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مبانی حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری
با تأکید بر فقه امامیّه


احمد مرادخانی ،طاهره جعفری

(تاريخ دريافت9315/40/40 :؛ تاريخ پذيرش)9315/40/95 :

چکیده
در حقوق جزای امروز ،توجه به حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفرری ،از امییرت فراوانر بروروردار ا رت .تحقر عرلا ت
کیفری و وصول به املاف مجازاتما بلون توجّه به حقوق محکومعلیه مشکل ا رت .در حقروق ا ر،م ،توجره بره ّت ریّت و حقروق
محکوم علیه ،مم در وضع قانون و مم در اعیال آن ،مورد توجه قرار گرفته ا ت .با توجه به امییّت رعايت حقوق محکومعلیره در مرحلره
اجرای احکام کیفری و مینوعیّت مرگونه تومین ،تحقیر و ّکنجه در حقوق کیفری ا ،م ،رعايت علا ت در برورورد برا محکرومعلیره و
بروورداری وی از امنیّت ،حفظ حیات ،کرامت ،حیثیّت و عزّت انسان محکومعلیه و رعايت اصل فردی کردن مجرازاتمرا در برورورد برا
وی ،از جیله مبان حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفریانل که در فقه امامیّه نیز بر آنما تأکیل فراوان ّرل ا رت .برورورد
يکسان با محکومعلیهم بلون در نظر گرفتن مبان ذکر ّل  ،ا تحقاقما ،تواناي ما و فضايل مر فرد ،ظلم ا ت .علا ت آن ا ت کره در
عین تساوی افراد در مقابل قانونّ ،ايستگ مای آنان نیز در نظر گرفته ّود ،ذا بروورد يکل ت و وشک ،بلون انعطافپرذيری و عرلم
رعايت ّأن مر فرد نی توانل مفیل باّل و علا ت را به ارمغان آورد.

کلیدواژگان
اجرا ،احکامِ کیفری ،ا ،م ،حقوق ،فقه ،محکومعلیه.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهah_moradkhani@yahoo.com :

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران

 ..............................................  45فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،01تابستان 0310

مقدمه
جرم یکی از پدیدههای اجتماعی است .با تولد جوامع بشری ،همیشه شاهد انسانهایی هستتیم کته
ناقض حقوق اجتماعی شهروندان بوده و باعث به وجود آمدن بینظمی و هرج و مترج در جامهته
میشوند .به این ترتیب بسیاری از جامهه شناسان و حقوقدانان بتر ایتن باورنتد کته انجتام اعمتال
خالف هنجار و در حالت شدیدتر ،ارتکاب جرم ،امری طبیهی است .به عبارت دیگتر ،اقتدامهتای
مجرمانه به عنوان جزئی جداییناپذیر در نظامهای اجتماعی محسوب میشوند .با وقوع یک جترم،
پس از آنکه متهم مراحل تهقیب و تحقیق و محاکمه را سپری مینماید ،دو حالت پیش میآیتد یتا
به عنوان «بیگناه» از اتهام وارده ،تبرئه گشته و از چرخه عدالت کیفری خارج میگردد ،یا اینکه در
رابطه با اتهام وارده «محکومیت» ،حاصل و به وی «محکومعلیه» اطالق میگردد که در ایتن حالتت
در چرخه عدالت کیفری باقی مانده و وارد مرحله اجرای حکم میگردد.
با توجه اهمیّت حفظ و رعایت حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیت
هرگونه توهین ،تحقیر و شکنجه در حقوق کیفری اسالم ،مسئلهای که در این مقاله درصتدد تبیتین
آن هستیم این است که حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری بتر چته مبنتایی استتوار
است و دیدگاه فقه امامیّه در رابطه با این موضوع چیست؟
تبیین این مبانی و بررسی تأثیر آن ها بر تحقق اهتداف وایی نظتام عتدالت کیفتری در مرحلته
اجرای احکام کیفری ،بیشک از اهمیّت ویژه ای برخوردار است چرا که اهداف متورد نظتر نظتام
عدالت کیفری و حقوق اسالم که همانا وایترین آنها اصالح و بازگرداندن مجرم و محکومعلیه به
اجتماع است ،در مرحله اجرای احکام کیفری به فهلیّت رسیده و اگتر دقتت کتافی در ایتن زمینته
صورت نگیرد ،نه تنها اهداف و نتایج مورد نظر به وجتود نوواهتد آمتد ،بلکته بتا ختروج از مترز
عدالت و انصاف و تجاوز به حقوق محکومعلیه ،خدشهای اساسی به نظام عدالت کیفتری ،حقتوق
کیفری اسالم و مقبولیّت آن در اجتماع وارد میگردد.
شناسایی و مهرفی مبانی حقوق محکومعلیته در مرحلته اجترای احکتام کیفتری ،بته ویتژه بته
محکومعلیهم و مجریان احکام کیفری ،از جمله ضروریات و اهداف نگارش این مقاله میباشد.
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روش تحقیق در نگارش این مقالته ،کتابوانتهای و بتا رویکترد توصتیفی-تحلیلتی استت و در
نگارش آن ،کتب ،مقایت و پایاننامههای موتلف و متهددی مورد مطالهه قرار گرفتهاند.
با ذکر این مقدمه به بیان مبانی حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری با تأکیتد بتر
فقه امامیّه میپردازیم:
رعایت عدالت
انصاف داشتن ،دادگری ،دادگر بودن (عمید ،)623،0631 ،مساوات ،ضدیّت با جور ،عدم افترا و
تفریط از مهم ترین مهانی لغوی عدالت است .از نظر اصطالحی نیتز هرچنتد بستیاری «عتدالت» را
«اعطاء کل ذی حق حقه» دادنِ حقوق افراد بر اساس شایستگیها ،تهریتف کتردهانتد (طباطبتایی،
 )660 /0 ،0100امّا با عمیقتر شدن در مهانی آن میتوان به این نتیجته رستید کته کوتتاهتترین و
کامل ترین تهریتف از آنِ امیتر کتالم ،امتام علتی (ع) استت کته در حکمتت  166از نهتجالبالغته
میفرمایند« :الهدل یضع ایمور مواضهها و الجود یورجها من جهتها .الهدل ستائس عتام و الجتود
عارض خاص .فالهدل اشرفهما و افضلهما عدالت هر چیزی را در جای خود مینهد ،در حالیکته
بوشش آن را از جای خود خارج میسازد .عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بوشتش،
گروه خاصی را شامل میشود .پس عدالت شریفتر و برتر است( ».شهیدی.)111 ،0661 ،
عدالت یکی از خواستههای درونی انسانها و مفهومی ارزشی است .تمام انسانها در هر زمتان
و مکان خواستار عدالت میباشتند و همتواره در زنتدگی ختود ازآن دم متیزننتد و از نتابرابری و
تبهیض بیزاری میجویند .همانگونه که امام علی(ع) نیز فرمودند عدالت نسبت به سایر ارزشهای
مهنوی مانند برابری ،جود و ...از جایگاه وایتری برخوردار است.
بدون شک کمتر مسئلهای است که در اسالم به اهمیت عدالت باشد .دین مبین اسالم فوقالهاده
بر مسئله عدالت فردی واجتماعی موصوصاً در امر قضاء تأکید ورزیده است .انواع تأکیداتی که در
لسان شرع در این زمینه وارد شده است ،بووبی نشانگر حساسیت ویژه اسالم نستبت بته ایتن امتر
است .قرآن مجید یک هدف از ارسال انبیاء را برپایی قسط و عدل میداند.

خداوند متهال در آیه  22ستوره مبارکته حدیتد متیفرمایتد« :لَ َقدْأَََْدناَرأَْدنَاَ ب ب
درأُ َُ ُ د ُأ
رأْليَدنبَاَدرَ َأنَ َ
َْنلاَ َ
َ ُُ
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ب ب
ب
ومأالاَّدرُ ب
أْل بقْد بأ ما رسوین خود را بتا دییتل روشتن فرستتادیم و بتا آنهتا کتتاب
الكتَ َ
رب َأنالم َننا َنألنَد ُق َ ُ
[آسمانی] و میزان [شناسایی حق از باطل و قوانین عادینه] نازل کردیم تتا متردم قیتام بته عتدالت
کنند».
و در آیه  22سوره مبارکه اعراف فرمتوده استت« :قُتل أَمَترَ رَبِّتی بِالقِسْتطِ بگتو [ای رستول]
پروردگار من به عدالت و درستی امر کرده است».
در آیه  062سوره مبارکه نساء آمده است« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالقِسْطِ شُتهَدَاء لِلّتهِ
وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الوَالِدَیْنِ وَاألَقرَبِینَ إِن یَکُن غَنِیًّا أَوْ فَقَیرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَتا فَتالَ تَتَّبِهُتوا الهَتوَ أَن
تَهْدِلُوا وَإِن تَلوُوا أَوْ تُهْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَهْمَلُونَ خَبِیرًا ای کسانى کته ایمتان آوردهایتد! کتامالً
قیام به عدالت کنید و برا خدا شهادت دهید ،هر چند [این شهادت] به زیان خودتان یا [به زیتان]
پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد [چرا که] اگر [یکى از دو طرف دعتوا] تتوانگر یتا نیازمنتد
باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است .بنابراین از هوی و هتوس پیتروی نکنیتد کته [در
نتیجه از حق] عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعتراض نماییتد قطهتاً ختدا بته آنچته انجتام
مىدهید ،آگاه است».
باید توجه داشت که در این آیه «قَوَّامِین» جمع قوام ،صیغه مبالغه به مهنتی «بستیار قیتامکننتده»
است .یهنی باید در هر حال و هر کار و در هر عصر و زمان ،قیام به عدالت کرد که این عمل خلق
و خوی شما شود و انحراف از آن برخالف طبع روح شما گرددو از هواپرستی ،پیتروی نکنیتد تتا

بتوانید اجرای عدالت کنید .در حقیقت جمله « َنإبنأتَدن ُدوناأ» اشاره به تحریف حتق و تغییتر آن دارد .در
حالی که جمله «تُهْرِضُوا» اشاره به خودداری کردن از حکم حق میباشد« .تَلوُوا» از متاده «لتی» بتر
وزن طی به مهنی جلوگیری کردن و تأخیر ودر اصل به مهنی پیچیدن و تتاب دادن استت (مکتارم
شیرازی.)031/1 ،0636 ،

درِ ب
َأإب َ أ
أَي ُُ ُدُُُ أََنأتُدُّاوناأام ََُ َ
خداوند تبارک و تهالی در آیه  25سوره مبارکه نساء میفرماید« :إب َّن َ
أاّللَ َ
ب
ْيأالا ب
أْل َُدْ بأ ...خداوند به شما امر میکند که امانتها را بته صتاحبانش
َنأَت ُك ُمدوا بأ
َّرُأَ َ
اأح َكمتُ أبَد َ
رأنإبذَ َ
ََهن َ َ
برگردانید و هنگامی که بین مردم حکم میکنید به عدالت حکم کنید ». ...و در آیه  21سوره مبارکه
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أَي ُُدُ ب
درن ...به تحقیق خداوند به عتدل و احستان فرمتان
أْل َُدْ ب َأنا بحح َْ بأ
نحل چنین آمده است« :إب َّن َ
أاّللَ َ ُ
میدهد». ...
خداوند متهال در آیه  5سوره مبارکه مائده میفرمایتد« :یَاأَيدا درأالَّ بديي أَُاُدواأ ُُوْدُواأََّد َّدو باُْي ب ب
أَد َ َْا أ
أّلل ُ
َ َ
َ َ
َ َ
ب
ب
ب
ب
ب
أِي دداأ َددرأتَدُ َمنُددو َأن ا
بألبنتدَّقد َدو َأ
بْل بقْ د ب َأنَيَ َ
أر د بَُُاَّ ُك َ
أاّللَأإ َّن َ
أناتَّد ُق دوا َ
أَ دداَم ُنأََّ ددومأ َنَددُأََيَّأتَدُ ددْلُواأا ددْلُوا ُ
أاّللَ َ
أهد َدوأََّ د َدُ ُ
کسانى که ایمان آوردهاید! همواره برا خدا به داد برخیزید [و] به عتدالت شتهادت دهیتد و البتته
نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتتر استت
و از [مهصیت] خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است ».ایتن آیته شتریفه تأکیتد
می کند که حتّی نسبت به دشمنان نیز باید به عدالت رفتار کنید و دشمنی با عدهای باعث نشود کته
شما از عدالت سرپیچی کنید و مرتکب گناه و ستم گردید.
این آیات مذکور ،قسمتی کوتاه از آیاتی است که در قرآن مجید ،دربتاره عتدالت ستون گفتته
است و به وضوح ،توجه فوق الهاده اسالم را به عدالت در تمام اشکال زندگی فردی و اجتمتاعی و
در هر شکل و صورت ،کامالً روشن میسازد و به وظیفه حساس مسلمین در تحقق عدالت و قیتام
به قسط تأکید میورزد.
دانشمندان علوم اسالمی در تهریف «عدالت» ،مهانی و تهبیرهای موتلفی دارند ماننتد اجتنتاب
از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره ،دادن هر حقی به صاحب حتق و ...کته هتر کتدام از ایتن
مهانی به بهدی از ابهاد زندگی بشری توجه دارد .مهنایی که با شنیدن لفظ «عدالت» ،بیشتر به ذهتن
آدمی متبادر میشود ،عدالت قضائی است و اطالق لفظ عدالتخانه بر دستگاه قضائی ،ناشی از نوع
نگاه و انتظاری است که مردم از این دستگاه دارند که عبارت است از اجرای عدالت و بسط قستط
و عدل و دادگستری (سپهری.)0666،
اجرای احکام ،آخترین مرحلته دادرستی هتای کیفتری محستوب متیگتردد .اگتر گفتته شتود
دادرسیهای کیفری برای تحقق بوشیدن به این مرحله صورت میگیرد ،سونی نادرستت نوواهتد
بود و در حقیقت هدف از رسیدگیهای کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم ،صتحت
انتساب آن و بهد از احراز مسئولیت کیفری محکومعلیه ،مجازات و یتا اقتدامات تتأمینی و تربیتتی
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درباره او به موقع اجرا گذاشته شود تا امنیت جامهه برقرار گردد و رشد جرم ،متوقف گردد .هرگاه
حکم صادره به اجراء در نیاید و یا در اجرای آن روشهای صحیح تربیتی مورد عمل قترار نگیترد،
تمام تالشها و کوششهای مراجع کیفری بیثمر میماند و بار مالی سنگین ،بیجهتت بتر بودجته
دولت و جامهه تحمیل میگردد و از دادرسی کیفری بهره واقهی بدست نمیآید (آخونتدی،0656 ،
.)06/6
احکامی که از سوی دادگاهها صادر میشود ،شتامل مجتازاتهتای موتلتف استت .در اجترای
برخی از این مجازاتها ،شوصیت مجرم مورد توجه و لحاظ قرار نمتیگیترد و شوصتیت مجترم
هیچ اثری در چگونگی اجرای مجازات ندارد و این مجازاتهتا تقریبتا بالستویه در متورد همتهی
محکومین اعمال میگردد ولی در برختی از مجتازاتهتای دیگتر ،در اعمتال و اجترای مجتازات،
شوصیت مجرم مورد توجه قرار میگیرد و سهی میشود با توجه به شوصیت مجرم ،مناسبتترین
روش در اعمال مجازات اتواذ گردد و با توجه به همکاری و پیشرفت مجرم در جهتت اصتالح و
بازپروری یا بالهکس ،تصمیم مناسب برای اجرای کیفر گرفته شود (فتحی.)31 ،0662 ،
برخورد یکسان با افراد بدون در نظر گرفتن استحقاقها و تواناییها و فضتایل هتر فترد ،ظلتم
است .عدالت آن است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون ،شایستتگیهتای آنتان نیتز در نظتر
گرفته شود .مسلماً همه ی افراد بشر مثل و همانند هم نیستند و لتذا برختورد یکدستت و خشتک،
بدون انهطاف پذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمیتواند مفید باشتد و نمتیتوانتد عتدالت را بته
ارمغان آورد.
گرچه با نگاهی به تاریخ اجرای احکام محاکم کیفری ،درمتی یتابیم کته در بستیاری از متوارد،
اجرای احکام کیفری ،به گونه ای برگزار نگردیده است که بتواند عدالت را برقرار و شرافت انستان
را تضمین نماید ،لکن با توجه به سیاست جنایی و روند فهلی قانونگتذاری در جمهتوری استالمی
ایران ،تصویب قوانین جدید در عرصه حقوق جزایی و دادرسی کیفری ،تاسیس نهادهای جدیتدی
همچون پیش بینی حالت خطرنتاک و اقتدامات تتامینی و تربیتتی در قتوانین متاهوی ،ذکتر اصتول
دادرسی منصفانه و عادینه و تشکیل پرونتده شوصتیت متهمتین و محکتومین در قتوانین شتکلی،
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بارقههایی از امید به رعایت هرچه بیشتر عدالت ،تحقق اهداف مجازاتها و بتازپروری مجترمین و
محکومین به چشم میخورد.
برخورداری محکومعلیه از امنیت
امنیت مصدر جهلی وصناعی است که از ریشه «امن» ساخته شده است .ایتن واهه در فرهنت هتای
لغت فارسی ،به مهنای ایمن شدن ،در امان بودن ،بیم نداشتن ،رهایی از ترس و احساس ایمنی و...
آمده است .فراهیدی از لغت شناسان بزرگ« ،امن» را به مهنای ضتد ختوف متیگیترد (فراهیتدی،
.)655 ،0656
از آن جا که امنیّت ،صرفاً یک مفهوم ذهنی و انتزاعی نیست که بتوان با مراجهه بته کتتب لغتت
مهنای آن را پیدا کرد ،بلکه مفهومی واقهی ،پیچیده و مرکّب است ،بترای تهریتف اصتطالحی ایتن
واهه ،میتوان اینگونه بیان داشت که منظور از مصونیت فردی یا امنیت شوصی یا آزادی فردی بته
مهنای اخصّ کلمه این است که فرد از هرگونه تهرّض و تجاوز مانند قتل ،جرح ،ضترب ،توقیتف،
حبس ،تبهید ،شکنجه و سایر مجازاتهای غیرقانونی و خودسرانه و یا اعمالی کته منتافی شتئون و
حیثیت انسانی اوست مانند اسارت ،تملّک ،بهرهکشی و بردگی و فحشاء و غیره مصتون و در امتان
باشد ،و آن پایه و اساس تمام آزادیهاست که با فقدان آن سایر آزادیهای فتردی ،مهنتی ومفهتوم
خود را از دست میدهد (طباطبایی مؤتمنی.)26 ،0655 ،
به دیگر بیان ،تدقیق در مهنای لغوی واهه «امنیت» گویای این امر است امنیت را میتوان حالت
و وضهیتی مهنا کرد که فرد در آن بتواد بدون هیچ خطر و هراستی ،زنتدگی ختود را بتا آستودگی
خیال بگذراند و قادر به بهرهمندی از مزایا و مواهب حیات باشد .حق امنیت ،گویای حتالتی استت
که انسان را به مثابهی یک ییه محافظ دربرگرفته و وی را از هرگونته تهدیتد کته موجتب نتاامنی
اوست ،محافظت میکند و تمامی انسانها ،حتی محکومعلیهم در تمامی مراحل دادرسی و اجترای
احکام ،در پرتو این موهبت الهی قرار دارند.
حق امنیت فردی ،به عنوان یک حق اساسی ،از حقهایی است که در اسناد حقوقی هر کشتور،
وایترین جایگاه را به خود اختصاص میدهد زیرا تنها این حق است که زمینهستاز حقتوق دیگتر
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بوده تا افراد بتوانند آنها را به راحتی استیفا کنند .اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایتران،
به صراحت از لفظ «حق امنیت فردی» سون به میان نیامده است ،اما سهی کرده همه متهلقات ایتن
حق را مطرح و در نهایت با شناسایی این حق به عنوان یک حق اساسی ،ضمانت اجترای مناستب
را ،هم در عرصه قانونگذاری و هم در عرصه اجرا برای آن مقرر کند (علیزاده و کاویانی.)0621 ،
از نگاهی دیگر ،امنیت به مهنای ایجاد فراخنا و وضهیتی خاص بترای تحقتق حقتوق فتردی و
مصونیت از تهدیدهای احتمالیای است که ممکن است از سوی حکومت و مأموران حکتومتی بتر
افراد تحمیل شود .راهبرد حکومتی امام علی(ع) برای تأمین این حق ،عبارت است از ایمنیبوشتی
و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و متأموران حکتومتی ،متوجته افتراد
نمیشود .امام این کار را با صدور فرمانهای قاطع به مأموران و هشدار ،توبیخ و مجازات آنهتا در
صورت عدم رعایت حال مردم انجام میدادند (کاویانی.)0621،
اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که حق امنیت ،بته عنتوان یکتی از مهتمتترین
حقوق بشر ،جایگاه ویژهای در اسناد مهم بینالمللی حقوق بشری داشتته باشتد .بته لحتاظ ارتبتا
حیاتی امنیت فردی برای انسانها ،دولتها مکلّف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از نابغان
خویش ،و دیگر افراد انسانی و حتی محکومعلیهم به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت انستانی آنهتا
هستند (رهامی.)0626 ،
به دیگر سون ،یکی از اصلیترین و اساسیترین مقویت هر حکومتی ،تأمین و برقراری امنیت
برای مردم و دفاع از حقوق آنهاست .امنیت ،سن

زیر بنای حیات فرد و جامهه و پیش شر هتر

گونه توسهه و رفاه و ارتقای مادّی و مهنوی است .بدون امنیت ،ترس و خوف و هرج و مترج بتر
افراد حاکم میشود و نظم و انتظام جامهه برهم میریزد .در چنین وضهیتی ،نه تنهتا زنتدگی بترای
افراد ،تلخ و سوت و تحملناپذیر میشود بلکه دوام و بقای حکومتت نیتز بته موتاطره متیافتتد.
بنابراین حکومتها بایستی در جهت تأمین امنیت تمامی انسانها اعتم از محکتوم و غیتر محکتوم،
تالش نمایند و جدیت به عمل آورنتد .امنیتت ،بستتر مناستب تمتام فهالیتتهتای بشتری اعتم از
اقتصادی ،فرهنگی ،تهلیمی ،تربیتی ،قضایی ،علمی ،تحقیقاتی و  ...است .بدون وجود امنیتت تمتام
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فهالیتهای مثبت بشر دچار اختالل شده و جلوی پیشرفتهتای بستیاری گرفتته متیشتود .وقتتی
جامهه فاقد امنیت باشد و افکار آدمیان ،آشفته و آرامش و آسودگی فکری موجتود نباشتد و انستان
ها ،مدام در وضهیت اضطراب به سر برند ،دیگر مجالی بترای پیشترفت نوواهتد بتود .بهتالوه در
شرایط فقدان امنیت به جای اینکه بسیاری از سرمایهها به فهالیتهای مفید اختصاص یابند ،صترف
ایجاد امنیت میشوند.
حفظ حیات محکومعلیه
این واهه اسم مصدر از ریشه حی و به مهنای زندگانی و زنده شدن است که در مقابتل آن مَتوت و
مَمات (مردن) به کار می رود .در اصطالح ،نیرویی است که موجب بروز حس و تحرّک در موجود

زنده میشود و موجودات با آن خود را از نقص به کمال میرسانند (زموشری .)365 ،0616 ،

نوستین حقی که قرآن کریم برای انسان برشمرده ،حق حیتات استت .حیتات دوگونته استت،
مادّی و مهنوی .هیچ کس مجاز نیست حق حیات مادی یا مهنوی دیگران را سلب کند .ستلب حتق
حیات مادی دیگری با قتل تحقق مییابد .خداوند سبحان ،در آیه  62سوره مائده چنین میفرمایتد:
«أنه من قتل نفس بغیر نفس أو فساد فی ایرض فکانما قتل الناس جمیها هترکس دیگتری را جتز
برای قصاص یا مبازره با فساد گری بکشد ،گویا همه مردم را کشته است».
در علم فلسفه ،عالمه طباطبایی در کتاب گرانقدر نهایه الحکمه ( )613 ،0102در تهریف حیات
چنین مینویسد« :الحیاة فی ما عندنا ت من اقسام الحیوان تت کتون الشتیء بحیتث یتدرک و یفهتل
زندگی در انواع حیوان که ما می بینیم این است که چیزی به گونه ای باشد که درک کنتد و فهالیتت
انجام دهد ».همان طور که می بینیم این تهریف بیشتر به موجود زنده نظر دارد تا به ختود حیتات.
عالوه بر این ،به آثار حیات نظر دارد ،نه به حقیقت یا ماهیت آن.
محقق قوشجی ( 562ه.ق ،ص  )601نیز شبیه همتین تهریتف را دارد« :و اختلفتوا فتی مهنتی
الحیاه ،فقال جمهور المتکلمین انها صفه توجب صحه الهلم و القدره .و قال الحکماء و ابوالحستین
البصری ،من المهتزله :إنها کونه بحیث یصح أن یهلم و یقدر» .در این تهریف اگر چه حیتات متورد
نظر است ،نه حی ،اما این نیز تهریف و آثار و لوازم حیات است ،نه تهریف حقیقت یا ماهیت آن.
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اما علّامه طباطبایی در تفسیر المیزان ( )622 /2 ،0100با دقت بیشتری به تهریف پرداخته است:
«الموجودات وجودها علی قسمین :قستم منهتا ییوتلتف حالته عنتد الحتسّ متادام وجتوده ثابتتاً،
کاألحجار و سائر الجمادات ،و قسم منها ربما تغیرت حاله و تهطّلت قواه و أفهاله مع بقاء وجودهتا
علی ما کان علیه عند الحسّ ،و ذلک کاإلنسان و سائر أقسام الحیتوان و النبتات ،فإنّتا ربمتا نجتدها
تهطلّت قواها و مشاعرها و أفهالها ،ثم یطرأ علیها الفساد تدریجاً ،و بذلک أذعن اینسان بتأنّ هنتاک
وراء الحواس أمراً آخر هو المبدأ لالحساسات و اإلدراکات الهلمیه و األفهال المبتنیته علتی الهلتم و
اإلراده ،و هو المسمّی بالحیاه و یسمّی بطالنه بالموت ،فالحیتاه نحتو وجتود یترشّتح عنته الهلتم و
القدره .و قد ذکر سبحانه هذه الحیاه فی کالمه ذکر تقریتر لهتا« :اعلمتوا أنّ اهلل یحیتی األرض بهتد
موتها» (حدید ،)06/و قال تهالی« :إنّک تری األرض خاشهه فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزّت وربتت إن
الّذی أحیاها لمحی الموتی»(فصّلت ،)62/و قال تهالی« :و ما یستوی األحیاء و األموات»(فتاطر،)22/
و قال تهالی« :و جهلنا من الماء کلّ شیء حی»(انبیاء ،)61/فهذه تشمل حیاه أقسام الحی من اینسان
و الحیوان و النبات».
این تهریف اگر چه شبیه تهریف نهایه الحکمه است ،اما آنجا که می فرماید« :فالحیاه نحو وجود
یترشّح عنه الهلم و القدره» از دقت بیشتری برخوردار است ،زیرا خود حیتات در آن تهریتف شتده
است ،نه حی (موجود زنده) .اما مشکلی که در این تهریف به نظر میآید این است که از یتک ستو
می خواهد موجود زنده را اعم از حیوان و گیاه بداند ،با این حال بر احساس داشتن موجتود زنتده
تأکید میکند ،و همچنین علم و قدرت را نشانه حیات میداند .بیتردیتد اگتر احستاس گیتاه را بتا
تهبیر شاعرانه بتوانیم بپذیریم ،اما با هیچ توجیهی نمیتوان علم و قدرت را برای گیاه ثابت کرد.
عالوه بر این علم ،که در تهریف عالمه و فالسفه آمده است ،اگر منظور از آن دانتایی در برابتر
جهل باشد ،پس باید دیوانگان زنده نبوده و حقی نداشته باشند چه رسد به حیوانات و گیاهان .امتا
اگر شهور حیوانی منظور باشد ،در این صورت حیوانات اگر چه وارد تهریف میشوند ،امتا شتمول
دیوانگان مورد تردید قرار می گیرد و گیاهان قطهاً از این تهریف خارج می شوند مگر اینکه منظتور
از این تهریف حیات حیوانی باشد.
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حق حیات اساسیت رین حق انسان استت و سترمایه اصتلی وی و موهبتت بتزرگ الهتی بترای
اوست .در میان حقوقی که مکاتب و مذاهب و ادیان برای بشر قائل شدهاند ،حق حیات و زنتدگی
به مثابه چشمه ای است که سایر حقوق از آن جوشیده و برآمده است .هر حقی که برای انستان در
نظر بگیریم و هر کمالی که انسان بایستی به آن برسد ،وابسته به حیات است .کسی که متیخواهتد
مدارج کرامت و کمال انسانی را طی کرده و به آخرین پلههای تهالی صتهود کنتد ،بایستتی حیتات
داشته باشد .کسی که میخواهد از مواهب طبیهی و الهی در جهان بهره ببرد ،بایتد زنتده باشتد .بته
همین دلیل قرآن کریم حیات را به سرمایه تشبیه و هر نوع دستاوردی را که در برابتر ایتن سترمایه
بدست می آوریم ،داد و ستد خوانده است داد ستدی که گاه ستودآفرین بتوده و گتاه خستران بتار
است .دین مبین اسالم به دلیل اهمیتی که برای حق حیات انسانها قائل است ،تمام راههایی را کته
به ضایع نمودن آن منتهی میشود ،مسدود کرده است.
در دیدگاه قرآن کریم ،حق حیات ،تنها از سوی خداوند به انسان بوشیده شده استت و از ایتن
رو تنها خداوند میتواند در آن تصرف نماید .حیات گذشته از آنکه حق انسان است ،بلکته وظیفته
او نیز به شمار میآید و هیچکس نمیتواند دوش خود را از این بار وظیفه برهانتد (جتوادی آملتی،
 .)00 ،0651پیامبر اکرم(ص)  ،مسلمانان را از اینکته بته نتاحق ختون یکتدیگر را بریزنتد و امتوال
یکدیگر را به ناروا پایمال نمایند بر حذر داشته و فرمودهاند« :ای مردم ،خونها و اموال شما تا روز
قیامت ،بر یکدیگر حرام است( ».عبد السالم.)316 ،0106 ،
با توجه به اهتمام و احترام جدی اسالم به حیات انسانها ،هتیچکتس نمتیتوانتد آن را ستلب
نماید مگر در مواردی که قوانین الهی ،سلب آن را اجازه دهتد ،ماننتد قصتاص قتاتلی کته حیتات
دیگری را به عمد و به ناحق سلب نموده باشد .اسالم با وضع قوانینی مانند قصاص ،از حق حیات
انسانها دفاع کرده است .باید توجه داشت که قوانین اسالم از پشتوانه عقلتی برخوردارنتد و عقتل
سلیم آنها را تأیید میکند و به همین دلیل هم هست که قرآن کریم در آیه  062ستور بقتره کته از
قصاص سون میگوید ،اهل عقل و خرد را مواطب ساخته و میفرماید « :ای صتاحبان عقتول ،در
قصاص برای شما حیات است».
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موضوع حیات در نگاه دین اسالم ،چنان مهم است که انسان نه تنها نمیتواند حیات دیگران را
تهدید کند حتی حق ندارد به زندگی و حق حیات خود آسیب بزند .انسان حتق نتدارد ختود را در
مهرض هالکت و نابودی قرار دهد .خداوند سبحان در آیه  022سوره مبارکه بقره میفرماینتدَ « :نَيَأ
تدُن ُقوا ب
أِبَي بدْي ُك أإب َ أالتَّد نُ َكد بأ خود را با دست خود به هالکت میفکنید» .حیات حقی نیست که قابل سلب
یا واگذاری باشد ،تا کسی آن را از خود سلب کرده و یا دیگری را در قتل خویش مجتاز بدانتد یتا
تشویق کند .در حقوق بشر اسالمی که توسط کشورهای اسالمی تدوین و تصویب شتد ،نیتز حتق
حیات و لوازم آن با جدیت بیان شده و برای حفظ آن راهکارهایی تدوین و تصویب شده است.
همانطور که بیان شد ،حفظ حیات نفس محترمه ،همیشه مورد تأکید بوده و به مقتضای این حق
نمیتوان به حیات هیچکس آسیب رساند ،بلکه برای هر کسی که توانتایی حفتظ نفتس محترمته از
آسیب را داشته باشد تکلیفی واجب است که به هر وسیله ممکنی اقدام به حفتظ آن نمایتد و اگتر
کسی قدرت برای حفظ نفس محترمه را داشته باشد ولی اعتنایی به آن نکند ،در حقیقت شتریک و
عامل ورود آسیب به یک انسان محسوب میگردد (جهفری تبریزی.)251 ،0652 ،
در حقوق کیفری جمهوری اسالمی ایران که برگرفتته از فقته امامیته و حقتوق کیفتری استالم
می باشد ،بر حفط حیات تمامی انسان ها تأکید فراوان شده است و حتی به صتراحت اذعتان شتده
است که در مرحله اجرای حکم کیفری (غیر از مجازات های سالب حیات) ،حیات محکومعلیته و
سایر افراد وابسته به محکومعلیه مثل جنین و نوزاد (حتی افراد وابسته بته محکتومین بته مجتازات
های سالب حیات) ،نبایستی به خطر بیافتد و بیشتر حقوق در نظر گرفته شده برای محکومعلیته در
مرحله اجرای احکام کیفری ،نشأت گرفته از ضرورت حفظ حیات محکومعلیه میباشد.
حفظ کرامت ،حیثیت و عزت انساني محکومعلیه
«کرامت» در لغت فارستی دارای مهتانی موتلفتی استت کته مهتمتترین آنهتا عبارتنتد از :ارزش،
حرمت،حیثتت ،عتزت و شترافت و( ..دهوتدا .)0316 ،0666 ،آیتت ا ...جتوادی ( ،)20 ،0632در
تهریف اصطالحی کرامت این چنین میفرمایند« :کرامت ،همان نزاهت از پستی و فرومایگی استت
و روح بزرگوار و منزه از هر پستی را ،کریم میگویند».
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کرامت انسانی به رغم اهمیت بسیار باییی که دارد تا کنون در هیچ یک از قوانین داخلی کشور
و اسناد بینالمللی تهریف نشده است .لذا فالسفه و اندیشمندان سهی کتردهانتد کرامتت انستانی را
تهریف و مهنای اصطالحی آن را روشن نماینتد .علّامته محمتدتقی جهفتری ( )262 ،0652ضتمن
تقسیم کرامت انسانی به کرامت ذاتی و اکتسابی ،میگوید« :در اسالم دو نوع کرامت برای انسانهتا
تهریف شده است که عبارت است از .0 :کرامت ذاتی و حیثیت طبیهی که همه انسانها مادامی کته
با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بتر خویشتتن و دیگتران آن را از ختود ستلب
نکنند از این صفت شریف برخوردارند  .2کرامتت ارزشتی کته از بته کتار انتداختن استتهدادها و
نیروهای مثبت در وجود آدمی وتکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی میشود .این کرامتت،
اکتسابی و اختیاری است و ارزش نهایی وغایی انسان به همین کرامت است».
احترام به انسان و کرامت و منزلت وایی او مورد توجه قرآن کریم است .خداونتد ستبحان ،در
آیه  61سوره اسراء متیفرمایتد« :نلَ َقدْأ ََُُُّاَدرأب بدآأَومأن َلناَدره بألأاليد بدُأناليود بُأنََّْداَدره بأُد أال َّنبيدر ب
ره أ
َ َأنفَ َّ
ضدناَ ُ
َ ََ َ َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ
َ
نَُأ َُثبا بَأّمَّ أِنَقاَدرأتَدْ ب
ضدن أا و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنتان را در خشتکی و دریتا[ ،بتر
َ
َ
مرکبهای راهور] حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنتان عنایتت نمتودیم و آنهتا را از
همه مولوقات به نوعی برتری بوشیدیم».
از نظر اسالم همه انسانها صرف نظر از دین ،مذهب ،اعتقادات و اعمال و رفتار ،دارای کرامت
هستند .انسان به ما هو انسان دارای ارزش است .البتّه هر چه انسان باتقواتر باشد ،دارای فضیلت و
کرامت بشتری است .به بیان دیگر هر انسانی دارای کرامت ذاتی استت ،امتا گروهتی از انستانهتا
عالوه بر کرامت ذاتی ،دارای کرامت اکتسابی نیز هستند که با تقوی و عمل صالح تحصیل میگردد
(صفایی .)0661 ،خداوند سبحان در آیه  06سوره حجرات فرمودهاند« :إب َّنأََُدُُ ُك أ با َدْ َّب
أاّللأَتد َقدر ُُ أ در
ََ
حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست».
اما این برتری و فضیلت ،از نظر قانونی ،امتیاز و برتتری حقتوقی بته کستی نمتیدهتد و همته
انسانها از نظر حقوقی با هم برابرند و اسالم اجتازه تتوهین و تحقیتر دیگتران را نمتیدهتد و لتو
شوص ،کافر باشد یا متهم یا محکومعلیه .شیخ حر عاملی در کتاب گرانقدر وسایل الشیهه (،0636
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 )161/05چنین می فرماید« :عن أبی الحسن الحذاء قال :کنت عند أبی عبد اهلل (ع)فسألنی رجتل متا
فهل غریمک؟ قلت :ذاک ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد اهلل (ع)نظرا شدیدا قال :فقلت جهلت فتداک
إنه مجوسی أمه أخته ،فقال :أولیس ذلک فی دینهم نکاحا؟! ».ابی الحسن الحذاء متیگویتد :ختدمت
امام صادق (ع) بودم و شوصی از من پرسید طلبکارت با تو چه کترد؟ گفتتم آن زنتازاده! در ایتن
هنگام امام (ع) نگاه تند و شدیدی به من کرد .به امام (ع) عرض کردم :او یک فرد مجوستی استت
که مادرِ او خواهرش میباشد .امام (ع) فرمود :آیا در دینشان نکاح نیست؟!
بدین ترتیب میبینیم امام صادق (ع) از توهین کردن به یک فرد مجوس کافر ناراحت میشتود
و اجازه توهین نمیدهد و به طریق اولی می فهمیم که اسسالم به هیچ وجه اجازه تتوهین بته یتک
فرد مؤمن را ،ولو متهم یا مجرم و محکومعلیه باشد ،نمیدهد.
از نظر اسالم ،مجرم یک میکروب اجتماعی نیست که باید نابود گردد ،بلکته در عتین مجترم و
گنهکار بودن ،دارای کرامت و ارزش انسانی بوده و از تمام حقتوق یتک فترد مستلمان برختوردار
است .هیچ کس حق توهین و توریب وی را نتدارد و نمتیتوانتد مجتازاتی شتدیدتر از آنچته کته
مستحق آن است به او تحمیل نماید و اگر فردی بر یک گنهکار مجرم تهدی کند و مجازاتی بیشتر
از آنچه که مستحق آن است ،به او تحمیل نماید ،به دستور اسالم قصاص و مجازات میگردد.
«عن أبی جهفر علیه السالم قال :إن أمیر المؤمنین علیه السالم أمر قنبرا أن یضرب رجتال حتدا
فغلط قنبر فزاده ثالثه أسوا فأقاده علی علیه الستالم متن قنبتر بثالثته أستوا

روزی قنبتر ،غتالم

امیرالمؤمنین علی (ع) سه ضربه بیشتر از حد الهی بر مجرم وارد ساخت .امام (ع) حتق قصتاص را
برای مجرم محفوظ دانست و ظاهراً با دستان مبارک خویش سه ضتربه تازیانته را قصتاص کترد».
(الحر الهاملی.)602/05 ،0636،
اگر انسان نسبت به کرامت و منزلت خود ،شناخت کافی داشته باشد ،به طتور جتدی در رشتد
شوصیت وی دخیل خواهد بود و مبنای بسیاری از رفتارهای انسان نسبت بته ختود و دیگتران را
تشکیل خواهد داد (پیوندی .)0651،آیت ا ...جوادی آملی ( )0662نیز بته ایتن مهتم اشتاره دارد و
میفرمایند « :هنگامی که بپذیریم انسان گوهری کریم و ارزشمند است خواه نتاخواه بتر ایتن بتاور
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خواهیم بود که حقوقی از جمله آزادی ،امنیتت ،برختورداری از مواهتب الهتی و ...حتق مستلم او
محسوب میشود». ...
کرامت ،حیثیت و شرافتی است که انسان به جهت نوع خلقت و آفرینش خود از آن برختوردار
است و ارزشی است که تمام انسانها به طور فطری و یکسان از آن بهرهمند هستتند .ایتن کرامتت
ارتبا عمیقی با آزادی و استقالل ذاتی انسان دارد .کرامت انسان به عنوان یک حق ،مبین ایتن امتر
است که اویً با انسان به عنوان فردی که به گروه انسانی تهلق دارد ،رفتار شتود یهنتی فتردی کته
دارای استهدادها و قابلیتهای خاص انسانی استت ثانیتاً در مقابتل متداخالت خودسترانهای کته
شرایط و اوضاع و احوال اساسی یزم برای رشد و نمو انسانی را به هم میزند ،حمایت شود ثالثتاً
تأمین شرایط و اوضاع و احوال مناستب بترای رشتد شوصتیت انستانی او و بته فهلیتت رستاندن
استهدادها و ظرفیتهای انسانی او ،حق اوست (رحیمینژاد.)216 ،0656،
برخورد با مجرم ومحکومعلیه ،نباید به گونه ای باشد که نوع نگاه و نگرش ما به او منفی شتود
و او را از حقوق اجتماعی و انسانی خویش محروم کند .مجرم انستانی استت هماننتد انستانهتای
دیگر که باید کفاره عمل خویش را بپردازد و مجازات شود ،ولی باید تنها به آنچه مفتاد مجتازات
است اکتفا شود و نه بیشتر .آیات متهددی از قرآن کریم ،بیانگر این موضوع است کته برختورد بتا
مجرمان و محکومین باید در محدودهی همان مجازاتهای تهیین شده و مشوص در شرع باشد ،و
هیچ تجاوزی از این حد صورت نگیرد چرا که تجاوزکنندگان از حدود خداوند ،در زمتره ظالمتان
دَأ
خواهند بود .خداوند در آیه  222سوره بقره ،صراحتاً به این موضوع اشاره کرده و میفرمایتد« :تبن َ
أاّللأفَ َأتَدُت ُْنهرأنُ أيدتدَُّْأح ُدْنو ب
ح ُْنو ب
أهد ُأاللَّدرلب ُمو َنأ این است حدود احکام الهتی پتس ،از آن
أاّللأفَُُنلَِب َ
دَ ُ
َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
تجاوز مکنید و کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند ،آنان همان ستتمکارانانتد( ».فیتروزی،0652،

ص.)012
روایات متهددی از مهصومین (علیهم السالم) رسیده است کته در آنهتا بتر حرمتت و کرامتت
انسان ها تأکید فراوان شده و هر عملی که منجر به هتک حرمت و کرامت انسانی شود ،مذموم شده
است .مهصومین (علیهم السالم) ،همه افراد را بدون در نظر گرفتن اعمال ورفتار و نیکوکار و بدکار
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بودن ،مورد احتترام قترار متیدادنتد و از هرگونته اهانتت و تحقیتر آنهتا جلتوگیری متیکردنتد.
امیرالمؤمنین علی(ع) ،این مهنا را در نامه ی ماندگار خود بته مالتک اشتتر بیتان متیدارد و همتهی
انسانها را از حیثیت برخورداری از کرامت و انسانیت مستاوی متیدانتد چته مستلمان باشتند یتا
نباشند ،چه مرتکب جرمی شده باشند یتا نشتده باشتند .وی در نامته  26نهتجالبالغته ،از استتاندار
خویش میخواهد که با همه ،رفتاری انسانی داشته باشد (شهیدی.)0661 ،
رعایت اصل فردی کردن مجازاتها در برخورد با محکومعلیه
اولین بحثی که در اینجا یزم به ذکر است در مورد نامگذاری تطبیق مجازات مناسب بتا فترد فترد
مجرمین و محکومین میباشد .در حقوق جزای کشور ما یک تهبیتر و اصتطالح واحتد بترای ایتن
مفهوم وجود نتدارد .در برختی از متتون حقتوقی از ایتن مفهتوم تحتت عنتوان «شوصتی کتردن
مجازاتها» نام برده می شود و در برخی متون حقوقی دیگر از این مفهوم با اصطالح «فردی کتردن
مجازاتها» یاد میشود (فتحی ،0662 ،ص .)61به نظر میرسد جهل «فتردی کتردن مجتازاتهتا»
برای این مفهوم (تطبیق مجازات با فرد فرد مجترمین و محکتومین) مناستب تتر استت چتون اویً
شمول «فردی کردن مجازاتها» در متورد اشتواص حقتوقی هتیچ استتبهادی نتدارد و متیتوانتد
اشواص حقیقی و حقوقی را دربرگیرد و هر مجازاتی با فرد حقیقی یا شوص حقوقی تطبیتق داده
شود .ثانیاً اصطالح «شوصی کتردن مجتازاتهتا» در متوارد زیتادی بتا اصتطالح «شوصتی بتودن
مجازاتها» خلط میشود و موجب اشتباه میگردد ،در حالی که با استفاده از اصطالح «فردی کردن
مجازاتها» این اشتباه به حداقل میرسد .ثالثاً استفاده از اصطالح «شوصی کردن مجازاتهتا» ایتن
مهنی را به ذهن متبادر می کند کته منظتور از ایتن قاعتده تطبیتق مجتازات بتا شوصتیت مجترم و
محکومعلیه است ،در حالی که اینگونه نیست و فردی کردن مجتازاتهتا لزومتاً ارتبتا قهتری بتا
شوصیت مجرم ندارد و مالزمه قطهی بین شوصیت مجرم و فردی کردن مجازاتها وجتود نتدارد
(فتحی.)0662 ،
لذا آقای دکتر علی حسین الولف در تهریف «تفرید الهقاب» میگویتد« :تُْيدْأالُقدرب،أتُُيْد :أهدوأ
جُ ددالأُ م د ألل ددُن أالمثل ددن أاوتمثن د أف ددلأتسويا د أااْ ددملأنأالاْْ ددلأنأاَيجتم ددر لأنأحرلت د أَّي ددالأنأَ ا ددرأنأبُ ددْأ
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اْتسربأااُمی أنأطُيق أاْتسرب أااُمی أنأالوَر الأاوْدتُمن أفدلأاْتسر درأنأاَيردُاْأالتدلأاادرب أایادلأ نند أانأایتمد أ
ُ أجُا أااُمی أاوُتسي أنأالير ثأ نلأاْتسدربأااُمید فردی کردن مجازات عبارت است از تهیین مجازات
مناسب با ظرفیتهای شوصی مجرم که در سیر حیات جسمی ،روحی ،اجتماعی و حایت او قبتل
و اثنا و بهد از ارتکاب جرم و طریق ارتکاب جرم و وسایلی که در ارتکاب جرم به کار برده شد و
اضراری که بر مجنی علیه وارد شده یا اضراری که از جسارت ارتکاب جرم پدیتد آمتده و انگیتزه
ارتکاب جرم تحقق مییابد».
همانطور که در این تهریف مالحظه میشود «فردی کردن مجازاتها» به تهیین مجازات مناسب
با ظرفیت های شوصی مجرم تهریف شده است که اعم از تهیتین مجتازات مناستب بتا شوصتیت
مجرم است .پس اصطالح «فردی کردن مجازاتها» مناسبتتر و بهتتر استت و قترار دادن «تفریتد
الهقاب» یا «فردیه الهقاب» برای این مفهوم از سوی حقوقدانان عرب میتواند مؤید مطالب فتوق و
مرجح انتواب اصطالح «فردی کردن مجازاتها» برای تطبیق مجازات با فرد فرد مجرمین باشد.
شاید کوتاهترین تهریف از «فردی کردن مجازاتها» همان ترجمه دکتر علی آبادی از نام کتاب
«ریموند سالی» 9میباشد که عبارت است از  :تطبیق مجازات با فترد فترد مجترمین (علتی آبتادی،
 ،0630ص.)011
پس غالباً اصل فردی کردن مجازات با اصل شوصی بودن آن اشتباه می گتردد در حتال کته در
ادبیات حقوقی این دو تفاوت بنیادین دارد .بر اساس اصل شوصی بودن مجازات ،هرگاه شوصتی
مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم منحصر و موتص به خود مجرم است و بته خویشتاوندان و
نزدیکان او ربط پیدا نمی کند .حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که هیچ کس به خاطر گنتاه
پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی گیترد (شتافهی ،0636 ،ص ،)606در استالم
هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده «یضرر و یضرار» نباید ضرر و زیتان دیگتران را
تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات می بیند و دیگری مسئول اعمال او نیست .این اصل گرچته در
1. Salelle
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برخی موارد مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای دیه بر او محدود می شتود ،امتا در مفهتوم ختاص
مجازات ،اصل شوصی بودن (دربرابر گروهی بتودن) اعتبتار دارد .اقتضتای اصتل شوصتی بتودن
مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف شود.
یکی از مهم ترین آثار توجه به شوصیت مجرم و محکومعلیته در حقتوق جتزا «فتردی کتردن
مجازاتها» میباشد .امروزه برای متفکران و حقوقدانان مسلم شده استت کته قضتات دادگستتری
نباید در رسیدگی به جرم و صدور رأی ،منحصراً به نفس جترم توجته کننتد و مجترم را بته کیفتر
برسانند ،زیرا این عمل افزون بر اینکه مشکلی را حل نمیکند ،بلکته یزم استت علتل و موجبتات
جرم یهنی وضع مزاجی مجرم ،سلبقه زنتدگی شوصتی و محتیط ختانوادگی و اجتمتاعی او ،نتوع
شوصیت مجرم ،منش و بالجمله انگیزههای آشکار و پنهانی که او را به ارتکاب جرم واداشته است
نیز باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد (محسنی )60 ،0662 ،و مجازاتهای موتلفی با توجته بته
اختالفات در اوضاع و احوال جانی ،ظرفیتهتای او و شوصتیت او اعمتال متیگتردد (عبتدالنهم،
 0223م.)302 ،
امروزه فردی کردن مجازاتها و تهیین مجازات مناسب با توجه به شوصتیت و وضتهیت فترد
فرد مجرمین و محکومعلیهم ،یکی از پیشرفتهای حقوق جزای مدرن متیباشتد و یزمته عکتس
الهمل های درست اجتماعی آن است که شوصیت واقهی متهم و محکومعلیه و کلیته خصوصتیات
او اعم از خصوصیات جسمی ،پزشکی و اجتماعی کامالً شناخته شود تا قاضی دادگاه ،با چشتمانی
باز و بصیرت کامل درباره متهم اتواذ تصمیم نماید و مجازات مناسب را برای محکومعلیه در نظتر
بگیرد« .فردی کردن مجازاتها» پس از پیروزی انقالب کبیر فرانسه ،در قوانین موضوعه بسیاری از
کشورهای غربی ظاهر گردید .این اصل که از دستاوردهای مهم حقتوق کیفتری متیباشتد ،در پتی
انتقادات فراوان نویسندگان به واقهیات قضتایی و کیفتری در غترب ،وارد حقتوق جتزای کیفتری
گردید آنان اظهارنظر میداشتند مجازات های نامهین که هر یک از قضتات صترفاً بته تشتویص و
خواست خود و بدون رعایت هرگونه اصول و ضوابطی بدان حکم میکند ،موجب به همریوتگتی
نظام کیفری در جامهه میگردد.
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بنابراین با اصل «قانونی بودن مجازاتها» اختیارات فتراوان قضتات محتدود شتد تتا حقتوق و
آزادی های فرد تضمین گردد و بر مبنای این اصل ،مجازات مهینی برای هر یتک از جترایم توستط
قانونگذار در نظر گرفته شد و قاضی پس از اثبات مجرمیت ،وی را به همان مجازات ثابت و مهین
محکوم میکرد.
اجرای مجازات های ثابت که فقط به اعمال مجرمانه توجه داشت و بین بزهکتاران موتلتف بتا
خصوصیات متفاوت و شرایط روحی و جسمی گوناگون هیچگونه تفاوتی در برختورد و مجتازات
قائل نبود ،و حق عفو را جز در موارد به خصوص نمی پذیرفت ،مشکالت و انتقادات فراوانی را به
دنبال داشت (احمدی ابهری .)022 ،0666 ،در برخی از موارد هیئت منصتفه مجبتور بودنتد بترای
جلوگیری از بیعدالتی بیشتر مرتکبین بهضی از جرایم را تبرئه کنند (محسنی ،0662 ،ص.)216
سرانجام قانون  0501فرانسه برای جبران این بیعدالتیها به سیستتم مجتازاتهتای حتداقل و
حداکثر روی آورد و حتی در بهضی از موارد ،در آنجایی که میتزان خستارت از  22فرانتک بیشتتر
نبوده به محاکم اجازه استفاده از مقررات مربو به توفیف مجازات را اعطا کترد .امتا ایتن مقتدار
اختیار ،کافی نبود چون بسیاری از مجازاتها از قبیل اعدام یا حبس دائم ،بدون حداقل و حتداکثر
بودند و قضات محاکم نمیتوانستند به هیچ وجه در میزان مجازات ،توفیف دهند و پیشترفتهتای
حقوق جزا ایجاب مینمود که به قضات در تهیین مجازات ،اختیارات بیشتتری داده شتود تتا آنتان
بتوانند مجازات را متناسب با شوصیّت مرتکب تهیین نمایند (محسنی ،0662 ،ص.)216
بزرگترین طرفدار این نظریه «ریموند سالی» فرانسوی میباشد که در کتاب مهروف خود به نتام
«شوصی کردن مجازاتها» 9عیوب این سیستم (مجازات ثابت) را کامالً نشان داد .او متیگویتد در
بین کلیه افرادی که مرتکب جرم شده اند ،فقط یتک وجته مشتترک وجتود دارد کته آن هتم جترم
ارتکابی است که در مورد همه افراد یکسان است .صرف نظر از این ،هیچ گونته شتباهت دیگتری
بین آنان وجود ندارد .اختالفات و تفاوتهای عظیمی در خصوص سن ،تربیتت ،وضتع اجتمتاعی،
1. L’individualisation delta paine
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وضع سالمتی ،وضع روحی و روانی ،میزان هوش و مذهب و غیره ،آنها را از هم جدا متیستازد.
در چنین شرایطی با توجه به این اختالفات ،عدالت و انصاف ایجاب مینمایتد کته بتین مجتازات
مجرمین ،تفاوتهایی وجود داشته باشد و باید به قاضی این اجازه داده شود که به هنگام محاکمته،
کلیه این عوامل را در نظر گرفته و با توجه به جمیع جهات ،مجازاتی متناسب با شوصیت هر فترد
مجرم ،تهیین کند (محسنی.)211 ،0662 ،
نتیجه
با تدقیق در مبانی ذکر شده برای حقوق محکومعلیهم در مرحله اجترای احکتام کیفتری ،از جملته
رعایت عدالت در برخورد با محکتوم علیته و برختورداری وی از امنیّتت ،حفتظ حیتات ،کرامتت،
حیثیّت و عزّت انسانی محکومعلیه و رعایت اصل فتردی کتردن مجتازاتهتا در برختورد بتا وی،
می بینیم که در حقوق کیفری اسالم و به ویژه فقه امامیّه ،با توجه به آیات ،روایات و سیره پیشوایان
دینی ،رعایت و حفظ حقوق محکومعلیه ،به ویژه حیثیّت و کرامت انسانی ،حفظ حیات و تمامیّت
جسمانی محکومعلیه از جایگاه باییی برختوردار استت لتذا هرگونته تتوهین ،تحقیتر و شتکنجه
محکومعلیه ممنوع شده است.
برخورد با مجرم و محکومعلیه نباید به گونهای باشد که نوع نگاه و نگرش ما به او منفی شتود
و او را از حقوق اجتماعی و انسانی خویش محروم کند .مجرم و محکومعلیه انسانی است هماننتد
انسان های دیگر که باید کفّاره عمل خویش را بپردازد و مجازات شود ،ولی بایستی تنها بته آنچته
مفاد مجازات است اکتفا شود و نه بیشتر .آیات متهدّدی از قرآن کریم ،بیانگر این موضوع است که
برخورد با مجرمان و محکومین باید در محدوده همان مجازاتهای تهیین شده و مشوص در شرع
باشد و هیچ تجاوزی از این حد صورت نگیرد ،چرا که تجاوزکنندگان از حدود خداوند ،در زمتره
ظالمان خواهند بود.
روایات متهدّدی از مهصومین (علیهم السالم) رسیده است کته در آنهتا بتر حرمتت و کرامتت
انسان ها تأکید فراوان شده و هر عملی که منجر به هتک حرمت و کرامت انسانی محکومعلیه شود،
مذموم شده است .حقوق اسالم به عنوان مکتبی که بیشترین توجه را به کرامت و عزّت انسانهتا و
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مجرمین و محکومعلیهم دارد« ،فردی کردن مجازاتها» را در روشهای موتلف آن پذیرفته استت.
با توجه به سهه و ظرفیّت بایی فقه امامیّته و استالم در استتفاده از دستتاوردهای مثبتت و مهقتول
جامهه بشری ،پسندیده است با استفاده از تجربیّات و دانش جوامع بشری ،نظام حقوقی کشتور متا
ایران ،در روند عزّت و کرامت دادن عملی به مجرمین و محکومعلیهم ،اصالح و بازپروری آنتان و
روند فردی کردن منطقی مجازاتها ،بهره یزم را ببرد.
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منابع و مآخذ
 .0احمدی ابهری ،سید محمد علی0666( ،ه.ش) ،اسالم و دفاع اجتماعی ،مرکتز انتشتارات دفتتر
تبلیغات قم ،قم ،چاپ اول.
 .2آخوندی ،محمود0656( ،ه.ش) ،آیین دادرسی کیفری ،جلد سوم ،ستازمان چتاپ و انتشتارات
وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی ،تهران ،چاپ چهارم.

 .6پیوندی ،حمیدرضا0651( ،ه.ش) ،جایگاه شوصیت زندانی در آئتیننامته ستازمان زنتدانهتا و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب  ،0651پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و
جرم شناسی ،دانشگاه مفید ،قم.
 .1جهفری تبریزی ،محمد تقی0652( ،ه.ش) ،حقوق جهانی بشر :مقایسه و تطبیق دو نظام استالم
و غرب ،مؤسسه تدوین و نشر آثار علّامه جهفری ،تهران.
 .2جوادی آملی ،عبداهلل0632( ،ه.ش) ،کرامت در قرآن ،مرکز نشر فرهنگی رجاء ،تهران.
 .3جوادی آملی ،عبداهلل0662( ،ه.ش) ،فلسفه دین ،فلسفه حقوق بشر ،نشر اسراء ،قم ،چاپ اول.
 .6جوادی آملی ،عبداهلل0651( ،ه.ش) ،منابع حقوق بشر در اسالم-حقوق بشر از دیتدگاه استالم،
انتشارات الهدی ،تهران ،چاپ اول.
 .5الحر الهاملی ،شیخ محمد بن الحسن0636( ،ه.ش) ،وسائل الشیهه إلی تحصیل مسائل الشتریفه،
جلد هجدهم ،انتشارات اسالمیه ،تهران ،چاپ ششم.
 .2الولف ،علی حسین( ،بیتا) ،المبادی الهامه فی قانون الهقوبات ،المکتبه القانونیه ،بغداد.
 .01دهودا ،علی اکبر0666( ،ه.ش) ،لغتنامه ،جلد یازدهم ،نشر دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ اول.
 .00رحیمینژاد ،اسمهیل0656( ،ه.ش) ،کرامت انسانی در حقوق کیفری ،نشر میزان ،تهتران ،چتاپ
اول.
 .02رهامی ،روح اهلل0626( ،ه.ش) ،بررسی وظیفه دولتها در حفظ امنیّت فردی انسانها ،فصتلنامه
پژوهش حقوق عمومی ،سال پانزدهم ،شماره .052-200 ،12
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 .06زموشری ،محمد بن عمر0612-16( ،ه.ش) ،مقدمه ایدب یا پیشترو ادب ،چتاپ امتام محمتد
کاظم ،تهران.
 .01سپهری ،محمد0666( ،ه.ش) ،زندان از دیدگاه استالم ،مرکتز چتاپ و نشتر ستازمان تبلیغتات
اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .02شافهی ،محمد بتن ادریتس0636( ،ه.ش) ،احکتام القترآن ،ترجمته :حستینی ،استماعیل ،نشتر
محمدی ،سنندج.
 .03شهیدی ،سید جهفر0661( ،ه.ش) ،نهج البالغه ،انتشارات و آموزش انقتالب استالمی (شترکت
سهامی) ،تهران ،چاپ دوم.
 .06صفایی ،سید حسین0661( ،ه.ش) ،حقوق بشر در اسالم و اعالمیه جهانی حقوق بشتر ،نشتریه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره .26
 .05طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر0655( ،ه.ش) ،آزادیهای عمومی و حقوق بشر ،انتشارات دانشتگاه
تهران ،تهران ،چاپ چهارم.
 .02طباطبایی ،سید محمد حسین0100( ،ه.ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد اول ،مؤسسه الهلمتی
للمطبوعات ،بیروت.
 .21طباطبایی ،سید محمد حسین0100( ،ه.ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد دوم ،مؤسسه الهلمتی
للمطبوعات ،بیروت.
 .20طباطبایی ،سید محمد حستین0102( ،ه.ق) ،نهایته الحکمته ،مؤسسته النشتر ایستالمی التابهته
لجماعه المدرسین بقم ،قم ،چاپ دوازدهم.
 .22عبدالسالم ،محمد هارون0106( ،ه.ق) ،تهذیب ستیره ابتنهشتام ،دارالمتحتده ،بیتروت ،چتاپ
بیستم.
 .26عبدالنهم ،سلیمان0223( ،م) ،اصول علم ایجرام و الجزاء ،المؤسسه الجامهیه للدراسات و النشر
و التوزیع ،جامهه بیروت الهربی ،بیروت.
 .21علیآبادی ،عبدالحسین0630( ،ه.ش) ،حقوق جنائی ،جلد پنجم ،انتشارات رودکی ،تهران.
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 .22علیزاده ،عبدالرضا و کاویانی ،محمد هادی0621( ،ه.ش) ،حق امنیت فردی در قتانون اساستی،
فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و عوم سیاسی ،دوره  ،10شماره .226-262 ،1
 .23عمید ،حسن0631( ،ه.ش) ،فرهن

فارسی عمید ،مؤسسته انتشتارات امیرکبیتر ،تهتران ،چتاپ

شانزدهم.
 .26فتحی آملی ،حجت اهلل0662( ،ه.ش)،توجه به شوصیت مجرم در حقوق اسالم ،پایاننامه مقطع
کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه مفید ،قم.
 .25فراهیدی ،خلیل بن احمد0656( ،ه.ق) ،کتاب الهین ،انتشارات اسوه ،قم.
 .22فیروزی ،مهدی0652( ،ه.ش) ،کرامت انسانی زندانیان ،راهبردها و راهکارها ،انتشارات صتفحه
نگار ،قم ،چاپ اول.
 .61قوشجی ،علی بن محمد562( ،ه.ق) ،شرح تجرید ایعتقاد ،طهران.
 .60کاویانی ،محمد هادی0621( ،ه.ش) ،حق امنیّت فردی و تأمین آن در نهجالبالغه ،مجله علمی-
پژوهشی حقوق خصوصی ،دوره  ،5شماره .011-063 ،2
 .62محسنی ،مرتضی0662( ،ه.ش) ،دوره حقوق جزای عمومی ،جلتد اول ،کتابوانته گتنج دانتش،
تهران ،چاپ دوم.
 .66مکارم شیرازی ،ناصر0636( ،ه.ش) ،تفسیر نمونه ،جلد چهارم ،انتشارات دارالکتتب ایستالمیه،
تهران ،چاپ ششم.

