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سازگاری مجازات با کرامت بشر

تاريخ دريافت59/7/8 :

تاريخ تأييد59/8/59 :

محمدحسین طالبی

«حق» مفهومی فلسفی است که از مقایسۀ صاحب حق و هدف مللدو یدا
مقصف متناسب انتزاع میشود؛ این مفهوم به معنای شایستگی است .انسدا دااای
دو نوع کرامت تکوینی و اکتسابی است ،زیرا دااای کماالت تکدوینی و اکتسدابی
است؛ به ازای مقفاا کرامتی که هر انسا دااد حقوقی بدرای او ثابدت مدیشدود؛
ااتکا جرم سبب از دست داد مقفاای کرامت مدیشدود .بندابراین ،مجدازات
انسا مجرم حتی دا شفیفترین داجه (مجازات مرگ) با کرامدت موجدود دا او
منافات نفااد .بر اسدا

معداا اسد می ،مسدوو یت تشد یص جدرم و تعیدین

مجازات متناسب با آ بر عهفۀ خفای متعال است.

واژگان کلیدی :حق ،کرامت تکوینی ،کرامت اکتسابی ،جرم ،مجازات.

* دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

*
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مقدمه

دا او ین مادۀ اع میۀ جهانی حقوق بشر بر این مللب تصریح شفه است کده
«همۀ انسا ها آزاد به دنیا آمفه و با کرامت و حقدوق مسداوی متو دف شدفهاندف».

1

مقصود از کرامتْ احترام و عزت است .فراوا گفته میشود که چو بشدر دااای
کرامت ذاتی است ،دااای اازش بوده و ،دا نتیجه ،دااای حقوق طبیعی است .بده
س ن دیگر ،گروه بزاگی از فیلسوفا حقوق معتقفنف معیاای که به د یل آ هدر
انسا دااای حقوق طبیعی است کرامت ذاتی اوست .این کرامدت ذاتدی قفاسدتی
است که آدمی به سبب انسا بودنش نسبت بده دیگدر اندواع حیواندات دااای آ
است .چنین قفاستی از نظر این دسته از فیلسوفا حقوق سبب وجود حدقهدایی
برای انسا شفه که به آنها حقوق بشر گفته میشود.
دا مقابل ،گروهی دیگر از فیلسوفا به م ا فت با نظریۀ گدروه اول پرداختده،
داشتن ویژگیهای طبیعی اا م ک اازش نمیداننف .پس ،این دسته از انفیشمنفا
کرامت ذاتی اا معیاا حقوق طبیعی بشر نمیدانندف؛ آنهدا مد کهدای دیگدری اا
توجیهکننفۀ حقوق بشر معرفی میکننف :برخی از آنها ،ماننف هابز 2و الک 3دا قر
 11می دی

(38,44

 )Milne, 1968:و نیز ماننف طرفدفااا دکتدرین قدانو طبیعدی

بهویژه فیندیس 3دا دواۀ

معاصدر (1980: 221

 ،)Finnis,قدانو طبیعدی اا مد ک

1. All human beings are born free and equal in dignity and rights.
2. Hobbes.
3. Locke.
4. Finnis.
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حقوق طبیعی دانستهانف و گروهی دیگر ،هماننف گویرث ،1دا پایدا قدر بیسدت ،
حیثیددت اخ قددی انسددا اا منش د توجیددهکننددفۀ حقددوق طبیعددی بشددر مددیداننددف
(1985: 235

 )Gewirth,و برخددی از دانشددمنفا مسددلما کرامددت اکتسددابی اا

توجیهکننفۀ حقوق بشر معرفی میکننف (مصباح یزدی.)833 :0831 ،
هف

این نگااش افزو بر اازیابی استفالل(های) گروه اول و گروه آخدر دا

بحث از کرامت انسا  ،به عنوا مبنای انسا شناختی حقوق بشر ،تبیین چندف امدر
است:
 .1حقوق طبیعی موجودات ،بهویژه انسا ها ،مبتنی بر مقفاا کرامت آنهاست؛
 .2مجازات انسا با کرامت او منافاتی نفااد؛
 .3مسوو یت تش یص جرم و تعیین مجازات متناسب با آ بدر عهدفۀ خدفای
متعال است.
دا این ااستا ،ابتفا چگونگی ساختهشف مفهوم حق اا بیا میکنی  .دا ادامده،
عناصر سازنفۀ آ اا نشا میدهی  .پس از آ  ،معنای حق اا بیا و اابلۀ حدق و
کرامت اا بر اسا

مبانی فلسفی حکمت متعا یه تقریر میکنی  .دا ادامه ،با تبیین

سازگاای مجازات با کرامت صاحبا حق ،دا صفد حل چا ش میدا موافقدا و
م ا فا کرامت ذاتی بشر به عنوا د یل موجهساز حقوق بشر برمیآیی  .دا پایا ،
خفای متعال اا بهعنوا تنها مسوول تش یص جرم و مقفاا مجازات مجرم معرفی
خواهی کرد.

1. Gewirth.
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 .1ساختار هستیشناسانه مفهوم حق

مفهوم حق دا دانش فلسفۀ حق ه به صوات مصفا و ه به صدوات اسد
مصفا بهکاامیاود .صوات مصفای آ  ،یعنی حق داشتن ،از نوعی اابلده میدا
صاحب حق و امری ،که موضوع و متعلق حق است ،حکایدت مدیکندف .حدق دا
شاکلۀ اس مصفا هما موضوع حق است که صاحب حق دااای آ است.
برای شناخت حق ،ن ست ،آ اا با نگداهی هسدتی شناسدانه بده چهدااچو
وجودیِ محکیِِّ مفهوم حق براسی میکنی تا معلوم شود ساختاا وجودیِ مفهدوم
حق چه نوع ساختاای است.
برای اینکه بتوا ساختاا وجودی مفهوم حق اا براسی کرد بایف به دو پرسش
زیر پاسخ داد:
پرسش اول .مفهوم حق به حاظ منلقی چه نوع مفهومی است؟ آیدا مفهدومی
جزئی است یا کلی؟
بر اسا

قواعف عل منلق ،اگر کاابری یک مفهوم بر بدیش از یدک مصدفاق

محال باشف ،آ مفهومْ جزئی است (ساوی ،بيتاا38 :؛ مظفار .)98 :0831 ،پرواضدح
است که مفهوم حق دا هر دو قا ب معناییاش (سیاق مصفای و اس مصدفای)
مفهومی کلی است ،نه جزئی ،زیرا مدیتواندف دااای مصدفاقهدای فدراوا باشدف.
حقوق م تلفی که صاحبا حق داانف ،مثل حق حیات ،حق آزادی و حق امنیدت،
همگی مصادیق م تلف حق هستنف .پس ،حق ،به اصل ح منلقداندا  ،مفهدومی
کلی است ،نه جزئی.
پرسش دوم .مفهوم حق به حاظ فلسفی چده ندوع مفهدومی اسدت؟ مداهوی
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است ،منلقی است یا فلسفی؟
دا پاسخ به این پرسش ،ابتفا ،انواع م تلف مفاهی کلی اا دا فلسدفه براسدی
میکنی و ،آنگاه ،به تحلیل مفهوم حق میپردازی
با نگاه دقیق به محکى مفاهی کلى مىتوا آنها اا به سده دسدته تقسدی کدرد.
(مصباح یزدی ،0839 ،ج)0

مفهوم کلى از دو حال خااج نیست:
ا ف .قابل حمل بر اموا عینى (غیرذهندی) اسدت ،یعندى اتصدا

آ خدااجى

است ،چنا که مفهوم «انسا » که بر افراد خااج از ذهدن ،مثدل حسدن و فاطمده،
اط ق مىگردد و نیز چنا که مفهوم «علت» که دا مواد افراد خااج از ذهن ،مثل
آتش وقتی چیزی اا میسوزانف ،بهکاا میاود.
ب .تنها بر مفاهیم و صورتهاى ذهنى حمل مىشود ،يعنى اتصاف آن ذهنىى
است ،مانند مفهوم «نوع» 1كه در ذهن ،صفت ماهیت افراد همنوع (متفقۀ الحقیقۀۀ)
میشود .در چنین مفاهیمی ،محكی مفهوم كلی همىواره مووىودذ ذهنىی اسىت؛
چنین مفهومی يكی از عناوين مووود در علم منطق است .به اين دلیىل ،بىه ايىن
دسته از مفاهیم «مفاهیم منطقی» گفته مىیشىود؛ مفىاهیمی از قبیىل مفهىوم نىوع،
ونس ،فصل ،نقیض و عكس مفاهیم منطقیاند.
نوع اول مفاهیم ،يعنی مفاهیمی كه بر اشیاذ خاروی حمل میشىود (صىورت

 .1در علم منطق به امثال مفهوم انسان كه ماهیت افراد همنوع ،مانند حسن ،فاطمه ،مهدذ و
زينب ،را تشكیل میدهد «نوع» گفته میشود.
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الف) ،بر دو دسته است:

ا ف .1-مفاهیمی که ذهن بهطوا خودکاا از موااد خاص انتزاع میکنف ،یعندی
آ مفهوم انعکا

ذهنی مستقی از یک واقعیت خدااج از ذهدن اسدت .بده بیدا

دیگر ،ذهن ما دا مواجهه با موجودات حقیقی ،ماهیتهای جوهری و عرضی آنها
اا مستقیماً د یعنی بفو هیچگونه دخل و تصدرفی دا آنهدا د داک مدیکندف .بده
اینگونه مفاهی ْ مفاهی ِ ماهوی گفته میشود
همۀ ماهیتهای دهگانۀ ااسلویی د مقو ۀ جوهر و نه مقو ۀ عدر

د دا ایدن

دسته از مفاهی قراا داانف .برای نمونه ،مفهوم «جس » مفهومی ماهوی است که از
موجودات مادی مثل آ

و گیداه و حیدوا انتدزاع مدیشدود .و مفهدوم «کیفیدت»

مفهومی ماهوی است که از مصادیقی خاص ماننف انگها ،شکلها ،زیبداییهدا و
نیکیها بهدستمیآیف.
ا ف .2-گاهی یک مفهوم از نوعی مقایسه میا دو یا چنف واقعیدت خدااج از
ذهن بهدستمیآیف .محکیّ چنین مفهومی از سنخ ماهیت (جدوهری یدا عرضدی)
نیست بلکه حقیقتی است کده عقدل آ اا پدس از مقایسده دو یدا چندف واقعیدت
خااجی کشف و انتزاع مدیکندف .بندابراین ،چندین مفداهیمی دااای منشد انتدزاع
خااجی هستنف .به این مفاهی «مفاهی فلسفی» گفته میشود.
برای نمونه ،ذهن مفهوم «علیت» اا از مقایسۀ دو امر واقعی انتزاع میکندف کده
یکی از آنها به حاظ وجودی به دیگری وابسته است .مدث ً ،آتشدی کده دا حدال
سوزانف چو

است علت سوختن چو

بهشماامیاود ،زیدرا سدوختن چدو

وابسته به وجود آتش است ،که اگر آتش نباشف ،آ چدو

نمدیسدوزد .دا ایدن

سال هشتم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 93

مقایسه ،میا آتش و سوختن چو

33

اابلهای وجودی برقراا است که اابلۀ علیت

نامیفه میشود .دا این اابله ،سوختن چو

متوقف بر وجود آتش است .به ایدن

د یل ،به آتش دا این فرآینف «علت» و به سوختن چو

«معلول» گفته مدیشدود،

همچنا که اابلۀ میا آ دو «علیت» نام دااد.
کوتاه س ن آنکه مفاهی فلسفی ،ماننف مفهوم علت ،معلول و علیت ،از مقایسۀ
میا واقعیتهای خااجی [که دا مثال باال آتش و سوختن چو

بدود بدهدسدت

میآینف .محکیّ این مفاهی ماهیتها نیستنف بلکه نحوۀ وجود حقایقی هستنف کده
ذهن آنها اا با یکفیگر مقایسه میکنف.
تقریباً ،همۀ مفاهی کلی که دا دانشهای مربدو بده حدوزۀ علدوم اجتمداعی
(اخ ق ،حقوق ،سیاست ،جامعه شناسی ،علوم تربیتی و  )...بده کداا مدیاوندف از
سنخ مفاهی فلسفیانف ،یعنی ه واقعیتی خدااج از ذهدن دااندف و هد از ندوعی
مقایسه فهمیفه میشونف( .ر.ک .مصباح یزدی 08 :0831 ،و )83-89

مفهوم «حق» نیز دا گفتما حقوق از این قاعفه مستثنا نیست .این مفهوم ،چه
به صوات مصفای و چه دا سیاق اس مصفای ،مفهومی فلسدفی اسدت .بدرای
تبیین فلسفی بود (نه منلقی بود و نه ماهوی بود ) مفهدوم حدق ،الزم اسدت
چگونگی ساخته شف این مفهوم نزد عقل براسی شود .از این ااه میتوا ااکا
سازنفۀ مفهوم حق اا نیز شناسایی کرد.
 .2عناصر سازندۀ مفهوم حق

دانستی مفهوم حق مفهومی فلسفی است .عقل این مفهوم اا از نوعی مقایسده
میا یک موجود و هففی مللو

یا مقصفی متناسب بهدستمیآواد؛ عقل انسا

دا فرآینف این مقایسه به آ موجود هفففاا ،که بهطوا تکوینی (غیراختیداای) یدا
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تشریعی (اختیاای) دا مسیر وصدول بده آ مقصدف و هدف

قدراا دااد و دااای

شایستگی اسیف به آ است« ،صاحب حق» میگویدف و آ مقصدف متناسدب یدا
هف

مللو

اا «موضوع حق» مینامف.

1

موضوع حق هما حق دا سیاق اس مصفا است .از اابلۀ میا صاحب حق
و موضوع حق مفهوم حق داشتن (یعنی حق دا شاکل مصفا) بدهدسدتمدیآیدف.
برای نمونه ،تکامل برای هر انسا هففی مللو

اسدت .ازایدناو ،او دا زندفگی

خود با اختیاا خویش به دنبال تکامل بیشدتر اسدت .عقدل بدا سدنجیف انسدا و
هففش به این واقعیت پیمیبرد که تکاملْ حق اصیل هر انسا یعنی هف

غدایی

اوست .بنابراین ،هرآنچه که انسا اا به آ حق اصیل میاسانف حق تبعی انسدا
است .به این د یل ،اموای ماننف حفظ و ادامۀ حیات ،آزادی ،تعلی و تربیدت نیدز

 .1اگر صاحب حق مووودذ غیرمختار باشد ،عقل آن را با مقصد تكوينیاش كه نهايت
حركت ووهرذ آن مووود متحرک غیرمختار است مقايسه میكند و مفهوم حق را در اين
رابطه بهدست میآورد و به آن مووود نسبت میدهد .اما اگر آن مووود مختار باشد ،عقل او را
با هدف مطلوبش میسنجد و مفهوم حق را از رابطۀ میان آن دو انتزاع میكند .گفتنی است كه
هدف اين مووود مختار بايد مطلوب واقعی باشد ،نه پندارذ .مطلوب پندارذ يعنی آن امرذ
كه به خیال فاعل ،خیر و كمال شمرده میشود ولی خیر حقیقی نیست ،يعنی براذ او كمال
حقیقی به همراه ندارد بلكه او خیال میكند كه آن امر برايش كمالآور است .ناگفته نماند كه
مووودات مجرد از اين اشتباه مصوناند( .مصباح يزدذ ،1631 ،ج )111-99 :2مطلوب واقعی
يا عین تجلی كمال صاحب حق است (مثل تجلی كماالت مجردات تام) و يا كسب كمال

مفقود در او (مثل تكامل مووودات وسمانی)( .ر.ک .همان ،ج 111-116 :2و )161-162
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مللو

ومتناسب هدر

1

تحلیل باال ،عقل مفهوم حق اا از مقایسه کرد دو امر میسدازد و آ

اا بر مصادیق و نمونههای عینی ،یعنی واقعیتهای خااجی ،اط ق میکندف .ایدن
دو امر عبااتانف از:
 .1مووود هدفمندذ كه در مسیر رسیدن به هدف مطلوب يا مقصد
متناسب قرار دارد و سزاوار رسیدن به آن هدف يا مقصد است؛
اصطالحاً ،به آن مووود صاحب حق گفته میشود.
 .2هدف مطلوب يا مقصد متناسب با ووود صاحب حق كه موضوع حق
نام دارد.
بنابراین ،ااکا پیفایش این مفهوم عباات انف از مفهوم صاحب حدق و مفهدوم
موضوع حق (هف

مللو

صاحب حق یا مقصف متناسب بدا آ ) .هدیچ مفهدوم

 .1قید تناسب قیدذ توضیحی است :وقتی هدفی با مووود كمالوو تناسب داشته باشد ،آن
هدف كمال مطلوب و واقعی (نه پندارذ) براذ آن مووود كمالوو شمرده میشود و اين
مووود سزاوار رسیدن به آن هدف خواهد بود .در اين صورت ،آن مووود حق دارد به آن
هدف برسد .وگرنه ،اگر چنین تناسبی در كار نباشد ،آن هدف براذ اين مووود واقعاً مطلوب و
كمالآور نیست .ازاينرو ،آن مووود نسبت به آن هدفْ شايستگی و حقی ندارد .براذ نمونه،
بدن انسان بهگونهاذ آفريده نشده كه بتواند پرواز كند .پس ،پروازْ هدفی متناسب با بدن انسان
نیست و براذ او كمالی به همراه ندارد .به اين دلیل ،انسان نسبت به پرواز طبیعی شايستگی و
حقی ندارد.
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دیگری عق ً نمیتوانف از عناصر تشکیلدهنفۀ مفهدوم حدق باشدف .بدرایناسدا ،
نمیتوا ادعا کرد میا حق و تکلیف ت زم مفهومی وجود دااد.
 .3چیستی معنای حق

واژۀ حق دا حوزۀ گفتما حق بیش از یک معنا نفااد .به بیا دیگر ،واژۀ حق
مشترک معنوی است( .جوادی آملي )82-88 :0819 ،د یدل ایدن امدر آ اسدت کده
عنوا حق مقس انواع گوناگو حق قراا میگیرد .دا داندش منلدق ،ثابدت شدفه
است که مقس بایف دا همۀ اقسام خود با یک معنای ثابدت وجدود داشدته باشدف.
(یزدى ،بيتا23 :؛ مظفر )008 :0831 ،آ معنای ثابت چیست؟
نظریه های گوناگو دا تعیین معنای حق ه دا غر

و ه دا جهدا اسد م

بیا شفه است .حاصل مه ترین این نظریهها دو نظریه است .1 :نظریدۀ منفعدت
 .2نظریۀ انت ا

(یا سللنت).

1

2

نظریۀ منفعت حق اا به معنای سودی می دانف که نصیب صاحب حق میشود.
نظریۀ انت ا

د که دا غر  ،افزو بر این نام ،به نام قفات و اااده 3نیز خواندفه

میشود د هما نظریۀ سللنت است ،که برخی از فقیها مسلما نیز به آ اعتقاد
داانف .دا این نظریه ،حق به معنای سللۀ صاحب حق بر مکلف دا استیفای حدق
است .هر دو نظریه دااای کاستیهای گوناگو است (ر.ک .طااببي )0881 ،کده دا
اینجا از بیا آنها صر نظرو به نظریۀ مواد پدییرش دابدااۀ معندای حدق بسدنفه
میکنی .
1. Benefit/Interest theory.
2. Choice theory.
3. Power/Will theory.
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می توا گفت :واژۀ حق (غیرمقیف) دا گفتما حق به معنای «شایستگی داشتن
موجودی نسبت به چیزی» است .دا این تعریف ،مراد از «موجود» صاحب حق و
مقصود از «چیز» متعلق حق است که گاهی داشدتن یدک صدفت و گداهی انجدام
شف  ،انجام داد یا ترک کرد یک عمل است .همچنین ،مصفاق «چیز» دا ایدن
تعریف میتوانف هف

مللو

صاحب حق یا مقصدف متناسدب بدا وجدود آ یدا

مقفمات یکی از آ دو باشف( .طاببي ،0888 ،ص.)088
به نظر میاسف این تعریف از واژۀ حق ه جامع همۀ مصادیق حدق اسدت و
ه موااد غیرمربو به حق اا از قلمرو حق خااج میکنف .براسا

این تعریدف،

همۀ صاحبا حق شایستگی و یاقتِ داشتن موضوع و متعلق حق اا داانف .فرقی
نمی کنف که صاحب حق مجرد باشف یا مادی ،دااای حیات باشف یا بیجا  ،م تاا
باشف یا مجبوا .همچنا که برترین موجود دا جها  ،یعنی خفا ،بدرخ

نظریدۀ

منفعت دا غر  ،میتوانف دااای حق باشدف ،پسدتتدرین موجدود دا جهدا نیدز
می توانف شایستگی چیزی اا داشته باشدف .همچندا کده موجدود کامدل م تداا اا
میتوا صاحب حق دانست ،موجودات بیاختیاا نیز ،برخ
دا غر

(و برخ

نظریۀ قفات/اااده

نظریۀ سللنت دا فقه اسد می) ،مدیتوانندف صداحب حدق

باشنف .پس ،الزمۀ یاقت داشتن صاحب حق م تاا بدود وی نیسدت .ازایدناو،
ع وه بر کودکا و حیوانات ،گیاها و جمادات نیز دااای حق هستنف.
همچنین ،همۀ انواع حق داخل دا این تعریدف هسدتنف .فرقدی نمدیکندف ایدن
حقوق واجب االستیفا باشنف  ،یعنی اسقا آنها جایز نباشف ،مثل حق حیات بشدر،
یا اینکه جایز االستیفا باشنف ،یعنی اسقا آنهدا جدایز باشدف ،مثدل حدق دایافدت
دستمزد .به بیا دیگر ،حقیقت شایسته بود ه با عفم سلله صاحب حق بر حق
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خویش ،یعنی عفم جواز اسقا حق ،سازگاای دااد و ه با سللۀ صاحب حق و
جواز اسقا حق .دا واقع ،شایستگی بده منز دۀ جدنس بدرای حدقهدای واجدب
االستیفا و غیر واجب االستیفا است.
بنابراین ،هماننف حقوق جایز االستیفا ،دا ماهیت حقوق واجدب االسدتیفا نیدز
نوعی شایستگی و یاقت برای صاحب حق دا داشتن وصدفی یدا انجدام داد یدا
ترک کاای یا انجام شف کاای برای او م حظه میگردد .مث ً ،وقتی مدیگدویی
حق حیات یکدی از حقدوق الزم و واجدب االسدتیفای بشدر اسدت ،بده یاقدت و
شایستگی او نسبت به داشتن حیاتی مادی اشااه کرده ای که تا پایا عمدر الزمدۀ
وجود جسمانی اوست.
کوتاه س ن اینکه وقتی گفته میشود کسی حقی دااد ،به معنای آ اسدت کده
او الیق است دااای وصفی باشف یا شایستگی دااد کاای بدرایش انجدام شدود یدا
کاای اا انجام دهف یا عملی اا ترک کنف .دا اینجدا ،یاقدت و شایسدتگی هد بدا
وجو

عمل یا زومِ داشتن صفت و ه با عدفم وجدو

یعنی به منز ۀ جنس وجو

و عفم وجو

آ دو سدازگاا اسدت،

تلقی میشود.

نکته قابل توجه این است که مفهوم شایستگی از تناسب میدا فاعدل ،فعدل و
هف غایی یا مقصف متناسب با وجودش بهدسدت مدیآیدف ،خدواه فاعدل ،یعندی
موجود صاحب حق ،م تاا باشف و خواه نباشف .اگر صاحب حق موجودی م تاا
د یعنی دااای اااده د باشف ،هف او علت غایی انجام فعل است .اما اگر صداحب
حق موجودی م تاا نباشف ،چنانچه مقصف حرکتش متناسب بدا وجدود او باشدف،
میتوا وی اا دااای حدق دانسدت .توجده شدود کده مقصدف حرکدت دا فاعدل
غیرم تاا غایت فعل است ،نه علت غایی آ .
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 .4رابطۀ حق و کرامت

دانستی حق هما شایستگی صاحب حق برای اسیف به هدف

مللدو

یدا

مقصف متناسب با وجود اوست .دا این مقام ،پرسش مه دیگر آ است کده چدرا
انسا ها دااای حقوق طبیعی هستنف؟ به س ن دیگر ،د یل توجیهکننفۀ حقوق بشر
چیست؟ چه امری سبب شفه است انسا ها این شایستگیها اا داشته باشنف؟
پاسخهاذ گوناگونی به اين پرسش داده شده است .مشهورترين آنها اين پاسخ
است كه ووود انسان داراذ كرامت يعنی داراذ عزت و احترام است.
انسا به د یل داشتن خصوصدیات متمایزکنندفۀ او از دیگدر اندواع حیواندات،
گیاها یا جمادات دااای احترامی خاص نسبت به آنهاست .ویژگیهایی همانندف
داشتن عقل ،توا س ن گفتن ،اجتماعی بود و دواانفیشی ،اموای هستنف که دا
دیگر انواع جانفااا (حیوانات و گیاها ) یا بیجانا وجود نفااد .این ویژگیهدا
سبب بلنفی مرتبۀ وجودی انسا از دیگر موجودات مدادی شدفه اسدت .بلندفی
مرتبۀ وجودی بشر نوعی شرافت اا دا نوع انسا به همراه دااد .چنین شدرافتی د
که هما کرامت ،عزت یا احترام است د به انسا  ،از آ جهت که انسدا اسدت،
شایستگیهایی طبیعی اا داده که به آنها حقوق طبیعی میگویی .
جک دانلی 1و گریگوای والستو  2از دیگر پژوهنفگا طرففاا این نظریه دا
غر

مشهواترنف .دانلی میگویف« :حقوق بشر برای تد مین بهفاشدت و سد مت

بشر نیست ،بلکه ما بدرای حفدظ کرامدت بشدر بده آ نیازمندفی  ،بدرای داشدتن

1. Jack Donnelly.
2. Gregory Vlastos.
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زنفگی ای دا ش
(1989: 17

انسا  ،حیاتی که بفو وجود این حقوق یتی دا آ نیسدت».

 )Donnelly,وی نظریۀ خدود اا دا بدا

کرامدت ذاتدی بشدر «نظریدۀ

سازنفل حقوق بشر» 1نامیفه است .او همچنین اعتقاد دااد :کرامت و عزت شد
بشر حقوق بشر اا تو یف میکنف ،به طوای که انکداا ایدن حقدوق مسدتلزم انکداا
انسانیت بشر است .بنابراین ،تنها ااه شناخت حقوق بشر آ است که ما به وسیلۀ
دانش انسا شناسی فلسفی ،ذاتِ دااای کرامت بشر اا بهخدوبی شناسدایی کندی .
()Donnelly, 1985: 31
آ دسته از مسلمانانی که از نظریۀ کرامت ذاتی بشر حمایت مدیکنندف ،بدرای
تحکی اأی خویش ،به آیۀ هفتاد سواۀ اسراء دا قرآ کری استناد میکننف« :وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِیۀر
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً؛ ما فرزنفا آدم اا احترام کردی و آنها اا دا خشکی و دایا بده
پیش بردی و اوزی های پداکیزه بده آنهدا علدا کدردی و آنهدا اا بدر بسدیاای از
آفریفگا برتری دادی ( ».فریمن 13 :0881 ،و [ 081 -003طرازکوهي]؛ ایاازی:0838 ،
98؛ هاشمزاده هریسي13-19 :0833 ،؛ راسخ839 :0833 ،؛ هكي)21-23 :0838 ،

مفسرا قرآ کری جملگی دا تفسیر این آیه اتفاق نظر داانف که بزاگفاشدت
انسا از ااه اعلای ویژگی های منحصدر بده فدردی اسدت کده خفاوندف دا میدا
موجودات مادی فقط به انسا ها داده است .داشتن عقل ،یعنی قوۀ انفیشه ،سرآمف
همۀ موهبتهای طبیعی است که خفای متعال دا آغاز آفرینش هدر انسدا بده او

1. Constructivist theory of human rights.
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علا کرده است.
پیروا نظریِ کرامت ذاتی بشر بر این باوانف :بده د یدل آنکده داشدتن عقدل و
برخی دیگر از نعمت های ابانی جزء جفاناپییر ذات همۀ آدمیا است ،همۀ افراد
انسا هموااه به د یل برخدواداای از ایدن موهبدتهدای طبیعدی دااای اازش و
کرامت ذاتیانف( .جوادی آملي )038-030 :0819 ،براین اسا  ،الزمۀ اعتقاد آنها بده
کرامت ذاتی اموا زیر است:
اوالً ،انسا ِ بیکرامت ،یعنی آدم بیاازش ،وجدود خدااجی ندفااد .بده تعبیدر
دیگر ،همۀ افراد بشر صاحب کرامتانف.
ثانیاً ،کرامت ذاتی دا افراد کاهش یا افزایش نمییابف.
ثا ثاً ،مقفاا کرامت ذاتی انسا ها تقریباً به یک انفازه است ،زیرا همۀ آدمیا دا
خصوصیتهای طبیعی تقریبا هماننف یکفیگر خلق شفهانف.
حاصل آیه باال آ است که خفای متعال به انسا امکاناتی علا کرده که دیگر
موجودات مادی فاقف آ امکاناتانف .به این د یل ،خفا انسا اا بر آ موجدودات
برتری داده است .بنابراین ،انسا به د یل چنین ظرفیتهایی که دا ذاتدش وجدود
دااد ه کرامت دااد و ه دااای حقوقی طبیعی به نام حقوق بشر است.
چنانچه کرامت ذاتی بشر معیاا حقوق بشر باشف ،همۀ حقهای طبیعدی بدرای
همل افراد انسا با هر داجهای از کماالت یا نقایص ثابت میشود .براین اسا ،
هرگونه مجازاتی که م ا ف کرامت بشر باشف ،ممنوع خواهف بدود .بدرای نمونده،
اعفام انسا مجرم امری برخ

کرامت ذاتی او و ضایعکننفه یکی از مه تدرین

حقوق طبیعی بشر ،یعنی حیات مادی او ،است.
دا مقابل ،دانشمنفانی که نظریۀ کرامت ذاتی اا مردود میدانندف ابهدامِ مفهدوم
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کرامت و نامعین بود نمونههای واقعی آ اا کاستی این نظریه معرفی مدیکنندف.
برای نمونه ،مایکل فریمن 1اعتقاد دااد مفهوم کرامت ذاتی مفهومی مبه است که
دا مقام تش یص مصادیق آ اخت

زیادی پیش می آیف .سؤال او این است :بدا

وجود چه اموای کرامت و احترام انسا حفظ میشود؟ به بیا دیگر ،انجدام چده
کااهایی سبب هتک حیثیت و بدیاحترامدی انسدا و از دسدت افدتن کرامدت او
میشود؟ (فریمن )029 :0881 ،ابهام دا مفهوم و مصفاق کرامت سبب شدفه اسدت
تا برخی از حقوق به عقیفۀ بعضی از طرففااا نظریۀ کرامت ذاتی بشر دا شدماا
حقوق بشر باشف ،اما آ حقها دا نظر دیگدر طرفدفااا ایدن نظریده از مصدادیق
حقوق بشر نباشنف.
دا میا انفیشمنفا مسلما نیز ،برخی م ا ف نظریۀ کرامت بشدر بدهعندوا
د یل موجه ساز حقوق بشر هستنف .این افراد ،افزو بر انتقادهایی که به این نظریه
داانف ،معنای کرامت اا مبه دانسته و مصادیق آ اا زیر سؤال میبرنف( .مصاباح

یزدی .)838-830 :0831 ،به اعتقاد این گروه از انفیشمنفا  ،کرامدت ذاتدی انسدا
موجب اثبات حقوق نیست( .همان )889 :آنها ،با استفاده از برخی آیات قرآ  ،نوع
دیگری از کرامت اا ملرح میکننف که بههیچوجه ذاتیِ وجود انسا نیست ،بلکده
انسا با انجام داد کاا نیک و کسب تقوا آ ندوع احتدرام و عدزت اا بدهدسدت
می آواد .این نوع کرامت به کرامت اکتسابی معرو

است( .همان 833 :و  )889بده

عقیفۀ این گروه ،کرامت اکتسابی که از ااه تقوا بهدست میآیف م ک اازشدمنفی

1. Micle Freeman.
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انسا است ،نه کرامت تکوینی که دا نظریۀ پیشین ملرح بود.
این گروه از دانشمنفا مسلما به آیدۀ دیگدری از قدرآ دا سدواۀ حجدرات
استناد می کننف« :إِنَّ أَكْۀرَمَُممْ عِنۀدَ اللَّۀ ِ أَتْقَۀاكممْ ( ...حجارا)08 ::؛ بده داسدتی کده
گرامی ترین شما نزد خفاونف کسی است کده تقدوایش از دیگدرا بیشدتر باشدف».
مفهوم آیه این است که تقوا م ک کرامت است .بنابراین ،هرچه تقوا بیشتر باشدف
کرامت فزو تر میگردد( .مصباح یازدی )883 :0831 ،دا مقابدل ،اگدر کسدی تقدوا
نفاشته باشف ،یعنی نتوانف دا برابر وسوسههای شیلا و هواهای نفسانی خدود اا
کنترل کنف ،کرامت نفااد.
اگر کرامت اکتسابی و تقوا م ک حقوق طبیعی بشر باشف ،نده تنهدا مجدازات
ش ص مجرم م ا ف کرامت بشر نیست ،زیرا شد ص مجدرمِ بدیتقدوا کرامدت
(اکتسابی) نفااد ،بلکه حقوق بشر ه امری ذاتی و دائمی برای بشر ن واهف بود.
بر این اسا  ،تا وقتی انسا ها باتقوا هستنف ،دااای کرامت بوده و صاحب حقوق
بشر خواهنف بود .اما وقتی آنها بیتقوا شونف ،کرامت خود اا نیدز از دسدت داده و
حقوق بشر اا نیز از دست خواهنف داد.
 .5سازگاری کرامت با مجازات

برای حل چا ش میا موافقا و م ا فا کرامت ذاتدی بشدر ،بدهعندوا د یدل
موجهساز حقوق بشر ،الزم است به چنف اصل فلسفی توجه شود:
اصل اول .وجود خیر است :یکی از اصول مسل که دا دانش فلسفۀ اس می
به اثبات اسیفه است ،آ است که وجود خیر اسدت (ر.ک .ابانسایاا899 :0212 ،؛

صدرابدین شیرازی ،ب ،)13 :0838به این معنا که وجود کمال است .بر اسدا
اصل ،هر موجودی که دا جها هستی وجود دااد دااای کمال است.

ایدن
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اصل دوم .وجود بر عدم شرافت دارد :این اصل که بر اصل اول مبتنی است
میاسانف که وجود بر عفم شرافت دااد (صدرابدین شیرازی ،ب ،)232 :0838زیرا د
چنا که دا اصل ن ست گفته شف د «هستی» کمال بوده [و نیستی نقص اسدت و
کمال [بر نقص شرافت دااد .نتیجه می گیری که هر موجود تا زمانی که موجدود
است نسبت به حا ت عفمی که برایش تصوا می شود شدرافت ،یعندی کرامدت و
احترام ،دااد.
اصل سوم .وجود امری تشكیكي اسات :صدفاا مت هین از اصدل تشدکیکی
بود وجود نیز یاد میکنف( .صدرابدین شیرازی ،ابف )28-28 :0838مراد از تشکیک
دا اینجا تشکیک طو ی دا میا موجودات است و معنای تشکیک طدو ی کثرتدی
است که مابه االخت

دا آ به مابهاالشتراک برمیگردد .به بیا دیگدر ،دا میدا

موجودات ،کثرت طو ی وجود دااد .این تکثر به سبب اصل وجود اسدت کده دا
مراتب گوناگو با داجات م تلف صفق میکنف .امر مشترک (مابهاالشدتراک) دا
میا کثرتهای وجودی خودِ وجود است و همچنین ،امری (مابهاالخدت

) کده

سبب تمایز این کثرتها میشود نیز مراتب شفت و ضعف وجود است .برخی از
موجودات دا کمال وجودی از برخی دیگر قویتر هستنف.
از انضمام این سه اصل فلسفی نتیجه میگیری که کرامت موجود کامدل بدیش
از کرامت موجود ناقص است .به بیا دیگر ،به دنبال اصدل تشدکیک دا وجدود،
اصل تشکیک دا کمال و نیز اصل تشکیک دا کرامت (شرافت و احترام) بهدست
میآیف.
اصل چهارم .موجودا :برای نیل به هاد

مللاوب و م ااسا

خاویش
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حقاند :مفاد این اصل د که دا فلسفۀ حق ثابت میشود د آ اسدت کده

همۀ موجودات جها برای اسیف به هف

مللو

یا مقصدف متناسدب خدویش

دااای حق هستنف( .طاببي)013-011 :0888 ،

با توجه به این چهاا اصل فلسفی بهدست میآیف کده هدر موجدود بده اندفازۀ
داجۀ وجودی خود ه دااای احترام ،یعندی کرامدت ،و هد دااای حدق اسدت.
گفتنی است این حق و احترام تا زمدانی ادامده دااد کده آ موجدود دا مسدیر آ
هف

متعا ی که برای آ خلق شفه است قراا داشته باشف .به س ن دیگر ،خفای

متعال موجودات اا با کما ی خاص برای اسیف بده هدففی متعدا ی یدا مقصدفی
متناسب با وجودشا آفریفه است؛ این وجود خاص تدا زمدانی کده دا مسدیر آ
هف

و مقصف قراا داشته باشف دااای کمال ،احترام و حق است .اگر موجودی از

آ مسیر اصلی تکامل منحر

شود ،بده اندفازۀ انحدرافش حقدوقش اا از دسدت

می دهف ،چو پیش از آ  ،کرامتش اا به هما انفازه و کما ش اا به هما مقدفاا
از دست داده است.
برای نمونه ،گیاها  ،به د یل آنکه دااای وجودنف ،دااای کمال بوده ،نسبت بده
نیستیِ متصوا آنها ،دا ظر

عفم ،شرافت یعنی کرامت داانف .خفای متعال برای

هر گیاه هففی دا آفرینش دا نظر داشته است و بر اسدا

آ هدف  ،دا وجدود

گیاها  ،نفس نباتیِ داانفۀ قوا و ظرفیتهایی قراا داده است تدا آنهدا دا حرکدت
جوهری خود به طوا طبیعی به مقصف آ حرکت برسنف .این دسدته از موجدودات
مادی ،هماننف دیگر موجودات ،برای اسیف به هف

متصوا دااای حدق طبیعدی

هستنف .دا دانش فلسفۀ حق ،به این حقوق حقهای طبیعی گیاهی (نبداتی) گفتده
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می شود .بنابراین ،گیاها نیز چو دااای وجود و کمالاندف ،دااای احتدرام بدوده،
بههیچوجه ،نبایف حقوق آنها اا زیرپا گیاشدت .ازایدناو ،مدیتدوا گفدت :د یدل
موجه ساز این حقوقْ کرامتی است که هر گیاه دا ذات خود دااای آ است و بده
د یل این کرامت نمیتوا حقوق آ اا ضایع ساخت.
فر

کنی داختی چنف سال به طوا متوا ی دااای میدوه بدوده اسدت .اوشدن

است که دا این سالها کماالت نباتی دا آ داخت به انفازۀ ممکن وجود داشدته
است .آ داخت به سبب وجود این کماالت نباتی دااای احترام بوده است و ،به
د یل وجود این کرامت ،حقهایی طبیعی برای این داخدت وجدود داشدته اسدت.
ا بته ،این حقوق با توجه به هف
داخت اا برای آ هف

میوهدهیای بدوده اسدت کده خدفای متعدال آ

خلق کرده است .اعایت کرد کرامت ایدن داخدت دا

گروِ استیفای حقوق نباتی آ داخت است .حق تغییه سا از آ

و مواد معفنی

موجود دا خاک ،حق استفاده از نوا خواشیف ،حق پیشدگیری از آفدات و دیگدر
حق هایی که برای آ داخت تصوا میشود همگی حقهدای طبیعدی آ داخدت
هستنف .نادیفه گرفتن هر یک از حقهای طبیعیِ این داخت سبب مدیشدود :اوالً،
کرامت نباتی داخت زیر پا گیاشته شود و ثانیاً ،داخت نتوانف به کمال مللدو ،
یعنی میوهدهی مناسب ،برسف که بهعنوا هف

آفرینش این داخت دا نظر بدوده

است.
حال ،فر

کنی این داخت کاا میوه دهی اا پس از چنف سال متوقف سدازد.

دا این صوات ،هففی اا که آ داخت برای آ کاشته شفه بود بهدست نمیآیف.
به این د یل ،از اازش این داخت و نیز کرامدت آ کاسدته مدیشدود .دا نتیجده،
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برخی از حقهای طبیعی که آ داخدت دا صدوات بداادهی مدیداشدت از بدین
میاود.
دا این حا ت ،اگر علت توقف ثمردهی داخت آفتی باشف که به داخدت وااد
شفه است ،باغبا با سمپاشیِ بهموقع داصفد افع آفت برمیآیف و دوبااه داخت
اا آمادۀ بااوای میکنف .دا ایدن صدوات ،چدو قدوای موجدود دا نفدس نبداتیِ
داخت دوبااه اص ح می شونف ،نقص وجود گیاهی به کمال تبفیل شفه ،کرامتش
بازمیگردد و همۀ حقهای طبیعی داخدت دوبدااه بدهطدوا کامدل بدرایش ثابدت
می شود و داخت دا اثر استیفای آنها هماننف سابق میوه میدهدف .امدا اگدر علدت
توقف ثمردهی داخت اموای طبیعی مثل کِبَر سن داخت و از کااافتادگی برخی
از قوای نباتی موجود دا آ باشف ،از دست باغبا کاای سداخته نیسدت .اوشدن
است که دا چنین حا تی داخت به هیچاوی به هف

بااوای و سپس میوهدهدی

نمی اسف .دا این صوات ،این داخت کمداالت یدک داخدت میدوهداا اا ندفااد.
بنابراین ،احترام و اازشی که پیش از این داشت دیگر نفااد .ازایناو ،این داخت
حقوق طبیعی خود اا از دست میدهف .منلقی است که وقتی باغبا از میوهدهدی
این داخت م یو

شود ،آ داخت اا از ایشه بیرو آواد و بهجای آ داختدی

جفیف بکااد.
انسا نیز دا حیات خویش ،هماننف آ داخت ،دااای حقدوق طبیعدی اسدت.
آموزۀ قانو طبیعی اس می به ما میآموزد که انسا به د یل ظرفیتهای وجدودی
د یعنی امکانات طبیعیای که خفای متعال دا وجود او آفریفه است د دا ااستای
اسیف به مقام انسا کامل ،دااای حقوقی طبیعی است .امروزه ،به حقوق طبیعدی
انسا حقوق بشر گفته میشود .تا زمانی که انسا دا ااستای آ هف

متعا ی دا
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حال حرکت است ،کرامت وجودیاش که دا آغاز خلقت به همراه داشت ،بهطوا
کامل با خود دااد .بر این اسا  ،این انسا دااای همۀ انواع حقوق طبیعی است.
اگر برخی از قوای داونی اش تغییر کنف یا از بین برود ،بفو تردیدف ،مقدفاای از
کرامت خود اا از دست می دهف .بنابراین ،چنین ش صی برخی از حقوق طبیعدی
خود اا نیز از دست خواهف داد.
برای نمونه ،اگر انسانی بر اثر بیماای یا حادثۀ طبیعی قفات یادگیری خود اا
از دست بفهف ،او دیگر نمی توانف ملا بی جفیف بیاموزد .اوشدن اسدت کده ایدن
انسا به سبب آ بیماای یا حادثه حق یادگیری و تحصیل دانش اا ،که یکدی از
حقوق مسل طبیعی هر بشر است ،از دست میدهف .د یل این امر آ است کده او
به سبب عااضهای که دا مغزش ایجاد شفه است دیگر نمیتوانف بده مقدام واالی
علمی برسف .بنابراین ،مقفاای از کمال وجودی اش کاسدته مدیشدود و ،بدر ایدن
اسا  ،مقفاای از کرامتش اا از دست میدهف و ،دا نتیجه ،چنین ش صدی حدق
آموختن اا از دست میدهف .صر

هزینههای ما ی ،زمانی و نیروی انسانی بدرای

آموزش علوم به چنین انسانی غیرمنلقی است .ناگفته نمانف کده دا ایدن حا دت،
دیگر حق های طبیعی این انسا بیماا باقی است ،زیرا دیگر ظرفیتهدای طبیعدی
این انسا و نیز دیگر کماالت وجودی این ش ص دا ااستای هف

واالی مقدام

انسا کامل باقی است.
حال ،اگر فر

کنی چنین ش صی ،افزو بر بیماای فراموشی ،بده دیدوانگی

نیز مبت شود ،دا این صوات ،از کماالتش بیشتر کاسته مدیشدود ،چدو فاصدلۀ
وجودیاش تا مقام انسا ِ کامل بیشتر می شدود .کرامدت ایدن شد ص دا چندین
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حا تی نسبت به حا ت پیشین فروکاسته ،حقوق بیشتری اا از دست میدهف .برای
نمونه ،او ،افزو بر از دست داد حق یادگیری ،حقِ بدود دا اجتمداع اا نیدز از
دست می دهف ،چو افتااهای چنین ش صی قابل پیشبینی نیست .ممکن اسدت
او دا جامعه به دیگرا آسیب بزنف .همچنین ،حضوا او دا جامعه و صفوا اعمال
نامناسب از او سبب هتک حرمت خودش و خانوادهاش میگردد .اوشن است که
چنین ش صی ،حقوق سیاسیاش د ماننف حق اأی داد د اا از دسدت مدیدهدف.
همۀ این اموا به این د یل است که وی برخی از کماالت وجودیاش اا از دست
داده است و به دنبال آ  ،از کرامتش کاسته میشود.
نتیجۀ این بحث این است :همچنا که گفتی  ،کرامدتْ امدری تشدکیکی اسدت.
برخی از داجات کرامت تکوینی است ،یعنی خفای متعال دا ازای اعلای برخی
از کماالت وجودی (طبیعی) به انسا کرامت میدهف .برای نمونه ،خفا به انسدا
گوهر عقل اا علا فرموده است .داشتن عقل کمال وجدودی بدرای انسدا اسدت.
خفای متعال به این وسیله به انسا نسبت به دیگر انواع موجودات مادی کرامدت
بیشتری علا کرده است .انسا به کمک عقل میتوانف خود اا به مقام واالی انسا
کامل برسانف ،دا حا ی که دیگر موجدودات تواندایی اسدیف بده آ مقدام واال اا
نفاانف .این نوع از کرامت کرامتِ تکوینی است ،زیرا انسا بدفو اختیداا بده آ
دست می یابف .ا بته ،ممکن است گداهی برخدی افدراد بده علدت بدروز برخدی از
مشک ت جسمی یا اوحی مقفاای از این کرامت اا از دست بفهنف.
دا مقابل ،نوع دیگری از کرامت نه تنها برای انسدا بلکده بدرای هدر موجدود
مکلف و م تاا تصوا میشود ،که با اختیداا و نیدز تد ش خدود آ اا بدهدسدت
می آواد .به این د یل ،این نوع از کرامت به کرامت اکتسابی معرو

شدفه اسدت.
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خفای متعال به انسا دو نوع عقل علا کرده است .1 :عقدل نظدری کده تواندایی
داک کلیات و یادگیری علوم نظری و انفیشهوازی دا آ علدوم اا دااد  .2عقدل
عملی که خوبیهای و بفیها اا میشناسدف و انسدا اا بده انجدام داد کااهدای
خو

و اجتنا

کرد از کااهای بف امر مدیکندف( .طااببي [مممدحساین و علاي]،

 )030 :0888هر انسا به د یل داشتن ایدن دو ندوع عقدل دااای کرامدت تکدوینی
است .حال ،اگر انسا این دو نوع عقدل اا دا مسدیر اسدیف بده هدف

متعدا ی

آفرینش انسا د یعنی اسیف به مقام واالی انسا کامل د بهکاا گیرد ،خود اا بده
خفا نزدیک تر کرده و ،افزو بر کمداالت تکدوینی و کرامدت تکدوینی و حقدوق
طبیعی ،به کماالت وجودی بیشتر و کرامت اکتسابی بیشتر و نیدز حقدوق طبیعدی
بیشتر دست مییابف.
همچنا که فقفا هر یک از ظرفیت های تکوینی موجودات به از دسدت داد
کمال وجودی آ موجود و ،سپس ،بده کاسدته شدف کرامدت تکدوینیاش و ،دا
نتیجه ،به فروکاستن حقوق طبیعی آ موجود مدیانجامدف ،همچندین ،انحدرا

از

مسیر تکامل انسانی دا ااستای اسیف به مقام واالی انسا کامل سبب میشود از
کرامت اکتسابی انسا کاسته شود و ،دا نتیجه ،حقوق طبیعی چنین انسانی تقلیدل
می یابف .برای نمونه ،اگر انسانی دیگر انسا هدا اا دا جامعده آزاا و اذیدت کندف،
بیتردیف ،او از مسیر مستقی هفایت به سوی مقام انسا کامل منحر

شفه است.

اوشن است که پیروی نکرد او از عقل عملیِ خفاداد سبب بروز چندین مشدکل
اوحی دا او شفه است .کرامت چندین ش صدی از احتدرام کسدی کده دا مسدیر
عبودیت خفای متعال به بنفگا خفا آزاا نمدیاسدانف ،بسدی کمتدر اسدت .ایدن
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ش ص ،به د یل آنکه کرامت کمتری دااد ،بیشک ،از دیگر اش اص که بدیش از
او کرامت داانف حقوق طبیعی کمتری دااد .برای نمونه ،چندین شد صِ مجرمدی
دااای آزادی جابجایی دا جامعه ن واهف بود .با سلب حدق آزادیِ حضدواش دا
جامعه ،امنیت دیگرا ت مین میشود .برای داما ایدن شد ص مجدرم بایدف او اا
مجازات کرد .مجازات او آ است که مفتی دا حبس بمانف تدا از بیمداای ایجداد
مزاحمت برای دیگرا نجات یابف .از اینکه او حدق آزادی حضدوا دا جامعده اا
نفااد ،پی میبری که کرامت او کمتر از مقفاای است که بتوانف دا جامعۀ بشدری
برای مفتی حضوا داشته باشف .بنابراین ،مجدازات حدبسْ م دا ف کرامدت او دا
حقوق دیگر ،مثل حق خواد و آشامیف و حق ملا عه و یادگیری ،نیست ،بلکده
مجازات حبسْ م ا ف کرامت آزادی حضدوا شد ص مجدرم دا جامعده اسدت.
فر

بر این است که این ش ص به د یل جرمی که مرتکدب شدفه اسدت دااای

حق آزادی حضوا دا اجتماع نیست .بنابراین ،دااای چندین کرامتدی نیدز نیسدت.
نتیجه آنکه مجازات عادالنۀ انسا مجرم م ا ف کرامت او نیست ،چراکه ش ص
مجرم به مقفاای که جرم مرتکب شدفه اسدت ،پدیش از مجدازات ،از احتدرامش
کاسته شفه است.
گاه ممکن است انحرا

ش ص مجرم به د یل جرمی که مرتکب شفه اسدت

آنقفا زیاد باشف که برای حفظ جا دیگرا از مرگ یا نجدات آنهدا از فسدادهای
فکری یا اخ قی که آ ش ص دا جامعه پفیف میآواد یا بدرای نجدات شد ص
مجرم از عیا های بیشتر دا جها دیگر ،الزم باشف حق حیات مادی از او سلب
گردد .اوشن است که کرامت چنین ش صی به د یدل جرمدی کده مرتکدب شدفه
بهکلی از بین نمیاود و ی ،بفو تردیف ،این مجدرم د بندابر فدر
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دااای کرامت حیات مادی و براین اسا  ،دااای حق حیات ن واهف بود ،هرچنف
برخی دیگر از حق های طبیعی ،مثل حق ما کیدت ،حدق تعلدی و تربیدت و حدق
پرستش خفا از او سلب نمیشود.
 .6فلسفۀ مجازات در اسالم

از نظر دین اس م ،فلسفۀ مجازات مجرم چیست؟
کیفر مجرم به چنف د یل مواد توجه دین اس م است:
اوالً ،با اجرای مجازات ،شد ص مجدرم دامدا مدیشدود :براسدا
اس می ،ش ص مجرم با ااتکا
انسا کامل منحر

معداا

جرم از مسیر مستقی هفایت [بده سدوی مقدام

میشود؛ با انحرا

مجرم از ااه ااست ،او دا مسدیری قدراا

میگیرد که هرچه بیشتر دا آ مسیر پیش اود زاویۀ انحدرافش از مسدیر هدفایت
بیشتر می شود .با بیشتر شف انحرا  ،شقاوت ش ص مجدرم افدزایش مدییابدف.
او ین کسی که از این شقاوت آسدیب مدیبیندف خدودِ مجدرم اسدت .تنهدا دااوی
شفاب ش مجازات اس می است که ش ص مجرم اا شفا میدهدف و او اا بده ااه
ااست برمی گردانف یا از انحرا
مرگ حق او باشف ،او اا از عیا

بیشتر او جلوگیری میکنف و یدا [اگدر مجدازات
دادناک بیشتر دا آخرت نجات میدهف.

ثانیاً ،با اجرای کیفر مجرم ،دیگر انسا ها دا جامعه بده امنیدت مدیاسدنف .بده
س ن دیگر ،ش ص مجرم با تحمل مجازات اس می غا باً از کردۀ خود پشدیما
می شود و از انجام جرم دوبااه پرهیز میکنف .دا این صوات ،حقوق انسدا هدای
دیگر دا آ جامعه به دست او نقض نمیشود.
ثا ثاً ،مجازات مجرم سبب عبرت دیگرا می شود و این امر از بروز نداامنی دا
جامعه و هرجومرج دا نظام اجتماعی جلوگیری میکنف.
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اابعاً ،مجازات مجرم دا بسیاای از موااد ،بهویژه اگدر مجدازات مدا ی باشدف،
سبب جبرا خساات وااد شفه بر کسی می شود که جرم و جنایت علیه او انجام
شفه است.
گفتنی است تش یص مقفاا انحرا
ااتکا

یک مجرم از مسیر بندفگی خدفا دا اثدر

جرم و نیز تعیین مجازات عادالنده دا ازای آ بده عهدفۀ خدفای متعدال

است ،چو او آفریننفۀ موجودات است و از همۀ زوایای وجدودیِ همدۀ آنهدا بدا
علد حضددوای آگدداهی دااد .فقددط او مقددفاا کرامددتهددای تکددوینی و اکتسددابی
موجودات اا و نیز مقفاا بیماای انحرا
بر اسا

هر مجرم اا از مسیر تکامل مدیداندف و

آ  ،میتوانف مجازات مناسب اا برای داما بیمداای انحدرا

مجرم و بازگردانف او به مسیر هفایت تجویز کنف.

شد ص
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