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  موضوع "جرم، مجرم و مجازات" در کتاب "مفاوضات"
 
 

سهل و ممتنع حضرت عبدالبهاء، در پاسخ به  هم چنينحتوى و گفتارهاى نغز و شيوا، کوتاه و پر مُ  مفاوضات"، اين مجموعۀکتاب "
به هنگام  در مدينۀ منّورۀ عّکاپرسش هاى گوناگون زنده ياد امة البهاء، لورا کليفورد بارنى امريکايى، سر ميز ناهار در بيت مبارک 

که به فرمودۀ حضرت ولّى عزيز امراهلل در کتاب "قرن بديع"، "با انجام  ميالدى است، ١٩٠٦و  ١٩٠٥و ١٩٠٤تشّرف در سال هاى 
اى اين خدمت فراموش نشدنى، گنجينه اى از حقايق روحانيّه و لئالى ثمينۀ بديعه براى اعقاب باقى گذاشت و افتخار ابدى بر

  خويش بيندوخت".
بارى، از آستان حضرت بهاءاهلل رجامند و خواستاريم که به خاطر انجام اين خدمت گرانقدر و پر ارزش، روانش را در جهان باال بيش 

  از بيش قرين بخشش و آمرزش خويش فرمايد و از شادى و سرور موفور بر خوردار سازد. 
ده از مطالب جداگانه در زمينه هاى متفاوت و ديگر گونه از عقلى و نقلى، فلسفى و اين گنجينۀ گرانبها و جاودانه، سرشار و آکن

عرفانى، روحانى و دينى، براستى سرشته و معجونى است از شير مرغ و  هم چنينعلمى، تاريخى و استداللى، تفسيرى و تبيينى و 
  قول سعدى شيرازى:ه به يادگار بر جاى گذارد. بجان آدميزاد که مرکز عهد و پيمان در خوان نعمت بى دريغش براى آيندگان 

  کز عهدۀ شکرش بدر آيد"    "از دست و زبان که بر آيد 
*****************************************  

يکى از مسائل مطروحه در کتاب مفاوضات، پاسخ حضرت عبدالبهاء به اين پرسش است که آيا " مجرم، مستحّق عقوبت است، يا 
  بارت ديگر، سخن از مقولۀ جرم، مجرم و مجازات است در حقوق جزا. به ع .عفو؟"

الزم آمد که پيش از بحث و گفتگو در بارۀ پاسخ حضرت عبدالبهاء در اين زمينه، در آغاز به کيفيّت و چگونگى سير و  اين جادر 
زان کيفر و مجازات مجرمان و بزهکاران، از سوى جريان تطّور و ديگرگونى پديده و مفهوم جرم و جنايت از سويى و مسئلۀ اندازه و مي

طور کوتاه و خالصه، سخنى گفته آيد تا راه را براى آشنايى و آگاهى بيشتر از ديدگاه هاى ه ديگر، از روزگاران گذشته تا اين زمان، ب
  بعدًا خواهد آمد، صاف و هموار سازد. ن کهاحضرت عبدالبهاء در پاسخ داده شده، چن

به صورت انتقام  ،و دور دست، مردم به خاطر غريزۀ طبيعى حفظ حيات و جان و مال و دفاع از حيثيّات خود در دوران قديم
خصوصى به کيفر و مجازات تجاوزکاران و ستمگران اقدام مى کردند و شخصًا بدى را با بدى و ستم را با ستم و گزند را با گزند 

ها را به قتل مى رساند و يا مورد ضرب و جرح و  خانواده و يا قبيله و يا عشيرۀ آن پاسخ مى دادند. يعنى، از کسى که فردى از افراد
آسيب و گزند قرار مى داد،شخصًا انتقام مى گرفتند و خواستار تالفى و غرامت و تاوان و خسارت مى شدند. و اين مسئلۀ انتقام و 

ا و فقط براى تشّفى خاطر خانواده، قبيله و يا عشيرۀ شخص يا واکنش و عکس العمل غريزى و طبيعى بشر در برابر ظلم و ستم، تنه
خرد خرد اولياى امور جامعه يا  حکومت و دولت اين رشته را در دست گرفتند و  آن کهاشخاص مقتول و مضروب و ستم رفته بود. تا 

د که اگر قتلى واقع شود و يا ضرب و مجرمين و بزهکاران را به خود اختصاص دادن حّق کيفر و مجازات ،به عنوان نمايندۀ جامعه
 جرحى رخ دهد و يا ظلم و ستم و ضرر و زيانى به هر گونه و شکل، روى دهد، قاتل يا ضارب يا ظالم را به مجازات اعمال
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سترش تدريج دورۀ تعديل انتقام خصوصى و گه اش برسانند و يا غرامت و خسارت ضرر و زيان رسيده را بستانند. در نتيجه، بمجرمانه
  ِاعمال کيفر و مجازات از سوى جامعه و حکومت و طليعۀ پيدايش نظم اجتماعى، فرا رسيد.

هنگامى که اوراق تاريخ را ورق مى زنيم، موضوع چگونگى و کيفيّت جرم ها و نحوۀ مجازات مجرمان، حتّى در ميان اقوام متمّدن 
ان، روميان، يونانيان و ايرانيان، برايمان عجيب و غريب و قبول و پذيرش آن و پيشرفته در عهد باستان، مانند مصريان، بابليان، عبراني

گونه اى که حتّى براى جرمهاى ساده و پيش پا افتاده و يا افعال و اعمالى که از ديدگاه امروزى ما چندان ه سخت و دشوار است. ب
  جرم و گناهى به شمار نمى آيد، کيفر و مجازات مرگ روا مى داشتند.

مثال: حّقه بازى در فروش آبجو در قانون حمورابى، بت پرستى در نزد عبرانيان، توهين به مقّدسات در نزد يونانيان، دزديدن براى 
کليد شرابخانۀ شوهر وسيلۀ زن در زمان دولت جمهورى روميان و رشوه خوارى در نزد ايرانيان، آن چنان جرم و گناهى شمرده مى شد 

  محکوم مى گرديد. که عامل آن به کيفر مرگ 
گونه که در مأل عام مجرمان و گناهکاران  چگونگى و نحوۀ اجراى کيفرها نيز خود داستان عجيب و شگفت آور ديگرى است. بدين

را با نهايت قساوت و سنگدلى، از جمله، در روغن داغ مى انداختند، به دار مى آويختند، سنگسار مى کردند، دست و پا قطع مى 
  جلو جانوران وحشى مى انداختند. هم چنينمى زدند، زنده زنده پوست از تن جدا مى کردند و کردند، گردن 

ها اعمال مى گرديد و حتّى براى  در قرون وسطى نيز در اروپا کيفر و مجازات مرگ به صور گوناگون به شرح باال، براى بسيارى از جرم
يهات بدنى از قبيل داغ کردن، شالق زدن و ُمثْله کردن ( يعنى: بريدن هاى کوچک و ساده و به اصطالح خالف و تقصير نيز تنب جرم

  عضوى از اعضاء بدن از جمله گوش و بينى ) رايج و مرسوم بوده است.
زندان براى مبارزه با جرم و مجرم در حّد گسترده، تازه در نيمۀ قرن شانزدهم در انگلستان و در اوايل قرن هفدهم در ساير کشورهاى 

عمول و متداول گرديد و سر انجام در آغاز قرن نوزدهم، جانشين  کيفرهاى اصلى يا سنگين و تنبيهات بدنى براى بسيارى از اروپا م
  جرم ها گرديد.

از قرن هفدهم به بعد، اندک اندک و به تدريج در اروپا و امريکا در دنبالۀ عهد رنسانس، يعنى دورۀ بيدارى و تنوير افکار و احياء و 
حيات فرهنگ و هنر و ادبيات در اروپا و در پى آن تحّوالت و تطّوراتى که در زمينه هاى افکار و عقايد و علوم و فنون و صنايع تجديد 

ه روى داد، در زمينۀ مفهوم و پديدۀ جرم ها و چگونگى و نحوۀ مجازات ها نيز تغييرات و دگرگونى هايى پديدار گرديد و مکتبى ب
گذارى شد با نام مکتب يا علم جرم شناسى که هدف و توّجهش بيشتر در شناسايى بزهکار و اوضاع و احوال  وجود آمد و علمى پايه

ها و افزايش شّدت و حّدت آن. بدين معنى که فالسفه، نويسندگان، جامعه شناسان، حقوق  اوست تا انديشيدن دربارۀ مجازات
ت و نحوۀ مجازات ها در قوانين جزايى کشورها، با پافشارى و اصرار هر چه ها و شدّ  دانان و مصلحانى پيدا شدند و به مفاهيم جرم

تمامتر، اعتراض کردند و خرده گرفتند و با توّجه به شرايط اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، روانى، علم و سواد و محيط زندگانى، 
عمال و رفتار خشونت بار با مجرمين و آزارهاى بدنى و اَ  ويژه مجازات اعدام وه خواستار تعديل کيفرها و حتّى از ميان برداشتن آن، ب

بزهکاران شدند و گوشزد ساختند که به کيفرهاى سنگين و مجازات هاى وحشيانه و خشونت آميز کمتر بايد انديشيد، بلکه بيشتر در  
کرد و در ديگر، بايد انديشه  از سوىچگونگى و نحوۀ مبارزه و مقابله از سويى و پيش گيرى و بازدارى از حدوث جرم و جنايت 

  آموزش و پرورش و اصالح و باز  سازى مجرمان و بزهکاران سعى و اهتمام ورزيد. 
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واسطۀ اين تالش و کوشش پى گير و بسط و انتشار اصل انسان دوستى و انسانيّت و رعايت عدل و انصاف و عقل، عليه مظالم و ه ب
آهسته آهسته  ،از اندازه بر گناهکاران روا داشته مى شد، قيام و اقدام گرديد و در نتيجهستم هايى که نا بخردانه و ستمگرانه و بيش 

  ويژه در کشورهاى اروپا و امريکا بوجود آمد. ه تحّولى در حقوق جزا و قوانين جزايى در کشورهاى مختلف جهان ب
ه شناسى کيفرى يا کيفر شناسى که قصد و هدفش در قرن نوزدهم و بيستم، علم جرم شناسى و در پى آن مکتب و به قولى علم جامع

بررسى و مطالعۀ جرم، مجرم و محيط زيست اوست، موقف و جايگاه مشّخص و معيّنى در جوامع گوناگون پيدا کرد و در اثر سعى و 
هم ت آن و کوشش و مجاهدت دست اندرکاران و هواداران آن، پيشرفت هايى در زمينۀ کاهش مجازات ها و کاستن از شّدت و حدّ 

موضوع توّجه به اطفال بزهکار و بزهکاران بيمار، کم و بيش پديدار گرديد و نتايج چشم گيرى به بار آورد که از آن جمله موارد  چنين
  زير است:

  .هاى اصلى و سنگين تقليل و تعديل مجازات −
اع و احوال بزهکار و رعايت برخى شرايط و تعليق اجراى مجازات _ و اين هنگامى است که قاضى يا دادگاه با توّجه به اوض −

ِاعمال مجازات مجرم محکوم را معلّق مى سازد و حکم به عدم اجراى آن مى دهد و دستور آزادى مجرم محکوم را  ،مقتضيات
  صادر مى نمايد.

يا قاضى با نگرش به اوضاع و از قانونى و يا از سوى دادگاه و قاضى _ و اين هنگامى است که دادگاه  اعمّ  ،_ احراز کيفيّات مخّففه
احوال مجرم و جرم ارتکابى، مجازات شديد را سنگين و بيش از اندازه تشخيص مى دهد و تخفيف را قانونى، الزم و مقتضى مى 

  شمارد. البته در اين گونه موارد در قوانين جزائى برخى از کشورها اختيار دادگاه يا قاضى بيشتر و در بعضى، کمتر است.
ى مشروط زندانيان پيش از پايان مّدت محکوميّت آنان با توّجه به رفتار و کردار و حسن سلوک و اخالق و  چگونگى _  آزاد

  سازگارى آنان در زمان زندانى بودنشان.
 _ انسانى شدن کيفرها و چگونگى رفتار با بزهکاران و زندانيان. به سخن ديگر در گذشته مجرمان زندانى مى شدند براى مجازات و

مجازات بيشترى  اين کهيعنى مجرم با رفتن به زندان آزادى خود را از دست مى دهد نه  .امروزه زندانى مى شوند به عنوان مجازات
  نفع و فايده اى نصيبش گردد. ،ببيند. بلکه همۀ اميد و انتظار اين است که او در زندان از معالجه و درمانى که بر خوردار مى شود

  ها. وضع و چگونگى محيط زندان _ دگرگونى و بهبود
  _ طبقه بندى کردن بزهکاران و اصالح و باز سازى آنان.

  _ اجراى مجازات بر حسب شخصيّت و ميزان انحراف مجرم و شرايط ارتکاب جرم.
  عمال کيفرهاى تدريجى گوناگون از مرحلۀ زندان انفرادى تا مرحلۀ نيمه آزادى._ اِ 

ف کيفرهاى غير انسانى مانند شالق و غيره در مورد اطفال بزهکار و ايجاد محل هائى به نام _ تأسيس دادگاه هاى اطفال و حذ
  کانون هاى اصالح و تربيت براى آنان.

که دادگاه براى جلوگيرى از تکرار جرم و بزه از سوى مجرمان و  يى_ اقدامات تأمينى و تربيتى _ يعنى، تدابير و چاره جويى ها
نگاهدارى  ،ارى مجرمان به عادت در تبعيد گاهنگاهد ،د، از قبيل: نگاهدارى مجرمان ديوانه در تيمارستانخاذ مى کنبزهکاران اتّ 

نگاهدارى مجرمان معتاد به الکل و مواد مخّدر در مراکز ويژه براى  ،کارگاههاى صنعتى و مزارع کشاورزىمجرمان بى کار و ولگرد در 
  درمان معتادان و ترک اعتياد آنان.
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  و تأسيس سازمان هاى کمک هاى اجتماعى و پزشکى و  روانى براى کمک به اصالح و درمان و بازسازى زندانيان. _ ايجاد
عمال به عنوان ابزار  مبارزه با جرم و مجرم و اَ  آن رابارى، مسئلۀ مجازات بزهکاران که نمى توان به سادگى از آن گذشت، بلکه بايد 

الزم و ضرورى مى سازند و  آن راراستى امورى نسبى و اعتبارى اند، اّما بود ه دارد که هر چند ب مجرمانه تلّقى کرد، اسباب و عواملى
  با نبود آن، نظم عمومى يا نظم اجتماعى بر هم مى خورد و هرج و مرج رخ مى دهد. از جمله:

عملى به عنوان جرم تلّقى مى شود _ عامل باز دارندگى و ممانعت از ارتکاب جرم است. به سخن ديگر، هنگامى که در قانون  الف
و براى مرتکب آن کيفر و مجازاتى مقّرر مى گردد، اين امر مردم را از ارتکاب جرم باز مى دارد. بدين معنى که افراد جامعه را هشدار 

   جرم يا خالفى را مرتکب شوند، در برابر بايد در انتظار کيفر و مجازاتى هم باشند. چنان چهو آگاهى مى دهد که 
_ عامل دفاع و حفظ و صيانت است. يعنى جامعه بدين وسيله در برابر هجوم و حملۀ خالفکارى و بزهکارى و اعمال مجرمانه به  ب

جامعه از طريق قانون از افراد   چنان چهمدافعه بر مى خيزد و جان و مال و ناموس و حيثيّت افراد را حفظ و  حراست مى کند. زيرا 
اين خطر هست که افراد مانند عهد باستان بخواهند خود  ،از اعمال مجرمانه حفظ و حمايت ننمايد، آن وقت دفاع نکند و آنان را

از  اين کهجامعه براى  اين رورأسًا اقدام کنند و تالفى نمايند و از ظلم و ستمى که بر آنان رفته از عاملين و مسبّبين آن انتقام گيرند.از 
کنار ماند، بايد خود رشتۀ کار و زمام امور را به دست گيرد و افراد را از آسيب و گزند بزهکارى، جرم هرج و مرج و بى نظمى دور و بر 

  و جنايت حفظ و حراست نمايد و از آرامش و آسايش و امنيّت بر خوردار سازد.
کس در برابر آن نايستد  چدر جامعه اى ظلمى روى دهد و جرمى واقع گردد و هي چنان چه_ عامل اجرا و بر قرارى عدالت است.  پ

ستوار و مدافعه نکند و مقابله ننمايد و حّق به نا حّق رفته را باز پس نستاند و به حّق دار نرساند، آن هنگام عدالتى در جامعه بر قرار و ا
  نماند و در نتيجه، عدم تعادل عمومى و هرج و مرج و بى نظمى و يأس و نوميدى، ظهور و بروز کند.

با ِاعمال کيفر و مجازات،  ،ح و تربيت بزهکاران از سويى و بيدارى و هوشيارى جامعه از سوى ديگر است. يعنى_ عامل اصال ت
خود آيد و تأديب و هوشيار  و آگاه و اصالح گردد و راه باز گشتش به جامعه دوباره گشوده شود. در نتيجه، مجازات نه تنها ه بزهکار ب

طور عام با مشاهدۀ کيفر و مجازات ه طور خاص کمک مى کند، بلکه افراد جامعه را نيز به ب به اصالح و تربيت و باز سازى مجرم
  راستى، نوعى پيشگيرى از ارتکاب جرم و بزه خواهد بود.ه بزهکاران، هوشيار و بيدار مى سازد که خود ب

بيستم بر پايۀ عقايد و نظريّات برخى از جامعه ياد آورى اين نکته نيز شايان دّقت و در خور توّجه است که از اوايل قرن  اين جادر 
شناسان و حقوق دانان و روان شناسان، حفظ و حراست جامعه و افراد آن از اعمال بزهکارانه، تنها و فقط با ِاعمال کيفر و مجازات 

با اقدامات تأمينى و تربيتى و اصالحى که تمام هدف و مقصودش  آن رابه مجرمين و بزهکاران، تحّقق نخواهد يافت،  بلکه بايد 
انصاف و عدالت رعايت شود و  ،پيشگيرى از وقوع جرم و اصالح و تربيت مجرم است، همراه و همگام ساخت تا در نتيجه از سويى

يرى از بروز بيمارى بهتر از درمان پيشگ ،جرمى هم واقع نشود که به کيفر و مجازات نياز و حاجت افتد. به سخن ديگر ،از سوى ديگر
  است و جلوگيرى از وقوع جرم و جنايت، نيکوتر از وضع قوانين مجازات و کيفر!

**********************  
موضوع " جرم،  ،بارى، پاسخ حضرت عبدالبهاء به اين پرسش که: " آيا مجرم، مستحّق عقوبت است يا عفو؟ " و به سخن ديگر

  يدگاه آن حضرت را مى توان در چهار مسئله به شرح زير مورد بررسى و مطالعه قرار داد:مجرم و مجازات " از د
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به فرمودۀ آن حضرت: " قصاص از لوازم ضروريّۀ هيأت اجتماعيّه است... بسيار تصّورات و تخيّالت  اين کهدربارۀ  – لمسئلۀ اوّ 
  عاليه هست، اّما قابل اجرا نيست ".

به فرمودۀ آن حضرت: " شخص... حّق انتقام ندارد بلکه عفو و سماح الزم.... اّما هيأت اجتماعيّه بايد  ين کهادربارۀ  – مسئلۀ دوم
ظالم و قاتل و ضارب را قصاص نمايند تا ردع و منع حاصل گردد که ديگران متجاسر به جرم نشوند... هيأت اجتماعيّه حّق محافظه 

  و حّق مدافعه دارد".
به فرمودۀ آن حضرت: " هيأت اجتماعيّه هميشه در فکر آنند که قوانين مجازات را محکم نمايند و  اين کهۀ دربار – مسئلۀ سوم

  اسباب قصاص مهيّا سازند... و منتظر وقوع جرم شوند. اين بسيار سوء تأثير دارد".
بکوشد و منتهاى هّمت را بگمارد که نفوس به فرمودۀ آن حضرت: " هيأت اجتماعيّه بايد شب و روز  اين کهدربارۀ  – مسئلۀ چهارم

  تربيت شوند و روز بروز ترّقى کنند و در علوم و معارف توّسع يابند و کسب فضائل نمايند.... تا جرم واقع نگردد ".
  

و تخيّالت به فرمودۀ آن حضرت: " قصاص از لوازم ضروريّۀ هيأت اجتماعيّه است... بسيار تصّورات  اين کهدربارۀ  – لمسئلۀ اوّ 
  عاليه هست، اّما قابل اجرا نيست".

زيستى و اجتماع، پيوندها و در  مقصود حضرت عبدالبهاء اين است که جامعه مجموعه اى است از افراد که در اثر هم ،در اين گفتار
، اقتصادى، سياسى، که افراد در اثر شرايط و مقتضيات طبيعى، اجتماعى يىآن جاپى آن روابطى ميانشان بر قرار مى شود. و از 

ضرورتًا به يک نظم اجتماعى  اين روهاى گوناگون و متفاوتند، از اخالقى، مذهبى و جز آن داراى اميال و غرايز و خواسته ها و سليقه
ى  که از سويى طبيعى و از سوى ديگر قرار دادى است، نيازمندند و براى ثبات و دوام و استقرار اين نظم اجتماعى نيز به مجموعه ا

از قوانين و از جملۀ آن، قوانين کيفر و مجازات حاجتمند، تا هيکل جامعه را از آسيب و گزند پديدۀ جرم و جنايت و َاعمال مجرمانه 
ست که اين روزيستى و اجتماع است، حفظ و حراست نمايد و از فساد و تباهى باز دارد. از  که زائيدۀ روابط افراد جامعه در اثر هم

قانون عفو و بخشش مجرٰى شود و مجازاتى در  چنان چهکلّى معاف شوند. زيرا ه زهکاران نبايستى از کيفر و مجازات بمجرمين و ب
ميان نباشد، در اندک زمانى نظم عمومى جامعه از هم بپاشد، هرج و مرج، نابسامانى و نا هنجارى روى آرد و از عدل و داد و حفظ 

  جز نامى باقى نماند. و حراست حقوق افراد و رعايت تعادل، 
  .ست که به فرمودۀ آن حضرت: " خيمۀ وجود بر ستون عدل قائم است، نه عفو و بقاى بشر بر عدل است، نه عفو "اين رواز 

نا گفته نماند که هستند جرم شناسان و جامعه شناسان و مصلحانى که اصالح بزهکاران را با ِاعمال مجازات معقول و مقبول و اثر 
دانند، بلکه تنها راه را آموزش و پرورش و درمان آنان مى شناسند و برآنند که شايسته نيست افراد را به سبب رفتار و بخش نمى 

کردارى که از حوزه و قلمرو قدرت و توانايى شان بيرون بوده، مورد اذيّت و آزار و شکنجه و عذاب قرار داد، بلکه در عوض بايد به 
مى گويند که قانون جزا بايد از صورت تحميل و ِاعمال کيفر و مجازات پا را  اين روز  آنان پرداخت. از مراقبت و مواظبت و پرستارى ا

بلکه بايد مقصود و منظورش اصالح و تعليم و تربيت و اقدامات الزم  ،فراتر گذارد و هدفش انتقام و قصدش نابودى بزهکار نباشد
  .براى پيشگيرى، پيش از ارتکاب جرم و جنايت باشد
دردى را درمان نمى کند و بزهکاران را از بزهکارى و کردارهاى نا  ها نه تنها هواداران اين فکر و عقيده بر آنند که شّدت مجازات

شايسته دور و بر کنار نمى سازد، بلکه به عکس ناراحتى هاى درونى آنان را افزايش مى دهد و از آنان انسان هايى درنده خو مى 
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جامعه عليه افراد و اجتماع قيام کنند و از همه چيز و همه کس انتقام گيرند. گذشته از اين، مى گويند، افرادى که به  آفريند که بعدًا در
 آن کهدفعات به سبب  ارتکاب جرم و بزه باز داشت و به کيفرهاى گوناگون محکوم شده اند، هر بار پس از آزادى از زندان، بى 

بر اين باورند که مجازات  اين رواز  دوباره داشته باشند، مرتکب جرم و بزه تازه اى شده اند.اى از کيفر و مجازات ترس و واهمه
که يکى از جرم شناسان  آن جاروشى شايسته و طريقه اى مناسب و مؤثّر براى از ميان بردن جرم و جنايت نمى تواند به شمار آيد. تا 

عبرت انگيز نبودن آن براى ديگران، مورد زير را شاهد مثال آورده وچنين  حتّى در اثبات تأثير ناپذيرى مجازات و نصيحت آميز و
  نوشته است:

مأمورين بر آن شدند که جيب برهايى را که به سبب تکرار جرم به مرگ محکوم شده بودند، در ميدان عمومى شهر اعدام نمايند تا 
ا به هنگام اجراى مراسم ارند، ترس و بيمى ايجاد نمايند. امّ بدين وسيله در افراد ديگر، بويژه کسانى که گرايش هاى بزهکارانه د

اعدام جيب برهاى محکوم، جيب برهاى ديگر، بى بيم و هراس، از انبوهى جمعيّت، فرصت را غنيمت دانسته و به خالى کردن 
  جيب هاى تماشاگران صحنۀ اعدام، مبادرت ورزيدند!

حتّى هستند کسانى که بر اين باور و اعتقادند که حقوق جزا بايد از مجموعۀ بارى، در ميان مخالفان سر سخت ِاعمال مجازات، 
علوم حذف شود و قاضيان کرسى خود را به روانپزشکان و زندانبانان جاى خويش را به پرستاران واگذار نمايند تا دوا و درمان 

  بزهکاران جايگزين کيفر و مجازاتى گردد که نسبت به آنان اعمال مى شود.
نا گفته نماند که اين گفتار حضرت عبدالبهاء که مى فرمايند: " بسيار تخيّالت و تصّورات عاليه هست، اّما قابل اجرا  ين جاادر 

نيست "، اشاره به اين گونه افکار و باور ها و نظرگاه هاى آرمان گونه و تخيّلى و غير عملى آن دسته از جرم شناسان و جامعه شناسان و 
  رح آن در باال گفته آمد.مصلحانى است که ش

به فرمودۀ آن حضرت: " شخص... حّق انتقام ندارد، بلکه عفو و سماح الزم.... اّما هيأت اجتماعيّه بايد  اين کهدر بارۀ  –مسئلۀ دوم 
ّق محافظه ظالم و قاتل و ضارب را قصاص نمايند تا ردع و منع حاصل گردد که ديگران متجاسر به جرم نشوند... هيأت اجتماعيّه ح

  و حّق مدافعه دارد ". 
مراد حضرت عبدالبهاء اين است که انسان حّق انتقام شخصى ندارد. زيرا انتقام کردارى نکوهيده و ناپسند است. اگر  ،در اين مقال

ر کند، يعنى بکشد انتقام است. بلکه بايد بر عکس عمل و رفتا چنان چهزيد پسر عمرو را بکشد، عمرو حّق ندارد پسر زيد را بکشد، 
عفو و گذشت کند و اگر بتواند يارى و کمکى هم به شخص ستمگر بنمايد. اين گونه کردار، شايسته و سزاوار انسان است. زيرا از 

تنها  اين جاانتقام براى انسان، چه نتيجه و ثمرى ببار آيد؟ هر دو عمل يکى است. اگر نا پسند است، هر دو نا پسند است. در 
  تکاب جرم است.تفاوت، زمان ار

نا گفته نماند که خود عفو و گذشت از سوى شاکى يا مّدعى خصوصى ستم رفته، مى تواند مآًال درس عبرتى براى متعّدى ستم 
کرده، به شمار آيد و به تربيت و باز سازى و اصالح او کمک کند و او را به خود آرد و از کردۀ خويش پشيمان و شرمسار سازد و در 

  سر به راه و سازگار به جامعه باز گرداند. نتيجه انسانى
الزم به يادآورى است که در پاسخ داده شد، اشارۀ حضرت عبدالبهاء به پند و اندرز حضرت مسيح مندرج در باب پنجم  اين جادر 

است که در باال هر که به رخسارۀ تو طپانچه زند، ديگرى را نيز به سوى او بگردان"، حکمتش همان "انجيل متى که مى فرمايد: 
  گفته آمد.
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عفو و گذشت شاکى يا مّدعى خصوصى در قوانين جزايى در اين دور و زمان، يکى از موارد و جهات کيفيّات مخّففه  آن کهتوضيح 
يعنى تخفيف دهندۀ کيفرها شمرده شده که در اثر آن قاضى يا دادگاه مى تواند با در نظر گرفتن مقتضيات و اوضاع و احوال جرم 

تکابى  و شخص مجرم و بزهکار، ميزان کيفر و مجازات را تخفيف دهد و يا به مجازاتى از نوع ديگر تبديل نمايد که به حال او ار
  تر باشد.مناسب

ستم رفته عفو و گذشت کند و  هيأت اجتماعيّه نيز در  چنان چهگفته شد، انسان حّق انتقام شخصى ندارد. اّما  ن کهابارى، چن
فر و مجازات ننمايد، عدالت رخت بربندد و نظام جامعه دستخوش نا بسامانى و لجام گسيختگى و ناهنجارى گردد. کي ،صورت لزوم

براى بر قرارى نظم جامعه و حفظ و حراست جان و مال و حيثيّت افراد و مدافعه از حقوق و منافع آنان و استقرار عدل و  ،اين رواز 
ز دارى و پيشگيرى از ارتکاب جرم و جنايت از سوى ديگر، هيأت اجتماعيّه عهده دار اين داد از سويى، و ردع و منع و عبرت و با

خود اختصاص مى دهد که مجرمين و بزهکاران را به کيفر و مجازات برساند. و در اين ه وظيفه و مسئوليّت مى گردد و اين حّق را ب
اى ندارد و تسکين و آرامش هنگ انتقام نکند، خشم و کينهطرف است، آرهگذر، هيأت اجتماعيّه در ِاعمال کيفر و مجازات بى

  خاطرى نجويد.
به فرموده آن حضرت " هيأت اجتماعيّه هميشه در فکر آنند که قوانين مجازات را محکم نمايند و  اين کهدربارۀ  –مسئلۀ سوم 

  ".اسباب قصاص مهيّا سازند.... و منتظر وقوع جرم شوند. اين بسيار سوء تأثير دارد 
منظور حضرت عبدالبهاء اين است که هيأت اجتماعيّه يا جامعه بايد پيوسته در فکر و انديشۀ اين باشد که جرمى واقع  ،در اين کالم

هميشه در پى طريقه و نحوۀ کيفر و مجازات  آن کهنشود، يعنى در صدد پيشگيرى و جلوگيرى از وقوع جرم و جنايت باشد، نه 
يّه و تدارک آالت و ادوات و وسائل ِاعمال آن. به سخن ديگر، مبارزه و  مقابلۀ جامعه بايد عليه جرم و مجرمين و بزهکاران و ته

َاعمال مجرمانه باشد، نه تنها، عليه مجرم و بزهکار. اّما افسوس و دريغ که جامعه همواره در فکر آن است که قوانين جزا ترتيب دهد، 
تدارک بيند، آالت و ادوات قتل و شکنجه و تنبيه فراهم سازد و زندان و تبعيدگاه ايجاد نمايد اسباب و وسائل کيفر و مجازات تهيّه و 

بار به بار آرد و  گاه در کمين وقوع جرم و جنايت بنشيند. بى شک چنين رفتارهاى خشونت بار، آثار و نتايج معکوس زيان و در کمين
و فساد اخالق و تبديل احوال و اطوار و افزايش جرأت و جسارت و  واکنش هاى نا مطلوب دردناک به همراه آرد و سبب تباهى
  گستاخى مجرمين و بزهکاران در تکرار جرم و جنايت گردد.

به فرمودۀ آن حضرت: " هيأت اجتماعيّه بايد شب و روز بکوشد و منتهاى هّمت را بگمارد که نفوس  اين کهدربارۀ  – مسئلۀ چهارم
  ى کنند و در علوم و معارف توّسع يابند و کسب فضائل نمايند... تا جرم واقع نگردد ".تربيت شوند و روز بروز ترقّ 

قصد حضرت عبدالبهاء اين است که سبب و علّت وقوع جرم و جنايت بيشتر جهل و نادانى است و در نتيجه، ِاعمال  ،در اين سخن
جامعه بايد عالج واقعه را قبل از وقوع کند و  ،اين روزه نيست. از کيفر و مجازات به تنهايى، مانع و رادع و باز دارندۀ وقوع جرم و ب

نوشدارو را پيش از مرگ برساند. يعنى، با تمام قوٰى سعى و کوشش و تالش نمايد تا افراد تربيت شوند و تحصيل دانش و علوم و 
جتناب ورزند. اگر جامعه در آموزش و معارف کنند و کسب آداب و اخالق و فضائل نمايند تا از ارتکاب جرم و جنايت دورى و ا

پرورش عموم بکوشد و در ازدياد سطح سواد و معارف و علوم و فنون سعى و اهتمام ورزد، ادراکات و آگاهى هاى افراد افزايش يابد، 
از نظر ماّدى  اخالق و روحيّات تعديل گردد، عادات و رسوم، پسنديده و نيکو شود و در نتيجه، در همۀ مراتب کماالت انسانى، چه

 ،و  جسمانى و چه از جنبۀ اخالقى و معنوى پيشرفت و ترّقى حاصل گردد، آن هنگام است که نفس ارتکاب جرم و گناه براى انسان
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رنج و عذاب وجدان باشد و نهايت درجۀ کيفر و مجازات. در اين شرايط، بى گمان شمار جرم و جنايت کاهش يابد و از ميزان کيفر و 
  خود به خود کاسته شود. مجازات هم

**********************  
  "يادداشتها"

  :معادل انگليسى برخى از واژه هاى حقوق جزا − )الف(
 Capital Punishment    مجازات اصلى يا سنگين −
  Criminology     جرم شناسى −
 Penology     کيفر شناسى −
 Retribution     جزا −جبران  −تالفى  −مجازات  −کيفر  −
 Revenge     خونخواهى −کينه خواهى  −نتقام ا −
  Deterrence     جلوگيرى −بازدارى  −منع  −ردع  −
  Reformation     نوسازى −بازسازى  −اصالح  −
  Protection     صيانت −حمايت  −حفظ  −
 Correction     اقدامات يا مجازات هاى تأديبى و اصالحى −
 Probation     تعليق اجراى مجازات يا مجازات تعليقى −
  Parole   آزادى مشروط زندانى قبل از پايان مدت محکوميت −
 Mitigation     تخفيف مجازات −

  :منابع استفاده − (ب)
  .انتشارات اقبال −شاهنشاهى  ٥٥چاپ سوم، سال  −دکتر رضا مظلومان  :تأليف −جامعه شناسى کيفرى  -  ١
  .انتشارات آگاه −شاهنشاهى  ٥٦چاپ سوم، سال  − دکتر رضا مظلومان:تأليف −حقوق جزا و جرم شناسى  -  ٢
  .کتابخانه گنج دانش −شمسى  چاپ چهارم، سال  −دکتر رضا نوربها  :تأليف−زمينۀ حقوق جزاى عمومى  -  ٣
  .لغت نامۀ دهخدا -  ٤
٥  -  Encyclopedia Americana 1980.  
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