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ی آقای کابدن جزوه –مجازات اعدام "تر است که مارکس آن را با عنوان ای طوالنیی بخش نخست از مقالهاین مقاله ترجمه
برای این روزنامه نوشته بود.  تاریخ نگارش  2اش با نیویورک دیلی تریبیونی همکاریدر دوره 1"مقررات بانک انگلستان –

فوریه( این روزنامه به  18) 3695ی بود که در شماره 1853ژانویه  28مقاله نیز آمده،  انتهایاین مطلب، همان طور که در 
مکن است که م کندمیهای آماری در انگلستان و جاهای دیگر اشاره در این بخش از مقاله به برخی دادهمارکس چاپ رسید.  

ی امروزی مقاله اهمیت چندانی نداشته باشد، اما جهت حفظ روال منطقی مقاله ترجیح دادم که به خودی خود برای خواننده
هایی که در ][ قرار ها و عبارتهای آماری مزبور به پارسی برگردانم.  زیرنویساش به همراه دادهکه این بخش را در تمامیت

 اند.ه متن افزوده شدهاند، هنگام ترجمه بگرفته

ی نیویورک روزنامه بایگانیی کامل این مقاله در جلد یازدهم از کلیات آثار مارکس و انگلس آمده، و هم چنین در نسخه

 دیلی تریبیون نیز موجود است.

 نیکو پورورزان
 2020اکتبر 

                                                           
1 Capital Punishment. — Mr. Cobden’s Pamphlet. — Regulations of the Bank of England 
2 New York Daily Tribune 
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 در نکوهش مجازات اعدام
 

 است: عنوان نموده زیررا به قرار  مالحظاتی "ایغیرحرفه هایزدن-دار" عنوان زیر در مطلبی ژانویه 25مورخ  تایمزی روزنامه

ی زمانی گویا تا کنون به فاصله شده است که ظراین گونه ابراز ن اغلبهای علنی در این کشور، پیرامون اعدام"
آویز، حال یا به قصد خودکشی و یا بر حسب ی حلقکوتاهی پس از هر اعدام علنی، مواردی از مرگ نیز به شیوه

 ]علنی[ که اعدام باشد ءییسوتأثیرات بسیار  یبه واسطه باید [نظراین نقطه بنابر] کهامری  ؛رخ داده استتصادف، 
 3".بگذارد یبه جا ینابالغ شخص یا و بیماربر ضمیری تواند می شناخته شده مجرمیک 

                                                           
این شماره از روزنامه در  Amateur Hangingبا عنوان ی خویش اشاره نموده، این مطلب .  همان گونه که کارل مارکس در مقاله4، ص 1853ژانویه  25تایمز لندن،  3

اعدام،  ین مجازاتاین روزنامه در پلمیک خود بر علیه مخالف  مدت کوتاهی پس از انجام دو فقره اعدام علنی در شهر شفیلد بود. ی تایمززمان نوشتن مقاله  .درج شده بود
دو به که ظاهراً به خاطر ارتکاب به قتل در شفیلد اعدام شده بودند،  Waddingtonو  James Barbourهای به نام تندو  دار آویخته شدن بهی توضیح دربارهپس از 

در  برده ورنج می که به ادعای این روزنامه از اختالل روانی بوده George Palfreyمورد اول فردی به نام  . کنداشاره می نیز آویزی حلقبه شیوهمورد از مرگ 
آویز ، با حلقبر سر همین مسئله گو و بحثی طوالنی با بیماران دیگر-و-از گفت ، گویا پسپس از اعدام آن دو مجرم ویی تایمز، بنا به نوشتهبیمارستان روانی بستری بود.  

 بنا به مشاهداتی که این روزنامهکه  هبود John Antyای به نام ن چهارده سالهنوجوا کندی که این روزنامه بدان اشاره میاقدام به خودکشی نمود.  مورد دوم نمودن خود
 مجازات بهتا انتقادهای وارده  که تایمز لندن، با مطرح نمودن این دو مثال سعی داشتهکامالً مشخص است که سهواً اتفاق افتاده بود.   گویا مرگ وی ،شرح داده به تفصیل

 .اعتبار سازدکشیده و بی ء عام را به نحوی به استهزاءدر مال و به خصوص اعدام اعدام
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ای فرد دیوانه اولی ،نظر در نظر گرفتهگونه نقطهاین  تشریح برای شاهدبه عنوان به اصطالح  تایمز اردی کهمو از میان

آویز نمودن ، با حلق4باربور به نام یفرد محکوم اعدام پیرامونهای دیگر گو با دیوانه-و-در شفیلد است که گویا پس از گفت

 ظاهرا   ای است که او همنوجوان چهارده ساله [کندان اشاره میبد تایمزکه ] نیز مورد بعدیخود به زندگی خویش پایان داد.  

 خود را به دار آویخت.

دفاع از دکترینی بوده است که احتماال  هیچ انسان  ،از برشمردن این دو مورد نویسنده این است که غرض امر واقعیت

در حالی که مجازاتِ اعدام را به عنوان به اصطالح  ]این دکترین[ که زیراتوان یافت که به ذهن خود راه دهد، معقولی را نمی

همه  که این نمود تأکید دهد.  بایدگاهی آرمانی ارتقاء میستاید، مأمور به دار زدن را نیز به جایی جامعه میآخرین راهِ چاره

 شده است. عرضه "و معتبر مهم بسیار ژورنال"به اصطالح  یک یسرمقاله در

منتشر نموده ، دربر داردرا  1849سال  درروز  43 وقایع که توجه زیر را جالب هایداده ، اما،5رتایزراَدوَمورنینگ ی روزنامه

اما به درستی منطق  به شکلی بسیار تلخ آمد آن[های پیها و قتل و خودکشی]با در کنار هم نهادن تاریخ اعدام است که

 :بردزیر سؤال می به جدّا داری آن از مجازات اعدام را و جانب تایمزی اکانهسفّ

 قتل و خودکشی اعدام

 تاریخ اسم تاریخ اسم

Millan                                               20 مارس Hannah Sandles                             22 مارس 
M. G. newton                                  22 مارس 

Pulley                                                 26 مارس J. G. Gleeson                                   27 مارس 

 فقره قتل در لیورپول( 4)ارتکاب 

Smith                                                27 آوریل 2                         قتل و خودکشی در لستر     مارس 

Howe                                                31 آوریل 7                                        گرمابهکشی در سم مارس 
W. Bailey                                            8 آوریل 

Landick                                            9 آوریل J. Ward                                             13 آوریل 
 رساند()مادرش را به قتل می

Sarah Thomas                             13 آوریل Yardley                                              14 آوریل 
Doxey, Parricide                             14 آوریل 

J. Bailey                                            17 آوریل 
 کند()پس از کشتن دو فرزندش، خودکشی می

J. Griffiths                                   18 آوریل Charles Overton                             18 آوریل 

J. Rush                                         21 آوریل Daniel Holmsden                              2 مه 

                                                           
 .3ی نگاه شود به زیرنویس شماره 4

5 The Morning Advertiser 



4 

 

 

دهد که بالفاصله پس از هایی را نشان میخودکشی شمارگاه کند که این جدول نه تنهانیز تصدیق می تایمزتردید بی

آور است شمرد.  واقعا  شگفتیفجیعی را هم که بر همین قاعده رخ داده برمیهای بسیار اعدام مجرمین اتفاق افتاده، بلکه قتل

در آن غوطه  خود ای کهی وحشیانهآویزی را هم در دفاع از این ایدهبلکه حتّا دست ،نه تنها یک دلیل تایمزی که مقاله

 اساسبر  که تا ی مبناییریزپی بالد،خویش مین ای که به تمدّ در این جامعه حقیقت این است کهخورد ارایه ننموده است.  می

به طور   تردید بسیار دشوار خواهد بود.، اگر امر محالی نباشد، بیساخت ستوارمجازات اعدام را ات یا صالحیّ حقّانیّت بتوانآن 

دفاع شده است.  حال پرسشی  ]در دیگران[ ای برای ایجاد هراسابزاری برای تأدیب یا وسیله مثابهبه  غالبا   از مجازات کلی،

دیگران تنبیه نمود؟  افزون  هراساندنتوان فردی را برای تأدیب و یا آید این است که به چه حقّی میکه در این باره پیش می

دقیقا  بر خالف چنین  که کندبه بهترین وجهی اثبات می راهای آماری این واقعیت بر آن، تمامی شواهد تاریخی موجود و داده

 .و یا این که اصالح نماید بترسانداز زمان قابیل تا به امروز مجازات نتوانسته است که دنیا را  صوری،ت

تنها ، شده که از سوی هگل مطرح آن تربندی دقیقفرمول شکل د، تئوری کانت، به ویژه درنظر حقوق مجرّاز نقطه

 گوید:شناسد.  هگل میبه رسمیت می انتزاعی،به نحوی  ، البتهشأن انسانی رااست که  کیفریی نظریه

یا به ] زیرِ پا نهادن حقّ است.  ی شخصی مجرماقدامی بر اساس ارادهمجرم است.  ]مجازات[  حقّ مجازات "
شخصی خویش اعالم شده است.  جرمی  [ توسط مجرم به عنوان حقّ که عملی است] [به جرم دست زدنعبارت دیگر، 

ی است که خواست مجرم بوده، و در نتیجه اثبات حقّ  ست.  مجازات نفی این نفیا شود نفی حقّکه مجرم مرتکب می
 6"بوده و بر او توسط خودِ وی تحمیل شده است.

گاه موجودی را به جای او اسیر دست عدالت، ی هدف ومثابهبه  ممجر در نظر گرفتنی به جا هگل که امر این با توجه به

 ی کهحالدر   .باشد برخوردارجّه ظاهری موَ از بندی ویفرمول که دور از انتظار نیستپس  ،دهدارتقاء می مختار-خودآزاد و 

قوانین  به دیگر، اردمو بسیاری مانندهآلیسم آلمانی در این جا نیز، ، خواهیم دید که ایدهبندی را به دقت بشکافیمفرمولاگر این 

های انگیزه یبه همراه مجموعهرا  فرد بخواهیم بیش نیست اگر که میتوهّ دهد.  آیاآسمانی می اعتباریی موجود جامعه

کامال   "ی آزادِ اراده" یکبا  آورند،از همه سو بر او فشار می که ایپیچیده شرایط اجتماعی یمجموعه و به همراهاش، واقعی

فردِ مجرم است، چیزی جز بیان متافیزیکی قانون  ی خودِاراده این نظریه که گویا مجازات برآمدِ  !جایگزین سازیم انتزاعی

نیست که خواهان درآوردن چشم در برابر چشم، دندان در  - جویی با اِعمال مجازات به مثلتالفی حقّ - "قصاص"قدیمی 

ا گفته اگر بخواهیم به صراحت و با کنار نهادن تمامی تعبیر و تفسیره  باشد.برابر دندان، و ریختن خون در برابر خون می

نظر از صرفکه،  دفاع از خود در مقابل نقض شرایطی رایدر دست جامعه ب ایوسیلهباشیم، مجازات چیزی نیست به جز 

این  ]جا دارد که پرسیده شود که[ .  حال،شودمحسوب می ضروری  این جامعهبرای تداوم حیاتِ ،هاهای ماهوی آنگیویژه

                                                           
6 Hegel, Philosophy of Right 
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به  جاودانهت خود را به عنوان قانونی عیّبُ سُ شناسد، واد برای دفاع از خویش نمیجلّ ای است که ابزاری بهتر ازچگونه جامعه

 زند؟جار می "ترین ژورنال جهانمهم"به اصطالح  یوسیله

 گوید:، می8اشانسان و قوای فکریدر اثر عالی و پُربار خویش به نام  7آقای کتله

ها، زندان مخارج است که برای ایهزینه، شودآور پرداخت میاقالم بودجه که همواره و با انضباطی بُهت یکی از"
-و-ولد و مرگ-و-ای که رقم زادبه همان شیوه .... حتّا ممکن استیابد اختصاص میها و سکوهای اعدام چالسیاه

بینی کنیم که چند پیش ی مورد نیاز[منظور تعیین بودجه ]به نیز ان منوالهم دقیقا  به زنیم،میر ساالنه را تخمین می
 مواد شان آلوده خواهند کرد، چند نفر به جعل و تقلّب دست خواهند زد، چند نفرنوعانهمشان را به خون نفر دست

 "و غیره. کنندی قاچاق میسمّ

بلکه انواع  ،هامنتشر ساخت، نه تنها تعداد جرم 1829جرم که در سال  وقوعِ  احتماالتِ  حسابِ به واقع، آقای کتله، در 

 وجود که واقعیت را این  بینی نموده بود.انگیزی پیشدر فرانسه اتفاق افتاد، با دقت شگفت 1830که در سال  نیز مختلف آن را

را نبوده  مطرح ی مدرن بورژوایییک جامعه ای برایپایهشرایط  یک کشور آن قدرها به عنوان در نهادهای سیاسی معین

بندی سنی تعداد صد نفر از مشاهده نمود.  این جدول که توسط کتله گزارش شده، رده آماری زیر شاید بتوان در جدول

 کند:مقایسه می ،1822-24های سال یدر فاصله ،در کشور فرانسه را با صد نفر محکوم [ آمریکافیالدلفیا]شهر  محکومین در

 (فرانسهتعداد محکومین ) (فیالدلفیاتعداد محکومین ) محکومینسن 

 19 19 یک سال-و-زیر بیست

 35 44 یک سال تا سی سال-و-بیست

 23 23 سی سال تا چهل سال

 23 14 باالی چهل سال

 100 100 جمع

، هم از نظر میزان و هم در وقوع اشکال فیزیکی این پدیده وسیع، نظم معینی را یجرایم در مقیاس بررسیکه  حال، اگر

ی آویزد تا جا را برای عرضهرا به دار می یشمارکه مجرمین بی ،ادجلّ ودنبه جای ست ، آن گاهآشکار سازدبندی، از نظر طبقه

 ؟استاین جرایم  گاهتولیدگر و پرورش عمیقا  به تغییر سیستمی بیندیشیم که بایسته نیست کهآیا  باز کند، محصوالت تازه

..... 

 کارل مارکس
 (1853 هیژانو 28)لندن، جمعه، 

                                                           
7Lambert Adolphe Jacques Quetelet های مختلف در زمینه های بسیاریفرانسوی بود که پژوهش-شناس بلژیکیدان، آماردان، و جامعهشناس، ریاضیستاره

 شناسی و تاریخ علوم انجام داد.شناسی، ریاضیات و آمار، جامعههواشناسی، جمعیتشناسی، شناسی، مردماز جمله جرم
8 l'Homme et ses Facultés 


