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 پيشگفتار    

 پا شي و  مرگ را پیراني قدرت، راه واني آموزد و بی را به ما مستنيگونه ز چ،یآزاد) گفتمان= (انيب

قانونی شدن و بدتر از آن پذيرش . تلقی کردمجازات اعدام را می توان آشکارترين شکل بيان قدرت .  نھدیم

می در ميان مردم  نمودی واضح بر حضور انديشه ھای زورباورعمومی اين کيفر در يک جامعه نه تنھا 

 مطلق برقرار کردن به سود ضي تبعیعنياعدام . است حکم زوراعتياد به اطاعت از بلکه نشانگر  اشدب

 پاک کردن صورت مساله در برابر اعدام يعنی. ی و جمعی فردتي رفع مسئولیقدرت و تالش برا

  . یبزھکار

  موازنه عدمی از ديدگاه انديشهاين کيفر غيرانسانی و موھنمل بر روی تأمحصول که  کتاب پيش رو

ميان رشته ای ميان اينجانب و آقای دکتر حسن و  انتقادیبه شيوه  پرسش و پاسخی در آغاز به صورت است،

 رشته اني میبررس".  گرفته استانجامرضايی، پژوھشگر حقوق جزای تطبيقی، در طول يک سال گذشته 
 واپسين  متعددیبازنگری ھا با ھاواين گفتگمتن نھايی شده  " امروزرانيدر اسالم و ا  مجازات اعدامیا

 ، در بيانی شفاف،نھا و نيز تدوين پرسشھا و پاسخھاآنقد پاسخھا و شرکت در روشن و دقيق کردن . است

 تقدير کنم که در بحبوحه آقای رضايیبنابراين شايسته است از تالشھای تخصصی . سزاوار حق شناسی است

سامانه به ويژه و واليی  قضائی دستگاهويرانگر  به نقش  ھا راهتوجدوران گذار از استبداد دينی در ايران، 

 طرح  باومعطوف کرد دائمی روان است، خشونت گستری که به سوی حاکم بر جمھوری اسالمی جزائی 

 امکانی را ، عدالت جزايی در جھان معاصرمجازاتھا و سامانهی گوناگون مربوط به بحث حساس پرسشھا

ھمه حتی االمکان مطالعه در صفحات آينده مالحظه می شود،  به ترتيبی که  تابرای اينجانب فراھم ساخت

انواع  از اين رھگذر ، بلکه انجام شودای نه تنھا در باره مجازات اعدام و ابعاد در ھم تنيده آنجانبه 

. دبه بحث گرفته شونيز  آنھا در جامعه امروزیاجرای مجازاتھای خشونت گستر و پيامدھای نظری و عملی 

بررسی و پيرايش  نيز ھمه جا پس از نقد و گفت و گوبنابر شيوه ای که صاحب اين قلم دارد، در خالل اين 

  . ندنيز جستجو شده ا درخور ھا و چشم اندازھای مطلوب وراه حلبالفاصله  صورت مساله،

عه رخ با در نظرداشت تحوالت سرنوشت سازی که در ماه ھای اخير با گسترش جنبش ھمگانی در جام

اھميت  به حربه مجازاتھای موھن و غيرانسانی، گرسرکوبقضايی داده است، به ويژه توسل بی محابانه نظام 

 حاضر نيز وجوه متعدد آن بر کسی پوشيده نيست و کتاب باره اعدام و بازانديشی بحث ميان رشته ای در
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کام ه کار را به جائی رسانده اند که ميراندن و بسا بان، به ويژه در جوامع مسلمان،  خشونت گستر.١

پرداز مرگ انديش نيز پيدا شده اند و نظريه  فيلسوف ، به تعداد حيات ستانان! ارزش گشته است،مرگ رفتن

ساخته و ن آروشی و قاعده و قانونی برای نظريه ای،  ھر روز نيزو تلقی کرده  نوعی ارزشيراندن را  متا

 ِدارای ھاانسان«، »انسانھا يا دوست اند يا دشمن« ی چوني ھا نظريه،ما کشور ھم اکنون در. نشر دھند

نشر پرداخته و بازساخته و مرتب  ،»النصر بالرعب«يا و » حرکت قسری«، »ميز استآسرشتی خشونت 

 روشھای سخت سبعانه  به عنوان نظريه راھنما و تشويقگرھای ضد حياتمتاسفانه اين گونه فلسفه . می شوند

 در جامعه ،از اين رو. می شوندتوليد انبوه برای کشتن و تجاوز به حق حيات، با يارانه حکومت واليی 

ه معنای روشھايی که  ب–روشھای تجربی به بازشناسی حق حيات و ی شديد نياز،امعه ھاجديگر ايران و در 

وجود   انسان برخورداری از حقوق ذاتی و درکرامت-در-زيستنتحقق در راستای  -در عمل قابل اصالحند

ا که چر دمند باشند، می توانند بسيار سو،ی از اين نوع کارھاي، فعلیدر جھاندر شرايط امروزی و . دارد

به آنھا،  و ،گاهآ ،زادی در گزينش نوع تصميمآانسانھا را از حقوق ذاتی حيات و استقالل در گرفتن تصميم و 

  . به اطاعت از قدرت و خشونت رھا می شوند از اعتياد می تواننديمن عمل به اين حقوق

ت انسان را ميان تھی  که نبودشان حيا، بنا بر دو حق استقالل و آزادیگونه گشته اند؛ژ رابطه ھا وا.٢

، در حالی که در ايران امروز تبليغ می شود که واليت مطلقه کسی بر ديگری واليت نداردھيچ می کند، 

از اين واژگونتر می شود دين آزادی را آيا .  و مخالفان آن محارباننديکی بر ديگران اصل االصول دين است

حياتی، چه در ميان انسانھا و چه حتی در رابطه با بيان کرد؟ در حالی که نگاھی حتی سطحی به روندھای 

طبيعت و ديگر جانداران، نشان می دھد که واليت يکی بر ديگران جز ويرانی و تخريب انسان و طبيعت 

ظلم و و به قول مرحوم منتظری مصداق نيست، حق فقيه مطلقه واليت بنابراين . محصول ديگری ندارد

 بر وفق حقوق ذاتی انسان و حقوق جمعی آنھا و حقوق  است کهردمجمھور مواليت اين بلکه شرک است، 

مستحق  متجاوز را  است که"تجاوز خشونت گسترانه به اين حق"پس . استحق جانداران و طبيعت، 

تجاوز "قيد الزم است اشاره شود . واليت فقيهيا مخالفت با  نفی ه نمی گرداندبودن در برابر حق » محارب«

 نمی کند،  را مجرمکسیقلم، يا  حق، به زبان و  آورديم تا مشخص شود که مخالفت با را"خشونت گسترانه

بسا فرصتی فراھم می کند برای بحث آزاد در باره استقالل و آزادی انسان يا واليت او بر خويشتن و استقالل 

 و دولت ،و آزادی يک جامعه يا واليت آن جامعه بر خويشتن و نظام اجتماعی سازگار با اين واليت

  .واليتنوع اين  ِ مجریِحقوقمدار

در قالب نھی  =(با وجود تصريح قرآن بر اين حق و تکرار استقالل و آزادی انسان در رھبری خويشتن  

برعکس شده است؛ وضع ، در ايران امروز، )ھرکس خود خويشتن را ھدايت می کندبه پيامبر که مکرر 

و در خور » محارب«را حق استقالل و آزادی  کننده طلبو مطالبه اين حق، نظام سرکوبگر قضايی، 
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ت، در ھمه جای جھان، تقابل قدرت با حيا.  تنھا نيستند، غاصب حقوق مردم در ايرانِ اما زورپرستان.٣

تخريب زندگی انسان و جانداران .  را جانشين چگونه زيستن کرده استدنزندگی را بی ارزش و چگونه مر

کل  جبر مرگ و ويرانگری ن می رودو محيط زيست چنان ابعادی بھم رسانده و تا جائی پيش رفته که بيم آ

، می بايد بخشی از کوشش در وضعيتی چنين، مخالفت با اعدام . بردنابودیبه کام روی کره زمين حيات را 

 و جانداران و محيط زيست از کام مرگ باشد و ھا برای رھاندن انسانه تک تک انسانھای اخالق گراروزان

ی ارزش اندازه باز يک سو در حقيقت، اندازه زوری که در ھر جامعه توليد و مصرف می شود، . ھست

ده بی ت و بن، اندازه خدائی جستن قدرھمزمان می دھد و از سوی ديگر،در آن جامعه نشان شدن زندگی را 

خدای ھمه بخشنده، ھمه مھربان  يی است کهين جامعه ھادر چن.  بدست می دھد راانسان ِ قدرت شدنِاختيار

مسابقه در خشونت گستری، ارزش می شود و اين مسابقه است که به دولت نيز می ميرد و ) الرحمن الرحيم(

  . خود بيفزايدگر ان و ويربارزورمدار امکان می دھد بر چند و چون رفتارھای مرگ

بدين قرار، برآنھا که به حقوق می پردازند فرض است که از ديدگاه خشونت زدائی در سامانه مجازاتھا 

، در می باشد) ھمچون حق برابری و کرامت(  آنِ که حيات و حقوق ذاتیبرينیبيانديشند و بر اساس ارزش 

 ضد حيات، جامعه را بر آن می ِمانه از جبر قدرترھاکردن اين ساترديد نکنند که . جرائم و مجازاتھا بنگرند

 .پی ترک اعتياد شود جد دره  اطاعت از قدرت است، بيانديشد و ب ھماناخويش کهمزمن دارد که در اعتياد 

ھشدارھا شنيده نشدند و نبايد گذاشت که فرصت شنيدن اعالن خطر . است) انذار(زمان زمان اعالن خطر 
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تنھا به آنھا که دين را دستآويز قدرت کرده و سرزمين ھای مسلمان نشين را سرزمين اين اعالن خطر 

، حقيقت را وارونه می يی است که در مقام ستيزه گریآنھاھمه به نيست، بلکه ھای آتش و خون کرده اند 

اعالن خطر و جای  .کتاب خشونت گستری می گردانندرا کنند و قرآن، کتاب حقوق و راه و روش الاکراه، 

 زورباوری و اعتياد به اگر ودر ھمه جا، نقشی بزرگ دارند  زدن به حيات، آتش در ، که سلطه جوياناست

، آنھا توانا به آتش کشيدن حيات در سرزمين ھای مسلمان نمی اشتدمی نوجود   نزد مردم مسلماندرتق

به سرزمينھای درگير بسنده نمی کند بلکه  ،با وجود اين، به آنھا نيز بايد اعالن خطر کرد که اين آتش. شدند

  .سوزاندخواھد حيات را در ھمه جای کره زمين 

کتاب حقوق و راست راه الاکراه، بيان  ھرگاه ابھام ھا از دين زدوده شوند، پس.  قرآن کتاب مبين است.۴

نياز  ،قصد ابھام زدائیه اما شفاف گرداندن کتاب به جريان آزاد نقد و انتقاد ب. استقالل و آزادی بدست می آيد

شود، نه بھانه  دفاع از دين، رھا خصوص به مثابه روش اصلی سانسور، به ه پس ھرگاه، خشونت ب. دارد

 خشونت گستر کنند و نه دين وسيله اعتياد ھمگان به ِنظريه سازان خشونت می توانند دين را وسيله قدرت

ه  و ب، دين از ابھام ھا و خرافه ھاِپرداختن. خشونت می شود و نه راه و روش ميراندن و مردن می گردد

  بايسته ايست که بدون آن، انسانخصوص شفاف کردن دين بمثابه روش رھائی انسان از بندگی قدرت، کار

  .  و می ماندشودآلت خشونت می در آمده و  قدرت به بندگی

ه باما . ، به اين امر که کليسا مدافع حقوق انسان و مخالف اعدام گشته است، اشاره رفته استکتابدر 

می شناخت و کليسا که روزی سخن گفتن از کرامت و حقوق انسان را جرم يادآور شوم که ھمين جا جاست 

 امروز از حقوق انسان و الغای مجازات اعدام ھرچند برای توجيه و تجويز اعدام، فراوان جرم تراشيده بود،

رھا نکرده است، ھمچنان از خشونت ھنوز جانبداری می کند، اما از آنجا که اصل ثنويت تک محوری را 

 مادی که سرمايه ساالری به انسان و ↔در مدار بسته مادی خود ھمچنان کليسا نيز . زدائی ناتوان است

 برای تحقق روند خشونت زدايی در سطح بين .جانداران و محيط زيست تحميل کرده است، زندانی است

  . اين دين نيز نياز دارد از اين زندان آزاد شودالمللی

جامعه ای که بخواھد حقوقمند بگردد و اعضايش از دو حق استقالل و آزادی و حقوق ديگر  .۵

. تدوين کنداين قدرت زدائی،  بنا بر،تبعيضرخوردار باشند، می بايد سامانه جزائی خود را بر اصل عدم ب

طور ه طور عام و مجازات اعدام به امر بس مھم ديگری که از آن غفلت می شود، اينست که خشونت ب

ر تبعيض می  بنا را بکسی که ديگری را می کشد،. ست ا بس ظالمانه ای گرايیخاص، ترجمان تبعيض

 اما اگر او يک فرد است که در رابطه با فرد ديگری، بنا را بر تبعيضی می گذارد که قتل ديگری را گذارد،

اين ادعا . ، بنا را بر تبعيض می گذاردی می دھد رأ صدور حکم اعدامی ھم که بهناگزير می کند، جامعه ا

مدعا اين .  برقرار می شود، يک مغالطه استتساوی حيات مقتول، و حيات قاتل که با مجازات اعدام ميان

 ۵



 واژگونه احکام الھی در بيان ، در جامعه ما،دين حقدر باال گفتيم که درک قدرتمداران از احکام  .۶

 آن دسته از فقيھان و نوانديشان ، در جنبش برای لغو اعدام،اينک سئوال می شود که چرا. نی شده استآقر

منتقد دينی نيز که روی به قدرت ورزی ندارند، شرکت نمی کنند و راھی برای بيرون رفتن از اين ورطه 

 که - ھر جا اصل بر ثنويت باشد:د؟ از نگاه اينجانب، پاسخ اين سئوال دشوار نيستويرانگر ارائه نمی کنن

 که -تکليفمدار کنونی باشد/ و چارچوب انديشه نيز فقه قدرت-اصل راھنمای فلسفه ارسطوئی و منطق اوست

 ،اری، ھمه آيه ھای کتاب حق، بر وفق قدرتمد- درعقل فقيه خود را بازنمايی می کند،در اصول فقه رايج

و ھر عنوان ديگری که برای توجيه اصالح » فقه پويا«و » فقه مترقی«در اين محدوده، . معنی می شوند

پذيری چنين فقھی بکار رود، کاری است که به بن بست می خورد و مثال تقال کننده در اين بن بست به پرنده 

اندريافت بيان . مان باز را بازيابدزندانی ای می ماند که خود را به ديواره ھای قفس می کوبد تا مگر آس

به " موازنه عدمی"شفاف و بدون پيچ و خم قرآن، نياز به رھا کردن دين از فلسفه و منطق قدرت وبازيافت 

متن پرسش و پاسخ آقای رضايی با آقای .  راھنما دارد،معنای رھاشدن از ھر محدود کننده ای، بمثابه اصل

پاسخھای آقای .  نمونه خوبی در اين زمينه است–امل حال او باد  که رحمت بيکران خداوندی ش–منتظری

منتظری بيانگر تقالئی است که آن شادروان، ھمچون مرغ آزادی جوی، برای رھا کردن خويش از قفس 

با اين حال، .  می کند اما ديواره ھای قفس مانع از پرواز او می شوند،ِتنگ و خشن فقه قدرت و تکليف مدار

  : به عنوان نمونه، مرحوم منتظری در پاسخ به يکی از پرسشھا می نويسد. ود ادامه می دھداو به کوشش خ

  ."چون حکم اعدام از خداوند است پس جان محکوم به اعدامی که اعدام می شود را خداوند می ستاند"

  :شده استمی يابيم که از چه بسيار واقعيتھا که غفلت متاسفانه  ،اگر در اين حکم با ديده دقت بنگريم

در قضاوت، .  از اين واقعيت غفلت می شود که قاضی صادر کننده حکم اعدام، انسان است، نه خدا )الف

دليل واقعی وجوب اصول مزبور اين است که . قرآن رعايت بيش از بيست اصل را بر او واجب کرده است

 با ،نآائی کرد و پس از جنايت در جامعه روی می دھد و می بايد ھمه عوامل مؤثر در جنايت را شناس

 مصون کرد و راه جبران و اصالح و ، حکم را تا ممکن است از خطا،رعايت اصول حاکم بر قضاوت

  . ترميم را نبست

ھرگاه به اين اعتبار که زندگی و مرگ در دست خداوند است، جان ستاندن از محکوم را به خداوند ) ب

 مؤثر در وقوع آن نيز، به پای خداوند نوشته می شوند که نسبت دھيم، کاستی ھا در علم بر جنايت و عوامل
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 مجازات اعدام به اين معناست که، »مجازات زشتکاری، زشتکاری است«قرآن وقتی بيان می کند که ) ج

 در آيات راجع به قتل عمد و قصاص، ضمن آنکه قاتل را در ست کهاز اين رو. می داندرا ھم زشتکاری 

  .زشتکاری می گذارد↔ ادر مقتول می شمارد، بنا را بر عفو و يا بيرون رفتن از چرخه زشتکاری ِحکم بر

. توضيح اين که در آيه ھای راجع به قصاص، حکم اعدام قطعی نيست. حکم قرآنی را نبايد تجزيه کرد) د

 تجاوزگری عفو بھتر است و بازگشت از عفودر حالی که مجازات قاتل اعدام است،  «:آيه يک کل است

بدين قرار، نيک که بنگريم می بينيم قرآن اصول راھنمای  .را تشکيل می دھد، ھمه با ھم يک حکم »است

  .گذاشته است) اعدام(قضاوت را در حکم منظور کرده و بنا را بر اجتناب از زشتکاری 

جا که چند و  آن؛اعدام می جويد-آقای منتظری در بخش پايانی پاسخشان راھی به آزادی از چرخه قتل

گرچه ھنوز ديواره قفس مانع پرواز می . چون مجازاتھا را تابع رھا شدن جامعه ھا از بند خشونت می داند

شود و وی در ميان قول بر لغو اعدام و حفظ آن می ماند، بخش پايانی سخن وی مجازات اعدام را تا حد 

ی کند و اين حقيقت را می پذيرد که مبنای چرا که او از مجازاتھا سلب قطعيت م. زيادی بی وجه می گرداند

نظری که او در پايان پاسخ می آورد، . زشت کاری با نيک کرداری است" جبران"مجازاتھا در قرآن، 

  .بيانگر نياز به رھا کردن دين از قفسی است که فلسفه و منطق ارسطوئی است

، به رھا کردن دين از فلسفه و منطق راستی اينست که رھا شدن از قفس خفقان آور فقه قدرت و تکليفمدار

  .قدرت و بازيافتن دين بمثابه بيان آزادی انجام شدنی است

اما آن يادآوری ھا، در پاسخھا به پرسشھا و با تفصيل بيشتر در کتاب . ھنوز يادآوريھای ديگر بايسته اند

ھرچه جدی تر گرفته شدن بحث اميدوارم اين کتاب بتواند به .  که در دست انتشار است، آمده اندبيان آزادی

عميق و ميان رشته ای در باره سامانه مجازاتھای خالف حقوق انسان و نقش ويرانگر آنھا در زندگی فردی 

                                                        . و جمعی ما کمک کند

   ١٣٨٩ فروردين ٢ -ابوالحسن بنی صدر
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  م در جھان و ايران امروزنگاھی اجمالی به موضوع اعدا
  

 مجازات مرگ يا اعدام و نسبت آن با آموزه ھای شريعت اسالمی از جمله داليل موافقان و مخالفان  

حساس ترين و پرمناقشه ترين موضوعات حقوقی و سياسی امروز است که پرداختن به آن، ھم برای جامعه 

. واجد اھميت وااليی است ،يی از دنيای غربھا ھم ساير مسلمانان و حتی ھمچنان برای بخشو ايرانی 

امروزه در حالی که کليسا و نھادھای رسمی آن و جوامع دينی مسيحی داعيه دار لغو مجازات اعدام در 

سطح جھان ھستند و به کمک آنھا در بسياری از کشورھای دنيا، به خصوص در اروپا و آمريکای التين و 

معلق شده است، در اذھان عمومی دنيا، تصويری که از  شريعت اسالمی بخش زيادی از آفريقا، اعدام لغو يا 

و غالب کشورھای مسلمان دنيا، چون ايران، وجود دارد اين است که گويی ميان اجرای شريعت اسالمی و 

در حال حاضر اکثريت قريب به اتفاق کشورھايی که .  برقرار استیضرورای افزايش اعدام رابطه 

 اکثريت قريب به  درھم اينک.  اکثريت را دارند از طرفداران بقای مجازات مرگ اندنآجمعيت مسلمان در 

ن ينوابه استثنای ترکيه، ھم متن قالبته  در خاورميانه و شمال افريقا،  واقع شدهاتفاق کشورھای اسالمی

و ھم رويه ی يجزا

 دادگاه ھاعملی 

رسمی  وجودگزارشگر 

. مجازات مرگ ھست

جالب اينجاست که در 

 نيز که در  ایآثار دينی

اين کشورھا منتشر می 

تالش می شود شود 

برای مشروعيت اعدام 

دليل قرآن و سنت  از

برای توجيه کيفر دينی و فرھنگی ًغالبا با خود اسناد و مدارک گوناگون ھستند مبلغان مذھبی که . ندبياور

   .ارائه می کننددر جامعه ھای اسالمی مرگ 

 دسامبر ١٨ به تاريخ ١٠۶٧٨مجمع عمومی سازمان ملل که در طی قطعنامه خوشبختانه با اقدام    

اين خبر مايه .  خواھان تعليق اعدام در سطح جھان شده است می توان به آينده اميدوارتر باقی ماند٢٠٠٧

اما . اميدواری ھمه کسانی است که به يک عدالت جزايی مبتنی بر حقوق انسان و کرامت ذاتی او می انديشند

ايران در کنار آمريکا و چين و عربستان و سودان و پاکستان و عراق و روسيه به   ھمچنانر سطح جھانید
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که او ( شادروان داريوش فروھر يين و فداکاری چونگذشته از تالش ھای ارزنده ای که انسان ھای پاک آ

در داخل کشور، عمادالدين باقی و ) و حزب ملت ايران از پيشگامان مبارزه برای لغو مجازات اعدام بوده اند

سازمانھای ايرانی مدافع حقوق بشر و شخصيتھای حقوق بشری ايرانی در خارج از ايران ھمچون خانم  و

مبارزه با اعدام در ايران در راه  ٢عبادی، عبدالکريم الھيجی و حسين باقرزاده،نازنين افشارجم، شيرين 

سکوت ناميمونی در ھمچنان  متأسفانه در داخل ايران و در محافل فکری و دينی و فرھنگی ،انجام داده اند

 زمره  نه تنھا سکوت که برای مثال گاه ديده می شود که نويسندگان منتقدی که در.اين باره حکمفرماست

خواھان بقای اعدام است و از اين ھمچنان بر اين باورند که جامعه ايرانی  ٣ می گنجند،منتقداصالح طلبان 

آن گونه که شواھد پيداست در حال حاضر . رو تبليغ برای لغو مطلق اعدام در ايران و اسالم بی فايده است

حياتی ديده وجه جدی ای به اين موضوع ، ت داخلینه در حوزه ھای روشنفکری و نه در رسانه ھای ھمگانی

بدتر از ھمه وضعيت دانشکده ھای حقوق و حوزه ھای دين پژوھی و شريعت شناسی است که . نمی شود

قابل . در باره آن نيستندعميق ًگويی اعدام را اصل مسلم شريعت گرفته اند و اصال حاضر به بحث و بررسی 

ه که در پرونده مقاله اعدام و قصاص عمادالدين باقی عمل انکار نيست که نظام سرکوب سياسی ھمان گون

                                                 
1.  http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2010/en/17348b70-3fc7-40b2-a258-
af92778c73e5/act500012010en.pdf 

  
به سردبيری بابک " عليه اعدام"روشنگرانه  در اين جا شايسته است به کار پرارزش کميته ايرانی بين المللی عليه اعدام و به خصوص نشريه .٢

. جديدترين شماره نشريه مزبور در اين جا در دسترس است. شدبدی و ھماھنگی مينا احدی و منوچھر ماسوری اشاره کرد
http://www.adpi.net/Welcome%20to%20Web%20Page.htm   

 که از پيشگامان طرح ميان رشته ای اين موضوع در حوزه دينی و ايرانی ھمچنين بايد از مقاله ميان رشته ای و ارزنده دکتر فيروزه بنی صدر
 انقالب اسالمی سال ۵۶٩ و ۵۶٨، ۵۶٧که در شماره ھای  پياپی " حکم اعدام و ضرورت لغو آن"متن کامل اين مقاله با عنوان . است ياد کرد

  http://enghelabe-eslami.com/arkiv//arkiv.htm: در ھجرت منتشر شده است در اينجا قابل دسترسی است١٣٨٢
که به مناسبت روز جھانی مبارزه با اعدام در روزنامه اعتماد ملی به تاريخ " در باب حکم اعدام" برای نمونه به مقاله عباس عبدی با عنوان .٣
  http://www.ayande.ir/1386/07/post_360.html: نسخه آنالين اين جاست.  منتشر شده است مراجعه کنيد٧/٢۵/٨۶
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 ،عليرغم دشوارترين آزمون ھای سياسی و اجرائی است کهچھار دھه بيش از در ابوالحسن بنی صدر    

حقوق و کرامت است که دربرگيرنده اسالم به مثابه گفتمانی   و پيشنھادجستجوبا شوری عجيب ھمچنان در 

برای کسانی در حوزه و . باشدموجودات ھستی ساير حقوق و کرامت ھمنوايی با در البته و ذاتی انسان 

 را مطالعه حقوق انسان در قرآن آشنايند و به ويژه کتاب آقای بنی صدردانشگاه که با انديشه آزادی از زبان 

 از موضع يک اسالم پژوه و قرآن شناس و يک مسلمان، چگونه به وی که باشدوال ئجای س ايدشکرده اند، 

ھمچنين ھمکاران و ھمفکران  اعدام ھست؟  مطلقمخالف  اسالم، که از موضع دينستاين انديشه رسيده ا

ارائه ايران آينده  که برای نظام یدر متن ،»مجامع اسالمی ايرانيان« تحت عنوان ،آقای بنی صدر در تبعيد

از آنجا كه حق حيات اساسی ترين حق ھر انسان محسوب می «:می کنند  تصريح ٣٩ در اصل ٤ندکرده ا

جامعه موظف است وسائل اقامت  «ندآورده اھمين متن  ۴٨يا در اصل » .شود شود، مجازات اعدام لغو مى

كند و حق ايجاد اند  ر گرفتهرا براى اشخاصى كه در كشورھاى خود بابت دفاع از آزادى مورد تعقيب قرا

از اعاده افراد به كشورى كه در آن خطر اعدام و يا شكنجه آنھا را تھديد . پناھنده شدن را براى آنھا لحاظ كند

، کوتاه آن که ».كند اجتناب ورزد كند و يا رفتارھاى غير انسانى، منزلت انسانى اين افراد را سلب مي مي

 که از  با توجه به اين نکته در مخالفت با مجازات اعدام، به ويژهاين چنين رأی و موضعگيری محکمی

، برای بسياری، ھم در فضای دانشگاه  و ھم در حوزه، پرسش ھای گوناگونی منظر اسالم مطرح می شود

  .کشدمی را پيش 

خ نظرات موافقان اعدام در ايران در قالب پرسش و پاس موارد اصلی می شودتالش پيش رو  کتابدر     

 به طور تفصيلی به تک تک داليل موافقان اعدام در ايران و مختلف ودر بخش ھای . طرح و بررسی  شود

اسالم امروز  مراجعه کرده و آنھا را از ديدگاه ھای اخالقی، فقھی، حقوقی، کالمی و فلسفی به بررسی 

 مھمترين پرسش ھا و مباحث رتشدر اين کار تالش بر اين است که با شفافيت ھر چه بي. ريمانتقادی می گذا

 اين گونه بوده است که پس از ارسال تدوين کتابروش . مربوط به اعدام در بستر ايران امروز طرح شود

پرسش ھا و مقدمه آغازين برای ابوالحسن بنی صدر، وی با دقت و موشکافی ھای خاص خودشان به تک 

پاسخ با شادروان آيت هللا منتظری در ھمين  متن پرسش و  کتاب،در پايان. نده اتک پرسش ھا پاسخ داد

 پس از دريافت متن کامل اين پرسش و ، و زاھدهللا منتظری، اين فقيه دل انديشآيت . زمينه آمده است

ما ھدف  .پاسخھا، ديدگاه ھای خويش را در باره آنھا ارسال کردند که برای اولين بار در اينجا نشر می يابد

بی اعدام و بدون مجازت ھای ترذيلی جسمانی در ايران به عنوان يکی از  ترويج عدالتی کار،از اين 

اين نوشتار در پی عدالتی برای ايران و اسالم است که نه . کشورھای اسالمی دارای رقم باالی اعدام است
                                                 

  http://enghelabe-eslami.com/nezam.htm:  اين متن در سايت انقالب اسالمی در نشانی زير موجود است.۴
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 در ھجرت شماره ی در دوھفته نامه انقالب اسالمقي تحقني اني    الزم به ذکر است که صورت نخست

 و شيراي حاصل ویمتن فعل.  استافتهي نشر ١٣٨۶ ماه  ی آذر و دخي به تار۶٨٨ و ۶٨٧، ۶٨۶یھا

 وردنب م جاني توسط اگري دکباري صدر ی بنی آقای از سوی ارسالیپاسخ ھا.  استی بعدیبازنگرش ھا

 ی که ھمراه با گفت و گو ھاشتري و تکامل بلي تازه و تکمی مجدد قرار گرفته و پس از تأمالت انتقادیبررس

  . درآمده است-دي رو دارشي آنگونه که ھم اکنون پ- يی متعدد انجام شده است به صورت متن نھایانتقاد
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  نخستپرسش   
  
  
  
  

  در قرآن و منابع اسالمی  اعدام  

 ١٢



  

  پرسش اول؛    
  اسالمی اعدام در قرآن و منابع 

اين است که دست کم در قرآن بر برداشت اجماعی فقھای شيعه و سنی  صدر، ادعا شده است که آقای بنی

 محاربهدر آيه راجع به و ثابت است حق قصاص برای اولياء دم به نام " حقی"و در آيات مربوط به قصاص 

 ارد شدهو ، دست کم در مورد جرائم عمومی سنگين،اصل جواز مجازات مرگنيز ، ) سوره مائدة٣٣آيه (

دانسته و حتی اگر آن را انکار ضروری دين برابر با  را انکار وجود اين احکاماست و ھستند کسانی که 

خوب . قبيح می شمارنداجتھاد در برابر نص بی شک آن را به عنوان مصداقی از  ،دانندندليلی بر ارتداد 

 ٢۵ آقای خمينی در اتيدگاه به بياناست در اين جا برای عينيت يابی بيشتر بحث و نشان دادن عمق اين د

اليحه  استناد کنم که به عنوان يک مرجع دينی در برابر جبھه ملی که در اعتراض به ۶٠خرداد  سال 

مردم ايران را دعوت کردند که مقابل اليحه : "گفتچنين از مردم دعوت به اجتماع کرده بودند، قصاص 

ملت مسلمان را دعوت می کنند که . »اليحه غير انسانی«د که در اعالميه ديگر تعبير اين بو. قصاص بايستند

اين قرآن از . راه پيمائی کنند» نص قرآن کريم«در مقابل اليحه قصاص راھپيمايی کنند، يعنی در مقابل 

قضيه قصاص در جاھايی از قرآن تصريح . خداست و در قرآن ھرچه باشد ضروری است که بايد پذيرفت

  ٥»جبھه ملی از امروز محکوم به ارتداد است...ھمان مسائل قرآن استشده است و اليحه قصاص 

تجويز  در دين اسالمکيفر مرگ نه تنھا که شما بر مبنای کدام منابع دينی معتقديد پرسش اين است حال    

خواھش می کنم  می فھميد؟ را چگونه مزبوريات ؟ شما آبلکه مخالفت با آن فھميده می شودنشده است 

 دال بر وجود مجازات مرگ را چگونه تفسير پرشمار، روايات داليل قرآنی موافقانپس از يد که توضيح دھ

 نقل  شيعهکه از اجرای حکم اعدام از باب حدود يا قصاص از امامان فراوانی می کنيد؟ به خصوص موارد

  شده است؟

 پاسخ 

  در باره اين پرسش چندين موضوع بايد شکافته شود؛ 

در اجماعی ھرگز چنين به طور واقعی بايد گفت الھی است اجماعی  حکم ، کيفر مرگ در اين باره که.١

با وجود مدارک دينی باشد، اجماع، وجود داشته بر فرض ھم چنين ادعايی حتی . وجود نداردجھان اسالم 

می گويم ادعای اجماع درست . حتی در چارچوب فقه سنتی نيز از اعتبار مستقل برخوردار نيستمستحکم، 

آقای قوه قضائيه، قبلی رئيس قيه، ھمچون نيست زيرا صرفنظر از رأی فقيھان طرفدار نظريه واليت مطلقه ف

خواه اعدام بمثابه يک حد باشد و خواه به عنوان بر آنند که که بر مبنای واليت فقيه ھاشمی شاھرودی، 

نه، وھن، سرزمين دشمن مواردی چون بروز مفسده، فتيعنی (در ھر مورد که مصلحت اقتضا کند قصاص، 

                                                 
     ۴٨٩ و ۴٨٠، ص ٨، جصحيفه نور  .۵
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مخالفان اجراى حدود در زمان غيبت اين است كه براى اجراى اين گروه از استدالل اصلى  ،بنابراين 

الزم ) ھستندھمان نواب اربعه امام معصوم و يا نائب خاص او که ( صالح ِحدود شرعى، حضور مجرى

  ٨. چرا كه ادله قرآن و سنت براى عصر غيبت اطالق ندارند،است

                                                 
ن سه در حدودی که حق خداوند و آدميان باشد حاکم می تواند در يکی از اي:" می نويسدبايسته ھای فقه جزا آقای ھاشمی شاھرودی در کتاب .۶ 

مانند روی گرداندن ...حالت تزاحم، ھرگاه حاکم تشخيص دھد که اجرای حد مفسده و ضرری را در پی دارد . ١: حالت از اجرای حد امتناع  کند

بی اشکال می دانيم که حدود خداوندی بازدارنده ھايی . اجرای حد شرعی باعث از بين رفتن ھدف و غرض آن گردد. ٢...مردم از اصل اسالم و 

حال اگر اجرای حد سبب . ھستند که مقصود از آن ھا اصالح بزھکار و بازداشتن او و ديگران از چنين کارھايی است تا به سرانجام گناه بينديشند

ود فساد بزھکار و دوری بيش از پيش او از دين شده و بدين سبب از اسالم برگشته و به دشمنان و مخالفان می پيوندد، در اين موارد گفته می ش

 جايی که با ٣-١.در مواردی که اجرای حدود ناممکن يا دشوار باشد. ٣.  کرده يا آن را به تأخير اندازدکه حاکم می تواند از اجرای حد جلوگيری

انجام ...مفسده مھمتری در تزاحم باشد، برای مثال اگر اجرای قصاص بر بزھکاری موجب فتنه و جنگ با دولتی شود که از آن بيمناک است

ًحاکم تشخيص دھد که در بخشيدن بزھکار مصلحتی است که بايد مثال قصاص او را به ديه . ٣- ٢... جايز نيست]  ولی دم[ًصاص تکليفا برای ق

می توان گفت مقتضای واليت عام حاکم بر مردم، در دارائی ھا و حقوق شخصی يا به طور مطلق يا در آنچه که به مصالح اجتماعی . تبديل کرد

پس ھمانگونه که می تواند .  امعه بر می گردد، آن است که بر اين حق خاص ھم واليت داشته باشد، مانند واليت او بر مال ھا و جان ھاو نظام ج

ماليات ھايی اخذ کند و بر اموال شخصی مردم ماليات مقرر کند و آنان را در تصرف در بخشی از حقوق شخصی باز دارد و بر طبق مصالح 

 آزادی ھای آنان را محدود کند، ھمين طور می تواند صاحب خون را از اعمال حق بازدارد؛ چراکه او از خود آنان به اين حکومت، برخی از

بايسته ھای رک؛ ھاشمی شاھرودی، " (در چنين حالتی قصاص کردن بر صاحب خون حرام می شود...حقوق شايسته تر و  سزاوارتر است
  )   ٢٠٣- ٢٠۵، ص ١٣٧٨ن ، ج اول، نشر دادگستر، تھراحقوق جزا

و اما «: ۴١١، ص۵، ج.ش١٣۵۵، مكتبة الصدوق، تھران، چاپ دوم، جامع المدارك فى شرح المختصر النافعسيد احمد خوانسارى، :  رک.٧

 ».اقامة الحدود فى غير زمان الحضور و زمان الغيبة فالمعروف عدم جوازھا

مانند آقايان (گروھی قائل به اجرا ھستند :  غيبت سه رأی نزد فقيھان شيعه وجود داردبه طور کلی در باره اجرا يا عدم اجرای حدود در زمان

ًو گروه ديگر صراحتا قائل به عدم اجرا ھستند ) مانند محقق حلی(، دسته ای قائل به توقف ھستند و ممتنع اند )خويی، خمينی و صاحب جواھر

  )مانند آقای خوانساری(

  ٧٧، ص ٢۵ـ٢۶، مجله تحقيقات حقوقى، ش اجرا يا تعطيل؟: دود در زمان ماح داماد؛  رک؛ سيدمصطفى محقق.٨
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زمان غيبت در باره نظريه تعطيلی حدود در الزم است ھمين جا به منظور پيشگيری از ھر سوء تفاھمی 

بحث عدم جواز اجراى حدود در زمان غيبت را اينجانب ؛ ه آن اشاره شد توضيحی ارائه کنم بباالکه در 

. اين ذکر کردم که نشان دھم ادعای اجماع فقھی بر لزوم وجود اعدام به عنوان حدود خدا بی پايه استبرای 

 انديشه اسالم حقوق مدارقابل قبول در منسجم و ای  نظريه عنواناما اين بدان معنا نيست که اين نظريه را به 

 بلکه گوينده  ھيچ،الھی معنا که ندارداگر اسالم بيان آزادی باشد ديگر نظريه تعليق حدود  زيرا. می شناسم

نظريه تعطيل حدود با نگاه حقوق مدارانه به اسالم که می گويد .  حق ناشناس است، از ديد اينجانب،آن

 به ٩مثل ھر حکم حق ديگری از خاصيت فرا زمانی و فرا مکانی برخوردار است شريعت خدا حق است و

پيشرفته ينجانب نظريه عدم اجرای حدود در زمان غيبت راه حل  بنابراين، از ديد ا.کلی ناسازگار است طور

در ميان راه را بر حقوق مداری  نظريه اين .حق محور نمی تواند به شمار آيدنظام جزايی يک  برای ای

پرسش اين است که ھرگاه . ن را بالاجرا کنيمآجز اين معنا نمی دھد که بخشی از قر مسلمانان نمی گشايد، و

قدرت چرا ن را بالاجرا دانست، آکه چون امام عادل در دسترس نيست می توان بخشی از قربه اين عذر 

 که مغاير قدرتمداری آنھاست، مانند قاعده الاکراه يا قاعدهن را آبه ھمان عذر، بخش ھای ديگر قرھای حاکم 

در کشور خود ما اخير ھمانگونه که تجربه اسالم قدرتمدار در سی ساله ، دمنع فرعونيت، را متوقف نکنن

می حتی  نيست " مطلق بودن حقانديشه" پس اين يک راه حل مقطعی است و چون مبتنی بر نشان می دھد؟

  .  بھانه ای برای نقض حق آزادی فراھم کند،تواند ھر آن

ريان حکم عمر ججدای از .    قابل ذکر است که در ميان اھل تسنن ھم رويکردی شبيه اين وجود دارد

 حقوق نظريه پردازان حد سرقت در شرايط آن روز جامعه عرب، طارق رمضان از ی تعطيلابن خطاب در

 به صورت فوری در ٢٠٠۵ در مارس ، نوه حسن البنا از بنيانگذاران اخوان المسملين مصر،اسالمی

ن به آ امام پيشين مسجد پاريس و مترجم قر، ابوبکر١٠.فراخوانی بين المللی خواھان تعليق حدود شده است

 سوره نور تصريح کرده است که قاضيان در جامعه ھای مسلمان ٢يه آزبان فرانسوی نيز در توضيح ذيل 

به علت شيوع زنا در اين جوامع، از  صدور حکم منصوص ) را نام برده است... مصر و سوريه و ايران و(

  . خودداری کنند

در پيروی از و لت از واقعيت ھا، ، به علت غف که بيان شدکار شيعه و سنیدو راھھر  از ديد من،   

مثابه يک ه زادی بخوانيم، بآنکه، تاکيد می کنم، ھرگاه اسالم را بيان آحال .  يافته شده اندمنطق صوری

می تواند شاھد کاھش وريم، که اگر چنين کنيم، جامعه آزمان می بايد به عمل درن را ھمآ، تمامی سامانه/نظام
                                                 

 به ،١٣٨٣، آبان ٣، انتشارات انقالب اسالمی، چ انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن ؛  کتابرجوع کنيد به برای تفصيل بيشتر .٩

اين کتاب به صورت آنالين  . در عمق مورد بحث قرار داده است به بعد که نظريه حق در اسالم به مثابه بيان آزادی را۵١ويژه بخش سوم ص 

  http://enghelabe-eslami.com/ketab/hoguge_bachar/hoguge_bachar_a4.pdf    :ھم در دسترس است

10.  Call for an immediate international moratorium on corporal punishment, stoning and the death penalty  

.  مراجعه کنيدی اين فراخوان به تارنمای شخصی طارق رمضانمطالعه اصل مقاله وی و نيز داليل او برابرای 

http://www.tariqramadan.com/article.php3?id_article=264&lang=en  
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معنای عدم عدم اجرای قصاص به ممکن است در ھمين جا از سوی فقيھان سنتی اعتراض شود که      

 - ١ ؛دليلاستدالل اين دسته از فقيھان بدين گونه است که حکم بر تعليق قصاص چه به . مشروعيت آن نيست

 به دليل عدم امکان تحصيل علم قطعی بر -٢ يا  شدرودی نقل شاھآقایفقدان مصلحت يا وجود مفسده که از 

وجود ھيچيک نافی اجماع بر   به دليل شرط حضور معصوم يا منصوب خاص؛-٣تقصير کامل مرتکب يا 

 نه اصل تشريع آنھا؛ ی احکام شرع است زيرا اين سه نظريه ناظر به اجرا،نيستدر شريعت حکم قصاص 

 قصاص را نفی نمی کنند بلکه کال يا در مواردی آن را قابل اجرا صاحبان اين سه نظريه حکم بدين معنا که

  . مخالف تشريع حکم اعدام نيستند تا اجماع را منتفی بدانيم و از اين رو، نمی دانند

  : ذکر چند نکته ضرور است،در پاسخ به اين اشکال

 که قرآن را منبع اصلی از ديد کسانی. ً اوال، در جايی که نص وجود دارد استدالل به اجماع درست نيست

 ،قانونگذاری کيفریدر مرحله چه اجتھاد و در مرحله چه شريعت می دانند در موضوع جرم و مجازات، 

بديھی است چنين اجتھادی نمی تواند ناقض حقوق انسان . جريان يابدن آموافق اصول راھنمای قر الزم است

  . ن حق حيات باشدو مخالف ارزش حيات و به فراخوانده شدن انسان به گزارد

 مورددر بردارنده حکم قطعی الزام آوری در مربوط به مجازات ھا ھيچ يک نی آ قروصنصًثانيا، 

که تخفيف و عفو به (ن را خود حکم آاينجا اجتھاد محل پيدا می کند اما جھت يعنی ؛ ند نيستمجازات اعدام

و نيز اصول راھنمای ) نآتبيين خود قربنا بر البته (ن آو اصول راھنمای عمومی قر) ستقصد حفظ حيات ا
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 بلکه اين نکته است که فقه رايج در فھم اصل ،نب اما بحث اجماع يا عدم آن نيستنکته اساسی اينجا

 به عناوين »حدود هللا« اطالق اصطالح ؛توضيح بيشتر آن که. نظريه تشريع جزائی قرآنی به خطا رفته است

 و کشتن، اعضای بدنقطعی شمردن احکام قطع يا  مواردی چون سنگسار و مجرمانه و مجازات ھا، آن ھم

نمونه ( مأخوذ از فقه يھودی و مسيحی اين احکام   متعدد، بنابر تحقيقات تاريخی.سابقه ندارد قرآن در

کلمه استدالل اينجانب اين است که . استو سنت ھای موجود در ميان مردمان سرزمين حجاز ) سنگسار

به کار نرفته است بلکه در باره ) راجع به جرم يا مجازات خاصی( به معنای حکم کيفری ،رآندر ق" حدود"

 بار آن در باره ٩ بار در قرآن تکرار شده است که ١۴اين واژه در مجموع . احکام مدنی و عبادات آمده است

 و دو بار ھم به طور احکام خانواده است، دوبار در باره احکام ارث و دو بار ھم در باره روزه و اعتکاف

حتی اگر کسی بگويد جعل واژه فی نفسه بد نيست، گوئيم ھرگاه .  عام بدون بحث حقوقی خاصی آمده است

بخواھيم واژه حدود را در باره مجازات ھا به کار ببريم، قبل از آن بايد فرق ميان احکام جزايی را که 

ست با ساير احکام در مقوالت عبادات چون متضمن تصرف در آزادی و جان و حيثيت و دارايی افراد ا

اگر اين فرق را مد نظر خود در رجوع به  آيات جزايی . اعتکاف يا مدنی چون طالق و عده را از ياد نبريم

بدانيم و نيز نظر به دو اصل راھنمای تخفيف، و صلح و عفو که در پاسخ به پرسش اول به عنوان مقصود 

، آنگاه بايد بگوييم که اطالق حدودهللا به احکام جزايی به اين نحو است که نھايی شريعت در جزائيات فھميديم

 شيوه تشريع ،بنابراين. که در ميان يک حداقل و يک حداکثر می گنجد" فضايی"يا " محدوده ای"حدود يعنی 

ه به اين گونه است ک)  به قتل يا سرقت يا زناعبرای مثال حکم موجود در آيات راج(الھی در جزائيات 

 ١٠٠مسلمان موظف است ميان حداکثر کيفر که در قتل عمدی اعدام است و در سرقت قطع دست و در زنا 

ّپس تعدی از حد خدا که در قرآن نھی شده . ضربه شالق، و حداقل آن که ترميم و جبران است حرکت کند ّ

 روی ،ل تخفيف در حدودنای اصببر م. است يعنی اين که از حداکثر باالتر رفتن يا از حداقل پايين آمدن

 قطع ،برای مثال، اگر قانونگذار يا قاضی برای سرقت.  و بلکه بايد به پائين تر حکم دادرفتحداکثر ھم نبايد 
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 .با اصل جبران و ترميم خوانائی ندارد يا کشتن قاتل دزدبريدن دست شکی نيست باز تکرار می کنم 

ْوالسارق والسارقة فاقطعوا :  زوره مائده توجه کنيم٣٨يه آ به برای روشنايی بيشتر در بحث خوب است ُ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ َُ

ٌأيديھما جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم  ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ِ َ َُ ّ َّ ِّ ً َ ََ ََ َِ ُ ْ َ 

قرآن واضح است که اما . مجازات دزد، قطع يد استبه صراحت ذکر می شود در آيه ھرچند برای مثال 

در پرتو عقل سليم که جای . فرع تابع اصل است و نه اصل تابع فرع: نيز معقول و با حکمت سخن می گويد

ن قاضی می بايد علم پيدا کند بر جرم و ھويت مجرم و آاصل و فرع را می داند و فھم مجموعی از قرآن، 

خود سازگار باشد که ) تا اين جای تحقيق اين جانب(گاه، حکمی را صادر کند که با اصول بيست گانه ای 

يکی ديگر اصل مھلت اصالح به مجرم . يکی از آن اصول، اصل جبران و ترميم است. قرآن مقرر می کند

. کم به قطع يد بدھد اصل ديگر، قاضی نمی تواند ح١٨ و ،بنا بر اين دو اصلپس روشن است . دادن است

 ھمان سوره مقرر می کند ھرگاه مجرم ٣٩در آيه .  سوره مائده، خداوند مجازات را مقرر می کند٣٨در آيه 

  . بدين قرار، مجارات نمی بايد مھلت توبه را از مجرم بستاند. توبه کرد خداوند توبه او را می پذيرد

در حالی که پيشاپيش می ازات حداکثر را مقرر کرد مجقرآن در اين آيه  پرسيد چرا می توانبا اين وجود 

خاطر وجوب رعايت اصول، نمی تواند حکم به حداکثر مجازات بدھد؟ ه  قاضی، بدانيم ناممکن است چراکه

به داليل فراوان، اول به اين دليل که از آن زمان تا زمان ما، در بسياری از جامعه ھا، مجازات سارق بسيار 

دوم به اين دليل که   ). ھم اکنون در چين مجازات رشوه خواری اعدام است( ھم ھست سنگين تر بود و ھنوز

چنانکه ھم . کام دزدان و زورگويان چپاولگر می شوده ھرگاه نخست مجازات و آنگاه حد معين نشود، دنيا ب

ت  درصد ثرو٨٠ ميليارد نفری جھان ، صاحب افزون بر ٧اکنون، يک اقليت کوچک از جمعيت نزديک به 

ست از اين رو. ترديد نکنيد که اين اقليت از راه سعی خويش صاحب اين ثروت عظيم نشده اند. جھان ھستند

 از قدرتمداران، تشخيص حق و ِ مستقلِکار اول قاضی. قاضی می بايد مستقل و آزاد باشدکه بنابر اصل، 

 .پيروی کنددن از مطالبه حق و پس نکشييعنی می بايد از قاعده ايستادن برحق . دادن حق به حق دار است

و تن دھد  به حق تا) ِناقض حق( ناگزير کردن مجرم  ای است برایبديھی است که مجازات، از جمله، وسيله

   .منصرف شوند ارتکاب جرم و جنايت ھمزمان ديگران

تقالل اساز سوی منبعی که می تواند يعنی .  سوره مائده، مجازات می بايد از سوی خدا باشد٣٨بنابر آيه 

در . چرا که خداوند حق است و از او ناحق صادر نمی شود. و آزادی و حقوقمندی را به مجرم بازگرداند

بنا بر قاعده، بر مجرم . نيستبرابر مجرمی که حق خويش و حق ديگری را از ياد برده است، اغماض روا 

قوق خود تجاوز نکند، به حق سخت می گيرد تا او از غفلت از حقوق خويش بدر آيد و دريابد که تا به ح
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ص را بايد با نمستقل نيست بلکه آن ھا اعتبار حديث در مورد احاديث دال بر جواز اعدام بايد گفت . ٢ 

ن، از اعتبار ساقط آحديث در صورت مخالفت با نص قر. اين يکی از اصول فقه قرآنی است. قرآن سنجيد

متاسفانه فقه مبتنی بر منطق صوری ارسطوئی و فلسفه قدرت . در مورد اعدام، نص وجود دارد. است

برداشت رايج ميان بيان قرآن و سنت دامن زده است و »  ھادوگانگی«ارسطوئی و افالطونی به انواع 

مفسران قرآن و به ويژه فقيھان در عمل به اين جا ختم شده است که می بينيم حجيت از آيات قرآن گرفته شده 

توجيه فقھا برای اين دوری از بيان قرآنی اين است که روايت می . و فقه، در عمل، بر روايت بنا گشته است

و با نظر عقل سليم ريب و خدشه ای در آن ست تواند  بيان مطلق و عام قرآنی را که مثل روز روشن ا

  ؛غافل از اين که. مقيد و محدود و بلکه کأن لم يکن کندنيست، 

   روايت نمی تواند ناقض نص باشد)الف

لکه کأن لم ن می ماند که بگوئيم قانون عادی می تواند قانون اساسی را مقيد و محدود و بآاين ادعا به ) ب

  ! يکن کند

را از ميان مسلمانان بيرون   ن را بدون کاربرد می کند و عامل ھمگرائی و توحيدآر چنين روشی، ق)ج

    باالخره؛و. می برد که بيرون برده است

به را  کار  وزادی و کرامت و حقوق است می کندآھای قدرت را جانشين قرآن که بيان  انواع بيان) د

کسی به  انسان ساخته غرب است و ھرگاه د که، امروز، طلبه مسلمان گمان می برد حقوقانجائی می رس

از شريعت خدايی فاصله گرفته  و به جای آن اومانيسم مسيحی ،  برخيزد انساندفاع از حقوق و کرامت ذاتی

حقوق "مثل کاربرد ھمين اصطالح  (محور سازیھر نوع  او حتی نمی داند که !و غربی را گنجانده است

، نافی توحيد و بنا گذاشتن بر ثنويت تک )يان جديد رايج شده استکه به تازگی ھا در ميان حوزو" خدامحور

 . محوری است

آيه اگر . بر تخفيف و نيز بر عفو است )The Principle(، اصل ) سوره بقره١٧٨يه آ( بنا بر نص  .٣

  درک اين،مشھور به آيه قصاص را با دقت از اول تا آخر بخوانيم و فھم خود را در وسط آيه متوقف نکنيم

َيا ايھا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والع ":اصل کار سختی نيست َ ََ َ َ َ ََ َ َبد بالعبد واالنثي ََ َ
َن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم وَباالنثي فم َ َِ َِ ِ ٌ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ ِرحمه فمن َ َ ََ ٌ َ

َدي بعد ذلك فلٍاعت َ َ َ َه عذاب اليمَ ٌ َ" 

ند، اما بالفاصله دو اصل از کمی ذکر  برای قتل عمد، قصاص را "ابتدا"يه در آتوضيح اين که گرچه 

اصل . ٢اصل تخفيف . ١:  يادآور می شوداصول راھنمائی را که قاضی می بايد در صدور حکم رعايت کند
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 آورده ام، در ۵۵ تا ۴١  صفحات نآانسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرھمانگونه که در کتاب 

 اصل در مطالعه بعدی ٢ن کتاب و آ اصل در ١٨( اصل ٢٠ عدالت جزايی دارای ،حقيقت، بر مبنای قرآن

  .راھنماست) يافت شدند

که قرآن در آيات مختلف مقرر داشته است را عدالت  گانه ٢٠ اصول راھنمای الزم است قاضیبر . ۴ 

 ھرگاه قاضی در فرايند اثبات قتل و نيز صدور حکم، خود را به عنوان يک ١١.در صدور حکم رعايت کند

م  مکلف به رعايت اين اصول بداند و آن ھا را در عمل رعايت کند ممکن نيست بتواند حکم اعدا،متشرع

  .صادر کند

ھرکس يک تن را  ":از اين رو است که می فرمايد. ن بنا را بر حيات می گذارد و نه بر مرگآقر .۵ 

بکشد مثل اينست که تمامی انسان ھا را کشته است و ھرکس يک تن را زنده کند مثل اينست که تمامی انسان 

بدين قرار، اصل، حق . ه جرم محاربه استاين آيه ھمان آيه پيشتر از آيه مربوط ب  ١٢.ھا را زنده کرده است

)  و صلح و عفو،تخفيف(فريده ھايش تعارف نيست، جھت  گيری اصولی آحيات است و چون خداوند را با 

 و انسان  سوره بقره معين می کند، بايد منظور و مقصود و مطلوب نھايی شارع شناخت١٧٨يه آرا که در 

  .يا مجری احکام، متعھد به ھمين مقصود ھستمسلمان، چه به عنوان قانونگذار، قاضی و 

 سر و کار پيدا کند، اين نوبت قانون و قانون گذاری است نکه قاضی با جنايتیآا که پيش از از آن ج .۶

يا قانون گذاری که آ، اين جا می توان پرسيد )اصل قانونی بودن جرم و مجازات(=که تکليف را مشخص کند 

 و يا چون ،ت قتل را اعدام می داند و خود او حکم به قتل قاتل می دھدمجازا) شارع مقدس(خداوند است 

عفو را بھتر می داند بنا را بر تخفيف و جبران و ترميم می گذارد، و بنا بر اين، به طور تخفيف و صلح و 

را ن کار آحکيم است و نمی کند؟ گفتن ندارد که خداوند نکرده و کلی در مرحله تشريع اين مجازات را مقرر 

پس اگر مسلمان ھا اين پرسش را از خود می .  می کند که نيک می داند، يعنی تاکيد بر جبران، صلح و عفو

زادی فھميده و بدان عمل کرده آکه ھرگاه اسالم را بمثابه بيان و در می يابند کردند و بکنند، در می يافتند 

ل بکنند و حقوق معنوی خود و ديگری را و ھرگاه امروز بدان عم. بودند، روزگار جھانيان جز اين می شد

زادی را پيدا می کنند و در مقام خليفه خدا بر روی آرعايت کنند و خشونت زدائی را روش بسازند، فرھنگ 

در سراسر زمين ) الغای اعدام( و به ترويج اين پيام الھی زمين،  بنا  را بر عفو و تخفيف و ترميم می گذارند

  . پيروان انسان دوست حضرت مسيح در عالم می کنندمی پردازند، کاری که االن

                                                 
     ١٩-۵٠، ص انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن به بخش دوم کتاب  رجوع کنيدصيلی اين اصول مطالعه تفبرای .١١

   سوره مائده٣٢يه آ. ١٢
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طريقه و ارائه و ) سياست(ن روش معنوی کردن مديريت جامعه آبدين قرار، روش برگزيده قر. ٧

  .است) زادیآفرھنگ (زادی آ زدائی و زندگی و رشد در شريعتی برای خشونت

 راھنمای خويش را در رابطه ھا بايا تا آن زمان که انسان ھا اصل آپرسيده شود در اينجا ممکن است 

نکرده اند و ھمچنان، بنا بر اصل موازنه مثبت ) ابطه خالی از زورر(خود و با يکديگر، موازنه عدمی 

آيا می توان به به بيان بھتر، می بايد بنا را بر اعدام قاتل گذاشت؟ ن، در رابطه قوا با يکديگر ھستند، )ثنويت(

زاد نشده اند و لذا ھنوز رابطه آ تا زمانی که انسان ھا از بندگی زور  توسل جست و گفت"ضرورت"قاعده 

ھاشان بر اصل موازنه عدمی نيست، می توان از زور، در شکل اعدام، استفاده کرد؟ پاسخ به اين پرسش 

درس نخوانده کسی دانشمند نمی . زاد نخواھد شدآزيرا با اين روش جامعه ھرگز از روابط قوا . منفی است

بی درنگ بايد عمل بنا براين، . زاد نمی شوندآزادی را در پيش نمی گيرند، آنھا ھم که راست راه آ. شود

 و خشونت زدائی و حقوق انسان=(ھمراه با رھنمودھای ديگر را ن آرھنمود قرصالح را انجام داد و اين 

را از ، بنا دالت و عد و برابر اصول راھنمای قضاوتکرھمراه ) مشارکت ھمگان در اداره جامعه خويش

تر از عمل به حق  و ھيچ چيزی ضرورعمل حق ھمين است .گذاشتبر تخفيف و جبران و ترميم ھمان آغاز 

  .نيست حالدر لحظه 
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  دومپرسش   
  
  
  
  

   عدالتهينظرو اعدام  

 ٢٢



  

  پرسش دوم؛
  اعدام و نظريه عدالت

مقابله برابری حيات افراد و زيرا بر اصل  است، "عادالنه"موافقان مجازات اعدام می گويند کيفر اعدام 

به عبارت ديگر . استRetributive Justice) (استحقاقی  -اين به معنای عدالت تنبيھی. ه مثل استوار استب

مرگ " مستحق"دست می زند ھمچون قتل ھای درجه يک مشدد می گويند کسی که به جنايتی سنگدالنه 

ايمانوئل به تعبير . ھا به قدری فجيع ھستند که کشتن مجرم تنھا واکنش عادالنه است بعضی از جنايت. است

اعدام مجازاتش است زيرا او با ارتکاب جرمی که می دانسته است  مجازات مرگ " سزاوار " کانت، قاتل

 اختيار به استقبال مرگ خودش رفته رویاست، در صورتی که مجبور و مضطر نبوده باشد، خودش از 

  از ديد شما اين استدالل چه مشکلی دارد؟. است

 آيا از آياتی از قرآن که خداوند را انتقام گيرنده معرفی می کند و آياتی که جزای بدی  پرسش اين است که

  را ھمان بدی می داند، اين استدالل موافقان اعدام تقويت نمی شود؟

  پاسخ

موزد و آن می آ از درس ھايی که قر.جامعه نبايد واکنش مجرم شودمعلوم شد که از پاسخ به پرسش اول 

 نبايد نيزور آسخت انزجارھای را کامياب می کند، يکی اينست که حتی در برابر کنش دمی آبکار بردنش 

و شما می دانيد که ھرگاه انسان ھا بنا را بر . انسان کامياب کسی است که ھمواره کنش باشد. واکنش شد

    .دانشی می جستند و نه فنیمی داشتند و نه   نوآوریواکنش می گذاشتند، نه

نطور که پزشک، کسی را که خودکشی کرده است، به دليل کاری که کرده است، در بدين قرار، ھما  

 می کوشد او را از مرگ نجات دھد، جامعه  بلکهخور مرگ نمی شمارد و به حال خود رھا نمی کند تا بميرد

 :خصوص کهه ب. نيز نمی بايد واکنش جنايت جانی بشود

ايی که در سنجش اندازه عادالنه بودن جامعه ھا بکار از معيارھ.  جنايت در بستر جامعه روی می دھد.١

در جامعه ای که عدالت ميزان رابطه ھا . ھا در  جامعه است سيب ھا و نابسامانیآمی رود، يکی ميزان 

زادی آنيست و جو خشونت سنگين است و نا برابری ھا روز افزون ھستند و انسان ھا از کرامت و حقوق و 

 جرم ھا بر ھم افزوده می شوند و در طول زمان، سبعيت ھا و شناعت ھا بيشتر و خويش غافلند، جنايت ھا و

بنا براين، ھر گاه قرار بر عادالنه کردن مجازات بشود، می بايد جامعه و مجرم، ھر يک به . بيشتر می شوند

امت رعايت کرقرار کردن ميزان عدالت و مجازات جامعه به بر. مجازات شوندنسبت سھم خود در جنايت، 

  . نه تالفی جويی نيز اصل را بايد بر جبران و ترميم گذاشتبزھکاران در مجازات .و منزلت انسان است
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زاد و سالم نبودن آسبعانه و شنيع تر شدن جنايت خود گويای .  مجازات موکول به سالمت عقل است.٢

محيط : ز خود بکند، اينست بنا براين، نخستين پرسشی که جامعه می بايد ا. او استعقل و بسا شدت بيماری

يد؟ و چگونه اين آن، چنين جنايتی به تصور جانی می آميزی است که در آاجتماعی چه محيط سخت خشونت 

 اين پرسش، در يد؟آدل می شود و به اجرا در می تصور سنگدالنه در عقل او به نقشه ای که بايد اجرا کرد ب

لودگی محيط اجتماعی و بھا آ و گويای ميزان معهجادل  خشونت در سنگينّجو ھمان حال که گزارشگر 

ن جامعه آدگی زادی خود غافل نشود، بيانگر عقب مانآندادن به تربيت عقل به ترتيبی است که  ھيچگاه از 

وقوع و اين، بربنا. ی استختجرم شناھای عقب ماندگی دانش ھا و به ويژه فقدان دانش  در مبارزه با جرم و

برای موثر و واقع نگرانه جامعه از اتخاذ تدابير  حکايتگر ناتوانیر، به نوبه خود، افزايش جرائم خشونت با

يا اين نارسائی را بايد به پای مجرم و يا مجرمانی نوشت که عقل آ. پيشگيری از جرم و بزھکاری است

مسئوليت  پيش از آن، بايد به  يانھا را تشديد کردآ و مجازات گشته استزادی محروم آھاشان از سالمت و 

  جامعه و نقد فراگير از خود و جامعه خويش پرداخت؟

جامعه . ن کدامھايندآبنا بر اصل، جامعه بايد بداند چرا و چگونه جنايت واقع شد و عوامل مؤثر در . ٣ 

؟ جامعه ای ھا ھستندنکه اسباب و عوامل پديدآورنده جرم از ميان برخيزند کدامآبايد بداند بھترين روش برای 

ھر نظام بدين قرار، . ور  گرفتار می ماندگاه شود، رشد نمی کند و در چرخه انتقام گيری کآاھد که نخو

زادی آزادی و رشد در آجزائی مثل شاھينی است که يا گويای اراده جامعه بر زندگی در صلح اجتماعی و 

سلمان ھمچنان از بداقبالی، بسياری از جامعه ھای م. ھقرايیھست يا راوی خشونت و انحطاط و سير ق

ن مأخوذ از فقه يھودی و مسيحی در دورانی است آگرفتار آن نوع نظام جزائی مانده اند که بيشترين بخش 

که روحانيت ھای اين دو دين نيز بيان توحيد و آزادی نزد موسی و مسيح را به بيان قدرت بدل کرده بودند و 

را پايه ريزی  سبعانه ترين نظام ھای جزائی  می ديدند تضمين واليت مطلقه خويشی که برایبنابر نياز

سبعيت ھای غير قابل تصوری که حاکمان با بکار بردن نظام ھای جزايی در اروپای قرون وسطی . کردند

از خود نشان دادند، بر ما معلوم می کنند که دين و شريعتی که در قدرت از خود بيگانه می شوند چه اندازه 

ی کشد و چه کيفرھای رعب آوری را که، به نام دين و خدا، مقرر و  اجرا کارشان به بی رحمی و قساوت م

 .چه خسارات جبران ناپذيری که بدين گونه به پيام معنوی دين نمی زنند  ونمی کنند

زادی و رشد آاز اين رو، نظام جرائم و مجازات ھا می بايد ھم گويای حيات ھر فرد انسانی در صلح و   

در جامعه ای که انديشه . يای صلح اجتماعی و رعايت حقوق انسان ھا در جامعهو اعتماد باشد و ھم گو

 در  بيان قدرت از خود بيگانه می شود، نظام جزايی ھم که تابعی از سياست ،راھنمای زندگی از بيان آزادی

عمومی است رويه اش عکس می شود و در نتيجه بيانگر شدت قبض، خشم و غضب حاکمان مستبد و بسا 

کار تجاوز به ناموس صلح . ه می گردد و پيوسته در خدمت ارضای ميل مھار نکردنی به انتقام می ماندجامع

جنايت بکار برده در چنين جامعه ای به اين جا می رسد که به خاطر سبعيت و شناعتی که مجرم در ارتکاب 

خود در ھمين لحظه در ذھن از شما می خواھم . نابودی و حذف، آن ھم با تحقير، می داند است او را مستحق

 توجه ستارسال شده ابه سمت جھان به تصاويری از خشونت و تحقير عريان که در اين سه دھه از ايران 
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نھا خداوند خود را منتقم می خواند، جملگی مربوط می شوند به جامعه ھائی که آن که در آيه ھای قرآ .۴

تن به حق نمی دھند و به ترتيبی که توضيح داده شد، خود خويشتن را قربانی حد نشناختن در خشونت گرائی 

يه ھا ھشدار ھايی آدر حقيقت، . می مانند که از درمان سرباز می زندچنين جامعه ھائی  به بيماری . می کنند

، که ا حقوق خود و ديگری را رعايت کندنھآھستند به اين جامعه ھا  تا مگر عدل را ميزان کنند و ھر عضو 

 به حکم قانون انحطاط و زوال، محکوم به نابودی اند و اين نتيجه اعمال خود اگر چنين راھی پيش نگيرند،

يه ھا نه گويای  تشديد مجازات که بيانگر  سالم سازی آبنابراين، اين .  ن ھا و مسئوليت ناپذيری اشان استآ

جامعه از راه بسط معنويت و کاستن از بار زور رابطه ھا به اخالق و ميزان کردن عدالت  و خاطر نشان 

  .  ديگران نيست، ھستندنھا  جز عمل به حقوق خويش و رعايت حقوقآکردن به انسانھا  که تکليف 

يه  آ دراز جمله(»  جزای ھر بدی ای بدی ای به ھمان اندازه است«و ھمچنان وقتی خدواند سخن از    

ورد، در ھمان جا و بالفاصله تصريح می کند که عفو و صلح آميان می ه ب)  سوره شوری۴١ و ۴٠ھای 

َوجزاء سيئه سيئه مثلھا « :جوئی بھتر است َ َ ََ َ َ َفمن عَ َ ِفا واصلح فاجره علي هللا انه ال يحب الظالمينَ ُِ ُ َ َ َ ََ َ َ« 

ن، از جمله با توجه به اين قاعده انشاء شده است که زور آور می شود که رھنمود قرآبه مناسبت، ياد     

می  زور ضد فرھنگ سبب ھمگانی شدن ، ويرانگریاز راه ويرانگری مقابله بابا زور جبران نمی شود و 

از اين رو، واجب تر کارھا که ھر جامعه می بايد بدان . دکنعمومی می را ويرانگری ش بدين روو گردد 

  .قيام کند، کاستن از بار زور از رابطه ھا و در پيش گرفتن راه خشونت زدائی است
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  سومپرسش   
  
  
  
  

  و سقوط اخالقی  اعدام  
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  پرسش سوم؛
  اعدام و سقوط اخالقی

سقوط کند و اخالقی  انحطاط برخی از موافقان اعدام می گويند که ممکن است انسان به دست خود به قعر

 چون به ھدايت و يتدر اين وضعبنابراين . آيد پايين تراز حيوانات ھم در اين مسير تا جايی پيش رود که 

 ارزيابی شما از اين .حذف شود ای تأمين سالمتی ديگرانبرگشت او به جامعه اميدی نيست بھتر است بر

ه می گويد انسان می تواند از حيوان ھم گمراه تر شود، اين استدالل چيست؟ آيا از پاره ای از آيات قرآن ک

  برداشت به دست نمی آيد؟

  پاسخ

در باره اين ادعای موافقان اعدام که دست به مقايسه انسان با حيوان می زنند و به دليل امکان سقوط 

 اين است يد گفتبانخستين چيزی که انسان تا حد پست تر شدن از حيوان او را در خور حذف شدن می دانند، 

نھا کسانی را آ که می دانيد. تبليغ می شدلمان، توسط رژيم نازی آ اين استدالل در ھمين تاريخ معاصر، در که

در خور ) مانند ناقص الخلقه ھا(را نمی داشتند، حتی اگر از نژاد ژرمن بودند، » نژاد برتر«که خاصه ھای 

  . حذف شدن می شمردند

 ال به شدت مغشوش است؛از اين گذشته، استدالل با

مگر پنداری بيشترشان می فھمند و يا می شنوند که آنھا ( سوره فرقان ۴۴ يهآيه، يکی  آدر دو قرآن  .١

َکاالنعام (...  سوره اعراف ١٧٩يه آو باز، در  )  جز به مانند حيوانات نيستند بلکه راه آنھا گمراھانه تر است َ

َبل ھم اضل ََ بکار نمی گيرند و ھوا و ھوس ھای خود را خدای خود ای خويش عدادھکه استرا ، انسان ھائی )ُ

راستی اينست که حيوان به راه خود می رود و اين انسان . می گردانند، گمراه تر از حيوان خوانده است

  .راھه می رودو به کجغافل می شود زادی و حقوق خويش آاست که از 

يعنی ھمان از ھوای خويش خدا ساختن و بر (می سازد     تنھا وقتی انسان، خشونت را درمان ھر درد 

برای عبور ذھنی از امور و آن گاه که منطق صوری را ) اصل ثنويت تک محوری انديشيدن و عمل کردن

ولی ھرگاه اصول . يه دليل بتراشد برای وجوب يا جواز اعدامآروش می کند، می تواند از اين دو واقع 

 بدين معنا که. يه مذکور را بسيار شفاف و سر راست می يابيمآايت کنيم، دو يه رعآن را در فھم آراھنمای قر

در جامعه، توحيد، و نه تضاد را : ن مکرر خاطر نشان می کند عبارت می شود از اين آموزهآروشی که قر

 زادیآمی بايد راھنمای رابطه ھا کرد، جامعه می بايد دين حق را راھنمای اعضای خود کند و به سالمت و 

قرار، ن بدي. زاد و اھل حق شوندآن آعقل اعضاء و عقل جمعی خويش  بيشترين بھا را بدھد  تا اعضای 

موزش و پرورش پيدا می کنند، نياز به فضای آانسان ھائی که بخاطر رشد نکردن سقوط می کنند، نياز به 

 . مجازات مرگحذف شدن و اجتماعی معنوی و خالی از زور دارند و نه 
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در دو . ن برای حيوان نيز حقوق و کرامت قائل می شودآما را به اين مھم جلب می کنم که قر توجه ش.٢

ند حيوان را نه وا چرا که خد، در جنايتکاری نيست که انسان را با حيوان مقايسه می کندمورد اشاره نيزيه آ

مه مخلوقات قرآن می در باب کرامتندی ھ. مند می داند نمی خواند بلکه حقوقمند و کرامتتنھا جنايتکار

از قرآن  بنابراين، ١٣»ورديمآ برکريمن، از ھمه چيز زوج آيا  زمين را نمی بينند، نمی بينند که در «آ :فرمايد

بکار نگرفتن عقل و استعدادھا و رشد حقوق ذاتی و کرامتمندی نيست که مقايسه می کند، بلکه از حيث لحاظ 

 -ر باشد انسان ھائی که رشد نمی کنند را در خور مرگ بشناسيمحال اگر قرا. نکردن است که مقايسه می کند

 !در جھان، جز اندک شماری را نبايد زنده گذاشتچه بسا ، - نطور که داروينيسم اجتماعی مدعی استآ

، در »کريم« ِ ھرگاه خداوند و استبرخوردار از صفات خداوندیفراخوار خلقت خويش  ایفريده آھر    

 حيوان را فاقد کرامت می  ودگردان انسان، می  يعنیفريده،آکرامت را خاص يک فريده، آکه ای ھستی 

.  نيافريده و به انسان، خليفه خود بر روی زمين، ستمی بزرگ روا ديده  بوديشفرينشی در خور خو آ،آفريد

انا و برخوردار  نباشند، چگونه ھستی می يابند و به ادامه دادن به حيات خود توموجودات از کرامت اگر 

 و پديده ،نھا ھمزادآھای ھستی با حقوق مندی ه خالق و مخلوق در ارتباط می شوند؟ کرامت مندی ھمه پديد

ن، تنھا يکی آفريده ای ممکن بود که در  آِبدين قرار اگر ھم ھستی. به کرامت، ممد حيات يکديگرندًاصال ھا، 

پس از مقايسه انسان با . تفاوت می گشت با زندگی در جھنم بی  يکیھمان ایکرامت مند بود، زندگی بر

درست است که آری . کرامت ذاتی فرد از بين رفته استبا ارتکاب جرم حيوان نمی توان برداشت کرد که 

ه اش خود را بنده نانسان بزھکار با غفلت از کرامت و حقوق خويش گمراه می شود زيرا که با عمل مجرما

بديھی است تن و ، و اقتضا کند، انجام می دھد)  زور ( =ه قدرت زور می کند و بديھی است بنده زور ھر چ

به .  اما مجازات نمی بايد روند گمراھی را تسريع و تشديد کند،ی می جويند و او گمراه می شودّروان او تدن

گاه بر کرامت و حقوق ذاتی و عامل به آزاد کند و او را آمی بايد مجرم را از بندگی زور مجازات عکس، 

ن را آ است مجرم مجازات را عبادت تلقی کند و خود داوطلبانه در دين آمدهاز اين رو، .  بگرداندنھاآ

.بخواھد

                                                 
  ٧ شعراء آيه  .١٣
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  چھارمپرسش   
  
  
  
  

 ی ھاتي جنای فقط براايلغو مطلق  ؛اعدام 
  ن؟يسنگ

 ٢٩



  

  پرسش چھارم؛
   لغو مطلق يا فقط برای جنايت ھای سنگين؟؛اعدام

ًمثال در موارد وقوع جنايت ھای بسيار سنگين و ( با اعدام مخالفيد يا در جاھايی "مطلق"آيا شما به طور 

استثنا ) يا قتل دست جمعی  يا وقوع جنگ و يا به شرط اثبات جرم پس از برگزاری يک محاکمه عادالنه

  را قبول داشتيد؟حسين قائليد؟ آيا برای نمونه و از ديد يک مسلمان، مجازات مرگ برای صدام 

  پاسخ

ھرگونه جنايتی ن در باره آتوضيح اين که قر. در پاسخ به پرسش اول به اين پرسش ھم جواب داده ام

به بيان ديگر، دستور قرآن بر نامطلوب بودن اعدام عام است و تخصيص نخورده است . رھنمود داده است

ِبرای اين رھنمود به حق . ن اعدامآ عفو بھتر است و در باره نوع ديگر ،که گفته شود در باره يک نوع قتل
  : از جمله اين داليل. ن، داليل بسيار اقامه می توان کردآقر

کسی که صلح می کند و می .  انسانھا می بايد به حق حيات معرفت پيدا کنند و به اين حق عمل کنند.١

  .بخشد، از حق حيات دفاع می کند ولو مجرم را مستحق زنده ماندن نداند

 قضاوت عادالنه به اين معنا که قاضی بتواند در مورد مسئوليت کيفری متھم علم قطعی پيدا کند، از .٢

قول کسانی چون خلخالی که برای توجيه محاکمات اختصاری و اعدام ھای ناشی از آنھا . ن ساخته نيستانسا

 در برابر حقوق فرد در عين حال که از شدت بی پروايی ،می گفت معدوم اگر بی گناه بود به بھشت می رود

او مرتکب جنايت .  بودمھمردم خبر می داد، اعتراف به نيافتن علم قطعی و عادالنه نبودن احکام صادره 

  .  قتل۵۵٠شد، آن ھم نه يک قتل که به قول خود او در کتاب خاطراتش، دست کم، 

ن آ ھمانگونه که در بخش نخست پاسخ ھا بيان کردم، کيفر اعدام ناقض اصول راھنمای قضاوت در قر.٣

نی يکی اين است که در از جمله اين اصول قرآ.  به تفصيل آورده امحقوق انسان در قرآناست که در کتاب 

يعنی اگر با ارتکاب جرمی ستمی وارد می آيد نبايد . اجرای عدالت بايد از اصل جبران و ترميم پيروی شود

در ماجرای داوری داوود و سليمان . زيرا با ستم جديد چيزی جبران نمی شود.  آن را با ستم ديگری پاسخ داد

شايان ذکر است در . را دو زيان کردن روشی نادرست استموزد که يک زيان آ، خداوند به انسان می )ع(

آن زمان رسم اين بود که اگر گوسفند کسی وارد محصول ديگری می شد، متضرر ھم حق داشت مقابله به 

، به جای دعوااين اما داود و سليمان با ھدايت الھی در . مثل کرده و دام اش را وارد محصول ديگری کند

 که حکمی ضرر آفرين بود، حکمی جبرانی صادر کردند و دستور دادند که صدور حکم طبق رسم موجود

 و ضرر به آن، صاحب مقدار شيری شود که از آن چرا ايجاد شخص اولمتضرر به جای ورود به محصول 

 ٧٨آيه ( و داود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمھم شاھدين. "شده است

زيرا . اعدام نه يک ضرر در برابر يک ضرر است بلکه يک زيان را چند زيان کردن است )"ءسوره انبيا
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 بزھکاری تمام می شود و از اين رو  ماجرای، پنداری با اعدام؛اعدام پاک کردن صورت مسأله است

ديگر اين پرسش ھا که؛ چرا جرم واقع شد، نارسائی ھا در کار بنيادھای جامعه کدامھا ھستند، و کارکردھای 

ن آآنھا چه اثری بر تمايل به جنايت بمثابه راه حلی دارند که جانی بر می گزيند و يا خود را ناگزير از اتخاذ 

  . خطير نظير آن کم اھميت می گرددمی پندارد، و دھھا پرسش 

يکی از نقش معلم زندگی بودن که از راه :  اعدام، جامعه را از چند کار بسيار مھم محروم می کند.۴

ن را آعمل به حقوق است، ديگری توجه به اصل جبران و ترميم از راه سالم سازی و بازپذيری مجرم و 

کت ھمگان در بکار بردن حقوق و جلوگيری از تزلزل الگوی پايدار عدالت جزايی گرداندن، سوم از شر

 گسترده تر کردن فضای الاکراه،از تالش برای  و چھارم - که ھمان حقوق فردی و جمعی ھستند-ارزشھا

 در ،صحنه زندگی جمعی در جوامع خشونت زده نشان می دھدھمانطور که .  زادی و معنويتآ فضای يعنی

، به عنوان راه حل و نيز به عنوان مجازات نقش پيدا می کند، از نقش ، به ھمان نسبت که خشونت ھاجامعه

اعضای جامعه در گسترش فضای الاکراه و نيز برخوردار کردن زندگی از بعد معنوی خود  کاسته می 

  .زادی و  از حقوق خويش را قدر نشناختن که ديگر مپرسآاز غفلت از . شود

در . نيانگيزد، يک راھبرد عام استما را به زشتکاری برتکاری قومی شن بر اين که زشآتصريح قر. ۵

حقيقت، انسانی که عنوان می کند به دليل سنگين بودن جنايت بايد مجرم را از حيات انداخت، خود را تا 

بلکه می کوشد با ھنرمندی مجرم را تا ، ان کرامت مند اين کار را نمی کندانس. سطح جانی، پايين آورده است

اين ھنر کار ھنرمندی بزرگ چون پيامبر است وقتی اسالم آوردن قاتل . د و کريم برکشدسطح انسان آزا

شناخته  مفسروعارفی که نظر او به عنوان فقيه،(به قول محی الدين عربی  . حمزه، عموی خويش را پذيرفت

ی می ن وقتآقر) شده در ميان شيعه و سنی در مخالفت با قصاص دليل ديگری بر نقض ادعای اجماع است

در نظر . می داند )سيئة(نکه تجويز می کند اما بد آھمان اندازه، مجازات را با ه فرمايد جزاء بدی بدی است ب

 است چرا که خداوند بنا را بر صيانت ،خصوص در مجازات اعدامه ، عفو مقدم بر مجازات، بابن عربی

که در است ين بردن نشأت حيات الھی  ب از،از بين بردن حيات قاتل ، ابن عربیبه بيان .حيات نھاده است

 زيرا عفو پاسداری از حيات  و قصاص مغاير آن،از ديد ابن عربی عفو حق است ١٤.انحصار خود خداست

استعداد ھنرمندی انسان را مخاطب  سوره فصلت  ٣۵ و ٣۴ات يآدر خداوند در حقيقت،  ١٥.ديگری است

وال تستوي الحسنه وال   ؛بخشدی را به نيکی پاداش بدفرامی خواند که ھنر اين قرار می دھد و او را به 
] بدى را[ و نيكى با بدى يكسان نيست  (السييه ادفع بالتي ھي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم

                                                 
 ، الھيات ومفھوم کيفر در عرفان ابن عربیرضا فيض، :  برای مطالعه بيشتر در باره ديدگاه ابن عربی در باره مجازات ھای اسالمی بنگريد.١۴

  ٣٩-۵٨، ص ١٠ و ٩ شماره -  ١٣٨٢پاييز و زمستان  مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، حقوق،

    ۵۶ از تاج الدين حسين خوارزمی و تحقيق حسن زاده آملی، به نقل از منبع پيشين ص شرح فصوص الحکم .١۵
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نه تنھا . با اعدام صدام حسين نيز مخالف بودم و اين مخالفت را در مقاالت و مصاحبه ھايم ابراز کردم. ۶

اعدام در باال ذکر کردم، و باز نه تنھا به اين دليل که دادگاه فرمايشی بود و با اعدام، به داليلی که در رد 

شکار او، از جمله با حکومتھای کارتر آجھانی از ماھيت صدام و روابط پنھان و جامعه جامعه عراقی و نيز 

 مستقل ِکه استبدادو ريگان و بوش آگاھی نيافت و اين که اعدام نگذاشت مردم اين واقعيت را درک کنند 

وجود ندارد و ھر استبدادی به ضرورت وابسته است، بلکه بدين دليل که با اين کار جامعه عراقی از فرصت 

ينده است و استبداد، آتأمل در اين واقعيت که جنايات انجام گرفته متعلق به گذشته نيست، بلکه باردار حال و 

ھمانطور که اعدامھا، در روزھای . ه جامعه است، محروم شديندآبمثابه جنايت بر ضد جامعه، مسأله حال و 

جامعه ای که با . داشت نيز جامعه ما را از درک خطر بازسازی استبداد وابسته باز در ايران۵٧اول انقالب 

زادی را می آحرکت انقالبی خويش مانع استبداد وابسته را از پيش پا بر داشته بود و راست راه رشد در 

 می  در خدمت رژيم ساقط شدهی که ولو صد در صد ھم گيرد، با دفاع از ادامه حيات افرادخواست در پيش

، به آن ھا و به خود در واقع فرصت می داد بر شدت تبھکاری ھای انجام گرفته وجدان يابند و، با بودند

عه از راه زادی، درس عبرتی ماندگار برای کسانی بشوند که در پی سلطه بر جامآمشاھده رشد جامعه در 

ن روز حق با کسانی بود که آامروز جامعه ايرانی می تواند ببيند که . زور و از راه قدرت خارجی می شوند

با اعدامھا مخالفت می کردند و نسبت به باز سازی استبداد که در اول با اعدام سران رژيم سابق شروع شد 

سران ارشد ارتش، به آقای خمينی ھشدار دادم آن روزھا در اعتراض به اعدام ھويدا و اف. ھشدار می دادند

که در اين کارتان گرچه به زعم خويش با حذف بدترين ھا شروع می کنيد اما به کشتن بھترين ھا ختم می 

ن خشونت ھای آغازين را مثل امروز می ديد و نمی گذاشت ايران قربانی چرخه آای کاش، جامعه . کنيد

  .ھولناک خشونت شود

                                                 
   ترجمه آيات از محمد مھدی فوالدوند است.١۶
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   جرماني قربانی برایو عدالت خواھ  اعدام 

 ٣٣



  

  

   پنجم؛پرسش
  اعدام و عدالت خواھی برای قربانيان جرم

مجازات مرگ دست کم در مواردی از ديد قربانيان جرم برخوردی منصفانه است و به گفته می شود 

  اين استدالل چه ايرادی دارد؟. ترميم رنج و دردھای آن ھا و حس تحقق عدالت در آن ھا کمک می کند

  پاسخ

، رنج و دردی طاقت کام مرگ کشانده استه ا خانواده ای را بعزيز کسی يشک نيست جنايتکاری که 

در دو حس می تواند پديد آيد؛  اما در برابر اين حجم از درد و رنج،. فرسا برای بازماندگان ايجاد کرده است

ن شدن از راه اعدام آحال طبيعی، حس عدالت خواھی، و در حالت غير طبيعی، حس انتقام و در پی ارضای 

 انسان از رھگذر اعتياد به اطاعت از قدرت و ِ از خود بيگانگیبيانگردوم، يعنی حس انتقام، حس . جانی

زادی و عمل به حقوق،  زندگی نمی آاين حس در جامعه ھائی ھمگانی می شود که در . زورمداری می دھد

 نسبت به در نتيجه، ھر کس جامعه را که ن، شرکت نمی کنندآکنند و اعضای جامعه در مسئوليت اداره 

به نظر می رسد در جامعه امروز ما که حتی برای مسائل . ستمی که بر او رفته است، القيد می انگارد

برای مثال، عقب ماندگی و . جمعی نيز، افراد راه حل شخصی می جويند، اين حالت دارد گسترش می يابد

ن را حل کنند به ترتيبی که آد موزش و پرورش يک مسئله جمعی است و جمھور مردم می بايآئی نظام آناکار

اما وجدان جمعی به تعلق اين مسئله . موزش و پرورش در خور، برخوردار شوندآتمامی فرزندان جامعه از 

راه حلی که خانواده ھا می جويند نيز فردی است؛ . به تمامی جامعه يا وجود ندارد و يا بسيار ضعيف است

کشور پيش «ن آرش فرزند خود و فرستادن او به اين و موزش و پروآھمچون تقبل ھزينه سنگين برای 

  . برای تحصيل» رفته

      بدين قرار، ھرگاه جامعه مسئوليت جمعی خويش را بشناسد و برعھده بگيرد، محلی برای از خود 

بسا فکر انتقام، بدين خاطر که انسان را تا حد قاتل . بيگانه شدن حس عدالت خواھی در حس انتقام نمی ماند

اما حس اول؛ يعنی حس عدالت خواھی، ملکه و فضيلت . ور نيز می شودآزيز خود پست می کند، دردع

. ورده زور استآانسان طبيعی است و حق است، از خود ھستی دارد و بر اين مبنا، عدم تحقق آن ناحق يا فر

ند، زور و خشونت ھرگاه جامعه عادل باشد و خشونت زدائی را رسالت دائمی خود بشناسد و  به آن عمل ک

يند و يا بسيار کم شمار می آدر روابط بی نقش يا کم نقش می شود، و در نتيجه ناحق ھا نيز در وجود نمی 

  . شوند

 بخصوص جرائم و جنايتھا و -سيبھا و نابسامانی ھای اجتماعیآوری است که وسعت آ       در خور ياد

ًمعموال در غرب و در زمان انتخابات، گرايشھای . است امروزه مسئله اول سياست شده -ابتال به مواد مخدر
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  پرسش ششم؛
  اعدام، خدا و حق حيات

المللی حقوق سياسی و مدنی که جمھوری  کميته حقوق بشر سازمان ملل در باره محتوای ميثاق بين

باالترين حقی است که در ھيچ ... ی حق زندگ"ًاسالمی ھم رسما به آن ملتزم است تصريح کرده است، 

ای پيش آيد که حيات يک ملت در خطر تھديد باشد، قابل  العاده زمانی حتی در دورانی که وضعيت فوق

آيا حق حيات در نزد شما ھمين معنا را دارد؟ به طور کلی در ديدگاه شما آيا حق حيات و ." فروکاستن نيست

   خدا؟ چرا؟ارزش جان آدمی مطلق است؟ حتی در برابر

 پاسخ 

  ؛ بررسی شودبخش بخش گيرد که بايد میچند پرسش را در بر خود پرسشاين 

خداوند خالق ھستی انسان و .  اين گزاره که حق حيات انسان در برابر خدا مطلق است، معنادار نيست.١ 

ن، قربانی ھرچند در تاريخ آمده است که در دوران ھايی از زندگانی انسان روی زمي. ھر جانداری است

اما اگر منظور . بر انداخت) ع(کردن انسان برای خدا مرسوم بوده است، به گواه قرآن، اين رسم را ابراھيم 

بر اصل ثنويت خير، ھر چند يا تن دادن به مرگ برای حفظ دين رواست يا خير، بايد پاسخ داد که آاينست که 

منطق البته با توسل به  و )ديگری برمی گردانددوآليسمی که دوگانگی ھا را به تسلط يکی بر  (تک محوری

. زادی و کرامتآ، از ياد انسان می برند که دين روشی است برای زيستن در حقوق و ت سازیصور

متاسفانه تفکر فقھی رايج در ميان مسلمانان، در شيعه و سنی که مرگ برای دين را نه روا که واجب می 

بدين سان که در مواردی به تعارض حفظ دين با حفظ . ستوار است بر رويکردی ثنوی و بل مشرکانه اکنند،

نفس، برای مثال در صورت ترک دين يا انکار يکی از ضرورت ھای آن، می رسد و در چنين مواردی به 

. ًزعم فقھا بايد حفظ دين را در سلسله مراتب احکام دين مقدم دانست و بر اين مبنا مثال حکم به اعدام مرتد داد

 يا» چه باک  اگر بخاطر حفظ دين، ايران و ايرانی از ميان بروند« فريب صورت پرستانه بود که با ھمين

، شعار گشت و در جنگ »حفظ حکومت دينی مقدم بر جان ايرانی است و تا آخرين قطره خون بايد جنگيد«

 بر امنطقه و بس ساله ای، نسلی قربانی شد و خسرانی عظيم، ھم مادی و ھم انسانی، به دو کشور و  کل ٨

نظام فرقه ناگفته نماند که اين فلسفه تنھا نزد . بسياری از انسان ھای بی گناه در اقصی نقاط عالم وارد شد

حاکم بر ايران وجود ندارد بلکه نزد غالب فرقه ھای فاشيستی و استالينسيتی و نظائر آنھا چنين بوده ھای 

  . است و ھست

وضعيت فوق "ھر ذی وجودی بشماريم، بلکه مل حقوق انسان و زادی و شاآ    ھرگاه دين را بيان 

 در چنين اوضاع و احوالی، .عبارت می شود از قرار گرفتن صاحب حق در برابر متجاوز به حق" العاده
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باالترين حقی است که در ھيچ زمانی حتی در ... حق زندگی "نظر کميته حقوق بشر سازمان ملل که . ٢

، "ھديد باشد، قابل فروکاستن نيستای پيش آيد که حيات يک ملت در خطر ت العاده دورانی که وضعيت فوق

  :  ين باره شايان توجه استبا وجود اين، چند نکته اساسی در ا. نظر شفافی نيست

دمی را به ياد تقدم اسالم بر آحق، » باالترين«  سخن از وق يک مجموعه را تشکيل می دھند وحق. يکم

زيرا يک معنای تعبير . زادی و حتی بر ايران و حيات انسان می اندازد که در باال  بررسی  شدآاستقالل و 

اشد که در مواردی حق حيات خالی از حقوق ديگری است که ، می تواند اين ب»باالترين حق« حيات بمثابه 

می کشاند که  از حق ِ به ايجاد  فضای خالیاين منطق تقدم سازی در عمل نيز کار را. از آن پائين تر ھستند

اما حقوق، ذاتی حيات ھستند و حيات خالی از حقوق، نبود حيات، يعنی مرگ . ن را پر می کندآزور ًفورا 

  . است

ن وضعيت فوق العاده ای که سبب به خطر افتادن حيات يک ملت می شود، وضعيت تجاوز يک آا ام. دوم

گرچه بعيد است . ن ملت استآن ملت و حقوق ملی آن ملت و  به حقوق اعضای آقدرت خارجی به وطن 

برابر منظور کميته اين باشد که ملت تحت تجاوز، به اين دليل که حق زندگی باالترين حق است، نبايد در 

کم حتجاوز بايستد زيرا سبب کشته شدن  اعضايش می شود، با اين حال، جای تکرار و تأکيد دارد که تسليم 

ن، آدر جھان امروز که، در . زور شدن و به استقامت بر نخاستن، رضا دادن به مرگ دسته جمعی است
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 در چنين موقعيتی، دولتی که حق مدار است و دفاع در برابر یبسا مقصود کميته اينست که حت. سوم

زادی و آاده در کشور، اعدام را مجاز کند، يا متجاوز را تصدی می کند، نمی تواند به بھانه وضعيت فوق الع

اين سخن . ديگر حقوق انسان را انکار کند و با اين شيوه ھا خود را مالک جان و مال و ناموس مردم بگرداند

ور می شود که در دوران تجاوز عراق به ايران، در پيروی از ھمين اصل که استقالل آياد. ًکامال به جا است

قانون اساسی   که به پيشنھاد اينجانب در پيش نويس قانون اساسی و سپس در-ذير استزادی تفکيک ناپآاز 

 در داخل در مرزھا در برابر قشون متجاوز بعث و در -مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی گنجانده شد

» ئیعالی قضا شورای«ازجمله، به . زادی و حقوق انسان، به استقامت پرداختمآبرابر تجاوز استبداديان به 

 جنگ، به خود اجازه قانونگذاری و بر قرار کردن يک رشته ممنوعيت ھا را داده بود، بھانه شرايطکه با 

اخطار و تصريح کردم من که اتاق کارم سنگرھای سربازان شده است و دفاع از وطن را از درون جبھه ھا 

  .       ن می دانمآا  ّزادی را نه تنھا مخل دفاع نمی دانم، بلکه سخت مساعد بآتصدی می کنم، 

نکه به نظر نمی رسد قصد کميته اين بوده باشد که بخاطر وجوب رعايت حق زندگی، ھيچ آباز با . چھارم

و يا تجاوز به کشور » جنگ پيشگيرانه«دولتی حق ندارد به بھانه در خطر بودن حيات ملت خود، دست به 

چون اگر ھم کميته اين قصد را نداشته است، . ست حق ا،کميته سخناين ديگری بزند، چنين برداشتی ھم از 

  .ن تصريح کندآ بر کميته است که بر ، حق است، حکماين
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  پرسش ھفتم؛
  حق مرگ؟

 اخير يکی از سالھایآمريکايی در ) Terri Schiavo(جريان زندگی و مرگ خانم تری شايوو 

رسد با  به نظر می. در مغرب زمين بوده است ه آميز حقوقی و اجتماعی و دينیمناقشترين موضوعات  عمده

ِآفرين مذھبی و متجدد گونه  ھای مرگ وامع انسانی از ھر سو با فلسفهجدر نظر گرفتن شرايط کنونی که 
 مناقشهدر اين  . استالزم بيان آزادی و در زمينه دين اسالمتحليل اين مساله از منظر جای رويارويند، 

کاران  ھای مختلف مذھبی و محافظه ند و سوی ديگر گروهه ااجتماعی بودھای  ھمواره يک سوی آن ليبرال

 سالگی به علت افت پتاسيم دچار سکته ٢٦ و در سن ١٩٩٠ در سال تری شايوو. نده اسياسی قرار داشت

به کمک وسايل پزشکی به نوعی و  درگذشت، در حالت کما  وی که٢٠٠۵سال از آن زمان تا . مغزی شد

ِبه دليل وجوه مختلف احساسی، اجتماعی، حقوقی، اخالقی و مذھبی اين مساله، . داد  میحيات نباتی ادامه
پردازان حوزه اخالق، به ويزه  ھای دينی و سياسی و نظريه تاکنون، بسياری از متفکران اجتماعی، شخصيت

  . اند ھای گوناگونی کرده گيری باره موضع ھا، در اين بيواتيست

ھای اخالقی ارايه شده  گيری  به صورت فشرده آخرين تحوالت حقوقی و موضعخواھم جا اجازه می در اين

 ١۵مناقشه حقوقی در باره وضعيت خانم شايوو : تر شدن ابعاد مساله گزارش کنم در آمريکا را برای روشن

به گذاری ايالت متحده ھم وادار  سال است ادامه دارد؛ تا حدی که باالترين نھادھای قضايی، سياسی و قانون

در سال  بود  قيموميت خانمش را داراًا رسم کهشوھر ايشان، مايکل شايوو. دان مداخله در اين مساله شده

دھد ھمسرش پيش از اين حادثه اعالم کرده  اش شھادت می  در دادگاه به ھمراه چند تن ديگر از خانواده٢٠٠١

. ای پزشکی زنده نگه داشته شود در صورت ضربه مغزی به ھيچ وجه مايل نيست با کمک ابزارھه استبود

 که تا آن موقع -دادگاه ھم اين شھادت را پذيرفت و به نفع شوھر حکم داد تا بالفاصله لوله تغذيه و آب را 

ھا، بحث کم کم به  اين کار با مخالفت شديد خانواده زن مواجه شد و به واسطه آن.  بر دارند-وصل بوده 

اين است که توان به طور روشن فھميد،  چه در اين ميان می آن. م کشيدھای گروھی، کليسا و عموم مرد رسانه

بغرنج علمی اين . تعريف حيات، مرگ و دامنه حق انسان در انتخاب يکی از اين دو استدر مشکل اساسی 

 سال پيش مرده است؟ اگر مرگ و حيات را ١٥ زنده بوده يا ٢٠٠۵سال  آيا خانم شايوو تا ً اصالاست که

 ببينيم، حد تعيين کننده مرگ از حيات کجاست؟ به عبارت ديگر، مرز مرگ کامل و (continuum)طيفی 

مواجھيم ولی عاليمی ) physical existence(حيات کامل کجاست؟ آيا جايی که ما فقط با وجودی فيزيکی 

است که اگر به  يک دارو ًاکند؟ آيا اين لوله تغذيه صرف  میچون اراده آزاد و انتخاب نيست، باز حيات صدق

علت مرگ مغزی برداشته شود جنايتی صورت نگرفته است يا آنکه بخشی از حيات بيمار است و قطع آن 

  کاری است مجرمانه؟
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شود که   ندانيم، با نگاه اخالقی، اين سواالت مطرح میگیانم شايوو را مردوجود نباتی خدر فرضی که 

دارند در باره مرگ و زندگی خود يا " حق"س از مرگش، آيا انسان خودش در زمان حياتش يا خانواده اش پ

به نام " حقی"توانيم برای وجود  مدارانه آيا ما می  از ديدگاه حقًم اويند تصميم بگيرند؟ اصوالّديگری که قي

استدالل کافی داشته باشيم؟ ذاتی بودن و حقيقی بودن حق " حق انتخاب مرگ"يا به تعبير ديگر " حق مرگ"

   شود؟ جا چگونه تفسير میحيات در اين

  : به سه دسته قابل تقسيم استًاشود عمدت ھای باال داده می ھايی که اين روزھا برای پرسش اما پاسخ

 -  يعنی تعيين مرگ و زندگی و حد آنھا -اند اين مساله  گراھا که قايل ھای ليبرال اجتماعی و عمل گروه. ١

 جامعه بايد ؛ازی به دخالت نھادھای عمومی نيستو ھيچ نياش واگذار کرد  را بايد به خود فرد و خانوده

ھای اخالقی  زيرا ما در اين وضعيت. دانند حل کنند گونه که بھتر می طرف بماند و اجازه دھد افراد خود آن بی

جا جای تساھل و مدارا  ھا معتقدند که اين در واقع ليبرال. توانيم صادر کنيم ھيچ گونه حکم مطلق اخالقی نمی

ما بايد به ديگران اين حق را بدھيم که در اين گونه موارد، بر اساس معيارھای خاص خودشان . تاس

  .تصميمات فردی بگيرند

گويند  ھستند و می" مطلق بودن ارزش حيات"کاران قديم و جديد قايل به  ھای مذھبی و محافظه گروه. ٢

 از مفاھيمی چون تقدس حيات و تقدس ًشان معموال اينھا در زبان. ی باشدفرد بايد تابع اين موازين مطلق اخالق

خواھند به نفع حق مطلق حيات دخالت کند و بدين وسيله ضمن  گيرند و از دولت می انسان زياد بھره می

  .ای و فردی شدن مساله مرگ و زندگی، پاسدار فعال حقوق جامعه باشد جلوگيری از سليقه

  . شوند گری متوسل می ای الادری ھا به گونه ينابين اينگروه زيادی ھم که موضعشان معلق است و ب. ٣

اش از ديدگاھی اسالمی داريد در اين باره کمک کنيد  اميدوارم شما با نگاه خاصی که نسبت به انسان و حقوق

  .  بشنويم)جان انديشی (سخنی تازه و برخاسته از فرھنگ زيستن ايرانی

 پاسخ 

  : رسانم  رض میھای شما نکات زير را به ع درباره پرسش

است، و از آنجا که زمان حق بی " کرامت"و " حقوق"ای به ھم پيوسته و ھماھنگ از   حيات مجموعه.١

فرا زمانی و فرامکانی بودن حق که در اصطالح اسالمی از آن به حقيقی بودن قضايای (=نھايت است 

به سخن ديگر، . ان زندگی نيست، بايد گفت مرگ ھرگز پاي)شود  تعبير می-در مقابل خارجی بودن-حقوقی 

دھد، بلکه بر ضد  زند، به حيات خود پايان نمی آن کس ھم که دست به خودکشی می. وجود ندارد" حق مرگ"

برد و تا ھستی برقرار است، به حکم آنکه عمل آدمی در زمان و مکان پيوسته بر خود  خود زور بکار می

 اگر انسانھا با .شوند تر می  بر خود روا ديده است، بزرگِافزايد، ابعاد ستمی که فرد ِمرتکب خودکشی می

کردند مرگ پايان زندگی نيست، و در ھستی ، ھر عملی که انجام دھند، دائم با آثار  تمام وجود باور می
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چرا که اگر قرار باشد به افراد اجازه داده شود در باب زمان پايان .  اما قول ليبرالھا، سخنی نابجا است.٢

لذا به حياتش پايان داديم، شمار » عالج ناپذير بود«زندگی تصميم بگيرند، با صرف اين مدعا که چون 

در حقيقت، قايل شدن به چنين حکمی قائل شدن به . گيرند ی از افراد بيمار در معرض مرگ قرار میبسيار

ولی ھنوز پرسش در اين باره که آيا خود اين . واليت مطلقه اعضای خانواده در باب زندگی يکديگر است

. يد، جای تامل داردخانم حق دارد پيش از ابتال بگويد اگر سکته کردم مرا بطور مصنوعی زنده نگاه ندار

تواند در باره بعد از ابتال تصميم بگيرد؟ و يا اگر پزشک را مقام تشخيص بدانيم و به  يعنی آيا فرد خودش می

  : شود؟ در پاسخ به اين نوع پرسشھا بايد به چند نکته توجه کرد تشخيص او عمل کنيم، آيا مشکل حل می

از . گيرد ساس چند پيش فرض مرتبط به ھم انجام میھا عمومن بر ا  در غرب، پاسخ به اين پرسش.٢-١

 مزاحمتی که برای خانوداه –کند؛ و ب  رنج و دردی که بيمار تحمل می–جمله اينکه ظاھرن علم دارند ؛ الف

 زندگی و –کند؛ و د  ای که به خانواده خود و جامعه تحميل می  ھزينه–کند؛ و ج  خود و جامعه ايجاد می

از اين رو، دو نوع طرز فکر، ھر يک بر مبنای اين معيارھا، بوجود  .يابد  پايان میارزش آن، با مرگ فرد

 چشم از جھان ٢٠٠٥ آوريل ٢در اين ميان پرسيدنی است که چرا پاپ ژان پل دوم که در اما  .٢-٢ .آمده اند

کليسا و فرو بست، نخواست او را بطور مصنوعی زنده نگاه دارند؟ به سخن ديگر، او با اين کارش نظر 

در حقيقت، اين نظر که چون حيات مقدس است و ارزش . ايد، رد کرد ھای مذھبی را که شما نقل کرده گروه

آن مطلق است، پس بيمار درمان ناپذير را، ولو به طور مصنوعی، بايد زنده نگاھداشت، ھمانند نظر 

حق است، پس بايد از خود وجود اگر حيات .  از حيات استsubjectiveھا، برداشتی ذھنيت گرايانه  ليبرال

به سخن ديگر، اين .  داشته باشد، در حالی که در اين مساله چنين نيستobjectivityو بنا بر اين عينيتی 

 اراده –ب .  حيات را از کرامت و حقوق ، خالی کردن است–زيرا؛ الف . رسد نظر نيز صائب به نظر نمی

 زنده نگاه داشتن بيمار تابع امکان درمان است و اگر – و ج ديگری را جانشين اراده خود انسان کردن است

شود، بلکه احتضاری است که دارد طوالنی  اين امکان وجود ندارد، در واقع حياتی نيست که حفظ می

و مرگ ورود در حيات باقی است و چه .  از ديدگاه دين ، مرگ و زندگی در دست خدا است–د . شود می

 و عمل بودهاحتضار وجود دارد؟ بنا براين، از اين ديدگاه، عمل پاپ درست دليلی برای طوالنی کردن 

  .شود مدافعان مذھبی ِ نظری که شما نقل کرده ايد، نادرست می

بينيم ھر دو نظر نقل شده از سوی شما به روش منطق صوری ساخته شده  باز اگر کمی ژرفتر بنگريم می

 ھر دو گروه، درمان -١از جمله اينکه؛ .  ھستندfactsعيتھا اند، يعنی متضمن چشم بستن بر بسياری از واق

 فروکاسته اند» حق مرگ«و يا » حق حيات«پذيری را مسئله بيمار گردانيده و راه حل را به تجويز 

)reductionism (ھای انسانی را از اين واقعيت ناميمون که در جھان امروز، ارزش  و به اين روش جامعه

ھای کافی  شايد به خاطر اين واقعيت است که سرمايه گذاری. ر اوست، غافل کرده اندانسان برابر نيروی کا

ھای بايسته است، چندان مورد  و امکانات بايسته برای تحقيقات سنگين پزشکی که ھدفشان يافتن درمان
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افتد که خانم تری شايوو  ارزش زندگی و حق زندگی را تنھا نبايد وقتی انسانی به حال و روزی می. ٣

 ھزار بزرگسال، در ١۵، در فرانسه، ٢٠٠۴ سال در .ھای تبليغاتی پاس داشت افتاد، آنھم به قصد استفاده

 تن از آنھا، با وجود چند نوبت اعالن، کسی از ٣٠٠. روزھای گرم تابستان، از بی کسی و بی آبی مردند

اگر در غرب منطق صوری حاکم نبود و بنا بر حرمت واقعی . بستگان خويش را برای کفن و دفن نيز نيافتند

يافت که ما شاھد اين ھمه کشتار  ای سازمان می ستی زندگی فرد در جامعه به گونهباي حق حيات بود، آيا نمی

–ھای ناقض ِ حيات  بايستی اين ھمه توليدھا و مصرف بوديم، و آيا نمی در مدت يک ھفته از تابستان نمی

 !مرد  میبايد يا سرمايه داری نمیبه سخن ديگر، آ. شدند  ممنوع می-برای نمونه انواع مخدرات غير دارويی

بر آنھا شمار کودکانی که از بی دوا و درمانی . ميرند  ميليون کودک در جھان از گرسنگی می۴٠ساالنه 

توان به حق يک فرد مشخص و نه حتا افراد  به سخن ديگر، حق حيات را نه می. ميرند را نيز بايد افزود می

حال . شود ھا رعايت می شود وقتی حق حيات ھمه آفريده حق حيات رعايت می.  کاستيک ملت معين فرو

 برابر کرده است و به قول دانشمندان، ١٠٠آنکه در حال حاضر، انسان دو پا، ميزان مرگ مير آفريده را 

 فردا دير ھا، مسئله ايست که اگر امروز برای آن راه حل يافت نشود، برای اولين بار، مسئله مرگ ھمه انسان

  .است

ھای  اين دوران بسا بيشتر از انساندر ھای اصلی، يکی ديگر اينست که انسان   بدين قرار، از غفلت.۴

ھای گذشته، چگونه مردن را جانشين چگونه زيستن کرده، و بحث نه بر سر حق حيات که بر سر  دوران

ھا در  کدام. ھا جايز نيستند ايز و کدامھا ج ھای مردن کدام بحث بر سر اينست که از شيوه. انواع مردن است

به ياد آوريم که در دوران محاصره اقتصادی عراق، ! ًامريکا جايز نيستند اما مثال در عراق جايز ھستند

و بعد از جنگ نيز، مرگ و مير کودکان از سوء تغذيه دوبرابر .  ھزار کودک از پا درآمدند٥٠٠دست کم 

  .شده است

ای مصنوعی زنده نگاه ندارند و   بگويد او را به گونهشته است تری شايوو حق داچنانچه بپذيريم خانم. ۵

کند بلکه ديگران ھستند که به نام او حيات  يا بدارند، از آنجا که اين خود او نيست که به اين حق عمل می

ھای  و ھم گروهھا که اين حق را برای او و نزديکان او قائل شده اند  کنند، ھم ليبرال گياھی اش را حفظ می

توانند برای اين ادعای خود استدالل کافی  مذھبی که دفاع از حق حيات او را واجب دانسته اند، تنھا وقتی می

به ھمين خاطر، انسانھا را مسئول حق حيات يکديگر – تکليف را عمل به حق بدانند و ب –کنند که؛ الف 

در معنای ِ زنده کردن يک تن، ( ھمه انسانھا  تحقق حق حيات را در رعايت اين حق برای–بشناسند و ج 

کنند   راه حلی که تجويز می-بشمارند، و د ) زنده کردن انسانيت است و کشتن يک تن، کشتن انسانيت است 
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  راه حل چيست؟ اما 

مطمئن نيستم ھمه غفلتھا را شماره کرده ام، اما مطمئن ھستم اين غفلتھا برای اطمينان از ناقص بودن ھر 

تھای ديگر حتی المقدور در آن حال اگر بخواھيم راه حلی بجوئيم که اين غفلتھا و غفل. دو نظر کافی ھستند

  :ھای خود از انسان، حق، حيات و مرگ بازنگری بنيادين کنيم بايد در پيش فھم مینباشد، 

زندگی و مرگ را از سلطه ذھنيت انسان رھا کنيم و بدان واقعيتی را که دارد ببخشيم، و اين مھم به . ١

 تدبير از انسان و تقدير از خدا –الف : اصل راھنما بر اساس اين .اينست که اين دو را در اختيار خدا بدانيم

 قيام به حق حيات، قيام به اعمالی –بنا بر اين، ج . بايد حق و عمل به حق باشد  تدبير انسان می–ب . است

توضيح آنکه از آنجا که در ھستی، ھر . ّو پرھيز از اعمالی است که مخل حياتند» ّممد حيات اند« است که 

کند؛  انجامد، پس بنا بر نوع تدبيرھا، چندی و چونی زندگی تغيير می به نتيجه و بسا نتايجی میفعل و انفعالی 

برد، و در زندگی خور و خواب را سامان بخشيدن، و  زھر سرکشيدن، به عنوان مثال، تن را به کام مرگ می

ايند، تن و روان آدمی را پندار و گفتار و کردار را چنان راھبری کردن که پيوسته نشاط و گرمی ِ حيات افز

ھا سازگاری کامل جويد، حيات  افزون بر اين اگر محيط زيست، با زندگی آفريده. کند مستعد عمر دراز می

  ... جويد و دوامی بيشتر می

شود بلکه در زندگانی راھنمای  با اين نگرش، حق حيات، نه تنھا مستقل از خواست و ذھن آدميان می

ا که پايان بخشيدن و يا حتی صدمه رساندن به آن جز به تخريب ميسر نيست و از آنج. شود عمل آنان می

تخريب گزارشگر غفلت از آزادی است، بنا بر اين، قيام به حق حيات، گويای آزادی انسان در پندار و گفتار 

ارد بينيم پنداری مو بدين ضابطه که در پندار و گفتار و کردار انسان امروز بنگريم، می. و کردار است

، برای غافل کردن اين انسان از تخريب حيات با ابعادی است که )نظير مورد خانم تری شايوو(استثنائی 

ھا ارايه شده  ھا و مذھبی در حقيقت، بر اساس دو راه حلی که از سوی ليبرال. شوند تر می روز به روز بزرگ

ً ا ولی بنا بر نوشته شما ظاھر-م چيست،دان اند و راه حل سومی که شما آن را توضيح کامل نداده ايد و نمی

دانند و بنابراين با دو نظر توضيح جسته تفاوت ماھوی ندارد،  آنان ھم حق حيات را تابعی از ذھن انسان می

تواند ترک مالکيت کند يا  به اين معنا که انسان می. رابطه ی انسان با حق حيات، رابطه مالکيت بر شئی است

زندگی مال من : شود ز فکری بر انسان امروز حاکم است که فراوان تکرار میبر اصل ثنويت، طر. نکند

ش فرقش با نگر. نظر ليبرالھا تکرار اين سخن است. کنم خواھم با آن می است ، تن مال من است ھر کار می

 به ای است که خداوند به انسان سپرده است و انسان موظف ھا حيات وديعه از ديد مذھبیکه ھا اينست  مذھبی

ای سپرده به او است، کيست؟ مستقل از حيات،  اما اين انسان که حيات مال او است و يا وديعه. حفظ آنست

دھند؟ ثنويتی که اصل راھنما کرده اند، مانع  وجودی دارد؟ صاحبان اين دو نظر به اين پرسش چه پاسخ می

بايد خود  دانستند نخست می گرنه میو. ھای خود راه دھند از آن شده است که حتی اين دو پرسش را به عقل
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بايد تغيير کند؛ او، خود، حيات و ھر حقی ذاتی حيات او است؛  س، نخست اين ذھنيت انسان است که میپ

  .حقوق دادنی و ستاندنی نيستند

بايد عمل   پايان بخشيدن به حيات بيماری از نوع خانم تری شايوو و يا پايان نبخشيدن به حيات او، می.٢

ن مصلحت بيمار، مصلحت شوھر او، مصلحت پدر و مادر ھمچو(به حق باشد و نه مصلحتی بيرون از حق 

. اقتضای قيام به حق حيات، دفع بيماری و بازيافت سالمت است... ). او، مصلحتھای اوليای کليسا و دولت و

 – دفع بيماری به بسيج سرمايه و امکانات برای شناسائی علت بيماری و درمان آنست و ب –بنا بر اين، الف 

درمان به معنای طوالنی کردن دوره . ن را از طوالنی کردن دوران احتضار تفکيک کردبايد موضوع درما

ھا برای يافتن   اگر فرض بر اين باشد که تحقيق–احتضار نيست، بازگردان سالمت به بيمار است و ج 

 نگاه گيرند و احتمال شناختن بيماری و درمان وجود دارد، زنده ھا به کمال انجام می ھا و درمان بيماری

ھای دور ممکن است بدان بيماری  شود که تا آينده ھايی می او و ھمه انسان" عمل به حق"داشتن بيمار، 

توضيح . بايد مستقل از باور دينی و يا غير دينی ِ بيمار و يا اوليای او انجام گيرد  درمان می–د . دچارشوند

ست که اين باور در غرب نيز جانبداران دارد، اينکه، خواه باور فرد اين باشد که درمان خالف خواست خدا ا

و چه باوری از نوع باور پدر و مادر خانم تری شايوو باشد، درمان تابع اين باورھا نيست بلکه تابع حق 

  .حيات است، و درمانگر تنھا نظر به حق دارد

ھای   رويکردبا اين سخن، وقتی به. بايد در خود تناقض داشته و ناقض حقوق ديگر شود  درمان نمی.٣

 ھر دو نظر متناقض –اول آنکه بينيم؛ نگريم، چند اشکال عمده می ھا می ھا و مذھبی ارايه شده از سوی ليبرال

، چرا ھا متناقض است قول ليبرالاما . گيرند، خود سخنی متناقض ھستند غير از واقعيتھا که ناديده می. ھستند

قول . نا براين، حق حيات ھمگانی و ھمه مکانی استب. که حقوق انسان ھمه زمانی و ھمه مکانی ھستند

چرا که ديگر سخنی . ليبرالھا نقض کامل اين خاصه حق حيات است و بدين گونه ناقض خود حق حيات است

بر فرض که . چگونه مردن است» مشکل « ّاز حق حيات نيست، بلکه از در اختيار ھرکس قراردادن ِ حل ِ

کنيم و خودکشی را که اينک جرم است، حق  را با حق مرگ ھمراه میھا بگويند ما حق زندگی  ليبرال

چرا که . گردانيم ، نه تنھا کمکی به استدالل خود نکرده اند، بلکه تناقض گوئی خود را مضاعف کرده اند می

» حق«) زور( = ھمراه کردن حق مرگ با حق زندگی، بنا بر توضيحی که دادم، نه به انسان که به قدرت 

مرگ ادعايی نيز » حق « ، و راست بخواھی آنان بدين ترتيب انسان را از حق حيات و حتا دادن است

« و قول . کند  نظر آنھا امکان اجرا نيز ندارد زيرا معيار تميز حق از جرم را مخدوش می.محروم کرده اند

 تقدس انسان متناقض است زيرا که محکوم کردن انسانی به زندگی گياھی، اصل تقدس حيات و» ھا  مذھبی

ھای ِ از  ھای دين حال بگذريم از اين که در تاريخ، خوار گرداندن ِ تن، ھميشه يکی از آموزه. کند را نقض می
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 طوالنی –شود که الف  ق میدوم، زنده نگاه داشتن مصنوعی وقتی عملی خالی از تناقض و قيام به ح

در اين .  ناقض ِ کرامت انسان و حقوق او نباشد–با درمان داشته باشد، و ب  کردن ِ احتضار ربطی معنادار

بر اين باور ) بعد از ابتال(يا اوليای او ) پيش از ابتال(جا اما ممکن است اين پرسش پيش آيد که اگر بيمار 

آموزد  ھا اين درس را می ِحيات گياھی، ابراز اراده حيات است و به انسانبودند که نفس ِ زنده ماندن، ھرچند 

، آيا )يعنی توجه به وجه سمبوليک حيات( بايد در حفظ آن بکوشد که حيات ارزش اول است و ھر انسانی می

ميان زنده " مصنوعی"شود؟ نفس اين پرسش گويای ربطی  به طور مصنوعی زنده نگاه داشتن، معنادار نمی

ولی با اين وجود، اگر مصنوعی نگاه داشتن بيمار با امکان ِ . ه داشتن و کرامت و حقوق انسان استنگا

 سال زندگی ١۵وگرنه، مشاھده . شود واقعی ِ پيدا شدن ِ درمان ربط داشته باشد، اين سخن قابل قبول می

ی و نااميدی را به انسانھا القا گذارد و باور به ناتوان ھا بر جا می گياھی بی حاصل، بسا اثر معکوس در انسان

 در آلمان بر اين نظراند که )Ebel Hackenthal(ھاکنتال   برخی محققان غربی ھمچون ابل–ج . کند می

بايد به بيماران سرطانی که در مرحله پايانی بيماری ھستند و ديگر ھيچ اميدی به بھبود آنھا نيست، کمک  می

ال اين است آيا بيمار سرطانی در آن دوره از بيماری، زنده است يا اما سئو. کرد بدون کشيدن درد، بميرند

اگر بنا شود درد را عامل تجويز مرگ کنيم، شمار . خير ؟ اگر آری ، روش پيشنھادی ناقض حق حيات است

کنند، از اندازه بيرون خواھد شد و پی آمدھای وخيمی در  کسانی که تقاضای راحت شدن از درد را می

اگر بتوان به قول تاريخ اعتماد کرد، در ايران قديم، بيماران درمان . سانی ببار خواھد آوردھای ان جامعه

از کار ... اما اين روش تجربه شده و ناقض کرامت انسان و حيات و. گذاشتند تا بميرد ناپذير را در کوه می

درد کشنده را تحمل و سرانجام آنکه به عنوان يک تجربه شخصی، اينجانب ھم . درآمده و رھا شده است

درآغاز کالس ششم ابتدائی بودم که به بيماری سختی مبتال شدم به : کرده ام و ھم به استقبال مرگ رفته ام

ديدم که از زندگی فرزندش  شدم و در اين آوان پدرم را می نحوی که روزھای دراز از شدت درد بيخود می

بايد با ارتشی  ز در روزھای اول حمله عراق که میو با. کند مأيوس است و مدام به درگاه خدا نيايش می

کردم، گاه به گاه در آن روزھای  متالشی در برابر تجاوز دشمن سر تا پا مسلح از موجوديت ايران دفاع می

رسيد، در ھمان زمان از خدا  سخت وقتی سقوط ايران در نخستين روزھای استقرار جمھوريت به تصورم می
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  پرسش ھشتم؛
  اعدام و وضعيت اجتماعی و فرھنگی ايران امروز

ت کنونی جامعه و فرھنگ ايرانی را آماده برای لغو اعدام می دانيد؟ اگر برای مثال جامعه آيا وضعي

شناسان به شما اطالع دھند که لغو اعدام موجب افزايش بزھکاری در ايران امروز می شود آيا ھمچنان بر 

  لغو آن اصرار می ورزيد؟

  پاسخ

  ؛بايد توضيح دھمدر پاسخ به اين پرسش چند مطلب را در پيوند با يکديگر 

 ھرگاه مراد اين باشد که جامعه امروز ايران به لحاظ زندگی در شرايط استبداد، نسل بعد از نسل، به .١

معتاد شده اند و پاسخ زور را زور دانسته و ضرر را با ضرر بزرگتر پاسخ می ) زور( = اطاعت از قدرت 

بھا و نابسامانی ھا اجتماعی را بيشتر خواھد کرد و سيآدھند و، بنا بر اين، در چنين بستری لغو حکم اعدام، 

ور می شوم که انديشه موازنه عدمی در ايران زمين آمادگی پيدا کند، يادآاز اين رو بايد صبر کرد تا جامعه 

باليده است؛ ايرانيان در شمار نخستين جامعه ھای انسانی بوده اند که به کرامت و حقوق انسان وجدان جسته 

ان بزرگ ايران ساخته حماسه انسان، ظھور حق، را عارف. انديشی بن مايه فرھنگ ايرانی است" جان. "اند

پااليش اخالق و کيش مھر بوده در بخش ھای وسيعی از تاريخ تمدنی خويش مکانی برای زمين  اند و ايران

د، بدان سان که ينآ به اجرا در– به ترتيبی که پيش از اين توضيح دادم–ھرگاه مجموعه ای از تدابير. است

جامعه ما ارزياب و منتقد بگردد و عدالت اجتماعی ميزان رابطه ھا بشود، يعنی رابطه ھا ميان انسانھا بر 

وفق حقوق انسان و حقوق ملی وطن ما تنظيم و از زور خالی شوند، انسان کرامت می يابد، حيات حقوقمند 

درمی يابد که از می شود و زادی آفرھنگ زادی ارزش می شود و جامعه در راه رشد و يافتن آشده و 

مھمترين خشونت زدائی ھا، جانشين کردن مجازات ھای بيانگر حس انتقام و زور بمثابه تنھا راھکار، با 

که ترجمان جبران و ترميم و مھر و بی محل کردن کار برد زور  ) اعم از جزايی و مدنی(روش ھايی است 

  . ھستند

چند با اعدام مخالفت می کردم و پيوسته   ايران بودمران بھار انقالب که دردر دوور می شوم که آديا .٢ 

ن را آد و ي تا به بھترين ھا می رسيددام را با بدترين ھا شروع می کناع" دادم ھشداربار به خشونت گستران 

ی عی حاضر می شدم، از جمله پرسش ھا در ھر اجتمادوران حضورم در ايران، در ".ديادامه می دھ

 يکی اين پرسش بود که شما چرا با اعدام ضد انقالب مخالفيد؟ چرا با اعدام قاچاقچی مواد مخدر قالبيونان

مخالفيد؟ چرا با قوه قضائيه درافتاده ايد؟ دراجتماعات مختلف می کوشيدم جامعه آن زمان دريابد که در 

آخرين "زادی ھا به عنوان خشونتی است که دولت، در مقام دفاع از آ» خشونت مشروع«دولت حقوق مدار 

ولی با وجود اين، در دولت ھای مردمساالر و دارای . و بر وفق قانون عادالنه، بکار می برد" حربه
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مادگی پذيرفتن الغای مجازات اعدام در موارد جنايت ھای سنگين را نداشته باشد، آاگر جامعه ھنوز  .٣

 جای آن  به،آيا باز بايد مجازات اعدام را لغو کرد؟ پاسخ اينست که نمی توان به استناد واليت مطلقه برمردم

نجا که واليت با جمھور مردم است، بديھی است جامعه ای که آاه جمھوريت، از از ديدگ. ھا تصميم گرفت

و البته بديھی است اقليتی ھم که با نقض اصل . ن رأی نخواھد دادآموافق مجازات اعدام باشد، به الغای 

را ن آجمھوريت بر ملتی واليت مطلقه پيدا می کند، مجازات اعدام را بمثابه سالح اصلی بکار می برد و 

ن را تا حد ارتداد نيز آالغاء نمی کند و ھمانطور که در رويه دستگاه قضايی می بينيم، جانبداری از الغای 

  . مورد تعقيب و مجازات قرار می دھد

به اين حقيقت آگاه چه وقت و چگونه خواھد توانست  که باقی می ماند اين است که جامعه      اما پرسشی

ن، قاضی اصول راھنمای قضاوت را بکار می برد و ھر آلی بجويد که در شود که اگر قوه قضائيه مستق

ناشی از عمومی ور آ، می تواند از فضای خفقان »عفو و تخفيف را بھتر بداند«انسانی، در مقام خليفه خدا، 

رھا شود و در افق باز الاکراه، زندگی حقوقمند و برخوردار از بعد معنوی بجويد؟ بار خشونت شدن روابط 

 در يا راھی جز استقامت بر تبليغ و ترويج کلمه حق ھست؟ بر اين مبنا، من بر الغای مجازات اعدام حتیآ

حق قانونگزاری بنابر اصل واليت جمھور در عرصه عمومی، ، ھرچند چنين جامعه ای اصرار می ورزم

  .در اختيار جمھور مردم است

 ۵١



  

  

  

  

  

  

  نھمپرسش   
  
  
  
  

  اصل کرامت انسان در اسالمو   اعدام 

 ۵٢



  

  پرسش نھم؛
  ماعدام و اصل کرامت انسان در اسال

تفسير شما از اصل کرامت انسانی در اسالم چيست؟ بر اين مبنا چگونه می توان مخالف اعدام بود؟ آيا 

  را انتخاب کرد؟" کريمانه"می توان مرگ 

  پاسخ

ن تحقيق بسط داده آ تعريفی را که در ١٧.کاويده ام» رامت انسانک«اين پرسش را در تحقيقی زير عنوان 

  : ورمآفشرده باز می ام، در چند نکته زير به طور 

 کرامت ھر پديده ھم به برخاستن از ھستی و اتصال به ھستی ھوشمند ١٨.»آفريده ھا ھمه کريم ھستند« .١

بنا بر اين اتصال، ھر پديده ای آزاد است و تا وقتی از خدا، يعنی از آزادی خويش، غافل نشده، از  ١٩.است

 و به تسليم حکم زور ٢٠ است، به ورود در ابتالصفت کريم که انسان جسته. کرامت خود نيز غافل نيست

انسان   ٢٢. و به ھمه پديده ھای ھستی را کريم دانستن و کرامت ھر آفريده را رعايت کردن است٢١نشدن است

آزاد و آزادتر شدن از راه «  و تقوی تحقق پيدا می کند به ٢٣.کريم می ماند و بلکه اکرم می شود به تقوی

و  به  عمل به ھمه حقوق ... علم، در دادگری، در خدمتگزاری، در دوستی و به پيشی گرفتن در ٢٤»رشد

 به تکريم ھمه پديده ھا و بر انگيختن آفريده ھا بر افزودن بر کرامت ، و افزودن بر کرامت خويش٢٥انسان

  ».خود 

دگی زور  که آدمی با ارتکاب قتل خود را به طور کامل به بن-وردنآ     بنا بر اين تعريف، زور در کار 

ن، يعنی آدر برابر، اقتضای کرامت و افزودن بر.   غفلت از کرامت و تن دادن به خواری است-در می آورد

دليل ھستی شناختی اين ). الصلح خير(عفو و صلح بھتر است : تقوی گزيدن، عمل در مقام خليفة اللھی است

 اگر مجازاتھای مقرر و مورد اجرا در .مطلب اين است که زور را نمی توان به انواع خوب و بد تقسيم کرد

مدھا دارند، بدين خاطر است که در جامعه ھا، رابطه ھا، رابطه ھای قوا آنظام ھای قضائی گوناگون، پی 

                                                 
 ٢۵گزيده ای از آن در ھمايشی با ھمين عنوان در دانشگاه اپساالی سوئد در تاريخ .  آمده استدالت اجتماعیع  اين تحقيق در فصلی از کتاب.١٧

  .  ارائه گرديد٢٠٠۶نوامبر 
  ١٠ و لقمان آيه ٧ و شعرا  آيه ٧٠ سوره ھای اسراء آيه  .١٨

  ١٣ و حجرات آيه ٢٧ و ٢۶ برای نمونه سوره ھای انبياء آيه ھای  .١٩

  ١۵ آيه  سوره فجر .٢٠

  ٢۵ سوره فرقان آيه  .٢١

    ١٨ و ١٧ و فجر آيه ھای ٢٣ سوره اسراء آيه .٢٢

  ١٣ سوره حجرات آيه  .٢٣

  ١۴ سوره جن آيه .٢۴

، ص ١٣٧١، انتشارت انقالب اسالمی، بھمن )فصل عدالت(اصول راھنمای اسالم ، برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به ابوالحسن بنی صدر .٢۵

٢۴١٩٩- ١  

 ۵٣



ّمجازات نمی بايد روند تدنی و سقوط روحی و معنوی     بر اساس اين رويکرد، کرامت حق است و 

و  گاه بر کرامتآزاد کند و او را آکند، به عکس می بايد مجرم را از بندگی زور  مجرم را تسريع و تشديد

آزادی خود را به ياد  وق ومجازات برای آن است تا مرتکب ِ جرم حق. نھا بگرداندآحقوق ذاتی و عامل به 

مجازات نمی تواند دست آويز ناديده گرفتن حقوق و  پس خود.  از آن به بعد،  به آنھا عمل کندآورد و بتواند ،

 به ھمين دليل مجازاتھايی که مطابق درک عمومی امروزی ما مغاير .کرامت ذاتی شخص مرتکب شود

 . اعدام و حتی حبس ابد بايد لغو شوند ضاء، شالق وانسان ھستند ھمچون مجازاتھای قطع اع کرامت ذاتی

حتی .  ھرگاه مقصود  شما از مرگ کريمانه،  نوعی از مجازات اعدام باشد، چنين مرگی وجود ندارد.٢

اگر قاتلی مجازات  شدن را عبادت بداند و داوطلبانه خواستار اعدام خود شود، اعدام او را نمی توان 

ورد و در جبران و ترميم جنايتی که کرده آامت به اينست که حق حيات را به جا زيرا  کر. خواند» کريمانه«

حاصل اعدام  چيزی جز سلب حيات از يک انسان و ايراد انواع آسيب ھای روانی و مادی در . است بکوشد

ی چگونه م. نيست)  از بستگان و نزديکان خود مجرم گرفته تا قربانی او  و جامعه پيرامونی(زندگی فردی 

توان با عقل سليم ميان اعدام و عدم آن ترجيحی برای اعدام پيدا کرد؟ به ويژه اگر در نظر داشته باشيم که 

مد ھای قبول اعدام، حتی اگر با رضايت آيکی از مھم ترين پی . جرم و مجازات ھمواره جنبه عمومی دارد

 آميز دنيا باشند که مرگ را بر زندان  چه بسا ھم اينک زندانی ھای زيادی در زندان ھای تحقير-مجرم باشد 

راه حل اين نيست که اعدام را قبول کنيم، بلکه  اينست که رويه . ، تحقير حق حيات است-ترجيح می دھند

م و کني) انذار( اعالن خطر ،را در پيش گيريم و نسبت به غفلت جامعه از کرامت و حقوق انسان) ص(پيامبر 

  .در ھستی را يادآور شويمبه انسان شأن و مقام خليفه خدا 

 ۵۴



  

  

  

    

  

  

  دھمپرسش   
  
  
  
  

  نظريه دولتو   اعدام 

 ۵۵



  

  پرسش دھم؛
  اعدام و نظريه دولت

ًدر نظريه سياسی شما دولت در برابر اعدام چه نقشی دارد؟ آيا دولت اصال حقی برای مجازات کردن 

حتی با فرض وجود يک دستگاه (دارد؟ داليل مخالفت شما با اعدام به صورت حقی در انحصار دولت 

چيست؟ اگر دولت می تواند تصميم بگيرد که آزادی مجرم را سلب کند و برای )  طرفقضايی مستقل و بی

  فالن جرم او را به زندان ابد بيندازد چرا بر اساس ھمين استدالل نتواند به حکم مرگ برسد؟

  پاسخ

. ، برمی گردددولتمفھوم از ما به ويژه تلقی پاسخ به اين پرسش به نوع تلقی ما از سياست و قدرت، 

 به مثابه قدرت، آن ھم قدرت انحصاری و مطلق، تصور شوند، اعدام يکی از حربه ،گر دولت و سياستا

اما، از ديد اينجانب، در يک . ھای محافظ اين دولت خواھد بود و تا مجبور نشده است از آن دست نمی کشد

ريت و سازماندھی زندگی  مدي بهزادی است، تعريف دولتآ انسان چون بيان ِ راھنمایِ دين کهرمانیآجامعه 

کار چنين دولتی تنظيم . می شودبدل ) واليت جمھور مردم(در جامعه از طريق مشارکت جمھور شھروندان 

رابطه بر وفق حقوق فردی و جمعی در درون جامعه ملی و ميان جامعه ملی و جامعه ھای ديگر و ميان 

 که می شود اسم آن را دولت حق -نين دولتیقبول بلکه تحقق چ. جامعه با محيط زيست و جانداران می شود

زادی و حقوق خويش شده و از اين آ موکول به زمانی است که انسانھای سراسر جھان، عارف به -نام نھاد

راه صاحب آنگونه سازماندھی جمعی شده باشند که بی نياز از برقراری رابطه قدرت با يکديگر و با محيط 

 روابط قوا در جامعه ِحاصل چنين دولتی که در گرو انحالل دولت بمثابه تحقق. زيست و ديگر جانداران باشد

ن نزد خدا است، آينده ای تحقق پذير است که علم آرمانی است که در آ گرچه -و با جامعه ھای ديگر است

، اما بمثابه الگو و بديل -ن را نداردآن مطلق است و انسان آيعنی علم بر تحقق پذير بودن و زمان تحقق 

رمانی، نقش جھت ياب برای جھت بخشيدن به تحول دولت و رابطه جامعه با دولت را دارد و از اين منظر آ

  . يدآپافشاری بر تحقق آن ضرور است و بکار امروز می 

خويش ھائی که حتی دولت را در قانون اساسی   که ھم اکنون از جمله مسائل اصلی در جامعهم    می داني

يکی اين مسئله است که در برابر قدرت دولت و بنيادھای توصيف می کنند، ) Rechtsstaat( مدارحقوق

 زيرا اين بنياد ھا انحصار قدرت در ،انتظامی و مالی و سرمايه ساالر جامعه، افراد تنھا و بی پناه شده اند

. ه اندگرفتاشکال گوناگون سياسی و دينی و اقتصادی و اجتماعی و تعليم و تربيتی و ھنری را در اختيار 

رھائی انسان در گرو تغيير ساخت اين بنيادھا و تغيير رابطه انسان و بنيادھای جامعه به ترتيبی است که 

ام اما در  اين راھکار را اين جانب پيشنھاد کرده.  انسان ھا و مجری بنيادھای جامعه  شوند،تصميم گيرنده

در غرب االن . يراين راه حل، مشاھده نمی شودظھيچ جامعه ای نشانه ای از توجه ھمگانی به اين يا موارد ن

 يک گروه که خواھان اقتداربيشتر دولت ھستند و گروه ديگر که بيشتر ؛نزاع جدی ميان دو گروه وجود دارد

 ۵۶



لمان با اين ھمه نھادھای حقوق بشری آ    می توان پرسيد با اين وضعيت که می بينيم حتی کشوری چون 

يا به استناد اين تجربه ھا، می بايد اختيار تعيين مجازات را از قوه آست چه کار بايد کرد؟ نيز آسيب پذير ا

ن  را از قوه مجريه گرفت؟ در پاسخ بايد بگويم برای پيشگيری از اين تجاوزھا چند کار آمقننه و اجرای 

  ؛بايسته است

تر از آنچه امروزه در الزم است اصول راھنمای قضاوت را در قانون اساسی در بيانی شفاف . ١

  ؛ گنجاند،کشورھای مردم ساالر وجود دارد

 ۵٧



حقوق انسان و حقوق ملی و حتی حقوق جانداران و طبيعت و حقوق جامعه به عنوان عضو جامعه . ٢

  ؛جھانی را می بايد با دقت و جزئيات بيشتری از وضع کنونی در قانون اساسی گنجاند

ھر رو قدرت است و اختيار حيات ه و بنابر اين که دولت ببنا بر اصول راھنمای قضاوت و حقوق . ٣

  ؛انسان را به قدرت نمی بايد سپرد، حق سلب حيات انسان را از ھر سه قوه سلب بايد کرد

اصل استقالل قوه قضائيه، به ويژه نقش قاضی واجد صفات الزم برای تصدی منصب قضا را به . ۴

تشريح کرده ام، می بايد در شفاف » نآوق انسان درقرانسان، حق، قضاوت و حق«ترتيبی که در کتاب 

   ؛ترين بيان، در اصول قانون اساسی، تصريح و تضمين کرد

 استقالل قوه قضائيه ،نجا که تا زمانی که استقالل انسان در انتخاب قاضی وجود نداشته باشدآاز . ۵

 بدون ترس از - قاضی و دادگاهمعنا نمی دھد، استقالل انتخاب قاضی و امکان ھمگانی و آزاد رجوع به 

بسا می بايد امکان گزينش و عزل مستقيم قاضی از سوی .  را می بايد برای عموم تضمين کرد-ھزينه مالی

  ؛شھروندان را در نظر گرفت

اين امر بايد تحقق برای . گذاشت قلمرو حقوق، ھيچ محل عملی باقی برای دولت، در خارج ازنبايد . ۶

سازمان دولت را نيز می بايد متناسب با وظايف چنين دولتی . اطالق پاسداری کردآزادی بيان را تا حد 

بر طبق قانون اساسی،  و از جامعه ملیآن به نمايندگی واقعی قوه مقننه  که در چنين دولتی. سازگار کرد

ی حکم قاضی را اجرا می کند، ماش قضاوت می کند و قوه مجريه آن قانون وضع می کند، و قوه قضائيه 

و تکرار می کنم که با . توان ادعا کرد دولت، نه اعمال خشونت، بلکه خشونت زدائی را روش کرده است

ھمه اين وجود، ھرگاه قتلی يا جرم سنگين ديگری واقع شد، حتی ھمين دولت که قرار است دولت حق 

کومان به طور مادام زادی از محآيا اختيار سلب آاما . باشد، صالحيت سلب حيات، يعنی نقض حق، را ندارد

  العمر را پيدا می کند؟

که محکوم کردن انسان بزھکار به حبس ابد، آن ھم با اين زندان ھايی که در    در پاسخھای پيشين گفتم 

 ای کاش آماری .وری استآکشورھايی ھمچون ايران داريم، محکوم کردن او به مرگ تدريجی بس زجر 

ميزان وقوع مرگ در ميان کسانی که مدتی از عمرشان را در چنين منتشر می شد تا می فھميديم در ايران 

اين تحقيق در برخی  .استًبا کسانی که اصال زندان نرفته اند چقدر در مقايسه زندان ھايی گذرانده اند 

کشورھای اروپايی ھمجون ھلند که زندان ھای آنھا به لحاظ کيفی ھم در سطح بااليی است انجام گرفته و 

اسالم بمثابه .  سال کمتر از افراد زندان نرفته عمر می کنند١٠موع جد که زندان رفته ھا در منشان می دھ

خوشبختانه، در سامانه ھای جزائی غرب نيز، اينک، . زادی نمی تواند با چنين حکمھايی موافق باشدآبيان 

 ھای بسيار سنگين نيز حبس ابد کم کم به طور کلی دارد برچيده می شود و قانون جزا حتی در موارد جنايت

اين گونه . زادی بعد از گذراندن يک دوره طوالنی حبس را حق محکوم و تکليف دستگاه عدالت می داندآ

اما . ور را با اميد به زندگی جانشين می کندآرويه ھا حق است زيرا بدين سان يأس از حيات و مرگ زجر 

 ۵٨
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  اصل جمھوريتو   اعدام 

 ۶٠



   

  پرسش يازدھم؛
 اعدام و اصل جمھوريت

ه قرارداد  مردم خواھان برقراری مجازات مرگ شدند چه بايد کرد؟ آيا با نظري،جمھورینظام اگر در 

 توسط دولت پيدا کرد؟ يعنی نمی توان استدالل کرد مردم در قرارداد  اجتماعی نمی توان توجيھی برای اعدام

  ًخود ضمنا حق اعدام کردن را ھم گنجانده و اجرای آن را به دولت واگذار کرده اند؟

  پاسخ

الجرم اين متن  باشد، جمھور مردم برقرار شود و قانون اساسی ترجمان واليت جمھور ھرگاه واليت

به ترتيبی که در پاسخ به پرسش نھم . متنی خواھد بود که بيانگر حقوق فردی انسان ھا و حقوق ملی است

 با وجود اين، تدابير ديگری  .ست که به دولت اجازه سلب حيات داده نشودا ، رعايت حقوق انسان به اينآمد

 :از جمله. نيز الزم می آيد

نھا ھر مقام، اختيار درخور را آ اينست که مسئوليت ھا مشخص، و متناسب با قانون اساسی برای. ١

است، حتی اختيار ضمنی » سيئه«بنا بر اين، از آنجا که اعدام کردن حق نيست، بلکه به بيان دينی . بيابد

اسی قيد تا اين زمان، معمول نبوده جرائم و مجازاتھا در قانون اس. برای اعدام کردن نيز محل پيدا نمی کند

اما با توجه به اين واقعيت که دولت قدرت است و زياده طلبی و زياده روی سرشت قدرت است، می . شوند

ن قيد شود آبايد حقوق انسان و حقوق ملی، يک به يک و با شفاف ترين بيان در قانون اساسی قيد شوند و در 

 .که دولت، حق سلب حيات از جمله از مجرم را ندارد

 دم نمی ّن دولت را ولیآقر. ن نيز ھستآر از دولت در سلب حق حيات، موافق رھنمود قر نفی اختيا.٢

به سخن ديگر،  .نچه به حقوق انسان مربوط می شود، جامعه بر اعضای خود واليت نداردآدر . شناسد

 ھم بدين خاطر که اين حقوق ذاتی. جمھور مردم نمی توانند از يک عضو خود حقی از حقوق را سلب کنند

(=  اين جا ختم می شود که به قدرت   به– که نا شدنی است–انسان ھستند و ھم بدين لحاظ که سلب حق 

چنين کاری نقض واليت جمھور مردم است . اصالت بخشيده شود و قدرت بر رابطه ھا حاکم گردد) زور

وعه است به زيرا جمھوريت، قائم به حقوق انسان و حقوق شھروندی و حقوق ملی است و حقوق، يک مجم

 .ترتيبی که غفلت از حقی، غفلت از تمامی حقوق است

 بنا بر اين، ھرگاه در قانون اساسی مجازات اعدام قيد نشده باشد، بنا بر حقوق انسان و واليت جمھور .٣

 .ممنوعيت سلب حيات توسط دولت است و نه مجاز دانستن آناصل بر مردم، مستفاد از عدم قيد، 

وضعيتی که در آن اکثريت مردم خواھان سلب (يشگيری از چنين وضعيتی است  درست به منظور پ.۴

زيرا استقرار واليت جمھور مردم وقتی . که در دين بر عالمان اظھار علم فريضه شده است) حيات می شوند
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 ،اين خواست  ،»در جمھوری، مردم خواھان برقرار شدن مجازات اعدام شدند«ھرگاه،  با اينھمه، .۵

 و جامعه از خطری که واليت ھنوز واقعيت نجسته استبه معنای کامل آن نست که جمھوريت آگويای 

د انديشه ھا و اطالع ھا، نسبت به خطر زاآبه يمن دو جريان . گاه نيستآمی کند، تھديد جمھور مردم را 

و استفاده از ) اعدام = زور ( = ھشدار بايد داد و وجدان ھمگانی را از عواقب اصالت بخشيدن به قدرت 

گاه و حساس بايد کرد و ھرگاه، جامعه آسيبھای اجتماعی، آزور توسط اعضای جامعه و برھم افزوده شدن 

رأی دھد، از موضع  راء آن برقراری اعدام باشد، ولو باتفاق عليرغم ھمه اين تدابير ھمچنان خواھا

می از موضع ترويج حق است که . زمائی نيست که در برابر اين خواست می توان و بايد عمل کردآزور

و نيز ) حقوق(ابالغ حق تا زمانی که وجدان ھمگانی نسبت به حقيقت توان و می بايد به عمل برخاست 

سيبھا و نابسامانی ھای آاصالت و حاکميت بخشيدن به قدرت که فزونی گرفتن يعنی نتايج (واقعيت ھا 

  .گاھی، تصميم خويش را تغيير دھد، بايد ادامه يابدآگاه و بدين آ) اجتماعی است
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  پرسش دوازدھم؛
  اعدام و ليبراليسم

رھنگ سياسی غرب شما در نوشته ھايتان گاه از مسابقه جرم و قانون در غرب سخن می گوييد و از ف

آيا با اين درک، پيش بينی می کنيد که امکان . به عنوان گفتمان حاکم در غرب انتقاد می کنيد) ليبراليسم(

برگشت اعدام در غرب وجود دارد؟ اگر قرار باشد چنين خطری در غرب پيش نيايد، آيا بايد زمينه برای 

  ؟آماده شود) به معنای دين آزادی(دينی تر شدن حقوق جزا 

 پاسخ 

ن به فساد و بازگشت ديکتاتوری بوده اند و ھنوز آ نگران گرفتار شدن ساالریمی دانيد که بانيان مردم

در غرب سبب شده است » راست افراطی« قوت گرفتن تمايل ھای  .نيز نسبت به اين خطر ھشدار می دھند

ھای ھنری و ادبی و تاريخی و اين ھمه آثار و کار. که ھشدار دھندگان، ھشدار خويش را مستمر بگردانند

ن است که نازيسم، فاشيسم، استالينيسم و بسا استبداد کليسا آنيز ھشدارھای سياستمداران و روشنفکران برای 

قای ميتران به رياست جمھوری فرانسه و درخواست او برای الغای آ برای مثال، در پی انتخاب   .عود نکند

 برقرار کردن مجازات اعدام را در برنامه ھای  طی در آن زمان،، راستھای افرا١٩٨١ در  مجازات اعدام،

در  سال از لغو اعدام در فرانسه، ٢٠تر باز آن که پس از گذشت حدود آور شگفت  .انتخاباتی خود گنجاندند

، دو نامزد جناح راست افراطى، لوپن و پاسكوا، خواستار برقرارى ٢٠٠٢انتخابات رياست جمھورى سال 

در حقيقت، . از نو برقرار شدن اين مجازات ھمواره وجود دارد   بنا بر اين، خطر٢٦.ام شدندمجدد حكم اعد

  :داليل جدی بودن اين خطر چندند

زادی را نيز به قدرت آنجا که بنا را بر روابط قوا ميان فرد با فرد می گذارد و حق و آ ليبراليسم، از .١

ش انواع خشونت ھا در جامعه جھانی امروز و در گستر.  بيان قدرتی خشونت گستر است٢٧تعريف می کند،

روابط انسانھا با يکديگر و خشونتی که نسبت به طبيعت و محيط زيست روا می رود حاکی از ربط فلسفه 

مسابقه ای که ميان توليد انواع جرائم و واکنش دولت . ھای حاکم بر عقل بشری با توسعه دامنه خشونت است

زايی، به ويژه قوانين در بردارنده کيفرھای سالب آزادی، در جريان است، به ھا از طريق افزايش قوانين ج

                                                 
-http://goto.glocalnet.net/arkiv2/magh1 آنالين ۵۶٩، انقالب اسالمی در ھجرت، شماره منبع پيشينفيروزه بنی صدر، : يد بنگر.٢۶

569.htm  
. آزادی ھرکس آنجا پايان می پذيرد که آزادی ديگری از آنجا شروع می شود: جا ختم می شود کهبه اين ًمعموال در ليبراليسم تعريف آزادی . ٢٧

عريف روشن است که ميان آزادی افراد مرزبندی وجود دارد و چون ھر مرزبندی ھم يک پاسدار می خواھد، پاسداری از اين مرزھا نيز با اين ت

ّاصال حد گذاشتن کار قدرت است و نافی آزادی است. به عھده قدرت واگذار می شود  حد  اين آزادی نيست که حد دارد، بلکه قدرت است که. ً

به عبارت ديگر، نه تنھا نيازی به مرز و حد نيست بلکه زندگی خالقانه، يعنی فرارفتن از حد ھا . است و حق ھم حد ناپذيراستآزادی حق . دارد

برای مطالعه تفصيلی نقد ليبراليسم از نگاه انديشه آزادی . و اين خود نياز به قائل شدن به حق مطلق و قرار گرفتن آن در بيکران آزادی دارد

   ١٣٨٣، انتشارات انقالب اسالمی، فرانکفورت، عقل آزاد بنی صدر، ابوالحسن: رک

  http://enghelabe-eslami.com/ketab/aghle-azad/aghle_azad.pdf  :نسخه آنالين اين کتاب در اين جا موجود است
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با توجه به اين که اعدام تنھا روش سلب حيات نيست و در دنيای امروز فراوان انواع سلب حيات      

در حقيقت، . ورد ھرگاه به قسمت اخير آن توجه شودآا اھميت خود را بدست می ابداع شده است، پرسش شم

زادی دارد زيرا افق آنياز به دين بمثابه بيان . زادی داردآمبارزه موفق با خشونت زدائی، نياز به بيان 

  .معنويت بی کران را به روی انسان می گشايد و مشارکت ھمگان را در خشونت زدائی ميسر می گرداند

اما طولی نکشيد که به . ن کردآليبراليسم، با حربه الئيسيته، دين را از دولت راند و خود را جانشين . ٢

 برای انسان  فته،با وجود اين، تجربۀ انجام گر . و بنا را بر ھمکاری با بنياد دينی گذاشت دين نيازمند شد

دولت . ود بيگانه در بيان قدرت می شودموزد، دين دولتی، دينی از خآ چرا که به او می امروز مفيد است،

دين يا :  نسبت دين و دولت به دوگونه قابل تصور است پس. زيرا دولت قدرت است. دينی نيز ناممکن است

زاد، می بايد از دولت مستقل شود و راھنمای آو يا بمثابه بيان ) ھمان دين دولتی(می بايد بيان قدرت بشود 

زادی، واليت جمھور مردم را به آ) گفتمان(دين به مثابه بيان . نسانھا بگرددزاد اآپندار و گفتار و کردار 

مد برقرار می کند و واليت جمھور مردم دولت را حتی المقدور حقوق آشرحی که در پاسخ به پرسش دھم 

بدين قرار، شرط فساد ناپذيری مردم . مدار و از ھر مرام بيان قدرت، باز حتی المقدور، خالی می گرداند

 واليت جمھور مردم به ترتيبی است که فضای جامعه، فضای  ساالری و حقوق مدار ماندن دولت، استقرار

  .معنوی باز بگردد و ھر انسان عضو جامعه، بعد معنوی خويش را باز يابد

ينده را از پيش متعين می کند و انسانھا آ سرمايه داری ليبرال، بر محور مصرف، جھانگير می شود و .٣

اين واقعيت که در دنيای امروز دو سوم توليد . يپش خور کردن مبتال می کند، و اينھمه تخريب ھستندرا به 

ورده ھای ويرانگر تشکيل می دھند و نيز اين واقعيت که تنھا يک ھفتم سرمايه ھايی که در جھان آرا فر

تصادی به کار می افتد، می حاصل می شود به مثابه نيروی محرکه در توليد بکار می افتد و بقيه در قمار اق

چون در . ن می سوزندآبايد چشم انسانھا بر خشونت ھستی سوزی را باز کند که محيط زيست و انسانھا در 

در : مار قربانيان خشونت در جھان امروز تأمل کنيم، پرسش مھيبی در برابر عقلھای ما قرار می گيردآ

 گرسنگی می ميرند و زنانی که به خاطر استثمار به مثابه حالی که در ھمين زمانه ما بسيارند کودکانی که از

ًبخاطر اين که عمدتا تحت (و ايفای نقش ھمزمان پدر و مادر » سکس« و استثمار بمثابه » نيروی کار«

 سالگی نرسيده، می ميرند و کارگرانی ۴٠، ھنوز به سن )فشارھای اقتصادی پدرھا می گذارند و می روند

سيبھا و نابسامانی ھای اجتماعی آ می شوند و کار نمی يابند، و در حالی که قربانيان که به بخور نمير راضی

يا سرمايه داری ليبرال نيست که آچندين ھزار برابر کسانی ھستند که بخاطر ارتکاب قتل، اعدام می شوند، 

 کند؟ اين مخالفت با اعدام را پوشش خشونتی می کند که به انسان و جانداران و محيط زيست تحميل می
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 ارعاب و نقش آن در کاھش هينظر ، اعدام 
  یبزھکار
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  پرسش سيزدھم؛
  اعدام، نظريه ارعاب و نقش آن در کاھش بزھکاری

با توجه . يابد گويند اگر کيفر اعدام لغو شود، درصد جرم و جنايت افزايش می میموافقان مجازات مرگ 

مجازات اعدام دست کم در مواردی جنبه ارعابی قوی ای دارد پاسخ ) به لحاظ تجربی (ً"واقعا"به اين که 

  شما به اين سخن چيست؟

  پاسخ

  :  شايان توجه جدی ھستندموضوع در پاسخھای پيشين آورده ام، چند در اين باره افزون بر مطالبی که

نھا که تمايل به ارتکاب جنايت دارند، نه آ وقتی اعدام را مرعوب کننده می خوانيد، تصديق می کنيد .١

نھا را آن چشم می پوشند، بلکه بخاطر ترس از قدرتی که آگاه می شوند از آنکه از زشتی جنايت آبخاطر 

ه سخن ديگر، زور را ھمچنان اصيل می دانند و چون دولت را  ب .اعدام می کند، به گرد جنايت نمی گردند

نھا را که آوريد استدالل آاينک به ياد  .پرزور تر از خود می بينند، از ترس، مرتکب جنايت نمی شوند

در حقيقت، اصل از ياد رفته . می دانند» امام عادل«را موکول به حضور » حدود به مثابه مجازات ھا«

به پاسخ زور با زور، سبب ارعاب و کاسته شدن از جنايت ھا نمی شود، بلکه ميزان مجازات بمثا: اينست

گاھی از ارزش حيات و آناب گشتن و عمل مجرم را به حق سنجيدن است که در او و ديگران، " عدل"

 قدرت ،نجا که دولتآ به سخن ديگر، از  .وردآ پديد می  وجدان به حقوق ذاتی و شرمندگی از بندگی زور را

خودش بيشتر به مدار است، حيات می دھد، حتی وقتی دولت حقوقاست و قدرت از راه تخريب است که ادامه 

از اين رو، در وضعيت جامعه ھای . مجازاتاجرای نياز دارد تا ترس متمايالن به جنايت از ترس از ناامنی 

 مستقيم دارد به ميزان نياز به ترس سيبھا و نابسامانيھای اجتماعی نسبتآامروز که تأمل کنيد می بينيد ميزان 

سيبھای آ برای مثال، در ايران که ترس از ناامنی ھای گوناگون بسيار زياد است، جرائم و  .از ناامنی

يک قلم، اينھمه اعدام بعنوان ريشه کن کردن قاچاق .  حتی دوره شاه سابق است  اجتماعی بسيار بيشتر از

يا با وجود سنگسار و شالق، چرا تھران از . اق اين مواد ببار نياوردمواد مخدر نتيجه ای جز بيشتر شدن قاچ

   ؟...شده است و در جھان مقامدار و ايجاد ناامنی برای آنھا تجاوز به حقوق و کرامت زنلحاظ 

ن انسانھا از حقوق آ ھمانطور که در پاسخ به پرسشھای پيشين خاطر نشان کردم، جامعه ای که در .٢

حاکم است، » ُمرد و راحت شد«فاقد منزلت است و به تعبير شايع امروز در ايران خويش غافل و حيات 

در اين . دارد) زور(= نظام اجتماعی بسته يا نيمه بسته ای بر محور قدرت بايد نتيجه گيری کرد ناگزير 

ر تخريب نھا که از رھگذآ.  می بايد تخريب شوند، از اين روجامعه، نيروھای محرکه نمی توانند فعال شوند

نيروھای محرکه، موقعيت می جويند، به جای باز و تحول پذير کردن جامعه، به ترتيبی که ھر انسان بتواند 

زادی خويش برخوردار شود، مجازاتھا را وسيله ايجاد ارعاب و بازداشتن انسانھا از آاز استعدادھا، حقوق و 

 ۶٨



 بدين قرار، ميزان ارعاب در ھر جامعه نسبت معکوس دارد با ميزان برخورداری انسانھا از کرامت .٣ 

به سخن .  و نيز با ميزان بکار افتادن نيروھای محرکه در رشد يا تخريبزادی،آو منزلت، يعنی از حقوق و 

شکارترين عالمتھای رشد جامعه ھا، يکی آجريان رشد، جريان رھائی انسانھا از ترسھا است و از ، ديگر

در جامعه ھای صنعتی غرب نيز که از اين منظر .  مجازات به مثابه وسيله ايجاد رعب است بی محل شدن

يد، می بينيد تشديد نابرابريھا ميان قشرھای جامعه و بزرگ تر شدن ابعاد تخريب نيروھای محرکه تأمل کن

گزارش می کنند که گروه بنديھای مسلط، تن به بازترشدن نظام اجتماعی نمی دھند زيرا می دانند موقعيت 

ه قطور تر شدن مجموعه از اين رو در بسياری از اين کشورھا نيز با ھرچ. ھای خود را از دست خواھند داد

زاديھا آاينست که جريان رشد کند می شود و نياز به تحديد نظريه ارعاب نتيجه . قوانين جزايی مواجه ھستيم

  .و استفاده از مجازات به عنوان وسيله سرکوب و ارعاب پديد می آيد
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  پرسش چھاردھم؛
  اعدام و اعتقاد به آخرت

اين است که چون اعدام يک مجازات غيرقابل بازگشت است اگر در موردی يکی از داليل مخالفان اعدام 

اما مذھبی ھايی که به اصل تداوم حيات و به دنيای ديگر . به اشتباه اعمال گردد، امکان تصحيح وجود ندارد

معتقدند می گويند اعدام در نظام دينی چون برای خدا صادر شده است با فرض اين که اشتباه ھم صادر شده 

ارزيابی . ًباشد نبايد تعطيل شود چون امکان جبران فرد معدوم در دنيای ديگر از سوی خدا کامال وجود دارد

  شما در باره اين استدالل چيست؟

  پاسخ

الب برای در سالھای اول انقخلخالی آقای تم، اين استدالل، استدالل کسانی ھمچون ھمانگونه که پيشتر گف

ن و مخالف اين اصل آ نخست اين که مخالف اصول راھنمای قضاوت در قر.استشان توجيه اعمال فجيعانه 

است که در قضاوت بر ميزان عدل، اصل آن است که حتی يک بی گناه به مجازات محکوم نشود، ولو به 

قای خلخالی باب کردند اين بود که آدر ايران اما اصلی که امثال . قيمت اين که صد بزھکار مجازات نشوند

  ! تقصير مجازات شوند، بھتر از اينست که يک مقصر تبرئه شودصد نفر بی 

  جای توجه دارد؛ در اين زمينه چند نکته ديگر نيز

 چنين قولی که برخی مدعيان مذھب ابراز می دارند پيروی از فلسفه حيات نيست، بلکه پيروی از .١

زندگی مانند (و واقعيتھا ) تحق حيامانند (کار منطق صوری اينست که عقل را از حقوق . فلسفه مرگ است

. غافل می کند به ترتيبی که وارونه حق و واقعيت را، حق و واقعيت می باوراند)  و کرامتمندیدر آزادی

بنا بر .  تجاوز شده استآنتوضيح اين که اوال،ً کسی که بی تقصير اعدام می شود، صاحب حقی است که به 

می بايد از حضور در ) اعدام کننده در اينجا(تجاوز به حق م. در نمی گذرد» حقوق الناس«نص، خداوند از 

ن جھان آنھم در آدادگاه عدل الھی انديشه کند، نه اين که جنايت کند و خداوند را مأمور جبران جنايت خود، 

پس کسی که رشته .  بنا بر فلسفه حيات، لحظه به لحظه حيات ھر صاحب حياتی ارزش دارد ًثانيا،. کند

 شود، نه تنھا امکان رشد را از دست می دھد، بلکه خانواده او و نيز جامعه يک عضو خود حياتش قطع می

بنا بر اين که حيات بخشيدن به يک تن، حيات بخشيدن به ھمه انسانھا است و کشتن . را از دست می دھند

ديشه  انيک تن کشتن تمامی انسانھا است، اعدام ضد حيات است و اين مجازات به جای تشويق جامعه به

  .پيش پای انسانھا می گذاردًدائما را القاء می کند که قدرت » چگونه مردن«حيات، به جامعه 

 آيا می توانيد تصور کنيد ھرگاه عدالت جزايی جای خود را به وضعيتی بدھد که قاضی ای به خود .٢ 

آيا می توان تصور کرد  !من می کشم، اگر بی گناه بود، خداوند در قيامت جبران می کند: جرأت دھد بگويد

تا کجا حيات بی ارزش شده است؟ چه تحول وارونه ای صورت گرفته است که مرگ بدست در چنين نظامی 

 ٧١



نکه انسان بعد معنوی خويش را باز يابد و بر حقوق خويش وجدان بجويد و زندگی آبرای  بدين قرار،. ٣

چنين انسانی . را برخورداری از حقوق بگرداند، حيات می بايد ارزشی مصون از ھرگونه تعرض بيابد 

، از رھگذر برخود افزائی انديشه و عمل سازنده، رشد خويش را مداوم می کند، است که در جريان رشد

  . چنانکه جريان رشد حتی با رسيدن مرگ نيز قطع نمی شود

مجازات کن، اگر محکوم بی گناه بود، «معروف    بينيد اين نظر، بازمانده نظريهنيک که تأمل کنيد می. ۴

که کليسا جانشين امپراطوری رم می شد و بساط تفتيش عقايد است که در دورانی » زودتر به بھشت می رود

 با زندانيان ١٣۶٧می دانيد کاری که در تابستان . را می گسترد، توسط قدرت دينی کليسائی ساخته شده بود

بی پناه سياسی در زندان ھای ايران شد، حتی از تفتيش عقايد در دوران انگيزاسيون کليسايی نيز سبعانه تر 

  .نه تر بودو ستمگرا

را وسيله توجيه » چگونه مردن«ان بنام دين برقرار شد نيست که ّ اين خاص استبدادی که در اير.۵

دين تمامی استبدادھائی که بنام   .ن، فرعون نيز چنين می کردآ بنا بر قر؛جنايت بقصد استقرار استبداد می کند

چنانکه در دوران استالين، محکومان می بايد . از فلسفه مرگ مشروعيت گرفته انديا مرام برقرار شده اند، 

توجيه اين بود که حزب . می پذيرفتند بخاطر حزب، به گناه ناکرده اعتراف کنند و مجازات اعدام را بپذيرند

بر عھده شما می گذارم مطالعه و  !نھا را بنا می نھدآرمانی آبه نقش تاريخی خود عمل می کند و جامعه 

ط پل پت در کامبوج، اعدامھا و تصفيه ھای خونين در چين دوران مائو و جنايتھا انتشار توجيه کشتار، توس

ن نوع بيان قدرت و آزاد شدن انسانھا از اين و آ برای  .را... لمان و ايتاليا وآشيسم در در دوران نازيسم و فا

افزون بر . يد باشندزادی و حقوق ذاتی خويش، اين گونه مطالعه ھا می توانند بسيار مفآوجدان يافتنشان بر 

يند، به خصوص منطق صوری، ضرورت به آزاد کردن انسان از روشھائی که بکار قدرت باوری می آن، آ

 .زادی است که می بايد پيشنھاد کردآن، دين به مثابه بيان آھمراه با . تمام دارد
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  پرسش پانزدھم؛
  اخالقدر اعدام و اصول مطلق 

و » کشتن کشتن است«الل بعضی از مخالفان اخالق گرای اعدام که می گويند نظر شما در مورد اين استد

   چيست؟حق نمی شود) خواه به شکل کيفر اعدام باشد و خواه در مقام دفاع يا خودکشی(ھيچ گاه کشتن 

  پاسخ

زيرا . در واقع با استفاده از منطق صوری ساخته شده است. سخن درخوری نيست» کشتن کشتن است«

  از جمله از اين واقعيت ھای اساسی؛.  واقعيت ھای بسياری غافل می کندعقل را از

 کسی که در موضع دفاع از حق است و مورد تجاوز قرار می گيرد، بر اصل موازنه عدمی می بايد .١

ھمه کار بکند تا متجاوز، بر اين حقيقت شعور بيابد که در وھله اول به حق خود تجاوز نکند، نيرو را به 

اما ھرگاه کوشش او بجائی نرسيد، به . نکند و در مرحله دوم، آن را در تجاوز به ديگری بکار نبردزور بدل 

ھرگاه بتواند چنان عمل کند که بدون . عنوان يک انسان حق مدار، بر او است که از حق حيات خود دفاع کند

اما اگر . ه چنين کندصدمه به ديگری، خود و حقوق خويش را از معرض تجاوز بيرون برد، بر او است ک

زادگان، آمتجاوز ھمه راه ھا را بر او بست و صاحب حق را در موقعيتی قرارداد که متجاوزان، سرور 

ًن قرار دادند، بر اوست، اوال، از حق حيات خود دفاع کند و ثانيا، چون قدرت تنھا بر آ در  را)  ع(حسين  ً

در اين شرايط ولو تسليم شدن موجب نجات جان او . داثر مقاومت است که منحل می شود، به استقامت برخيز

و کسان او شود، نمی بايد به ناحق تسليم شود مگر اين که امکان حيات و عمل به حق به عنوان مخالف 

اگر نه، کشته شدن کسی را که بر حق ايستاده و ھمه کارھای بايسته را . قدرت متجاوز وجود داشته باشد

 جبھه ميان حق و   جان جلوگيری شود، به گونه ای که، بر اثر اين مقاومت او،انجام داده تا از تجاوز به

نمی توان با کشته شدن متجاوز يا متجاوزانی که صاحب حق  بر ھمگان شفاف گشته است،) زور ( = قدرت 

يکی شھادت به حق است و ديگری اصرار بر نابودی : ورده است، يکی دانستآرا به محاصره ھمه جانبه در

  .يرانی خودو و

تکرار می کنم که قدرت تنھا بر اثر مقاومت است که از بزرگ و متمرکز شدن باز می ايستد و روی . ٢

ھرگاه مقاومتی . يدآن نيز اينست که قدرت از تخريب کردن و ميراندن پديد می آدليل . به انحالل می نھد

اين، استقامت در برابر متجاوز جھاد بنا بر . نبيند، ويران می کند و می کشد و بزرگ و متمرکز می شود

 جامعه ای که تن به استقامت در برابر قدرت متجاوز نمی دھد، مرگ و ويرانی ای که می بايد تحمل ٢٨.است

                                                 
د اع از حق، سه گونه ترسيم شده است؛ جھادر متون دينی وقتی دين به مثابه بيان آزادی و مرام خشونت زدائی قھم شوند، جھاد، به مثابه دف. ٢٨

ھاد اصغر ھمان جنگ دفاعی است و جھاد افضل اظھار حق پيشاروی حاکم ستمگر و جھاد اکبر مبارزه با ج. اصغر، جھاد افضل و جھاد اکبر

 تمرين د در واقع به معنایاين جھا  . غافل می ماندزادی خويشآبعد معنوی و کرامت و حقوق و ی است که دامنگير انسان می شود و از غفلت

 ٧۴



! چنانکه اعدام با خودکشی قابل مقايسه نيست .بناحق نيز با يکديگر قابل مقايسه نيستند ھمه کشتن ھای .٣

محکوم به اعدام تجاوزگر بوده است به .  با خودکشی يک حيات اعدام، دو حيات از دست رفته است،زيرا با

ت، به کرامت ھرچند از اين نظر که ھر دو، به حيا. غير و خودکشی کننده تجاوز کننده بوده است به خود

از اين نظر، اعدام از .  دوبرابر می کند انسان و حقوق جامعه تجاوز کرده اند، برابرند، اما اعدام تجاوز را

ً دولت ھا معموال -ن اينکه خودکشی را جامعه ھا آاز نظر ديگری نيز بدتر است و . خود کشی بدتر است

اما اعدام را . ل به خودکشی را از ميان بردارندجرم می دانند و تا بتوانند می کوشند اسباب و عوامل مي

) زور(=  دولت خود تصدی می کند و به اين طريق در واقع از ارزش حيات می کاھد و به قدرت - جامعه

   .و فرصت اصالح را از محکوم می گيرداصالت می دھد و فرصت انتقاد از خود 

ه خودکشی فعل پذيری مطلق و چشم پوشی از اين جھت ک. اما از جھت ديگری، خودکشی بدتر است      

ھرگاه . خود را به بيان قدرت، يعنی ضد حيات، سپردن است. از استقامت در احقاق حق زندگی است

ھمچون رواج خودکشی نزد دختران و زنان ( خودکشی ابراز ناتوانی از روياروئی با ستم اجتماعی باشد 

نھا که می دانند و به دارندگان حق ھشدار آمسئوليت . ود، ذليالنه ترين روش، ھمانا خود کشتن می ش)جوان

خودکشی، واکنشی . نمی دھند که به جای خودکشی، حقوق خويش را بطلبند و از استقامت نترسند زياد است

است از سر استيصال، در حالی که اگر آنھا به فرض بر اثر استقامت خويش کشته ھم می شدند اين مرگی 

زيرا سبب می شود انسانھا به حقوق خويش وجدان .  حيات جاويد است،بنابراين  واست بخاطر احقاق حق

  .يابند و قدرت متجاوز از ميان بر خيزد

                                                                                                                                                         

 http://enghelabe-eslami.com/ketab/Kish_shakhsiat/kishe_shkhsiat.htm  
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  توحيدباور به اصل  و اعدام 
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  پرسش شانزدھم؛
  توحيداصل  باور بهاعدام و 

   می سازد؟باشدقلب اسالم بايد آيا خداشناسی قائالن به اعدام با اصل توحيد که به عبارتی می توان گفت 

  پاسخ

پرسش را در بردارند، چند نکته را به شرح زير اين  پرسش پيشين، پاسخ به پانزدهنکه پاسخھا به آبا  

  : يادآور می شوم

چرا که تا عناصر دارای ميل . ن پيروی می کندآ قانونی است که حيات ھر موجود زنده از ،توحيد .١

و رھبری و نيرو يا نيروھای محرکه با يکديگر، در نسبت ھای معين توحيد نجويند  جفت و ترکيب شدن

در برابر، تا عامل يا عواملی از بيرون به درون . يدآنيابند و جھت و ھدف پيدا نکنند، موجود زنده پديد نمی 

موجود زنده در نيايد يا در نيايند و مجموعه زنده را به گروه بنديھای متضاد بدل نکند يا نکنند، موجود زنده 

  ٢٩.ن پيروی می کندآد؛ تضاد، برخالف توحيد، قانونی است که مرگ از گرفتار جبر مرگ نمی شو

برای نمونه، ھر زمان قتلی واقع می شود، عامل يا عواملی در قاتل و در رابطه او با مقتول و     

ًاز اين رو، اوال، نزديک به غير ممکن است . ديگرانی که در محيط اجتماعی او ھستند، بايد وارد شده باشند

از  توحيدی، مجازات می بايد تضاد را ًمقصر وقوع جنايت شمرد و ثانيا، در نگرش دين" تنھا" را که کسی

  .ميان بردارد و با برقرارکردن توحيد اجتماعی، جنايت را ترميم و جبران کند

سيبھا و نابسامانی ھای آ و ديگر جرم و جنايتدر جامعه ھا، به ميزانی که تضادھا وجود دارند، . ٢

نه تنھا بدين خاطر که . ن جامعه ھستندآ مقصر وجود تضادھا در ھرجامعه، مردم . نيز وجود دارنداجتماعی

روابط خود را با جامعه ھای ديگر و محيط زيست، بر اصل موازنه عدمی، برقرار نمی کنند و يکديگر را 

 بسا ثنويت تک عامل تضادھای اجتماعی می گردانند، بلکه بدين خاطر نيز که به جای توحيد، ثنويت و

ن ثنويت است، باور راھنما می کنند و بر اين آمحوری را اصل راھنما، و بيان قدرتی را که گويای اين يا 

نست آنتيجه . ميز و خشونت زا برقرار می کنندآاساس با يکديگر و با طبيعت، روابط قوايی اغلب خصومت 

سيبھای اجتماعی را توليد می آ جرم ھا و ديگر که تضادھا بر تضادھا افزوده می شوند و انواع جنايت ھا و

. سيبھای اجتماعی به تغيير اصل و باور راھنما و نيز تضاد زدائی تحقق پيدا می کندآپيشگيری از . کنند

وگرنه، در جامعۀ پر تضاد، مجازات اعدام بيانگر تشديد تضادھا و بسا مشوق روش کردن خشونت و 

                                                 
  : نسخه آنالين اين کتاب در اين جا موجود است. به تفصيل واشکافی شده استتضاد و توحيداين موضوع در کتاب  .٢٩

 http://enghelabe-eslami.com/ketab/madeat-manawiat/madiat-manaviat.htm  
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.  معنی می دھد نچه به روابط اجتماعی مربوط می شود، موازنه عدمی، زدودن زور از رابطه ھاآ در .٣

از . يند و ھم بيشترين کاربرد را به زور می دھندآای اجتماعی ھم از روابط قوا پديد می در حقيقت، تضادھ

اين رو، نخست ساخت دولت است که در رابطه با جامعه، نه ترجمان روابط قوا ميان اقليت حاکم و اکثريت 

وق ملی آنھا، که بايد بيانگر حقوق انسان و حقوق شھروندی اعضای جامعه و حق) زور(=  تحت قدرت

کند، مجرم اصلی است و با ھر دولتی که زور را به تنھا وسيله تنظيم رابطه خود با جامعه بدل می . بگردد

 اعدام را وسيله ارعاب می کند اما به  چنين دولتیاين. ، بر بار زور در رابطه ھا می افزايدزور ورزی ای

  .سيبھا و نابسامانی ھا می گردد آترتيبی که توضيح دادم سبب وسعت و شدت گرفتن خشونت و افزايش

بدين قرار، بر قاضی است که اثر رأی خويش بر کاسته يا افزوده شدن وزن زور در رابطه ھا را         

اعدام به جامعه القاء می کند که پنداری روش قاطع و . اعدام، زور را اصالت بخشيدن است. ارزيابی کند

. به اين واقعيت غافل می کند که زور خوب و بد وجود نداردبسا جامعه را از توجه . کارساز زور است

    ولی اعدام،،"بد"ِجامعه ای که اعدام را می پذيرد، در واقع می گويد که قتل عمدی، برای مثال، يعنی زور

 مشروع  ن را، به خود،آن کس که دست به عملی بزند و پيشاپيش آاما کيست . و مشروع است" خوب" ِزور

  ٣٠ن، سعی در تالفی بدی را نوعی سيئه متقابل و افزودن بر بدی می داندآ اين رو است که قر از نباوراند؟

  .و فراوان تکرار می کند که ای انسانھا از پرستش زور و بکار بردن زور باز ايستيد

 بلکه ،ھا را رفع نمی کنداعدام قاتل، ابھام يا ابھام . ورده ابھام و بسا ابھام ھا استآ فر، از جمله، قتل.۴

اگر . ورد و تضاد کامل، ابھام کامل می سازدآدر حقيقت، توحيد کامل، شفافيت کامل می . نھا می افزايدآبر

 پيروی کند، بدين خاطر است که با پيروی از  تکرار کرده ام که قاضی می بايد از اصول راھنمای قضاوت

ت کنندگان در وقوع جنايت مشخص ن اصول، پرده ھای ابھام دريده می شوند و سھم ھای ھريک از شرکآ

جامعه نيز در پرتو شناسائی واقعيت ھمان سان که ھست، از وقوع جنايت است که درس می   .می گردند

  .و نه از محکوميت جانی به مجازات اعدام موزدآ

 می بينيد، بسيارند قتلھا و جرائم – حتی در جامعه ھای غرب –در جامعه ھای امروز که تأمل کنيد       

م اين قتلھا و جنايت ھا سريع صادر می شود برای اين حک. يندآسنگينی که ھرگز از پرده ابھام بيرون نمی 

  قاضی و ھيأت منصفه و. يد آبه ندرت، جنايتی بطور کامل از ابھام بدر می . که جنايت در ابھام بماند

وردھائی ھستند که رو بلکه ھمآمی دھند برای کشف حقيقت، دادستان و وکيل مدافع، مجموعه ای را تشکيل ن

مجازاتھا نه از اين رو است که   . يکديگر قرار می گيرند که ھريک می خواھد بر ديگری غلبه کند  در روی

                                                 
 ٣۴ و در ايه وجزاء سيئة سيئة مثلھا فمن عفا واصلح فاجره علي هللا انه ال يحب الظالمين:  می خوانيم۴٠برای مثال در سوره شوری آيه  .٣٠

  وال تستوي الحسنه وال السييه ادفع بالتي ھي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميمسوره فصلت نيز داريم؛ 
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اما بنا بر اصل توحيد، تبعيض .  بنا بر اصل تضاد، تبعيض به زيان جانی، پذيرفته و بسا ستوده است.۵

توضيح . ًمجازات اعدام، مجازاتی است که کامال بر اساس تبعيض استوار است. در باره جانی ناستوده است

 اما اعدام او،   از مقتول، ميان خود و او در حيات، تبعيض قائل شده استاين که گرچه، قاتل با سلب حيات

 به سود خود و به زيان قاتل،   ثانيا،ً با اعدام، جامعه ھمان تبعيض را .ًاوال، از مقتول، رفع تبعيض نمی کند

ی و تشديد سيبھای اجتماعآ که خود از عوامل مھم –در نتيجه، غير از بنا گذاشتن بر تبعيض . بکار می برد

چرا که قضاوت تابع .  رسيدگی منصفانه و خالی از ابھام به جنايت را نيز ناممکن می کند -تضادھاست

 از اين رو، استقالل قوه قضائيه و تابع اصول  .تبعيضھای موجود و واجب الرعايه در جامعه می شود

دن اعدام و مجازاتھای غير قابل ن و تغيير سامانه جزائی که از جمله آن ممنوع کرآراھنمای قضاوت کردن 

  . نقش مھمی در زدودن تبعيض ھا و کاستن از تضادھا و افزودن بر توحيد اجتماعی دارد ترميم است،

برای مثال، در .  بنا بر اصل ثنويت، جرمھا و مجازاتھا در رابطه با محور فعال، تعيين می شوند .۶

پس بخش وسيعی از جرمھا در رابطه با اين محور . ت سرمايه محور فعال اس جامعه سرمايه داری ليبرال،

برای مثال، در فرانسه، ورود به بانک با داشتن اسلحه، حتی بدون قصد مجرمانه، جرم (تعيين می شود 

  ). است

 واليت مطلقه فقيه، محور   بود و، در ايران امروز،» نظام شاھنشاھی « در ايران ديروز، محور، شاه و 

جز اين محور، . و حتی شيوه دادرسی جزائی بر وفق اين محور تعيين شده اند تھااست و جرائم و مجازا

 از عوامل مھم بازيافت توحيد اجتماعی    نه تنھا محورھای ديگر نيز وجود دارند، از ميان برداشتن محورھا

 . نداست، بلکه سامانه جزائی را ديگر می کند و مجازاتھای غير قابل ترميم و جبران را بی محل می ک
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 نتيجه گيری

پرسشھايی که در برگيرنده نظر و استدالل  تأمل کنيم؛ گانه ١۵بار ديگر در پرسشھای     اينک يک 

 گويای طرزفکری ھستند که مصلحت را فوق حق اند و نه حق؛موافقان اعدام ھستند، ھمه، بيانگر مصلحت 

از اين رو، تمامی . به حق، نسبت تضاد است نسبت قدرت  در حقيقت،. و حقيقت و حاکم بر حق می دانند

محورھا می گويند که نظامھای .  بر حق می باورانندِبيان ھای قدرت، مصلحت را بيرون از حق و حاکم

  .ن بر حق ھستندآحقوقی و جزائی موجود در جھان امروز نيز گزارشگر تقدم مصلحت بر حق و حاکميت 

 اين نظامھا را نيز دگرگون کند   می بايد جانشين بيان قدرت بگردانند،زادی را آانقالبی که بدان انسانھا بيان 

زادی، مصلحت بيرون از حق، مفسدتی شناخته شود که ھست و کار آتا بر اصل موازنه عدمی و موافق بيان 

  .دستگاه قضائی، بر ميزان عدالت، برقرار کردن حق و رساندن آن به حق دار بگردد

ھای حقوقی و جزائی می بايد ) نظام(ی بتواند نگھبان حقوق بگردد، سامانه نکه نظام قضائآ     برای 

بنا بر اصل توحيد، .  بر اصل ثنويت، عمل زورمدارانه ناقض اختيار نيست .ورندآمعيار ديگری در کار 

دمی آزاد و بيانگر اختيار آدمی خالی از زور است، آبه ميزانی که عمل . عمل ترجمان اختيار انسان است

يا سلب اختيار از خود به قصد آ. و به اندازه بار زوری که دارد، گزارشگر بی اختياری انسان است .تاس

زادی آخودجوشی از خاصه ھای حق و بيانگر . می تواند خودجوش و خود انگيخته باشد ؟ نه زور گوئی،

    و تضاد پديد نياورند، تا عامل يا عواملی از بيرون به درون نيايند  به ترتيبی که توضيح داده شد،. است

پس،  . چون از زور خالی است، جنايت کارانه نمی شود زادآزادی خود را از دست نمی دھد و عمل آانسان 

ھرگاه نظامھای حقوقی و جزائی از . بر اصل توحيد، قاضی نخست می بايد ميزان اختيار مجرم را معين کند

 شوند، گونرت رھا شوند و بر اصل موازنه عدمی، ديگرو ديگر بيانھای قد) در غرب( ليبراليسم  انواعبند

  . نمی شونددادهحکم به اعدام و مجازاتھای غير قابل جبران و ترميم 

 سوره بقره را جواز حکم ١٧٨يه آاز ديد توحيدی که به قرآن بنگريد، می بينيد آنان که قسمت اول      

قی می کنند، توحيد را اندرنيافته اند و بنابر ن را در حد توصيه به عفو و صلح تلآ و قسمت دوم  اعدام

به خصوص که عمل غير .  غافلند،ن مکرر به انسان نشان می دھدآاز جھت عمومی توحيدی که قر اين،

توضيح اين که حقوق انسان . زاد، گزارشگر اندازه ناتوانی انسان از برخورداری از حقوق خويش استآ

محيط اجتماعی و نيز محيط زيست می بايد . را تشکيل می دھند" هيک مجموع"ذاتی او ھستند و با ھمديگر 

به سخن ديگر، محيطی که اين امکان را به اعضای . امکان برخورداری از حقوق را به ھر انسانی بدھند

 جمعی چرا که وجدان.  و بسا در ارتکاب ھر جرمی، مقصر اول است جامعه نمی دھد، شريک جرم است

در  ، است و زادآدمی از حقوق خويش برخوردار است، آ وقتی که ندگی تنھاھنوز ندانسته است که ز

به ميزانی که .  و جرمی نيز واقع نمی شود محل و مجالی برای تغيير جھت نيرو به زور نيستاينجاست که 
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نھا که نمی دانند يا غافلند که حقوق انسان ذاتی حيات او ھستند و گمان می برند حقوق آبدين قرار،      

غافل می شوند که حيات خالی از حقوق، ھم به آسانی انسان موضوعه ھستند، بديھی است از اين واقعيت 

عدمی بمثابه اصل راھنما ضرورت دارد تا انسان بازيافتن موازنه . زندگی پر از زور و درجا عدم می شود

يد و چون با جنايتی رويارو شد، منطق صوری را روش نکند و بدان خود را از ديدن آاز غفلت خويش بدر

جامعه ای که وجدان جمعی او توانائی مشاھده نه بخشی از واقعيت . تمامی واقعيت مجرمانه محروم نسازد

، به سطوح باالی اخالقی نظر می افکند و به اعدام بمثابه مجازات رضايت که تمامی واقعيت را داشته باشد

  .نمی دھد

نيستند، ناظر به " واقعيت"آنھا ناظر به :  موافقان اعدام تأمل کنيمياتو نظرھا  استدالل يکبار ديگر در    

ند جامعه دارد، اعدام برای مثال، بنا بر ذھنيتی که دارند و يا فکر می کن.  ھستند(Subjectivism)ذھنيت ھا 

غافل از اين که به زور است که اصالت می دھند و . را وسيله ارعاب و کاستن از ميل به جنايت می انگارند

نھا عقل جمعی از اصل آنھا و يا به تصور آاگر چنين می کنند، بدين خاطر است که اصل راھنمای عقل 

 و ناظم زندگی  فعال مايشاء) زور(= قدرت  چرا که بر اين اصل، . ثنويت تک محوری پيروی می کند

 در نظامی و بنا بر نظمی که قدرت برقرار  انسانھای فعل پذير، بنا بر اصل اطاعت از قدرت،. انسانھا است

يا آلت فعل قدرتی که وجودش مجازی و ذھنی است، آناچيز کردن انسان تا حد . می کند، زندگی می کنند

   اعمال شاقه نيست؟محکوم کردنش به مرگ تدريجی با 

زاد آزاد و عمل آزادی را راھنمای عقل آچرا اين ذھنيت را تغيير ندھيم و بر اصل توحيد، بيان        

به  يد و از خود ھستی ندارد؟ چراآی انسان ھا نکنيم؟ چرا ندانيم که قدرت از رابطه قوا ميان انسانھا پديد م

ه انسان با خدا و يا رابطه ھای خالی از زور ميان انسانھای يمن توحيد اجتماعی، رابطه ھا را باز تاب رابط

 که نافی کرامت انسان و ناقض زندگی حقوقمند ،زاد نکنيم و بجای ترس و رھا کردن مقاومت بر حقآ

اوست، شرکت در رھبری و مسئوليت شناسی را ننشانيم و وجدان جمعی ھمه سونگر و توانا به برقراری 

  مجازاتھای جبران ناپذير ديگر بی نياز نشويم؟ديگر را پديد نياوريم و از اعدام و رابطه مستقيم با واقعيت 

ن که ظن کفايت نمی کند و علم بايد آحاصلی ديگر از پاسخھا به پرسشھا اينست که رھنمود قر       

چرا که اين تشخيص که تمامی بار مسئوليت بر عھده کسی است که جرم در خور . جست، سخت ارزنده است

وصل  و مدعی» من حقم«: ست که بتواند بگويدمرتکب شده است، نيازمند قاضی ای ارا مجازات اعدام 

 در پيروی از -به فرض ھم وجود داشته باشد - موحدی چنين شخص! باشد)لدنی(بودن به علم خداوندی 

و خداوند . نه موحد و  ھرکس با اين ادعا حکم به اعدام کند، شقی است.ن، حکم به اعدام نمی کندآرھنمود قر

  !از ھمه داناتر است
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 پيوست

 ١۵مصوبه  مجازات مرگ الغای به منظور سياسی و مدنی بين المللی حقوق اختياری ميثاق دومين پروتکل

  عمومی  مجمع۴۴/١٢٨قطعنامه  / 1989 دسامبر

  ؛اين پروتکل کشورھای عضو

 توسعه کند و استمرار کمک می و ارزش انسانمنزلت   به ازدياد،مرگ الغای مجازات به اينکه اعتقادابا 

 ۶و ماده  1948  دسامبر١٠مصوبه  جھانی حقوق بشر،  اعالميه٣ماده  با يادآوری به حقوق بشر است،

بين المللی   ميثاق۶به ماده   با توجه و١٩۶۶دسامبر  16 سياسی و مدنی مصوبه بين المللی حقوق ميثاق

ھر  اعتقاد به اينکه مجازات مرگ، با راسخ نسبت به الغاء و اعتقادبه مطلوبيت  سياسی و مدنی راجع حقوق

پذيرش يک  است، با آرزو به مند شدن از حق زندگی استمراردر بھره مجازات مرگ بمثابه اقدامی در لغو

ذيل  موارد) پروتکل کشورھای عضو اين (مرگ، بدين وسيله منسوخ کردن مجازات بين المللی جھت تعھد

  :دان را پذيرفته

  ماده يکم

  .شد اعدام نخواھد عضو اين پروتکل قضاوت کشورھای ھيچ فردی در قلمرو .١

خود،  مرگ در قلمرو قضائی منسوخ کردن مجازات الزم را درجھت تمام اقدامات ھر کشور عضو، .٢

   .آورد بعمل خواھد

  ماده دوم

يا  در زمان تصويب رطمگرآنکه حق ش پذيرش نمی باشد، اين پروتکل قابل ھيچ حق شرطی برای .١

مطابق  اين درخواست. باشد جنگ صورت گرفته اعدام در زمان جھت درخواست مجازات ملحق شدن و در

 .کند می خالل مدت جنگ اقتضا که طبيعت جنگ در جرائم بسيار مھمی ميباشد و برای يک معاھده

و قابل اجرای  وانين مربوطق شدن می پذيرد که تصويب يا ملحق گذارنده در زمان کشور عضو حق شرط .٢

  .کند سازمان ملل ابالغ جنگ به دبير کل خود را در زمان قانونگذاری ملی مجلس

که  يا خاتمه کشوری شروع) از تاريخ(را  کل سازمان ملل گذارنده، دبير کشور عضو حق شرط. ٣

  .مطلع خواھد کرد آن قابل اجرا است، در قلمرو) حق شرط قوانين اين(
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  ماده سوم

ارائه   ميثاق۴٠با ماده  حقوق بشر در ارتباط که آنھا در کميته پروتکل گزارشاتی کشورھای عضو اين

متضمن  رسانده اند را حاضر به تصويب درآمدن پروتکل که در جھت به اجرا و اقداماتی را کرده اند

 .بود خواھند

  ماده چھارم

را نسبت  کميته حقوق بشر  صالحيت۴١ده بر ما عضو ميثاق که بنا برای کشورھای قوانين اين پروتکل

خود را  کشور عضو، تعھدات که مدعی است ديگر شکايات کشور عضوی و رسيدگی کردن به دريافت

در زمان  کشور عضو مربوط مگر آنکه) می باشد به قوت خود باقی(شد  دھد، تمديد خواھد انجام نمی

 . باشدامضاء کرده ای در جھت مخالفت، يا الحاق بيانيه تصويب

  ماده پنجم

سياسی و مدنی  بين المللی حقوق اختياری ميثاق عضو اولين پروتکل برای کشورھای قوانين اين پروتکل

شکايات  و رسيدگی کردن را نسبت به دريافت کميته حقوق بشر ، که صالحيت١٩۶۶دسامبر  16 مصوبه

آنکه  مگر) باقی می باشد ه قوت خودب. (شد تمديد خواھد) اند پذيرفته(قضائی خود  تابع در قلمرو افراد

 .باشد امضاء رسانده جھت مخالفت، به بيانيه ای را در تصويب يا الحاق مربوطه در زمان کشور عضو

  ماده ششم

  .اعمال خواھد شد حقوق سياسی، مدنی ضميمه ای ميثاق بمثابه قوانين قوانين اين پروتکل. ١

يکم  در ماده يکم بند پروتکل، حق تضمين  اين٢ بنا بر ماده امکان حق شرطی بدون تبعيض يا. ٢

  .دبو  ميثاق نخواھد۴ماده  اضطراری بر طبق تابع ھيچ وضعيت پروتکل حاضر،

  ماده ھفتم

مفتوح  امضاء کرده است، را) سياسی، مدنی حقوق(که ميثاق  امضاء ھر کشوری اين پروتکل برای. ١

  .می باشد

 تصويب کرده و يا را) سياسی، مدنی حقوق(است که ميثاق  به تصويب ھر کشوری اين پروتکل تابع. ٢

 .شد ملل سپرده خواھد دبير کل سازمان اسناد تصويب نزد .به آن پيوسته است

 ٨۴



و يا به  تصويب کرده است را) سياسی، مدنی حقوق(که ميثاق  پيوستن ھر کشوری اين پروتکل برای. ٣

  .بود است، مفتوح خواھد آن پيوسته

 .درخواھد آمد ملل متحد به اجرا نزد دبير کل سازمان سپرده سند الحاقيه هالحاق، بوسيل. ۴

 کشورھائی که اين را به اطالع تمام يا الحاقيه ای ھر سند تصويبی ملل، سپرده ھای دبير کل سازمان. ۵

  .خواھد رساند آن پيوسته اند، کرده اند و يا به پروتکل را امضاء

  ماده ھشتم

 نزد دبير کل سازمان سند تصويب يا الحاقيه سپرده شدن دھمين  ماه از تاريخ٣از  اين پروتکل پس. ١

  .کرد اجرائی پيدا خواھد ملل متحد، قدرت

تصويب کند و  يا الحاقيه، آنرا دھمين سند تصويب بعد از سپرده شدن اين پروتکل را برای کشوری که. ٢

خواھد  قدرت اجرائی پيدا يا الحاقيه خود، سپردن سند تصويب  ماه از تاريخ٣پس از  به آن ملحق شود، يا

  .کرد

  ماده نھم

  .دباش می و استثناء جاری فدرال بدون محدوديت حاضر به تمام کشورھای قوانين پروتکل

  ماده دھم

اطالع خواھد   ميثاق،١ بند ۴٨ماده  کشورھای بنا بر زير را به تمام ملل مراتب ويژه دبير کل سازمان

  .داد

   اين پروتکل٢طبق ماده  شکايات و تذکرات حق شرطھا،: الف

        اين پروتکل ۵  يا۴شده طبق ماده  بيانيه ھای صادر: ب

   اين پروتکل٧طبق ماده  ھا و الحاقيه ھا امضاء ھا، مصوبه: ج

  ٨ماده  پروتکل طبق متعلقات پيدا کردن اين تاريخ قدرت اجرائی: د

  ماده يازدھم

برخوردار  اعتبار مساوی اين پروتکل از روسی و اسپانيائی انسه،انگليسی، فر متن عربی، چينی،. ١

  .خواھد شد ملل متحد سپرده و در بايگانی سازمان است
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 ۴٨طبق ماده  کشورھای عضو، پروتکل را به تمام تائيد شده اين ملل، رونوشت ھای دبير کل سازمان. ٢

 .ارسال خواھد داشت ميثاق،

 ٨۶



  

  

  

    

 متن پرسش و پاسخ

   با

   باره اعدامدر) ره (ی هللا منتظرتيآ
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 توضيح

کتاب آماده شدند، به منظور آگاھی از ديدگاه ھای تازه مرحوم آيت هللا منتظری در پس از اينکه مقاالت 

باره کيفر اعدام و نيز با توجه به اينکه به نظر می رسيد در سير تحوالت نظام کيفری حاکم بر ايران فتاوا و 

 به ھمراه نامه آثار فقھی ايشان مورد توجه سياستگزاران جزايی قرار گرفته بوده است، متن تحقيق حاضر

بنابر اھميت . ای که دربردارنده پاره ای سواالت اصلی در اين زمينه بود به نشانی دفتر ايشان ارسال شد

باالی اين پرسش و پاسخ در  زير متن نامه حسن رضايی و نيز پاسخ تفصيلی و روشنگرانه آيت هللا منتظری 

  . عينا نقل می شود) ره(

  نامه

  ر آيت هللا منتظریحضور ھمکاران گرامی دفت

  با سالم و آرزوی سالمتی و موفقيت روزافزون در نشر اسالم معنوی

اين متن از اين که . از پاسخ دوستانه و نيز توجھی که به تحقيق اعدام مبذول داشتيد بسيار سپاسگزارم

  اسالم استنظام عدالت جزايی ايران و در ائلترين مسم مبريکی از  گفتگو در باره شامل بحث و تحقيق که

ًھرچند در راستای تکميل و تکامل بيشتر اين بحث واقعا . در اختيار ايشان قرار داده شده است خرسندم

خوشحال می شوم از ديدگاه ھای انتقادی آيت هللا منتظری در باره مدعيات ارائه شده در مخالفت با اعدام که 

با توجه به وضعيت ت، مطلع شوم اما ًاز سوی آقای بنی صدر که عمدتا از موضع دين مطرح شده اس

وی به دشواری بيفتند و به بررسی تک تک پرسش ھای مطرح انتظاری نيست که آيت هللا منتظری مزاجی 

عين  الزم ديدم ، بودطرح اسالم آزادیمقام   بنی صدر دریپاسخ ھای آقابا توجه به اين که . شده بپردازند

  . به اطالع برسانمپاسخ ھای ايشان را 

در ھمين زمينه آقای عمادالدين باقی از شاگردان آيت هللا منتظری چندی پيش گزارشی در باره تحوالت  

. تازه فقھی در زمينه کرامت ذاتی انسان منتشر کرده اند که مستند به آرای فقھی جديد آيه هللا منتظری است

ترديدی ندارم چنانچه آيت هللا . تاين ديدگاھھا مورد توجه  پژوھشگران حوزه حقوق بشر نيز قرار گرفته اس

منتظری بنابر اين ديدگاه جديدشان موضوع اعدام را ھم مورد بحث قرار می دادند، می توانست نقطه عطفی 

مشکل اعدام و مجازات ھای ترذيلی و بی رحمانه به طور خاص، و خشونت گرائی به طور عام، در  .باشد

تالش برای حل مساله اعدام از نظر دينی، حتی . د حل شودسطح باورھا و اصول انديشه راھنماست که باي

ًزيرا اوال، انسانھا در جامعه زندگی می کنند و قوام و دوام ھر . برای آنھا که به دين باور ندارند، مھم است

جامعه  به اشتراکات آن است  و در ثانی، بحث جامع در باره اعدام ھم شامل بحث از ابعاد  فلسفی و اخالقی 

زيرا در جامعه . بحث اول به کار ھمه می آيد. عدم تجويز دينی آن/می اعدام است و ھم بحث از تجويزو عل
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ط نزديک با مراکز تحقيق حقوقی در غرب و با توجه به تجربه پژوھشی ای که در ارتبابه نظر اينجانب 

نگاه می تواند  و ستروشنفکری و دين شناسی راھگشا بنی صدر در مقامآقای پاسخ ھای به دست آورده ام، 

حقوقدانان دين باور با اين نگاه می توانند با نظام ھای حقوق . ی اسالمی باز کنددر باب حقوق جزارا  نوينی

اين در ويژگی ديدگاه آقای بنی صدر اين است که . پردامنه بپردازندبشری به يک گفت و گوی جدی و 

و در بردارنده اصل کرامت ذاتی انسان و بلکه کل عالم  بيان آزادی برداشت ضمن اينکه اسالم به مثابه

ھستی پيش کشيده می شود، التزام به پيامدھای عينی آن در عرصه قانوگذاری و اجرا و قضا ھمزمان طرح 

حقوق جزايی انديشه ھای   پرسش ھا و مواجه شدن بايتقابلز اين روست که به نظرم اين انديشه ا. می شود

   .را که در پارادايم حقوق بشر جھانی قرار دارد، داراستدنيای معاصر 

شرايط سالمتی حضرت آيت هللا منتظری به من اجازه ايجاد زحمت به ايشان  در ھر صورت، از آنجا که

اھل نظر و دقت در اين مباحث ھستند،   کارشناسانی از طرف آن مقام کهاھم خواھش کنم می خو،را نمی دھد

در مواردی که حس می کنند نظر خود را  از مطالعه بگذرانند و اگر الزم ديدند،متن پرسش و پاسخ ھا را 

 گفتگو در  شايد بدينوسيله باب.اعالم فرمايند تا به شخص آقای بنی صدر منعکس شودّخالف بين شرع است، 

. يکی از مھمترين مسائل حقوق جزای اسالمی گشوده و جامعه مسالمانان را به راه حل ھا نزديک تر سازد

زيرا اگر از ديدگاه آيت هللا منتظری اين تحقيق حاوی مطلبی خالف شرع است، چه خوب است که در اين 

  .  بحث مورد تدقيق قرار گيردشرايط خطير فرھنگی و اجتماعی و جھانی، ديدگاھھای آن حضرت، در متن

بنابراين، اگر ممکن باشد، بسيار مايلم نظر حضرت آيت هللا منتظری را در باره چند پرسش اساسی زير 

  :جويا شوم

از ديد آيت هللا منتظری آيا ادعای اجماع بر جواز کيفر اعدام در اسالم درست است؟ آيا از ديد ايشان . ١

  است؟) به لحاظ موازين شرع(ريعت اسالمی توجيه پذير الغای مجازات اعدام بر مبنای ش

، در )نظريه مختار آقای بنی صدر(در مورد مجازات ھا » حدودی بودن تشريع الھی«آيا نظريه . ٢

که فھم رايج فقھی است، را آنگونه که در مقاله آمده است می پذيريد؟ حدودی » عينی بودن تشريع«برابر 

کيفر را تعيين کرده است و بر ھمين " اکثر-حد"و " اقل-حد"که شارع فقط بودن تشريع به اين معنا است 

اساس، تفسير آيات و روايات گوناگونی که داللت بر عدم تعدی از حدود هللا می کنند، در زمينه نظام 

کيفر " اکثر-حد"مجازاتھا، که بنابر اصل تخفيف و عفو و صلح است، به اين معنا می شود که تجاوز از 

ھم مجاز نيست و مصداق تجاوز از " اکثر-حد"است، وحتی می توان جلوتر رفت و گفت توقف بر ممنوع 

اما عينی بودن . پرواضح است امکان حرکت قانونگذار زمينی بين حداقل و حداکثر وجود دارد. حد خداست
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  از ديدگاه ايشان آيا اعدام مغايرتی با کرامت ذاتی انسان دارد؟ . ٣

  آيا کسی غير از خدا حق گرفتن جان انسان به عنوان مجازات را داراست؟ . ۴

 موافقند که در اسالم و در مقوله جرايم و مجازات ھا، اصل بر جبران است نه ايا ايشان با اين استدالل. ۵

  تنبيه و سرکوب؟

در اعدام به عنوان تعزير نظريه فعلی آيت هللا منتظری چيست؟ گرچه ممکن است اين موضوع . ۶

ی توضيح ناخوشايند باشد اما با پوزش از صراحت کالم مجبورم جھت شفافيت بيشتر و اھميت اين مسئله قدر

 نفر را داده است که به ۴ محكوم شدن به اعدام خبر عرض کنم که ھمين امروز سخنگوی قوه قضائيه. دھم

حکم اعدام آنھا صادر شده در راستاي اتھام اخالل در نظام پولي و ارزي كشور و  مفسد اقتصاديعنوان 

ھمايش بين المللی علمی «ه در يا بسيار سھمگين تر اين که، به نقل از سخنرانی رئيس قوه قضائي. است

 حکم اعدام در ٨٠٠٠ بيش از ١٣٧٩کاربردی جنبه ھای مختلف سياست جنايی در قبال مواد مخدردر سال 

ھمانجور .  که قانون مبارزه با مواد مخدر با شدت اجرا می شد، صادر شده است٧۶  تا ۶٨فاصله سالھای 

در . يا جرايم ضد امنيتی ھمگی جرائم تعزيری اندکه مستحضريد عناوينی مانند جرم قاچاق مواد مخدر 

تاريخ تحوالت حقوق جزای پس از انقالب آمده است که پس از مخالفت فقھای سنتی شورای نگھبان با اليحه 

با اين استدالل که توسعه دامنه جرائم و مجازات ھای تعزيراتی خالف شرع است، آيت هللا خمينی - تعزيرات

رجاع می دھند، و با فتوای حضرت عالی بوده است که راه برای توسعه مصاديق موضوع را به جنابعالی ا

آيا اين موضوع صحت دارد؟ اگر آری، آيا ھنوز بر اين . افساد فی االرض و اعدام تعزيری گشوده می شود

تی فتوا ھستيد که دولت می تواند به عنوان تعزير اعدام کند؟ آيا از ديد فقھی کنونی شما و اصل کرامت ذا

انسان که قائل ھستيد، تعيين مجازات اعدام تحت مقوله افساد فی االرض يا ھر مقوله فقھی ديگری برای 

عناوين تعزيراتی ھمچون فساد اقتصادی يا قاچاق مواد مخدر قابل قبول است؟ اگر قائل به نادرستی فتوای 

  يد؟ اوليه ھستيد، برای قربانيان اين دسته از اعدام ھا چه حق جبرانی قائل

برای سالمتی و پيروزی آيت هللا منتظری دعا می کنم و با تشکر از ھمکاری شما اميدوارم بدين روش 

  . راھی برای پاسداشت اصل کرامت ذاتی انسان در نظام جزايی کشور گشوده شود

  ١٣٨۶دی ماه / با احترام

   آلمان- مللی، فرايبورگ پژوھشگر در موسسه ماکس پالنک برای حقوق جزای خارجی و بين ال- حسن رضايی

  

 ٩٠



  

  

  اثر از نيک آھنگ کوثر
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