغییر در سازوکارهای قدرت نیز مهی 11، ص 1914

ها را مصهداقی از قهدرت دانسهت،    توان آنتمام نهادهای رسمی و اداری ک  با وجود شرایطی می
سان، نظهام عهدالت   . بدینبرداری را از مناب  خود داشت  باشندسعی بر آن دارند تا بیشترین بهره

عنوان ی  نهاد اداری مدرن بر منطق عقالنیت امروزی حرکت خواهد کرد. درنتیجه ،  کیفری ب 
ای عجیب نیست. استفاده از اعضای محکومان بر پایۀ همان منطقی توجیه   تصویب چنین مقرره
ترتیب، افزایش اند. ب  همین های بزرگ، سود و زیان خود را محاسب  کردهخواهد شد ک  شرکت

های حبس و حتی اعدام با درد و رنج کمتر هم  ها، استفاده از جایگزینو کاهش جمعیت زندان
و هم  بر طبق عقالنیت حاک  بر دنیای امهروز منطقهی اسهت. در دنیهای کنهونی بها توجه  به          

اد شهود. اقتصه  نوعی اسراف محسوب میپیشرفت عل  پزشکی، عدم استفاده از اعضای قربانیان ب 
نهد.  اهای عقالنی حاک  بر جههان کنهونی  عقالنی، سودِ هدفمند، نگاه ابزاری ب  انسان و... از مؤلف 

تنها راه ایجاد تغییهر در ایهن   « مقاومت»طور ک  فوکو هشدار داده است، در چنین فضایی، همان
بهط  معیارهاست. مقاومت در مقابل چنین عقالنیتی، مقاومت در مقابل منطقی اسهت که  بهر روا   

 اد حاکمیت نیز در آن گرفتار است.انسان امروز حاک  شده و نه
 

 نتیجه
تاریخ مجازات اعدام در ایران و امریکا حاکی از آن است ک  تحهوالت مجهازات اعهدام در ههر دو     
کشههور تحههت تههأثیر تغییههرات کههالن اجتمههاعی قههرار دارد. از یهه  سههو تغییههر در احساسههات و 

ترین دالیلهی هسهتند   تحوالت ایجادشده در نهاد قدرت مه  های جامع  و از سوی دیگر،ذهنیت
ها، دگرگونی در شیوۀ اجرای مجازات اعدام را تبیهین کهرد. از منظهرِ    توان با استناد ب  آنک  می
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داران رویکرد ، آخرین مرحل  از تحوالت مجازات اعدام، حذف آن است. طرف«رویکرد فرهنگی»
نگرند. آنان با استناد ب  وکارهای اجرای مجازات اعدام میبینی ب  تحول در سازفرهنگی با خوش

زمهان بها کهاهش خشهونت در سهایر      آمیز در فرایند اجرای اعدام، هه  های خشونتکاهش روش
های زندگی اجتماعی از ی  سو، و حذف اعدام در بسیاری از کشورها از سوی دیگر، ادامهۀ  جنب 

عنهوان  داننهد  جهایی که  سهرانجام حهبس به       یچنین فرایندی را درنهایت حذف کامل اعدام م
ترین سازوکارِ کنترل اجتماعی باقی خواهد ماند. از این منظهر، دگرگهونی در مجهازات،    متمدنان 

در نگاه جامعهۀ  « آزادی»تحولی طبیعی و در راستای احساسات بشری است و با توج  ب  ارزش 
مجهازات و  »ن( فراتهر رود. امها رویکهرد    تواند از فقدان آزادی )زنداکنونی، واکنش اجتماعی نمی

، تحول در مجازات اعدام را زادۀ پیشرفت در تکنولوژی و اسهتفادۀ ابهزاری از   «های قدرتفناوری
هها  داند. از این منظر، حتی اگر اعدام حذف شهود، تحهول در مجهازات   انسان در جامعۀ مدرن می

بهردای هرچه  بیشهترِ نههادِ     ر راستای بهرههای نوینِ عقالنیتِ ابزاری و هدفمند دبازتابی از شیوه
اکنون مجهازات مسهلط اسهت و ههر روز     قدرت از انسان است. بر طبق این نگرش، اگر زندان ه 

یابد، ب  دلیل عقالنیت ابزاری حاک  بهر تحهوالت اجتمهاعی و همچنهین     بیش از پیش توسع  می
 های سیاسی و اقتصادی قدرت از این مجازات است. استفاده

توان گفت ک  ههر دو رویکهرد هه  در ایهران و هه  در      تر بیان شد، میوج  ب  آنچ  پیشبا ت
هها در مقابهلِ مجهازات    ها و مقاومهت اند. البت  تردیدی وجود ندارد ک  تنشامریکا تأثیرگذار بوده

توان نشان داد. توضیح آنکه   می« های قدرتمجازات و فناوری»اعدام را تنها با تأکید بر دیدگاهِ 
هرچند نقش احساسات و ذهنیت جامع  در تحول سهازوکارهای اجرایهی اعهدام غیرقابهل انکهار      

ظاهر مثبت، توان آن را دارد که  تها   ها در مقابل تغییر و تحوالتِ ب «مقاومت»است، اما توج  ب  
حهال،  ههر های ورایِ تحمیلِ مجازات اعدام را روشن سهازد. در استفادهحدودی ماهیت برخی سوء

تهوان  طور کلی میترین نتایجی ک  ب از تبیین رابطۀ این دو دیدگاه با یکدیگر، یکی از مه  فارغ
شهناختِی تحهوِل مجهازات اعهدام در امریکها و ایهران اسهتنباط کهرد، تغییهر در          از بررسی جامع 

ههای گسهتردۀ   های مسلط پیرامون این مجازات است. توضیح آنک  مطالعهات و پهژوهش  گفتمان
های کشتن تا حدودی موجب انحراف در پرسش اصهلی دربهارۀ چرایهی    صوص روشکنونی در خ

ههها و نفهسِ وجههود مجههازات اعهدام اسههت. در اثههر حهاک  شههدن چنههین رویکردههایی، اسههتدالل    
اکنون در مقابلِ طور معمول متمرکز بر مخالفت با اصل مجازات اعدام بود، ه هایی ک  ب اندیش 

ی مجازات اعدام وجود دارد، رنگ باخت  اسهت. بهرای مثهال،    مباحثی ک  در حوزۀ چگونگی اجرا
گفتمان اصلی دیوان عالی ایاالت متحده و همچنین بسهیاری از مقهاالت علمهی در ایهن کشهور      
دربارۀ چگونگی اجرا است. چنین فرایندی درعمل باعث استمرار اعهدام خواههد شهد. بنهابراین،     

ها در ایران نیز بشود، تغییر ماهیت مباحث گیر پژوهشاکنون ممکن است گریبانخطری ک  ه 
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هایی همچون چگونگی اجرای مجهازات اعهدام،   پیرامون مجازات مرگ است. با مطرح شدن بحث
عدم نمایش مراس  اعدام در برابر دیدگان عموم، دخالت یها عهدم دخالهت پزشهکان، اسهتفاده از      

.، احتمهال تغییهر در حهوزۀ مطالعهات     بقایای اجساد قربانیان برای پیوند ب  بیمهارانِ نیازمنهد و..  
 مربوط ب  اعدام وجود دارد.
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