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کتابب «مفاووضاتت»، ااین مجموعۀ گفتاررهایی نغز وو شیواا، کوتاهه وو پُر محتوٰى وو
همچنین سهل وو ممتنع حضرتت عبداالبهاءء، ددرر پاسخ به پرسشهایی گوناگونن
ززندههیادد اامةاالبهاءء، لورراا کلیفورردد باررنی اامریکایی ددرر یکصد سالل پیش، سر میز ناهارر
ددرر بیت مباررکک ددرر مدینۀ منوّررۀۀ عکّّاست که به فرموددۀۀ حضرتت وولیّ عزیز اامرااللّه ددرر
کتابب «قرنن بدیع»، "با اانجامم ااین خدمت فرااموشش نشدنی، گنجینهاایی اازز حقایق
ررووحانیّه وو لئالی ثمینۀ بدیعه براایی ااعقابب باقی گذااشت وو اافتخارر اابدیی براایی

خویش بیندووخت".
کندهه اازز مطالب جدااگانه ددرر ززمینههایی ااین گنجینۀ گرااننبها وو جاوودداانه، سرشارر وو آآ
متفاووتت وو ددیگر گونه اازز عقلی وو نقلی، فلسفی وو علمی، تارریخی وو ااستداللی،
تفسیریی وو تبیینی وو همچنین عرفانی، ررووحانی وو ددینی، به ررااستی سرشته وو معجونی
ااست اازز شیر مرغغ وو جانن آآددمیززاادد که مرکز عهد وو پیمانن ددرر خواانن نعمت بیددرریغش

براایی آآیندگانن به یاددگارر بر جایی گذاارردد.

*****************************************
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یکی اازز مسائل مطرووحه ددرر کتابب مفاووضاتت، پاسخ حضرتت عبداالبهاءء به ااین
ااست، یا عفو؟"  به عباررتت ددیگر،پرسش ااست که آآیا "مجرمم، مستحقّ عقوبت 

سخن اازز مقولۀ جرمم، مجرمم وو مجاززااتت ااست ددرر حقوقق جزاا. 
ددرر ااینجا الززمم آآمد که پیش اازز بحث وو گفتگو ددرر باررۀۀ پاسخ حضرتت عبداالبهاءء ددرر
ااین ززمینه، ددرر آآغازز به کیفیّت وو چگونگی سیر وو جریانن تطوّرر وو ددیگرگونی پدیدهه وو
مفهومم جرمم وو جنایت اازز سویی وو مسئلۀ ااندااززهه وو میزاانن کیفر وو مجاززااتت مجرمانن وو
بزهکارراانن، اازز سویی ددیگر، اازز ررووززگارراانن گذشته تا ااین ززمانن، بطورر کوتاهه وو خالصه،
گاهی بیشتر اازز ددیدگاهههایی حضرتت سخنی گفته آآید تا ررااهه رراا براایی آآشنایی وو آآ

عبداالبهاءء ددرر پاسخ ددااددههشدهه، چنانکه بعدااًً خوااهد آآمد، همواارر ساززدد.
ددرر ددوورراانن قدیم وو ددوورر ددست، مرددمم به خاطر غریزۀۀ طبیعی حفظ حیاتت وو جانن وو
مالل وو ددفاعع اازز حیثیّاتت خودد به صوررتت اانتقامم خصوصی به کیفر وو مجاززااتت
تجاووززکارراانن وو ستمگراانن ااقداامم میکرددند وو شخصاًً بدیی رراا با بدیی وو ستم رراا با ستم
وو گزند رراا با گزند پاسخ میددااددند.  یعنی، اازز کسی که فرددیی اازز اافراادد خانوااددهه وو یا
قبیله وو یا عشیرۀۀ آآنها رراا به قتل میررساند وو یا مورردد ضربب وو جرحح وو آآسیب وو گزند
قراارر میدداادد، شخصاًً اانتقامم میگرفتند وو خوااستارر تالفی وو غراامت وو تاوواانن وو
خساررتت میشدند.  وو ااین مسئلۀ اانتقامم وو ووااکنش وو عکساالعمل غریزیی وو طبیعی
بشر ددرر براابر ظلم وو ستم، تنها وو فقط براایی تشفّّی خاطر خانوااددهه، قبیله وو یا عشیرۀۀ
شخص یا ااشخاصص مقتولل وو مضرووبب وو ستمررفته بودد.  تا آآنکه خُُرددخُُردد ااوولیایی
اامورر جامعه یا حکومت وو ددوولت ااین ررشته رراا ددرر ددست گرفتند وو به عنواانن نمایندۀۀ
جامعه حقّ کیفر وو مجاززااتت مجرمین وو بزهکارراانن رراا به خودد ااختصاصص ددااددند که
ااگر قتلی ووااقع شودد وو یا ضربب وو جرحی ررخخ ددهد وو یا ظلم وو ستم وو ضررر وو ززیانی
به هر گونه وو شکل، رروویی ددهد، قاتل یا ضارربب یا ظالم رراا به مجاززااتت ااعمالل
مجرمانهاشش برسانند وو یا غراامت وو خساررتت ضررر وو ززیانن ررسیدهه رراا بستانند.  ددرر
نتیجه، به تدرریج ددووررۀۀ تعدیل اانتقامم خصوصی وو گسترشش ااِعمالل کیفر وو مجاززااتت اازز

سویی جامعه وو حکومت وو طلیعۀ پیداایش نظم ااجتماعی، فراا ررسید.
هنگامی که ااووررااقق تارریخ رراا ووررقق می ززنیم، موضوعع چگونگی وو کیفیّت جرممها وو
نحوۀۀ مجاززااتت مجرمانن، حتّّی ددرر میانن ااقواامم متمدّّنن وو پیشرفته ددرر عهد باستانن،
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مانند مصریانن، بابلیانن، عبراانیانن، رروومیانن، یونانیانن وو اایراانیانن، براایمانن عجیب وو
غریب وو قبولل وو پذیرشش آآنن سخت وو ددشواارر ااست، به گونهاایی که حتّّٰى براایی
جرممهایی ساددهه وو پیش پا اافتاددهه وو یا اافعالل وو ااعمالی که اازز ددیدگاهه اامرووززیی ما

چنداانن جرمم وو گناهی به شمارر نمیآآید، کیفر وو مجاززااتت مرگگ رروواا میددااشتند.
براایی مثالل: حقّّهباززیی ددرر فرووشش آآبجو ددرر قانونن حمورراابی، بُتپرستی ددرر نزدد
عبراانیانن، توهین به مقدّّساتت ددرر نزدد یونانیانن، ددززددیدنن کلید شراابخانۀ شوهر به
ووسیلۀ ززنن ددرر ززمانن ددوولت جمهورریی رروومیانن وو ررشوههخواارریی ددرر نزدد اایراانیانن، آآنن

چنانن جرمم وو گناهی شمرددهه میشد که عامل آآنن به کیفر مرگگ محکومم می گرددید. 
چگونگی وو نحوۀۀ ااجراایی کیفرها نیز خودد ددااستانن عجیب وو شگفتآآوورر ددیگریی
ااست، بدینگونه که ددرر مأل عامم مجرمانن وو گناههکارراانن رراا با نهایت قساووتت وو
سنگدلی، اازز جمله، ددرر ررووغن ددااغغ میااندااختند، به دداارر میآآوویختند، سنگسارر
میکرددند، ددست وو پا قطع میکرددند، گرددنن میززددند، ززندههززندهه پوست اازز تن جداا

میکرددند وو همچنین جلو جانورراانن ووحشی میااندااختند.
ددرر قروونن ووسطی نیز ددرر ااررووپا کیفر وو مجاززااتت مرگگ به صُوَرر گوناگونن به شرحح باال،
براایی بسیارریی اازز جرممها ااِعمالل میگرددید وو حتّّٰى براایی جرممهایی کوچک وو ساددهه وو
به ااصطالحح خالفف وو تقصیر نیز تنبیهاتت بدنی اازز قبیل ددااغغکرددنن، شالققززددنن وو
مُثْْلهکرددنن ( یعنی: بریدنن عضویی اازز ااعضاءء بدنن اازز جمله گوشش وو بینی ) رراایج وو

مرسومم بوددهه ااست.
ززنداانن براایی مباررززهه با جرمم وو مجرمم ددرر حدّّ گسترددهه، تاززهه ددرر نیمۀ قرنن شانزددهم ددرر
اانگلستانن وو ددرر ااوواایل قرنن هفدهم ددرر سایر کشوررهایی ااررووپا معمولل وو متدااوولل گرددید
وو سر اانجامم ددرر آآغازز قرنن نوززددهم، جانشین  کیفرهایی ااصلی یا سنگین وو تنبیهاتت

بدنی براایی بسیارریی اازز جرممها گرددید.
اازز قرنن هفدهم به بعد، وو به تدرریج ددرر ااررووپا وو اامریکا ددرر ددنبالۀ عهد ررنسانس،
یعنی ددووررۀۀ بیداارریی وو تنویر اافکارر ددرر ااررووپا وو ددرر پی آآنن تحوّالتت وو تطوّررااتی که ددرر
ززمینههایی اافکارر وو عقاید وو علومم وو فنونن وو صنایع رروویی دداادد، ددرر ززمینۀ مفهومم وو
پدیدۀۀ جرمم وو چگونگی وو نحوۀۀ مجاززااتت نیز تغییرااتت وو ددگرگونیهایی پدیداارر
گرددید وو مکتبی به ووجودد آآمد وو علمی پایهگذاارریی شد با نامم مکتب یا علم
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جُرممشناسی که هدفف وو توجّهش بیشتر ددرر شناسایی بزهکارر وو ااووضاعع وو ااحواالل
ااووست تا ااندیشیدنن ددرر باررۀۀ مجاززااتها وو اافزاایش شدّّتت وو حدّّتت آآنن.  بدین معنی که
فالسفه، نویسندگانن، جامعهشناسانن، حقوققدداانانن وو مصلحانی پیداا شدند وو به
مفاهیم جرممها وو شدّّتت وو نحوۀۀ مجاززااتتها ددرر قواانین جزاایی کشوررها، با پافشارریی
وو ااصراارر هر چه تماممتر، ااعترااضض کرددند وو خرددهه گرفتند وو با توجّه به شراایط
ااجتماعی، ااقتصاددیی، خانوااددگی، رروواانی، علم وو سواادد وو محیط ززندگانی، خوااستارر
تعدیل کیفرها وو حتّّٰى اازز میانن برددااشتن آآنن، به وویژهه مجاززااتت ااعداامم وو آآززااررهایی
بدنی وو ااََعمالل وو ررفتارر خشونتبارر با مجرمین وو بزهکارراانن شدند وو گوشزدد ساختند
که به کیفرهایی سنگین وو مجاززااتتهایی ووحشیانه وو خشونتآآمیز کمتر باید ااندیشید،
بلکه بیشتر ددرر  چگونگی وو نحوۀۀ مباررززهه وو مقابله اازز سویی وو پیشگیریی وو باززدداارریی
اازز حدووثث جرمم وو جنایت اازز سویی ددیگر، باید ااندیشه کردد وو ددرر آآموززشش وو پرووررشش وو

ااصالحح وو باززساززیی مجرمانن وو بزهکارراانن سعی وو ااهتمامم ووررززید. 
به ووااسطۀ ااین تالشش وو کوشش پِیگیر وو بسط وو اانتشارر ااصل اانساننددووستی وو
اانسانیّت وو ررعایت عدلل وو اانصافف وو عقل، علیه مظالم وو ستمهایی که نابخردداانه وو
ستمگراانه وو بیش اازز ااندااززهه بر گناههکارراانن رروواا ددااشته میشد، قیامم وو ااقداامم گرددید وو ددرر
نتیجه آآهستهآآهسته تحوّلی ددرر حقوقق جزاا وو قواانین جزاایی ددرر کشوررهایی مختلف

جهانن، به وویژهه ددرر کشوررهایی ااررووپا وو اامریکا، به ووجودد آآمد. 
ددرر قرنن نوززددهم وو بیستم، علم جرممشناسی وو ددرر پی آآنن مکتب وو به قولی علم
جامعهشناسی کیفریی یا کیفرشناسی که قصد وو هدفش برررسی وو مطالعۀ جرمم،
مجرمم وو محیط ززیست ااووست، موقف وو جایگاهه مشخّّص وو معیّنی ددرر جواامع
گوناگونن پیداا کردد وو ددرر ااثر سعی وو کوشش وو مجاهدتت ددستااََندررکارراانن وو هواادداارراانن
آآنن، پیشرفتهایی ددرر ززمینۀ کاهش مجاززااتتها وو کاستن اازز شدّّتت وو حدّّتت آآنن وو
همچنین موضوعع توجّه به ااطفالل بزهکارر وو بزهکارراانن بیمارر، کم وو بیش پدیداارر

گرددید وو نتایج چشمگیریی به بارر آآوورردد که اازز آآنن جمله مواارردد ززیر ااست:
تقلیل وو تعدیل مجاززااتهایی ااصلی وو سنگین؛  –
تعلیق ااجراایی مجاززااتت – وو ااین هنگامی ااست که قاضی یا ددااددگاهه با توجّه به –

ااووضاعع وو ااحواالل بزهکارر وو ررعایت برخی شراایط وو مقتضیاتت، ااِعمالل مجاززااتت
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مُجرممِ محکومم رراا معلّّق میساززدد وو حکم به عدمم ااجراایی آآنن میددهد وو ددستورر آآززااددیی
مجرمم محکومم رراا صاددرر می نماید؛

ااحراازز کیفیّاتت مخفّّفه، ااعمّ اازز قانونی وو یا اازز سویی ددااددگاهه وو قاضی – وو ااین –
هنگامی ااست که ددااددگاهه یا قاضی با نگرشش به ااووضاعع وو ااحواالل مجرمم وو جرمم
ااررتکابی، مجاززااتت شدید رراا سنگین وو بیش اازز ااندااززهه تشخیص میددهد وو تخفیف
رراا قانونی، الززمم وو مقتضی میشمارردد.  االبته ددرر ااین گونه مواارردد ددرر قواانین جزاائی

برخی اازز کشوررها ااختیارر ددااددگاهه یا قاضی بیشتر وو ددرر بعضی، کمتر ااست.
آآززااددیی مشرووطط ززنداانیانن پیش اازز پایانن مدّّتت محکومیّت آآنانن با توجّه به ررفتارر وو –

کردداارر وو حُسن سلوکک وو ااخالقق وو چگونگی ساززگارریی آآنانن ددرر ززمانن
ززنداانیبوددنشانن.

اانسانیشدنن کیفرها وو چگونگی ررفتارر با بزهکارراانن وو ززنداانیانن.  به سخن ددیگر –
ددرر گذشته مجرمانن ززنداانی میشدند براایی مجاززااتت وو اامرووززهه ززنداانی میشوند به
عنواانن مجاززااتت، یعنی مجرمم با ررفتن به ززنداانن آآززااددیی خودد رراا اازز ددست میددهد نه
ااینکه مجاززااتت بیشتریی ببیند.  بلکه همۀ اامید وو اانتظارر ااین ااست که ااوو ددرر ززنداانن اازز

معالجه وو ددررمانی که بر خورردداارر میشودد نفع وو فایدههاایی نصیبش گردددد.
ددگرگونی وو بهبودد ووضع وو چگونگی محیط ززندااننها. –
طبقهبندییکرددنن بزهکارراانن وو ااصالحح وو باززساززیی شخصیّت آآنانن. –
ااجراایی مجاززااتت بر حسب شخصیّت وو میزاانن اانحراافف مجرمم وو شراایط ااررتکابب –

جرمم. 
ااعمالل کیفرهایی تدرریجی گوناگونن اازز مرحلۀ ززنداانن اانفرااددیی تا مرحلۀ –

نیمهآآززااددیی.
تأسیس ددااددگاهههایی ااطفالل وو حذفف کیفرهایی غیراانسانی مانند شالقق وو غیرهه ددرر –

مورردد ااطفالل بزهکارر وو اایجادد محلهائی به نامم کانوننهایی ااصالحح وو تربیت براایی
آآنانن.

ااقدااماتت تأمینی وو تربیتی – یعنی، تداابیر وو چاررههجوییهائی که ددااددگاهه براایی –
جلوگیریی اازز تکراارر جرمم وو بِِزِِهه اازز سویی مجرمانن وو بزهکارراانن ااتخاذذ میکند، اازز قبیل:
نگاهداارریی مجرمانن ددیواانه ددرر تیماررستانن؛ نگاهداارریی مجرمانن به عاددتت ددرر
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تبعیدگاهه؛ نگاهداارریی مجرمانن بیکارر وو وولگردد ددرر کاررگاهههایی صنعتی وو مزااررعع
کشاووررززیی براایی کاررآآموززیی؛ نگاهداارریی مجرمانن معتادد به االکل وو مواادد مخدّّرر ددرر

مرااکز وویژهه براایی ددررمانن معتادداانن وو ترکک ااعتیادد آآنانن.
اایجادد وو تأسیس ساززماننهایی کمکهایی ااجتماعی وو پزشکی وو رروواانی براایی –

کمک به ااصالحح وو ددررمانن وو باززساززیی ززنداانیانن.
بارریی، مسئلۀ مجاززااتت بزهکارراانن که نمیتواانن به ساددگی اازز آآنن گذشت، بلکه باید
آآنن رراا به عنواانن اابزاارر مباررززهه با جرمم وو مجرمم وو ااعمالل مجرمانه تلقّّی کردد، ااسبابب وو
عوااملی دداارردد که هر چند به ررااستی اامورریی نسبی وو ااعتباررییااند، اامّا بوددنن آآنن رراا
الززمم وو ضروورریی میساززند وو با نبودد آآنن، نظم عمومی یا نظم ااجتماعی بر هم

میخورردد وو هرجج وو مرجج ررخخ میددهد.  اازز جمله:
االف– عامل باززددااررندگی وو ممانعت اازز ااررتکابب جرمم ااست.  به سخن
ددیگر، هنگامی که ددرر قانونن عملی به عنواانن جرمم تلقّّی میشودد وو براایی
مرتکب آآنن کیفر وو مجاززااتی مقرّرر میگردددد، ااین اامر مرددمم رراا اازز ااررتکابب
گاهی میددهد جرمم بازز میدداارردد، بدین معنی که اافراادد جامعه رراا هشداارر وو آآ
که چنانچه جرمم یا خالفی رراا مرتکب شوند، ددرر براابر باید ددرر اانتظارر کیفر وو

مجاززااتی هم باشند. 
بب– عامل ددفاعع وو حفظ وو صیانت ااست، یعنی جامعه بدین ووسیله ددرر
براابر هجومم وو حملۀ خالفکارریی وو بزهکارریی وو ااعمالل مجرمانه به مداافعه بر
میخیزدد وو جانن وو مالل وو ناموسس وو حیثیّت اافراادد رراا حفظ وو حرااست
میکند، ززیراا چنانچه جامعه اازز طریق قانونن اازز اافراادد ددفاعع نکند وو آآنانن رراا

حفظ وو حمایت ننماید، آآنن ووقت ااین خطر هست که اازز ااعمالل مجرمانه
اافراادد مانند عهد باستانن بخوااهند خودد ررأأساًً ااقداامم کنند وو تالفی نمایند وو
اازز ظلم وو ستمی که بر آآنانن ررفته اازز عاملین وو مسبّبین آآنن اانتقامم گیرند.  اازز
ااین رروو، جامعه براایی ااینکه اازز هرجج وو مرجج وو بینظمی ددوورر وو بر کنارر ماند،
باید خودد ررشتۀ کارر وو ززمامم اامورر رراا به ددست گیردد وو اافراادد رراا اازز آآسیب وو
گزند بزهکارریی، جرمم وو جنایت حفظ وو حرااست نماید وو اازز آآرراامش وو

آآسایش وو اامنیّت برخورردداارر ساززدد.
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پپ– عامل ااجراا وو برقراارریی عداالت ااست.  چنانچه ددرر جامعهاایی ظلمی
رروویی ددهد وو جرمی ووااقع گردددد وو هیچ کََس ددرر براابر آآنن نََایستد وو مداافعه
نکند وو مقابله ننماید وو حقّ به ناحقّ ررفته رراا بازز پس نستاند وو به حقّدداارر
نرساند، آآنن هنگامم عداالتی ددرر جامعه برقراارر وو ااستواارر نماند وو ددرر نتیجه،
عدمم تعاددلل عمومی وو هرجج وو مرجج وو بینظمی وو یأسس وو نومیدیی، ظهورر وو

برووزز کند.
تت– عامل ااصالحح وو تربیت بزهکارراانن اازز سویی وو بیداارریی وو هوشیارریی
جامعه اازز سویی ددیگر ااست، یعنی با ااِعمالل کیفر وو مجاززااتت، بزهکارر به
گاهه وو ااصالحح گردددد وو ررااهه باززگشتش به خودد آآید وو تأددیب وو هوشیارر  وو آآ
جامعه ددووباررهه گشوددهه شودد.  ددرر نتیجه، مجاززااتت نه تنها به ااصالحح وو تربیت
وو باززساززیی مجرمم به طورر خاصصّ کمک میکند، بلکه اافراادد جامعه رراا نیز به
طورر عامم با مشاهدۀۀ کیفر وو مجاززااتت بزهکارراانن، هوشیارر وو بیداارر میساززدد

که خودد به ررااستی، نوعی پیشگیریی اازز ااررتکابب جرمم وو بِِزِِهه خوااهد بودد.
ددرر ااینجا یاددآآوورریی ااین نکته نیز شایانن ددقّّت وو ددررخورر توجّه ااست که اازز ااوواایل قرنن
بیستم بر پایۀ عقاید وو نظریّاتت برخی اازز جامعهشناسانن وو حقوققدداانانن وو
ررووااننشناسانن، حفظ وو حرااست جامعه وو اافراادد آآنن اازز ااعمالل بزهکارراانه، تنها وو فقط
با ااِعمالل کیفر وو مجاززااتت به مجرمین وو بزهکارراانن، تحقّّق نخوااهد یافت، بلکه باید
آآنن رراا با ااقدااماتت تأمینی وو تربیتی وو ااصالحی که تمامم هدفف وو مقصوددشش
پیشگیریی اازز ووقوعع جرمم وو ااصالحح وو تربیت مجرمم ااست، همرااهه وو همگامم ساخت تا
ددرر نتیجه اازز سویی اانصافف وو عداالت ررعایت شودد وو اازز سویی ددیگر جرمی هم ووااقع
نشودد که به کیفر وو مجاززااتت نیازز وو حاجت اافتد.  به سخن ددیگر پیشگیریی اازز برووزز
بیمارریی بهتر اازز ددررمانن ااست وو جلوگیریی اازز ووقوعع جرمم وو جنایت، نیکوتر اازز ووضع

قواانین مجاززااتت وو کیفر!
**********************

بارریی، پاسخ حضرتت عبداالبهاءء به ااین پرسش که: "آآیا مجرمم، مستحقّ عقوبت
ااست یا عفو؟" وو به سخن ددیگر موضوعع "جرمم، مجرمم وو مجاززااتت" اازز ددیدگاهه آآنن

حضرتت رراا میتواانن ددرر چهارر مسئله به شرحح ززیر مورردد برررسی وو مطالعه قراارر دداادد:
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مسئلۀ ااوولل – ددرر باررۀۀ ااینکه به فرموددۀۀ آآنن حضرتت: " قصاصص اازز لوااززمم ضروورریّهءء
هیأتت ااجتماعیّه ااست ... بسیارر تصوّررااتت وو تخیّالتت عالیه هست، اامّا قابل ااجراا

نیست".
ددرر ااین گفتارر مقصودد حضرتت عبداالبهاءء ااین ااست که جامعه مجموعهاایی ااست اازز
اافراادد که ددرر ااثر همززیستی وو ااجتماعع، پیوندها وو ددرر پی آآنن رروواابطی میانشانن بر قراارر
میشودد.  وو اازز آآنجائی که اافراادد ددرر ااثر شراایط وو مقتضیاتت طبیعی، ااجتماعی،
ااقتصاددیی، سیاسی، ااخالقی، مذهبی وو جز آآنن دداارراایی اامیالل وو غراایز وو خوااستهها وو
سلیقههایی گوناگونن وو متفاووتند، اازز ااین رروو ضرووررتاًً به یک نظم ااجتماعی که اازز
سویی طبیعی وو اازز سویی ددیگر قرااررددااددیی ااست، نیاززمندند وو براایی ثباتت وو ددوواامم وو
ااستقراارر ااین نظم ااجتماعی نیز به مجموعهاایی اازز قواانین وو اازز جملۀ آآنن، قواانین کیفر
وو مجاززااتت حاجتمند، تا هیکل جامعه رراا اازز آآسیب وو گزند پدیدۀۀ جرمم وو جنایت وو
ااََعمالل مجرمانه که ززاائیدۀۀ رروواابط اافراادد جامعه ددرر ااثر همززیستی وو ااجتماعع ااست،
حفظ وو حرااست نماید وو اازز فسادد وو تباهی بازز دداارردد.  اازز ااین رروو ااست که مجرمین وو
بزهکارراانن نبایستی اازز کیفر وو مجاززااتت به کلّّی معافف شوند، ززیراا چنانچه قانونن عفو
وو بخشش مجرٰى شودد وو مجاززااتی ددرر میانن نباشد، ددرر ااندکک ززمانی نظم عمومی
جامعه اازز هم بپاشد، هرجج وو مرجج، نابسامانی وو ناهنجارریی رروویی آآرردد وو اازز عدلل وو

دداادد وو حفظ وو حرااست حقوقق اافراادد وو ررعایت تعاددلل، جز نامی باقی نماند. 
اازز ااین ررووست که به فرموددۀۀ آآنن حضرتت: "خیمۀ ووجودد بر ستونن عدلل قائم ااست، نه

عفو وو بقایی بشر بر عدلل ااست، نه عفو."
ناگفته نماند که هستند جرممشناسانن وو جامعهشناسانن وو مُصلحانی که ااصالحح
بزهکارراانن رراا با ااِعمالل مجاززااتت معقولل وو مقبولل وو ااثربخش نمیدداانند، بلکه تنها
ررااهه رراا آآموززشش وو پرووررشش وو ددررمانن آآنانن میشناسند وو برآآنند که شایسته نیست اافراادد
رراا به سبب ررفتارر وو کردداارریی که اازز حوززهه وو قلمروو قدررتت وو توااناییشانن بیروونن بوددهه،
مورردد ااذذیّت وو آآززاارر وو شکنجه وو عذاابب قراارر دداادد، بلکه ددرر عوضض باید به مرااقبت وو
موااظبت وو پرستارریی اازز  آآنانن پرددااخت.  اازز ااین رروو میگویند که قانونن جزاا باید اازز
صوررتت تحمیل وو ااِعمالل کیفر وو مجاززااتت پا رراا فرااتر گذاارردد وو هدفش اانتقامم وو
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قصدشش نابوددیی بزهکارر نباشد، بلکه باید مقصودد وو منظوررشش ااصالحح وو تعلیم وو
تربیت وو ااقدااماتت الززمم براایی پیشگیریی، پیش اازز ااررتکابب جرمم وو جنایت باشد.

هواادداارراانن ااین فکر وو عقیدهه برآآنند که شدّّتت مجاززااتها نه تنها ددررددیی رراا ددررمانن
نمیکند وو بزهکارراانن رراا اازز بزهکارریی وو کرددااررهایی ناشایسته ددوورر وو برکنارر نمیساززدد،
بلکه به عکس ناررااحتیهایی ددرروونی آآنانن رراا اافزاایش میددهد وو اازز آآنانن اانساننهایی
ددررندههخو میآآفریند که بعدااًً ددرر جامعه علیه اافراادد وو ااجتماعع قیامم کنند وو اازز همه چیز
وو همه کََس اانتقامم گیرند.  گذشته اازز ااین، میگویند، اافرااددیی که به ددفعاتت به سبب
ااررتکابب جرمم وو بِِزِِهه باززددااشت وو به کیفرهایی گوناگونن محکومم شدههااند، هر بارر پس
اازز آآززااددیی اازز ززنداانن، بی آآنکه ترسس وو ووااهمهایی اازز کیفر وو مجاززااتت ددووباررهه ددااشته

باشند، مرتکب جرمم وو بِِزِِهه تاززههاایی شدههااند.
اازز ااین رروو بر ااین باووررند که مجاززااتت ررووشی شایسته وو طریقهاایی مناسب وو مؤثّر براایی
اازز میانن برددنن جرمم وو جنایت نمیتوااند به شمارر آآید، تا آآنجا که یکی اازز
جرممشناسانن حتّّٰى ددرر ااثباتت تأثیرناپذیریی مجاززااتت وو نصیحتآآمیز وو عبرتتاانگیز

نبوددنن آآنن براایی ددیگراانن، مورردد ززیر رراا شاهد مثالل آآووررددهه وو چنین نوشته ااست:
مأموررین بر آآنن شدند که جیببُرهایی رراا که به سبب تکراارر جرمم به مرگگ محکومم
شدهه بوددند، ددرر میداانن عمومی شهر ااعداامم نمایند تا بدین ووسیله ددرر اافراادد ددیگر، به
وویژهه کسانی که گراایشهایی بزهکارراانه ددااررند، ترسس وو بیمی اایجادد نمایند.  ااما به
هنگامم ااجراایی مرااسم ااعداامم جیببُرهایی محکومم، جیببُرهایی ددیگر، بی بیم وو
هرااسس، اازز اانبوهی جمعیّت، فرصت رراا غنیمت دداانسته وو به خالیکرددنن جیبهایی

تماشاگراانن صحنۀ ااعداامم، مباددررتت ووررززیدند!
بارریی، ددرر میانن مخالفانن سَرسخت ااِعمالل مجاززااتت، حتّّٰى هستند کسانی که بر ااین
باوورر وو ااعتقاددند که حقوقق جزاا باید اازز مجموعۀ علومم حذفف شودد وو قاضیانن مسند
خودد رراا به ررووااننپزشکانن وو ززندااننبانانن جایی خویش رراا به پرستارراانن ووااگذاارر نمایند تا
ددوواا وو ددررمانن بزهکارراانن جاییگُزین کیفر وو مجاززااتی گردددد که نسبت به آآنانن ااعمالل

میشودد.
ددرر ااینجا ناگفته نماند که ااین گفتارر حضرتت عبداالبهاءء که میفرمایند: "بسیارر
تخیّالتت وو تصوّررااتت عالیه هست، اامّا قابل ااجراا نیست"، ااشاررهه به ااین گونه اافکارر
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وو باووررها وو نظرگاهههایی آآررماننگونه وو تخیّلی وو غیرعملی آآنن ددسته اازز جرممشناسانن وو
جامعهشناسانن وو مُصلحانی ااست که شرحح آآنن ددرر باال گفته آآمد.

مسئلۀ ددوومم – ددرر باررۀۀ ااینکه به فرموددۀۀ آآنن حضرتت: "شخص ... حقّ اانتقامم نداارردد،
بلکه عفو وو سماحح الززمم ... اامّا هیأتت ااجتماعیّه باید ظالم وو قاتل وو ضارربب رراا
قصاصص نمایند تا ررددعع وو منع حاصل گردددد که ددیگراانن متجاسر به جرمم نشوند ...

هیأتت ااجتماعیّه حقّ محافظه وو حقّ مداافعه دداارردد". 
ددرر ااین مقالل مراادد حضرتت عبداالبهاءء ااین ااست که اانسانن حقّ اانتقامم شخصی
نداارردد، ززیراا اانتقامم کردداارریی نکوهیدهه وو ناپسند ااست.  ااگر ززید پسر عمروو رراا بِِکُُشََد،
عمروو حقّ نداارردد پسر ززید رراا بُکُُشََد، چنانچه بِِکُُشََد اانتقامم ااست؛ بلکه باید
برعکس عمل وو ررفتارر کند، یعنی عفو وو گذشت کند وو ااگر بتوااند یارریی وو کمکی
هم به شخص ستمگر بنماید.  ااین گونه کردداارر، شایسته وو سزااوواارر اانسانن ااست، ززیراا
اازز اانتقامم براایی اانسانن، چه نتیجه وو ثمریی ببارر آآید؟  هر ددوو عمل یکی ااست.  ااگر
ناپسند ااست، هر ددوو ناپسند ااست.  ددرر ااینجا تنها تفاووتت، ززمانن ااررتکابب جرمم

ااست.
ناگفته نماند که خودد عفو وو گذشت اازز سویی شاکی یا مدّّعی خصوصی ستمررفته،
میتوااند مآالً ددررسس عبرتی براایی متعدّّیی ستمکرددهه، به شمارر آآید وو به تربیت وو
باززساززیی وو ااصالحح ااوو کمک کند وو ااوو رراا به خودد آآرردد وو اازز کرددۀۀ خویش پشیمانن وو

شرممسارر ساززدد وو ددرر نتیجه اانسانی سر به ررااهه وو ساززگارر به جامعه باززگرددااند.
ددرر ااینجا الززمم به یاددآآوورریی ااست که ددرر پاسخ ددااددههشدهه، ااشاررۀۀ حضرتت عبداالبهاءء به
پند وو ااندررزز حضرتت مسیح مندررجج ددرر بابب پنجم اانجیل متٰى که میفرماید: "هر که
به ررخساررۀۀ تو طپانچه ززند، ددیگریی رراا نیز به سویی ااوو بگردداانن"، حکمتش همانن

ااست که ددرر باال گفته آآمد.
توضیح آآنکه عفو وو گذشت شاکی یا مدّّعی خصوصی ددرر قواانین جزاایی ددرر ااین
ددوورر وو ززمانن، یکی اازز مواارردد وو جهاتت کیفیّاتت مخفّّفه، یعنی تخفیفددهندۀۀ، کیفرها
شمرددهه شدهه که ددرر ااثر آآنن قاضی یا ددااددگاهه میتوااند با ددرر نظر گرفتن مقتضیاتت وو
ااووضاعع وو ااحواالل جرمم ااررتکابی وو شخص مجرمم وو بزهکارر، میزاانن کیفر وو مجاززااتت
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رراا تخفیف ددهد وو یا به مجاززااتی اازز نوعع ددیگر تبدیل نماید که به حالل ااوو مناسبتر
باشد.

بارریی، چنانکه گفته شد، اانسانن حقّ اانتقامم شخصی نداارردد.  اامّا چنانچه ستمررفته
عفو وو گذشت کند وو هیأتت ااجتماعیّه نیز ددرر صوررتت لزوومم کیفر وو مجاززااتت ننماید،
عداالت ررخت بربنددد وو نظامم جامعه ددستخوشش نابسامانی وو لجاممگسیختگی وو
ناهنجارریی گردددد.  اازز ااین رروو براایی برقراارریی نظم جامعه وو حفظ وو حرااست جانن وو
مالل وو حیثیّت اافراادد وو مداافعه اازز حقوقق وو منافع آآنانن وو ااستقراارر عدلل وو دداادد اازز
سویی، وو ررددعع وو منع وو عبرتت وو باززدداارریی وو پیشگیریی اازز ااررتکابب جرمم وو جنایت اازز
سویی ددیگر، هیأتت ااجتماعیّه عهدههدداارر ااین ووظیفه وو مسئولیّت میگردددد وو ااین حقّ
رراا به خودد ااختصاصص میددهد که مجرمین وو بزهکارراانن رراا به کیفر وو مجاززااتت
برساند.  وو ددرر ااین ررهگذرر، هیأتت ااجتماعیّه ددرر ااِعمالل کیفر وو مجاززااتت بیطرفف
ااست، آآهنگ اانتقامم نکند، خشم وو کینهایی نداارردد وو تسکین وو آآرراامش خاطریی

نجوید.

مسئلۀ سومم – ددرر باررۀۀ ااینکه به فرموددۀۀ آآنن حضرتت "هیأتت ااجتماعیّه همیشه ددرر فکر
آآنند که قواانین مجاززااتت رراا محکم نمایند وو ااسبابب قصاصص مهیّا ساززند ... وو منتظر

ووقوعع جرمم شوند.  ااین بسیارر سوءء تأثیر دداارردد".
ددرر ااین کالمم منظورر حضرتت عبداالبهاءء ااین ااست که هیأتت ااجتماعیّه یا جامعه باید
پیوسته ددرر فکر وو ااندیشۀ ااین باشد که جرمی ووااقع نشودد، یعنی ددرر صددد پیشگیریی وو
جلوگیریی اازز ووقوعع جرمم وو جنایت باشد، نه آآنکه همیشه ددرر پی طریقه وو نحوۀۀ کیفر
وو مجاززااتت مجرمین وو بزهکارراانن وو تهیّه وو تدااررکک آآالتت وو ااددووااتت وو ووسائل ااِعمالل
آآنن.  به سخن ددیگر، مباررززهه وو  مقابلۀ جامعه باید علیه جرمم وو ااََعمالل مجرمانه
باشد، نه تنها، علیه مجرمم وو بزهکارر.  اامّا اافسوسس وو ددرریغ که جامعه هموااررهه ددرر فکر
آآنن ااست که قواانین جزاا ترتیب ددهد، ااسبابب وو ووسائل کیفر وو مجاززااتت تهیّه وو
تدااررکک بیند، آآالتت وو ااددووااتت قتل وو شکنجه وو تنبیه فرااهم ساززدد وو ززنداانن وو
تبعیدگاهه اایجادد نماید وو ددرر کمینگاهه ددرر کمین ووقوعع جرمم وو جنایت بنشیند.
بیشک چنین ررفتاررهایی خشونتبارر، آآثارر وو نتایج معکوسس ززیاننبارر به بارر آآرردد وو
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ووااکنشهایی نامطلوبب ددررددناکک به همرااهه آآرردد وو سبب تباهی وو فسادد ااخالقق وو
تبدیل ااحواالل وو ااطواارر وو اافزاایش جرأأتت وو جساررتت وو گستاخی مجرمین وو بزهکارراانن

ددرر تکراارر جرمم وو جنایت گردددد.

مسئلۀ چهاررمم – ددرر باررۀۀ ااینکه به فرموددۀۀ آآنن حضرتت: "هیأتت ااجتماعیّه باید شب وو
ررووزز بکوشد وو منتهایی همّت رراا بگمارردد که نفوسس تربیت شوند وو ررووزز برووزز ترقّّی
کنند وو ددرر علومم وو معاررفف توسّع یابند وو کسب فضائل نمایند ... تا جرمم ووااقع

نگردددد".
ددرر ااین سخن قصد حضرتت عبداالبهاءء ااین ااست که سبب وو علّّت ووقوعع جرمم وو
جنایت بیشتر جهل وو نادداانی ااست وو ددرر نتیجه، ااِعمالل کیفر وو مجاززااتت به تنهایی،
مانع وو ررااددعع وو بازز ددااررندۀۀ ووقوعع جرمم وو بِِزِِهه نیست.  اازز ااین رروو جامعه باید عالجج
ووااقعه رراا قبل اازز ووقوعع کند وو نوششدداارروو رراا پیش اازز مرگگ برساند.  یعنی، با تمامم
قوٰى سعی وو کوشش وو تالشش نماید تا اافراادد تربیت شوند وو تحصیل دداانش وو علومم
وو معاررفف کنند وو کسب آآدداابب وو ااخالقق وو فضائل نمایند تا اازز ااررتکابب جرمم وو
جنایت ددوورریی وو ااجتنابب ووررززند.  ااگر جامعه ددرر آآموززشش وو پرووررشش عمومم بکوشد وو
ددرر ااززددیادد سطح سواادد وو معاررفف وو علومم وو فنونن سعی وو ااهتمامم ووررززدد، ااددررااکاتت وو
گاهیهایی اافراادد اافزاایش یابد، ااخالقق وو ررووحیّاتت تعدیل گردددد، عاددااتت وو ررسومم، آآ
پسندیدهه وو نیکو شودد وو ددرر نتیجه، ددرر همۀ مرااتب کماالتت اانسانی، چه اازز نظر
ماددّیی وو جسمانی وو چه اازز جنبۀ ااخالقی وو معنویی پیشرفت وو ترقّّی حاصل گردددد،
آآنن هنگامم ااست که نفس ااررتکابب جرمم وو گناهه براایی اانسانن ررنج وو عذاابب ووجداانن
باشد وو نهایت ددررجۀ کیفر وو مجاززااتت.  ددرر ااین شراایط، بیگمانن شمارر جرمم وو

جنایت کاهش یابد وو اازز میزاانن کیفر وو مجاززااتت هم خودد به خودد کاسته شودد.

یاددددااشتها
معاددلل اانگلیسی برخی اازز ووااژژهههایی حقوقق جزاا االف:

Major Punishmentمجاززااتت ااصلی یا سنگین –
Criminologyجُرممشناسی –
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Penologyکیفرشناسی –
Retributionکیفر، مجاززااتت، تالفی، جبراانن، جزاا –
Revengeاانتقامم، کینهخوااهی، خوننخوااهی –
Deterrenceررددعع، منع، باززدداارریی، جلوگیریی –
Reformationااصالحح، باززساززیی، نوساززیی –
Protectionحفظ، حمایت، صیانت –
Correctionااقدااماتت یا مجاززااتتهایی تأددیبی وو ااصالحی –
Probationتعلیق ااجراایی مجاززااتت یا مجاززااتت تعلیقی –
Paroleآآززااددیی مشرووطط ززنداانی قبل اازز پایانن مدّّتت محکومیت –
Mitigationتخفیف مجاززااتت –

بب: منابع ااستفاددهه
٢۲۵٣۳۵، تألیف ددکتر ررضا مظلومانن، چاپپ سومم، سالل جامعهشناسی کیفریی –١۱

شاهنشاهی، اانتشاررااتت ااقبالل.
٢۲۵٣۳۶، تألیف ددکتر ررضا مظلومانن، چاپپ سومم، سالل حقوقق جزاا وو جرممشناسی –٢۲

گاهه. شاهنشاهی، اانتشاررااتت آآ
، تألیف ددکتر ررضا نورربها، چاپپ چهاررمم، ساللززمینۀ حقوقق جزاایی عمومی –٣۳

 شمسی، کتابخانۀ گنج دداانش.١۱٣۳٧۷٩۹
 لغتنامۀ ددهخداا.–۴
۵– Encyclopedia Americana 1980. 

279


