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استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.

مهدی دهقان سیمکانی
استاد حوزه علمیه نخبگان شیراز ،دانشجوی دکتری ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه یاسوج.
یاسوج ،ایران.

بررسی مبانی احترام به شخصیّت انسانی مجرمان در طول مجازات
چکیده
در اسالم ،مجدازات کسدد کدع ونایداتد ما ندد هتدل ،سدههت و یا دت در امدا تها
مهتکددب ددده اسددت ه دداص ،هطددا دسددت ،قددبب و یددا ددلاق اسددت لد چنددین
مجازات هاید مج ّز بها ت هین و تقایه مجهم یست؛ یبندد سدزا هده ومدل
ده و باید وین مجازات تبیین دده اومدا
مجهما عا در هع و ها ن م خ
گهدد و در وین قا باید بع خ یّت فهد مجهم بددقهمتدد د د و یدا دخ
مجهم م رد اها ت و تقایه ههار گیدهد .بنیدان ایدن ادودا را بایدد در هدا ن اقتدهام
ا سان وستج کهد کع در اصل کهامت ،اصل ودم تالزم بین بدن و آبهو مجهم
و اصل اول یّت اقتهام بع مؤمن ری ع دارد .الزمۀ اثبات این ادّوا بهرسد مددار
اقتهام بع مجهم بع ون ان یب هاوده در فاع و قاد ق اسدالمد اسدت کدع یازمندد
تبیین و تأمّل است .بع ظه مدرسد با ت وّع بع مبدا د ههآ دد و یدز آرا فایهدان و
ا دی مندان مسلمان ظهفیتد بدها بقدث کدهدن دربداره اقتدهام مجدهم بدع وند ان
ها د در فاع ،ا الق و قا ق وو د دارد.در این ماالع تالش ده است تا ضمن
اثبات به ردار ا سان از اصل کهامت ،دالیلد را بها این مسدالع اهامدع کندد و
فلسفۀ مجازات را در راستا اقتهام بع مجهم بع ون ان یب ها ن ،تبیین و بهرسد
کند.

واژگان كلیدی :مجازات ،مجرم ،کرامت ،انسان ،اخالق ،احترام ،شخصیّت.
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مقدمه
جرم و بزه مشکل دیرپای جوامع بشری است و زمانی بر بشر نیامده استکه در محیط
پاک و پیراسته از انحراف و جنایت تنفّس کند و مسایر ساعادت و کماال را در آرامشای
عمیق سپری نماید .با تأسف فراوان ،باید گفتهر اندازه از دوران زندگی بشر گذشته است،
نه تنها از دامنه جرم و جنایات او کاسته نشده است ،بلکه آمارها نشاندهنده روند رو باه
افزایش بزهکاری هستند .از جمله عوامل افزایش جرم ،برخوردهای نادرست و نامناسب و
منافی با شخصیّت انسانی مجرم در طول مجازات است.
هنگامیکه با مجرمی روبهرو میشوید چه احساسی به شما دست میدهد؟ آیاا مجارم
را فردیمنفی و بیارزشمیدانید؟ آیا میتوانباه خاود اجاازه دادکاه در برخاورد باا رفتاار
منفییک مجرم ،با همه رفتارها ،ویژگیها و به طاور کلای باا کال شخصایت او منفای و
پیشداورانه برخورد گردد؟ به بیان دیگر ،آیا میتوانجرموخطایکسی را که مرتکب جرمای
شده و یا اشتباه و خطایی از او سر زده است ،معرّف تمام شخصیت او انگاشت؟ آیا آدمها
با خطا و اشتباه از مسیر انسانیت خارج میشوند و اجازه بیحرمتای و برچساب زدن باه
آنان از سوی شرع داده شده است؟
روشن است که نمیتوان به چنین پرسشهاایی شاتابزده پاساخ داد؛ زیارا در دیان
اسالم همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانیاند و نمیتوان آنان را بیدلیل مورد اهانات
قرار داد .با افراد مجرم و زندانی نیز ،ورای مجاازات اساالمی ،بایاد باه گوناهای برخاورد
کردکه آنان به شخصیت واقعی خویش پی ببرند و دیگر بار آن رفتار ناشایسات را انجاام
ندهند .این تحقیق تالش خواهد کرد تا ضمن تبیین مختصری از معنای جرم و مجازات
و نیز تبیین احترام ،به عنوان یک قاعده ،به دیدگاه اسالم در رابطه باا شخصایت انساانی
مجرم و لزوم احترام به حریم انسانیِ او بپردازد.

 -1مفهومشناسی جرم
دانشمندان هر یک با توجه به رشاته تخصصای خاود و مکتاب فکریکاه از آن الهاام
گرفتهاند ،توصیفهای گوناگونی از جرمکردهاند .جرم از نگاه جامعاهشاناختی ،انحاراف و
عملی خالف موازین جامعه و مخالف باا هنجارهاای اجتمااعی اسات کاه «ناهنجااری»
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خوانده میشود  .برخی دیگر جرم را عملی نابهنجار و مجرمرا کسیکهنظم اجتماعی را بار
هم میزند تلقیکردهاند (ستوده.)61 :1186 ،
جرم از نگاه حقوقی ،عملی است خاالف قاانون و مقارّرات کاه قاانونگاذار بارای آن
مجازات در نظر گرفته است .برخی از حقوقدانان هر فعل و ترک فعلی را که نظم ،صلح و
آرامش اجتماعی را مختل ساازد و قاانون نیاز بارای آن مجاازاتی تعیاین کارده باشاد،
جرممیدانند( .تاج زمان)51 :1181 ،
اما جرماز نگاه روان شناسان عباارت اسات ازخاارج شادن از حالات تعاادل روانای و
رفتاری؛ به عبارت دیگر ،فقدان همسازی وحدت بین اجازای شخصایت و داشاتن رفتاار
منحرفانهیا رفتاریکه صورت عادی و نرمال نداشته باشد (قائمی.)19 :1166 ،از نگااه دیان و
آموزههای دینی ،جرم تخطّی از جنبههای اعتقادی و تعالیم مذهبی و طغیان و سرکشای
در برابر امر و نهیهای پروردگار متعال است (همان.)19 ،

 -2معناي احترام:
احترام از واژه حرام و از ریشة «حرم» اخذ شده است .واژا حرام در لغات باه معناای
«ممنوع و ناروا بودن» آمده است و برخی از لغویان آن را نقی حالل دانستهاناد و آیاه
شریفة «جعل اهلل الکعبه البیت الحرام قیاماً للنّاس و الشهر الحرام» (مائده )28 /را شاهد بر
همین معنا یافتهاند که خداوند بسیاری از امور را که در جاهای دیگار حارام نیسات ،در
مکّه ممنوع ساخته است (ابن منظاور ،ج 191 ،19؛ فراهیادی:1119 ،ج  .)119 -111 ،9از دیگار
معانی این واژه« ،مهابت و گرامی بودن یا بازرگ داشاتن» اسات و برخای از اهال لغات
یادآور شده اند که حرمت یعنی چیزی که هتاک و شکساتن آن روا نیسات (فیاومی ،ج ،9
 .)111بر همین اساس نوشتهاند که اگر عرب بگوید «بلد الحرام و مساجدالحرام» ماراد از
حرام در چنین موارد ،محرّم و مورد احترام است (انصاری و طااهری .)899 /9 :1181 ،برخای
از فقیهان نیز به ایان مسااله تصار یح دارناد کاه حرمات باه معناای احتارام نیاز آماده
است(مؤمن.)81 :1181 ،
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 -3مدارک احترام به عنوان یک قانون
 1-3قياس اولویّت
از ادله برمیآید که قذف کافر حربی روا نیست پس به طریق اولی بیاحترامی به
مسلمان مجرم روا نیست .اگر در فقه امامیه به کاوش دست بزنیم ،درمییابیم که از
حرمت اصلی و عرضی سخن رفتهاست .در یک دستهبندی انسانها سه گروه تقسیم
میشوند:
 .1امت مسلمان :این جماعت حرمت اصلی و ذاتی دارند و مکلف به نگاه داشتن
احترام جان و مال و آبروی همدیگرند.
 .9کافرانِ طرف قرارداد :کافرانی که به نحوی در پناه اسالم هستند ˗معاهد و
مستأمن و در حال هدنه (آتشبس)˗ که تا زمان بقای معاهده و امان و هدنه از حرمت
عرضی بهرهمندند و آسیب رساندن به جان و مال و آبرویشان ضمان دارد( .طباطبایی،
916 /16 :1199؛ نجفی)119 /11 :1168 ،
 .1کافران حربی :کافرانی که وارد ذمه اسالم نگردیده و معاهد یا مستأمن نیستند؛
هر چند به آبرو و عرض آنها باید حفظ شود ولی اموال آنان احترام ندارد و میتوان با
پیروزی یا چارهسازی اموالشان را گرفت( .کاشف الغطاء ،ج  ،1ص 162؛ بحرالعلوم/1 :1191 ،
 .)981اموال کفاری که به موجب قراردادهای شرعی دارای روابط با مسلمانان هستند نیز
در حمایت اسالمند و اموال و خونهای آنان در حکم اموال مسلمین هستند و همان
حرمت را دارند( .محققداماد )1188:918،بر این اساس ،اگر حفظ آبروی کافر حربی توصیه
شده ،به طریق اولی رعایت حرمت و آبروی مجرم مسلمان الزم است.
عالوه بر این ،بین هدر بودن خون و ارزش نداشتن آبرو و تن کافر حربی مالزمهای
نیست ،چه برسد به مسلمان .در برخی از موارد در فقه یافت میشود که افرادی خونشان
هدر است(مثالً به خاطر قتل عمدی که انجام دادهاند باید به قتل برسند و یا کسی که
زنای محصنه انجام داده که حد وی سنگسار است ویا از قطاع الطریق بشمار میرود) .در
این موارد اگرچه خونشان هدر و مباح است ،ولی مال و آبروی آنها و حتی بدن آنها
محترم است .تازه در برخی از این موارد جواز قتل برای هر کسی نیست ،بلکه فقط حاکم
این حق را دارد( .هاشمیشاهرودی)81 /1 :1195 ،
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 .2-3كرامت انسانی؛ مبناي احترام به شخصيت مجرم
 1-2-3برخورداري انسان از كرامت ذاتی بر مبناي آیات قرآن

به مقتضای برخی از آیات شریفقرآن ،میتوان گفت کاه انساان ،ماادامی کاه عناوان
انسان بر او صدق کند ،از نوعی حرمت و کرامت ذاتی برخاوردار اسات.یکی از آن آیاات،
همان است که انسان را برخوردار از روح الهی دانسته است .خداوند پس از آن که انساان
را از گل آفرید ،از روح عظیمی در آن دمید و آن را به خاود منساوب کارد و آن را «روح
خاادا» نامیااد« :و از روح خااود در آن دمیاادم»( 1حجاار .)92 /در آیااهای دیگاار از ایاان
مرحله(دمیدن روح) ،به نشئة جدیدی از خلق تعبیر میکند که خداوند به خاطر اهمیات
خلقت آن خود را ستایش میکناد« :از آن پاس ،آن را آفارینش تاازهای ایجااد کاردیم،
بزرگ است خداییکه بهترین خلق کنندگان است» (مومنون9.)11 /
برخورداری از مقام خلیفة اللهی ،از دیگر مواردی است که بر اساس آن ،نوعِ انساان از
کرامت و شرافت برخوردار است« :و هنگامی که پروردگار تو به فرشاتگان گفات :مان در
روی زمین ،جانشین و حاکمی قرار خواهمداد»(1بقره .)19 /درایان آیاة شاریفه ،خداوناد
هنگام خلق نوعِ انسان ،این بیان شریف را فرموده است و این نشان شرافت و کرامت نوع
ِانسان است .خداوند انسان را بهصورت خویش آفریده است.
ّااّلل خلاق آدم علای
امام خمینای در تفسایر حادیث شاریف «إن
صورته»1میفرماید :یعنی آدم مثل اعالی حق و آیت اللّه کبری و مظهر اتمّ و مارآت
تجلیات اسماء و صفات و وجه اللّه و عین اللّه و ید اهلل و جنب اللّه اسات(موساوی خمینای،
.)616 :1188

در اندیشااة صاادرالمتالّهین ،انسااان موجااودی ملکاای ،ملکااوتی و فطاارتداراساات
(صدرالمتالهین.)196 /1 :1181 ،

استاد مطهری (ره) میگوید« :از نظر قرآن انسان موجاودی اسات برگزیاده از طارف
خداوند و خلیفه و جانشین او در زمین ،نیمه ملکوتی و نیمه مادی ،دارای فطرتای خاود
َخت فیه من روحی».
نف
« -1وَ
َحسن الخَالقین».
َکّلل ا
َبار
َت
َ ف
َر
ًا ءاخ
َلقا
َنشَـناه خ
« - 9ثم ا
َ ».
َلیف
ّیجاعلفیاالَرضخ
َالیک ان
بکللم
« -3واذقالر
َک
 . 1این روایت در اسناد مختلفی ذکر گردیده است .در این رابطه
رک :کلینی ،الکافی131 /1 :1301 ،؛ صدوق ،التوحید:1321 ،
119؛ صدوق ،عیون اخبار الرضا (ع).196 /1 :1331 ،
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آشنا ،آزاد ،مستقل ،امانتدارِ خدا و مسئول خویشتن و جهان ...ظرفیت علمی و عملایاش
نامحدود است» (مطهری.)989 /9 :1189 ،
برخورداری انسان از نیروی تعقّل و اینکه انسان ذاتاً این توانایی را دارد که خوب و بد
را تشخیص دهد و با نیروی اراده و انتخاب خود ،اعمال شایسته و خوب را برگزیناد ،نیاز
مبنایی برای برخورداری وجود انسانی از نوعی شرافت ذاتی است .این دلیل البتاه دلیلای
برون دینی است امّا تأییدات دینی داشته و برخی از مفسّران ،در تفسیر آیة شریفة «ولقد
کرّمنا بنی آدم »...بر این امر تاکید کردهاند که خداوناد ˗باه واساطة قاوّا تعقّال ،قادرت
تمییز حق از باطل و تدبیر دنیا و آخرت˗ به انسان کرامت بخشیده است( .طریحای:1198 ،
.)159
به طور کلّی ،جانشین خداوند در روی زمین بودن (فاطر12 /؛ انعام165 /؛ بقره19 /؛ یونس/

 11و  ،)81مسجود مالئکه باودن (اعاراف11 /؛ اساراء )61 /قادرت انتخااب ،آگااهی ،اعطاای
موهبت عقل و ...همه وهمه نشان از برخورداری انسان از کرامت اعطایی است که در بین
تمام انسانها وجود دارد .اینها همه نشان از آن است که انسان ،به نفاس انساان باودن،
برخوردار از نوعی شرافت است که حداقل حقوق انسانی را برای او اثبات میکند.
این نوع شرافت و حرمت ،شرافتی است که از جانب خداوند متّعال باه انساان اعطاا
شده است و همة انسان ها و همة افراد انسانی باید این شارافت انساانهاای دیگار را باه
عنوان یک حق ،1بشناسند و ضمن اینکه البته خود را از این حاق برخاوردار مایدانناد،
خود را در برابر آن مکلّف نیز بدانند .برخورداری از این نوع کرامت ،حاکی از عنایت ویاژه
پروردگار به آدمی است و به اختیار انسان ربطی ندارد .انسان چه بخواهد و چه نخواهاد،
از این کرامت (حداقل به صورت بالقوّه) برخاوردار اسات،یعنی از نیروهاا و اساتعدادهایی
برخوردار است که او را بر حرکت به سوی کمال قاادر مایساازد .خداوناد در ایان بااره
میفرماید:

 .1تمام انسانها به صرف انسان بودن از این شرافت
ّف است تا کرامت
برخوردارند و بنابراین هر فردی از انسان مکل
و شرافت افراد دیگر را حفظ کند و از طرف دیگر حق دارد با
افرادی که کرامت انسانی او را پایمال کنند برخورد کند .بر
ّه الهی از یک سو حقی را و از سوی دیگر
این اساس ،این عطی
تکلیفی را ایجاد میکند.
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«ما بنیآدم را کرامت بخشیدیم و آنان را بر صحرا و دریا مسلط کردیم و بر بسایاری
از مخلوقات خویش برتری دادیم» (اسراء.)89 /
خداوند متعال با بیان احکام مختلف اخالقی ،از مقام کرامت انسان حراست کرده و به
بندگان خویش نیز دستور می دهد که مبادا برخالف شأن و کرامت خود و دیگار انساانها
عملی انجام دهند .امر به احسان و نیکوکاری (نحل29 /؛ نساء16 /؛ بقره81 /؛ انعام151 /؛ اسراء/
 )91و خیر دیگران را به خیر بیشتری تالفی کردن یا شر آنان را با شر کمتاری مجاازات
کردن مایة اصالح جامعه و گردش ثروت و تأمین امنیّت عمومی در سطح اجتمااع اساتو
از جمله مواردی است که به آنها توصیه شده است (طباطبایی.)119 /19 :1189 ،اجتنااب از
تکبر و تحقیر مردم در احوال و اقوال (نساء16 /؛ اسراء )18 /لزوم وفا به عهد و پیمان (مائاده/
 )1دوری از ستم و تعدی به حقوق دیگران (بقره992 /؛ مائده )15 /نیز ،از جمله فرمانهاای
خداوند در قرآن کریم است که احترام قائل شدن به کرامت اعطایی انسانها را به عناوان
یک تکلیف قلمداد کرده و این تکلیف ،البته تمام انساانهاراباا هار رنا  ،ناژاد ،جانس،
اعتقاد و طرز نگرش شامل می شود همانگونه که تمام آنها از این کرامت باه عناوان یاک
حق برخوردارند.
الزمه ارزشمندی و کرامت انسان،تحفظ کیان،شخصیت و حقاوق خااص بارای هماه
انسانهاست که هیچ کسی نمی تواند آن را سلب کند .این کرامت به گروه ،قشر ،ماذهب
و منطقه جغرافیایی و نژادی و رنا پوسات اختصااص نادارد و شاامل هماه انساانهاا
میشود.امنیت،عدالت،رضایت خاطر و تأمین نیازهای معیشاتی و اقتصاادی و آساایش از
لوازم حفظ کرامت انسان است .ایان اماور در فرهنا اساالمی مقدماه رشاد و تعاالی و
برطرف کردن موانع داخلی برای رسیدن به مقصود است.
 2-2-3برخورداري انسان از كرامت بالقوّه در نگرش فقها و اندیشمندان

البته غالب فقیهان اسالم نظیر صاحب جواهر و عالماه جعفاری و ...کرامات اعطاایی
انسان را بالفعل نمیدانند؛ هرچند معتقدند که انسان ،بالقوّه گوهری شریف است .از نظار
آنان عقیده ،ایمان و آزادی معنوی،منشأ کرامت بالفعال انساان اسات .معیاار اساسای در
نگرش این بزرگواران ،تقوا است و مقام و موقعیات انساان متوقّاف بار میازان تقارّب باه
فضایل و کماالت الهی است و از این رو حقوق واقعی انسانها به جایگاه دینای و ایماانی
آنان باز میگردد(نجفی .)111 /11 :1168 ،عالمه جعفری ،در این زمیناه معتقاد اسات کاه
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« خداوند سبحان فقط زمینه ارزش و کرامت را در وجود انسان به وجود آورده است .لاذا
اگر انسانی در صدد هواپرستی و خودکاامگی برآیاد و اساتعدادهایی را کاه در وجاودش
نهاده شده است در جهت اهداف پلید بکار گیرد حق کرامت ذاتی نادارد»(جعفاری:1189 ،
.)982

با توجّه به بیان این اندیشمندان ،برخی از انسان ها،گرچه از کرامت برخوردارند ،اما با
اختیار خود این کرامت را در مرحلة بالقوّه متوقّف کرده و خود را از هار گوناه حرمات و
شرافت بالفعل محروم می سازند .به بیان دیگر ،آن هاا باا اختیاار خاود ،کرامات باالقوّه و
ظرفیتهای وجودی خود را نادیده گرفته و به فعلیّت نمیرسانند.
آیتاهلل جوادی در این رابطه بیان میدارند«:کسی که به مقتضی خلیفاهاللهای عمال
نمیکند ،انسانیّتِ وی مصداق حقیقی خود را از دسات مایدهاد و در پای آن کرامات و
شرافتی هم برای وی مطرح نیست؛ زیرا همه کرامت های انسان به پاس خالفات اوسات.
وقتی قانون خالفت رعایت نشود ،اصل کرامت نیز منتفی است» (جوادی آملی)119 :1185 ،
در قرآن کریم ،غافالنِ بیخبر به چهارپایان و حیوانات بیشعور تشبیه شده اناد .وجاه
تشبیه آن ها به چهارپایان این است که تنها به خور و خواب و شهوت می پردازند ،همانند
ملت هایی که تحت شعارهای فریبنده ،آخرین هدف عدالت اجتماعی را رسیدن باه آب و
نان و زندگی مرفه مادی می پندارند .حضرت علی(ع) درایان بااب مای فرمایاد« :همانناد
حیوانات پرواری که تنها به علف می اندیشند و یا حیواناات دیگاری کاه در چراگااه رهاا
شدهاند و از اینطرف و آنطرف خرده علفی برمیگیرند»( 1نهجالبالغه ،نامه .)15
عالمه جعفری معتقد است که «همة انسانها ،مادامی که با اختیاار خاود ،باه جهات
ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند ،از کرامت ذاتای
برخوردار خواهند بود»( .جعفری.)982 :1189 ،
شهید مطهری نیز بیان میکند« :انسان حقیقی که خلیفة اهلل است ،مساجود مالئکاه
است ،انسان بهعالوه ایمان است،انسان منهای ایمان ناقص است .چنین انساانی حاریص،
خونریز و بخیل و از حیوان پستتراست( ».مطهری)981 /9 :1189،
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بر اساس این نگرش ،تنها انسان مؤمن الهی و اخالقی است که به جهت ایمان آوردن
به ذات اقدس الهی و پشت کردن به تمام شهوت های ظلمانی ،کرامت ذاتای خاود را باه
مرحلة فعلیت میرساند و باید تمام حقوق او را به عنوان یک انسان رعایت کرد.
در هر صورت ،در رویکرد اسالمی ،انسان یا به صورت بالقوّه و یا به صاورت بالفعال از
نوعی شرافت و حرمت اعطایی برخوردار است .خالفت الهی (که به انساان اعطااء شاده)
نظیر وکالت و وزارت دنیایی نیست که امری اعتبااری و جادای از شناسانامة حقیقای و
هویّت اصلیِ انسان باشد(جوادی آملی.)119 :1185 ،
در ن گرش برخی از اندیشمندان اسالمی ،اساساً انسانّیت انسان به خالفت الهی اوست؛
یعنی انسان یا خلیفه اهلل است یا «کاالنعام بل هم أضل» (جوادیآملی ،همان،
.)111

این امر میتواند مبنایی برای قاعدهایواقعشود که مایتاوان از آن باه قاعادا «تکاریم
انسان» یاد کرد .حال که روشن شد نوعِ انسان از کرامت اعطاایی برخاوردار اسات ،بایاد
دانست که این کرامت تنها توسّط آنکس که اعطاکرده قابال سالب خواهاد باود و هایچ
قانون یا قرارداد اعتباری که منافی با کرامت و شرافت انسان است نباید وضع شاود؛ چارا
که این نوع کرامت از انسان قابل سلب نیست.
 3-2-1قابل زوال نبودن كرامت انسان
آیا اساساً کرامت ذاتی یا اعطایی انسان ،بر اساس تبیینی که در بخش قبل از کرامات
بیان کردیم ،قابل زوال و سلب شدن است؟ آیا امری که «ذاتی» است ممکن است سالب
شود؟ از آنجا که امر ذاتی قابل سلب نیست ،کرامات اعطاایی نیاز از انساان قابال سالب
نیست؛ چرا که جزء هویّت و حقیقت اوست و اگر امر ذاتیاز شییء گرفته شاود در واقاع،
حقیقت آن سلب شده و هویت آن تغییر یافته است .بر همین اساس ،انسانی که کراماتِ
ناشی از فطرت و وجود او سلب شاده باشاد ،در حقیقات دیگار انساان نیسات و احکاام
انسانی بر او بار نمیشود .به بیان دیگر ،هنگامی که گفته میشود «انساان کرامات ذاتای
دارد» ،محمول در تعریف موضوع اخذ شده و از مقوّمات موضوع محسوب میشود؛ یعنای
چیزی است که تصوّر انسانیّت انسان ،بدون آن ممکن نیست .عالوه بر این ،همانگونه کاه
در پیش از این بیان شد ،کرامت ذاتی انسان ،از برخوردار بودن انساان از وجهاه و نفخاة
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الهی ،نیروی تعقّال و تفکّار ،آزادی اراده و اختیاار و  ...ناشای مایشاود کاه در حقیقاتِ
وجودی انسان ریشه دارد و امری عارضی نیست تا بتوان آن را از انسان سلب کرد.
بر این اساس ،باید اعمال و رفتار انسان و مسالة کرامت اعطااییِ او را از هام تفکیاک
کرد.کرامت ذاتی یا اعطایی انسان ،ارتباطی با رفتارها و اعمال انسان ندارد و حتی تعادّی
کردن به حقوق دیگران و ارتکاب جرم و جنایت نیز ،باعث سالب ایان کرامات از انساان
نمی شود ،بلکه تنها مجازات خاص الهای و یاا قاراردادی را بارای انساان در پای خواهاد
داشت .به بیان دیگر ،چنین نیست کهاگر فردی حقوق دیگران راپایماال کارد و ساتم و
خونریزی کرد و امنیت جامعه را به خطر انداخت ،اساساً کرامات از او سالب شاود؛ بلکاه
کرامت ذاتی او در حد خود باقی است و او تنها در برابر حقوقی که از دیگران سلب کرده
و ظلم هایی که به دیگران روا داشته است ،باید مجازات شود.به عنوان مثاال ،کسای کاه
محکوم به اعدام شده را فقط باید اعدام و مجازات کرد و هیچکس حاق تاوهین و ناسازا
گفتن به او را (که تا لحظاتی دیگر اعدام خواهد شد)ندارد؛ چراکه آن فرد گرچه محکاوم
به اعدام است امّا با این حال هنوز انسان است و تمام انسانها مکلف هستند باه بارای او
حرمت قائل شوند .از اینرو ،آیة شریفة قرآن ،آنان را که از حدود الهی تجاوز مایکنناد،
ظالم دانسته است و بیان داشته که به اندازا جرمی که مرتکاب شادهاناد بایاد مجاازات
شوند؛ هر کس از حدود الهی تعدّی کند ظالم است»(1بقره .)992/9،قرآن کاریم در حاوزه
مسائل اجتماعی و برخوردهای جمعی و گروهی برای پیشگیری از ناامنی تأکید میکناد
که به همان اندازهای که تجااوز مایشاود بایاد برخاورد کارد؛ «فمان اعتادی
علیکم اعتدوا علیاه بملال ماا اعتادی علایکم»9
(بقره .)121/این شیوه نشان میدهد که افزون بر عدالتگرایی در مجازات،مسائله کرامات

« -1و من یتعد حدودلل فاولئک هم الظالمون».
 . 9توجه داشته باشید که ما این آیه را به جهت اثبات کرامت
برای انسان بیان نکردهایم ،بلکه این آیه شریفه در جهت
تـیید این امر بیان شده که باید همواره بین رفتار فرد و
جوهر انسانی او تمایز قائل شد و این دو را از هم تفکیک
کرد .ملالً اگر فردی فرد دیگر را به قتل رساند ،قاتل گرچه
ما با این حال انسان است و به
قاتل است و باید قصاص شود اّ
ّت اوتا زمانی که زنده است هیچکس حق توهین و
اقتضای انسانی
ناسزاگویی به او را ندارد.
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انسان ،رعایت حقوق مجرمان و محدود شدن مجازات آنها به قوانین تعیین شادا شارعی
یا قراردادی اهمیت زیادی دارد.
یکی از ادلّهای که نشان می دهد کرامت ذاتی انساان ،ربطای باه اعماال و رفتارهاای
ناشایست او ندارد گفتگوی بین خداوند و مالئکه در آیة  19سورا بقره است1.در این آیاه
هنگامی که مالئکه به خداوند در باب آفرینش انسان به عنوان جانشاین خداوناد در روی
زمین اعتراض میکنند و فساد و خونریزی را به عنوان دلیل خود اقامه میکنند ،خداوناد
به این دلیل توجهی نداشته و بیان میدارد که «من چیزی میدانم که شما نمیدانیاد».
این پاسخ ،بیانگر این است که مقام ذاتی جانشینی و خالفت الهی ،با افعالی نظیر فساد و
خونریزی سلب نمی شود .پس باید بین ذات انسان و رفتار انسان تفکیک قائل شاد ،چارا
که در آیة فوق ،آنچه به جهت ارتکاب فساد و خونریزی در معرض سرزنش قارار گرفتاه،
وجود انسان نیست ،بلکه رفتار و فعلی است که از او سر میزناد و فعال انساان از ذات او
جداست (ابنعربی ،بی تا.)168 :
در صورتی که این تفکیک صورت نگیرد ،ممکن است برخی انساانهاا فاقاد کرامات
ذاتی تلقّی شوند که این امر تبعی میان انسانهاا در رعایات حقاوق را در پای خواهاد
داشت .در صورت تفکیک نکردن ذات انسان از اعماال و رفتارهاای او ،حرمات برخای از
گناهان از جمله غیبت ،تهمت و  ...مطلق نخواهاد باود؛ یعنای ارتکااب آنهاا نسابت باه
مومنان معصیّت است ولی نسبت به کفّار و مشرکین جایز و مباح شمرده خواهد شد .بار
اساس این نگرش ،غیرمومنان در حقیقت فاقد حق احترام قلماداد خواهناد شاد( .نجفای،
111/11 :1168؛ خوئی)981 /1 :1181 ،
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فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت [فرشتگان]
گفتند آیا در آن کسی را میگماریکه در آن فساد انگیزد و
خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه
میکنیم و به تقدیست میپردازیم فرمود من چیزیمیدانمکه شما
نمیدانید.
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 3-3بیحرمت ی به مجرم؛ منافی با قانون عدالت و فلسفۀ مجازات
بنیان دیگری را که میتوان برای قانون عدالت در نظر گرفت این است که در روایاات
بسیاری ،مسلمانها از تحقیر و اهانت مومنان ،1آزار و اذیت ،9ترسااندن و یاا زدن دیگار
انسانها 1و ...باز داشته شدهاند .اگر باه باه فلسافة مجاازات از دیادگاه اساالم بیندیشایم،
خواهیم یافت که اجرای عدالت ،دفاع از مصالح جامعه ،تأدیب و اصالح بزهکار ،پیشگیری
از جرم ،اصالح جامعه ،تشفّی خاطر ستمدیده و ...از اهداف مجاازات و تنبیاههاا شامرده
شده است .استاد مطهری ،در یک جماعبنادی ساه انگیازه و هادف را بارای کیفرهاای
اسالمی یاد آور میشود .1:جلوگیری از تکرار جرم به وسیله مجرم یا دیگران ،از راه ترس
و وحشتی که کیفر دادن ایجاد میکند .به همین جهت میتوان این گونه مجاازاتهاا را
تنبیه نامید .9.تشفّی و تسلّی خاطر ستمدیده و این در ماواردی اسات کاه گنااه از ناوع
جنایت و تجاوز به دیگران باشد .انسان ستمدیده دچار عقده روحی میگردد و اگر عقده
او خالی نگردد ،ممکن است به گونهای آگاه و یا ناخود آگاه ،روزی ،دست به جنایت بزند؛
امّا وقتی که ستمگر را در برابر او کیفر دهند ،عقدهاش باز و رواناش از کیناه و نااراحتی
پاک میگردد .1.وجود قانونهای جزایی برای تربیت بزهکاران و برقراری نظم در جامعاه
الزم است و هیچ چیز دیگری نمیتواند جانشین آن گردد (مطهری)996 -995 /1 :1189 ،
در کنار این فلسفههایی که برای مجازات ذکر شده است ،با توجه باه اصاول اساسای
حاکم بر مجازات و مبنای آن ،به آسانیمیتوان دریافت که اسالم در عین توجه به مصالح
اجتماع بر مبنای کرامت که ذکر شد ،باه شخصایت مجارم نیاز توجاه خاصای مباذول
میدارد؛ اگرچه ممکن است که در نگاه نخست تأمیناین هر دو غارض نااممکن بنمایاد؛
زیرا حمایت از جامعه در مقابل مجرم مقتضی نادیاده گارفتن شاأن و شخصایت مجارم
است ،همچنان که توجه به شان و مقام وی به کوتاهی در حمایت از جامعه مایانجاماد.
مجرم با ارتکاب جرم،اوالً حرمت و حریم احکام الهی را شکسته و قاانون دینای را نقا

.1در این رابطه رک :عالمه مجلسی.119 /39 :1161 ،
.9در این رابطه و نیز برای مشاهدۀ روایات مشابه رک:کلینی،
.311،316 / 9 :1301
.3در این رابطه و نیز جهت احادیث مشابه رک :کلینی/9 :1301 ،
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کرده است و این عمل عقال و شرعاً او را مستحق مجازات میکند؛1ثانیااً در اکثار جارائم
عالوه بر این حرمت شکنی ،مجرم به منافع و خواستههایی دست مییابد که نامشاروع و
غیرقانونی هستند و رسیدن به آنهاا از ایان طریاق ،موجاب محرومیات دیگاران از حاق
مشروع خود میشود؛ ثالث ًا مجرم باا ارتکااب جارم ،عواطاف و احساساات مجنای علیاه و
بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحهدار میکند و احساس امنیت و آسایش را از باین
میبرد امّا تمام اینها دلیل بر فراتر رفتن از حد مجازات نبوده و مجوّزی برای بیاحترامی
به شخصیّت مجرم نیست.
در نظام حقوقی اسالم دو نکتة اساسی وجود دارد که هر دو آنها منافی با بیحرمتای
به مجرم در هنگام مجازات است .اوّل اینکه عدالت پایه و اساس نظاام حقاوقی اساالم را
تشکیل میدهد و همه قوانین و مقررات˗بهویژه قوانین کیفری˗ در راستای تحقق عدالت
تشریع شده است و تا جایی که امکان دارد باید بیعدالتیهاای حاصال از وقاوع جارم از
بین برود و وضعیت عادالنه قبل از وقوع جرم برقرار گردد (بقره181 /؛ مائده.)15/در تئاوری
اسالم ،عدالت به معنای واقعیکلمه ،یعنی تناسب بین جرم و مجاازات ،در آن حدّیکاه در
این عالم قابل تحقّق است دقیقاً رعایت شده است و هیچگوناه شاائبه ظلم،بایعادالتی و
بیحرمتی در وضع مقرّرات و در اجرای مجازاتکیفری راه ندارد ،زیرا واضع قوانین کیفری
اسالم ،خداوند است که به هیچ کس ظلم نمیکناد و عاادل ،بلکاه عادل محا اسات.
باارخالف واضااعان قااوانین موضااوعه کااه عاادالت را از دیاادگاه محاادود و مااادّی خااود
ارزیابیمیکنند و دارای هیچ معیاار و ضاابطه دقیقای بارای ایجااد تناساب باین جارم و
مجازات نیستند.برای اثبات عدالتگرایینظامکیفری اساالم ،دالیال زیاادی وجاود دارد؛از
جمله اینکهمجازات قتل در مرحله آخر اجرا شود تا اِعمال همه مجاازاتهاییکاه مجارم
مستحق آن ها است امکانپاذیر باشاد .همچناین عادالت در دیادگاه اساالمی ،تنهاا راه
برخورد و مقابله با مجرمین نیست ،بلکه در کنار این ضابطه ،یک روش دیگار نیاز بارای
برخورد و مقابله با هر نوع بدی و از جمله پدیده مجرمانه وجود دارد که روش احساان و
خوشرفتاریاست .خداوند میفرماید« :خداوند به عدل و احسان و بخشاش باه نزدیکاان

«.1یاداود انا جعلناک خلیفه فیاالرض فاحکم بینالناس بالحق».
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فرمان میدهد»(1نحل )29/و «خداوند به عدل و احساان و بخشاش باه نزدیکاان فرماان
میدهد»(9مؤمنون.)26 /
بدون تردید ،رعایت عدالت کیفری در مجاازات مساتلزم شاناخت میازان اساتحقاق
مجرم است و رعایت حریم شخصیِ اوست .البته عدالت در مرحله قانونگاذاری و تشاریع،
با عدالت در مرحلهاجرای کیفر لزوماً در یک سطح نیست .مسلماً در مرحله قانونگاذاری،
عدالت مح در حدی که در این عالم قابل تحقق و مطلوب است مورد توجه اسات اماا
در مرحله اجرا ،به دالئل مختلف ممکن است آن عدالت مورد نظر تحقق پیدا نکند و باه
همین دلیل است که امکان تحقق عدالت مطلق بسیار کم است .در هار دو مرحلاه بایاد
شخصیّت انسانی مجرم ،از عمل و جرمی که انجام داده است جدا دانسته شود .بر هماین
اساس ،کسی که محکوم به اعدام شده را فقط باید اعدام و مجازات کرد و هیچکس حاق
توهین و ناسزا گفتن به او را که تا لحظاتی دیگر اعدام خواهد شد ندارد؛ چراکاه آن فارد
گرچه محکوم به اعدام است ،با این حال هنوز انسان است و تمام انسانها مکلّاف هساتند
به برای او حرمت قائل شوند .از اینرو ،آیة شریفة قرآن آنان را که از حادود الهای تجااوز
می کنند را ظالم دانسته است و بیان داشته که به اندازا جرمی که مرتکب شدهاناد بایاد
مجازات شوند«:هر کس از حدود الهی تعدّی کند ظالم است»(1بقره.)992 /
البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که رعایت عدالت در مرحلة اجرا بسیار دقیاق
و مشکل است؛ زیرا در مرحله اجرا ،نمیتوان همان عدالتی را که در مرحله قانونگاذاری
مورد نظر بوده است رعایت کرد ،زیرااوالً دالیل مقرّر برای اثبات جارائم ،دالیلای هساتند
که احتمال خطا و اشتباه در مورد آنها منتفی نیست و حتی با اقرار هام نمایتاوانیقین
حاصل کرد که کسی واقعاً مجرم است؛ در نتیجه ممکن است افاراد بایگنااهی مجاازات
شوند و مجرمینی از مجازات بگریزند .البته این خصوصیت در مورد همه نظامهاایکیفری
وجود دارد ،گرچه درصد احتمال خطا در نظامهای مختلف متفااوت اسات .ثانیااً اجارای
مجازات ،نسبت به انسانهای مختلف و در شرایط متفاوت ،دارای آثار یکساانی نیسات و
چه بسا مجازات واحدی نسبت به افراد مختلف ،آثار بسیار متفااوتی را باه دنباال داشاته
« -1انهلل یـمر بالعدل واالحسان».
بالتی هی احسن السیئ ».
ّ
« -9ادفع
« -3من یتعد حدودلل فاولئک هم الظالمون».
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باشد و بهعالوه کسانیکه مجاازات را اجارا مایکنناد ،در شارایط متفااوتی هساتند کاه
میتوانند در کیفیت اجرای مجازات تأثیر بگذارند.
نکتة دوّم هدفمندی (غایتگرایی) در إعمال مجازات اسات .توجاه باه آثاار و نتاایج
فردی و اجتماعی حاصل از اجرای مجازات یکی دیگار از ابعااد دیادگاه اساالم در ماورد
مجازات است .در کلیه مجازات ها ،یکی از اهداف مهم تشریع و اجارای مجاازات ،تحقاق
آثار مطلوب آن در حیات مادی و معنوی انسانها بوده است .وضع مقررات کیفری و جارم
تلقی کردن اعمالی که مهمترین منافع و مصالح فردی و اجتمااعی را تهدیاد مایکناد و
تأکید بر اعمال مجازات و بلکه تسریع در اجرای آن در همین عالم و موکاول نکاردن آن
به عالم دیگر خود نشان دهندهاهمیت دادن به آثار و نتایج مجازات در حیاات اجتمااعی
و مادی انسانهاست ،زیرا اگر هدف از اعمال کیفر صرفاً سزا دادن باه مجارم باشاد ایان
هدف به صورت دقیقتری در عالم دیگر قابل تحقق است؛ بناابراین بایاد گفات در کناار
تحقق این هدف ،اهداف دیگری که مربوط به حیات مادی و این جهانی انسانهاسات نیاز
مورد نظر بوده است و مجازات کارکرد دیگری غیار از تحقاق عادالت کیفاری باه عهاده
دارد؛بنابراین ،نظام کیفری اسالم در عین حال که مجرم را مستحق مجاازات مایداناد و
تحقق عدالت کیفری را در حد امکان مورد توجه قرار میدهد ،مجاازاتهاای خاود را در
راستای تحقق اهداف ارزشمند فردی و اجتماعی قرار میدهاد و از تشاریع و اعماال هار
مجازاتی اهداف خاصی را پیگیری میکند .به همین دلیل ،در روایات اسالمی آمده است
که اجرای یک حد از حدود الهی در زمین ،از بارش چهل شبانه روز باران مفیادتر اسات
(حر عاملی ،18 :1191 ،بااب  ،1ح  .)5 -9این اهداف در صورتی حاصل خواهد شد که مجارم،
در عین اینکه مجازات میشود ،احساس کند که شخصیّت انسانی او پایمال نشده است و
هنوز امید بازسازی را در خود احساس کند.
فایدا مجازات باید تهذیب و تطهیر مجرم از آثار و تبعااتی باشاد کاه جارم در روح و
جان او ایجاد کرده است .توجه به آثار و نتایج فردی و اجتماعی حاصل از اجرای مجازات
در جامعااه ،بااه هاایچ وجااه ،مااورد باایتوجهیقااانونگااذار اسااالم نبااوده اساات و در
تمامیمجازات هایکی از اهداف مهمّ تشریع و اجرای مجازات ،تحقّاق آثاار مطلاوب آن در
حیات مادّی و معنویانسانها بوده است .یکی از مهامتارین دالیلیکاه ایان ادّعاا را ثابات
میکند ،جهانی بودن این مجازاتها است .اگر هدف فقط تحقّاق عادالت و سازادادن باه
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مجرم بود ،این هدف به صورت دقیقتری در جهان دیگر میتوانسات تحقّاق پیادا کناد،
زیرا تحقّق عدالت مطلق در این جهان ،نه ممکن اسات و ناه مطلاوب ،در حالیکاه دیاده
میشود این مجازاتها نه تنها باید در این عالم اعمال شوند ،بلکه تاأخیر در اجرایاآنهاا
براییک ساعت نیز منع شده است و این نیست مگر به دلیل اینکه اجرای این مجازاتهاا
در این عالم و سرعت در اجرایآنهامیتواند آثار و نتایج بسیار مطلوبی را به دنبال داشاته
باشد.
از دیدگاه اسالم یکی از راههایی که میتواند آلودگیهاای روحای حاصال از ارتکااب
جرم و گناه را از بین ببرد و انسان را از عذاب اخروی رهایی بخشد ،تحمل مجاازاتهاای
دنیوی است .مجرمی که مجازات عادالنة دنیوی در قباال جارم خاود را تحمال کناد ،از
نوعی لطافت روح برخوردار خواهد شد و در آخرت برای ارتکاب آن عمل مجازات نخواهد
شد .لذا در بعضی از روایات آمده است که «خداوند کریمتر از آن است که کسی را بارای
انجام یک عمل دو بار مجازات کند» (حر عاملی:1191 ،ج  ،18باب  ،1ح .)8بر اسااس هماین
دیدگاه بوده است که بسیاری از مجرمین پس از ارتکاب جرم خود را به پیاامبر یاا اماام
معرفی میکردهاند و از آنان تقاضا میکردهاند که باا مجاازات دنیاوی ،آنهاارا از عاذاب
سخت آخرت رهایی بخشند (همان ،ج  ،18باب  ،16ح  .)9 -1حتی در یک مورد زنی به جرم
خود اعتراف کرد و امام علای (ع) از او خواسات تاا پاس از وضاع حمال نازد او بیایاد و
هنگامیکه پس از وضع حمل آمد امام از او خواست که پس از شیر دادن کامل باه بچاه
نزد او بیاید .پس از این نیز از او خواست که بچه را نگهداری کند تا وقتی که بتواند خاود
را اداره نماید .در این موقع زن در حالیکه گریه مایکارد از محکماه قضاا خاارج شاد و
میگفت میترسم که تا آن وقت بمیرم در حالیکه تطهیر نشادهام .ایان واقعاه و ماوارد
مشابه متعددی که در کتب روایی نقل شده اسات ،بیاانگار ایان واقعیات اسات کاه در
قانونگذاری کیفری اسالم ،یکی از اهداف مجازاتهای دنیوی ،پاککردن مجرم از آثاار و
تبعات نفسانی جرم و در نتیجه آزاد کردن او از مجازاتهای غیرقابل تحمّل اخروی است
که با حرمت شکنیِ مجرم در تنافی است1.
رک:
رابطه
این
در
بیشتر
مطالعه
برای
.1
حرعاملی،وسائلالشیعه،ج ،11ابواب  11و ،91حدیث 1و 9؛همچنین
باب،1حدیث 1 ،3 ،9 ،1و باب ،11حدیث  1و.1
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این آثار و تبعات در صورتی اتّفاق خواهد افتااد کاه مجارم احسااس نکناد باا انجاام
مجازات ،شخصیّت انسانی او به کلّی نابوده شده است.

 -4لزوم احترام به شخصيّت انسانیِ مجرم
اقتضای سه اصل مذکور (عدم امکان سلب کرامت ذاتی ،قیااس اولویّات در رابطاه باا
مسلم و کافر حربیو نیز منافات داشتن بیحرمتی باه مجارم باا قاانون عادالت و فلسافة
مجازات) این است که تمام انسانها از نوعی حقوق فطری و طبیعی باه گوناهای مسااوی
برخوردارند و بر هر جامعه و فردی واجب است تا این حقوق را محترم شمارد.یکی از این
حقوق ،محترم شمردن شخصیّت انسانیِ هرفرد است .ایان امار بادین جهات اسات کاه
کرامت ذاتی برای انسانها ،از یک سو حق و از سوی دیگر تکلیف محسوب مایشاود .هار
فردی از یک سو مکلّف است تا کرامت و شرافتی را حفظکندکه خداوناد باه انساانهاای
دیگر اعطا کرده است و از طرف دیگر حق دارد انتظار داشته باشد تا انسانهای دیگر نیاز
حقوق او را رعایت کنند و با افرادی که کرامت انسانی آو را پایمال میکنند برخورد کند.
بر این اساس ،این عطیّه الهای از یاک ساو حقای را و از ساوی دیگار تکلیفای را ایجااد
میکند .کرامت انسان به عنوان تکلیف را اینگونه نیز میتوان تفسیر کرد که هار انساانی
مکلّف است عزّت نفس خود را حفظ کرده و بر اساس بکاارگیری نیاروی تعقّال و تفکّار
عمل کند.
پس کرامت ذاتی ،شامل همه انسانها میشود و باه دنباال خاود حقاوقی را متوجاه
افراد و جامعه می کند.این نکته را قرآن با زبان دیگری به صراحت بیان میکناد و حفاظ
حیثیت و کرامت انسان را منحصر به مسلمان و مؤمن نمیکند ،بلکه نسبت به حفظ آبرو
و حیثیت همه انسانها حتی غیرمسلمانان تأکید میکند و بیان میدارد که:
«خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیاده و شاما را از دیارتاان بیارون
نکردهاند باز نمیدارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید( 1ممتحنه.)8/69/
کرامت ذاتی ،از وجود انسان غیر قابل انفکاک بوده و هیچگوناه ارتبااطی باا عقیاده،
نژاد ،مذهب و اموری از این قبیل ندارد و حتی با ارتکااب جارم و جنایات نیاز از انساان

«1ال ینهاکم لل عن الذین لم یقاتلوکم فیالدین و لم یخرجوکم من
دیارکم ان تبروهم و تقسطواالیهم انا لل یحبالمقسطین».
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سلب نمی شود چرا که باید بین ذات انسان و رفتار او تفکیک قائل شد ،به بیان دیگر باید
بین ذات مکلّف و عمل مکلّف تفکیک قائل شاد .از ایان رو ،یکای از روشهاای مهام در
تربیت افراد مجرم و بزهکار ،توجه دادن آنان به شارافت و کرامات ذاتای خاویش اسات.
کسیکه احساس کند نازد دیگاران دارای شخصایت اسات ،باه راحتای مرتکاب خالفای
نمیشود ،بلکه سعیمیکند برای حفظ شخصیت و مقاام خاویش نازد دیگاران ،از انجاام
بسیاری از کارهای زشت اجتناب کند؛بنابراین ،تمام افراد جامعاه و هماه کساانیکاه باه
گونهای با افراد مجرم و بزهکار سرو کار دارند ،باید سعی کنند تا جاییکاه ممکان اسات
شخصیت آنان را حفظ کنند؛ زیرا انسانها هرچند مجرم باشند ،عالقهمند محبت و تشنه
احترامند و با نرمی و مهربانی و تکریم شخصیت به سمت ارزشها راغب میشوند.
تجربه نشان میدهد که با اکراه و اهانت و تهدید و مجازات نمیتوان کسی را هدایت
کرد .البته این بدان معنا نیست که مجرمان اجتماعی و حقوقی ،متناسب باا جارم ماورد
ارتکاب ،مجازات نشوند؛ زیرا در غیر این صورت امکان تکرار جرم و یا الگوپذیری و جرنت
دیگران در جرم به طور جدی وجود خواهد داشات .در فرایناد آغاازین تربیات ،تنبیاه و
تهدید و مجازات نه تنها تأثیری در اصالح و تربیت افراد ندارند ،گاهی نیاز مجاازاتهاای
شدید حس انتقامجویی را تشدید میکنند و به تکرار جرم و بزهکاری منجار مایشاوند؛
چنانکه خداوند کریم خطاب به رسول گرامی میفرماید :آیا میتوانی همه را باه جبار و
اکراه مؤمن گردانی؟( 1یونس .)22 /در دعای نیمه شعبان نیز این مطلب مانعکس گردیاده
است« :بندگانت را با کرامت و تکریم ،ادب میکنی و تویی کریمترین کریمان».9
بر این اساس ،محاکمان میزان عدالت و مجریان احکام و حدود و تمامی افارادی کاه
به گونهای با انسانهای مجرم و بزهکار برخورد دارناد ،بایاد باه شخصایت آناان احتارام
بگذارندتا آنان بدینوسیله ،به شخصیت واقعی و ذاتی خویش پی ببرند و از عقیده باطال
و رفتار ناپسند خود دست بکشاند و اصاالح شاوند .امیرالماؤمنین ،علای(ع) ،در کالمای
میفرماید « :اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشد ،هرگاز خاود را باه گنااه ،پسات و
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هواته».کسایکاه از احتارام و کرامات نفاس
َل
َت ع
َفسه هان
ن
َیاه شَاَ
برخوردارباشد ،شهوت نزد او بیارزش است( .نهج البالغه ،کلمات قصار )112
در مقابل ،کسیکه شرافت شگرف خویش را بااور نداشاته باشاد و احسااس زباونی و
فرومایگی کند ،از ارتکاب هرگونه رفتاار ناپساند اخالقای بااکی نادارد؛ چناان کاه اماام
هادی(ع) در این باره میفرماید« :از شر کسیکه خودش را بایمقادار مایداناد ،در اماان
نباش»( 1مجلسی)199 /85 :1191 ،
برخی از روانشناسان عامل اصلی احساس زبونی و حقارت را در طرد شدن مستمر و
مداوم فرد از سوی والدین و اطرافیان و دیگر افراد جامعه میدانناد و معتقدناد احسااس
بیارزشی عمیق ،ریشه بسیاری از نابهنجاریهاای روانای اسات کاه در انساانهاا دیاده
ماایشااود( .شاااملو .)21 :1189 ،همچنااین روانشناسااان بساایاری از رفتارهااای منفاای و
ضدارزشی را ناشی از کمبود شخصیت در انسان دانسته ،بار ایان باورناد کاه ایان گوناه
رفتارها معموالً از کسانی صادر میشوند که عزّت نفس پایینی دارناد .میارس9در کتااب
روانشناسی اجتماعیمینویسد:
«طبق تحقیقی که بروکنر و هولتن در سال  1288در مورد افارادی کاه دارای عازّت
نفس زیاد و عزّت نفس پایینی بودهاند ،انجام دادهاند ،این نتیجه به دست آمد که افرادی
که دارای عزّت نفس باالییاند ،کمتر از افرادی که عزّت نفس کمی دارند دچار افسردگی
میشوند ،همچنین کمتر از آنان گرفتار ناراحتیهای عصبی و بیخاوابی شاده ،کمتار از
آنان به طرف اعتیاد و الکلیسم کشیده میشوند» (منطقی)21 :1189 ،
خالصة کالم اینکه در اسالم ،مجازات کسی که مرتکب جنایااتی مانناد قتال ،دزدی،
خیانت در امانت شده است ،قصا ص ،قطع دسات ،حابس و یاا شالّاق اسات؛ امّاا چناین
مجازات هایی مجوّز توهین و تحقیر مجرم نیست؛ یعنی سزای هار عمال مجرماناهای در
شرع و قانون مشخّص شده و باید عین مجازات تعیین شده ،اعمال گردد و در عین حاال
نباید به شخصیّت فرد مجرم بیحرمتی شود و یا شخص مجرم مورد اهانت و تحقیر قارار
گیرد .بر همین اساس ،فقهای شیعه در شرایط امر به معروف گفتهاناد :متاولّی ایان کاار
باید همانند طبیب دلسوز و پدری مهرباان باشاد کاه مصالحت فرزناد را ما ّد نظار قارار
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می دهد .نهی کردن او از سر رحمت و عطوفت بر او باشد ،به خاطر خدا این کار را انجاام
دهد ،عمل خود را از هر گونه شائبه نفسی خالی سازد و هیچگونه برتری برای خود قائال
نگردد؛ چرا که ممکن است فرد خاطی دارای صفات پسندیدا دیگری باشد که خداوند از
او راضی بگردد و تنها از این عمل او ناراحت باشد و حال آنکه شخص آمر باه معاروف ،از
این توفیق محروم باشد؛ هرچند خودش اطالع نداشته باشد (خمینی ،بیتا)111 :

نتيجهگيري
بر اساس آنچه بیان شد روشن مای گاردد کاه ارتکااب جارم و در نتیجاه اساتحقاق
مجازات ،مجوّز توهین و تحقیر مجرم نیست .این امار ،نتیجاة قاانون احتارام اسات کاه
مدارک آن را میتوان در سه امر جستجو کرد .1 .اصل کرامت ،عطیّاهای الهای از جاناب
پروردگار به انسان است و تنها از جانب خداوند متعال قابل سلب خواهاد باود .9 .قیااس
اولویّت که بر مبنای توصیة فقها بر احترام به کافر حربی بنا نهااده شاده و از آن نتیجاه
گرفته میشود که اگر حفظ آبروی کافر حربی توصیه شده ،به طریق اولی رعایت حرمات
و آبروی مجرم مسلمان الزم است.1 .بیحرمتی به مجرم ،اساساً با قانون عدالت و فلسافة
مجازات در اسالم ناسازگار است .این مسائل در کنار یکادیگر ،مایتوانناد مادخلی بارای
لزوم رعایت قاعدا احترام در حقوق جزایی و در نتیجه لزوم احترام به شخصیّت مجرم در
هنگام مجازات به شمار آیند.
اصوالً فلسفه مجازات از دیدگاه اسالم ،به گونهای است که اوّالً در کلیه مجازاتها اعمّ
از حدود ،قصاص و تعزیرات ،اجرای عدالت در مرحلة اجارای حکام مجاازات نسابت باه
مجرم ،مورد نظر بوده و مورد تاکید واقع شده است .ثانیاً تبعات و آثار مثبت اجرای حکم
درباره مجرم ،از جمله اهاداف اساالم در مجاازات مجارم اسات و از ایان رومجاازاتهاا
بایدگونهایباشندکه در عین حال که هدف مجازات کردن و اجرای حدود تأمین میشاود،
بی حرمتی به کرامت انسانیِ مجرم را در پی نداشته باشد و نتایج مطلوب اجتماعیباه باار
آورد و موجب اصالح و تربیت مجرم و بازداشتن او و دیگران از ارتکاب جرم شود.
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