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Rétention de sûreté 

  يا پرکاری خالی مجازات اعدام»حبس ايمنی«
  آيا جمهوری فرانسه از پرنسيپ های حقوق بشر عدول ورزيده است؟

 
ً حکومت جمهوری فرانسه اخير يزی را تحت عنوان ا رلمان آن کشور به پا" حبس ايمنی" طرح قانون جنجال بران
 . پيشنهاد و راي آنرا دريافت نمود

مطابق به اين قانون، آنعده مجرمين جانی ايکه پس از سپری نمودن مدت حبس خويش خطرناک تلقی شوند، به اين 
  .  توسط آنها متصور باشد، پس از اخذ نظر هيات مؤظف، حبس آنها تمديد ميشود جرممفهوم که امکان ارتکاب مجدد

رديدً اين قانون شامل حال آنعده از جنايتکارانی ميشود که قبالبدينترتيب  .  مجازات اعدام در مورد آنها مطالبه مي
ذارد؛ بلکه خود بر پرنسپ های  تصويب اين قانون نه تنها بر مجازات اعدام منحيث يک ضرورت مهر صحه مي

های پذيرفته شده بين المللی در عرصۀ منعکسه در اعالميۀ جهانی حقوق بشر صدمه وارد نموه و آصول و پرنسيپ 
ذارد   . حقوق و مجازات را زير پا مي

ر قرار بر اين باشد که هرآنچه کشور های غربی به آن مبادرت ميورزند عين حقيقت است و سايرين مکلف اند تا  ا
اه چنين الزامی مطرح نيست،  هر فرد و يا آنرا سرمشق قرار داده و از آن پيروی نمايند، حرفی نيست؛ ولی هر

، در مورد صحت و يا عدم صحت "حق جز يکی نميتواند باشد"روهی از افراد حق دارند تا، متکی به اصل فلسفی 
ر است سؤاالتی را طرح نمايند  .يکی از موضوعاتيکه يکی مناقض آندي

اه الغای مجازات اعدام خود اشتباه بوده باشد، اين اشتباه حيثيت خشت اول را خواهد دا شت که هر تالش بعدی هر
ونه تا به ثريا مرتکب اشباه خواهيم شد  .  نخواهد توانست اشتباۀ خشت اولی را جبران نمايد و بدين

 
برای تثبيت صحت و يا عدم صحت تصميم آخذه مبنی بر لغو مجازات اعدام بايد تاريخچه الغای مجازات اعدام را توام 

رديد، مطالعه نمودبا استدالالتيکه جهت ضرورت لغو مجازات اعد   : ام ارائه مي
 

 و اوايل قرن نزده ١٩ ميالدی به خصوص در زمان انقالب کبير فرانسه، اواسط فرن ١٩٧٠مسالۀ اعدام  تا سالهای 
يز بوداً از جمله مسايل مورد بحث و شديد  .  حساسيت بران

  
  منبع مباحثات 

 

 
 

" سزار بيکاريا"نقالب کبير فرانسه توسط دانشمند ايتالوی بنام مسالۀ الغای مجازات اعدام برای اولين بار در عصر ا
اين کتاب مورد .  انتشار يافت، مطرح شد١٧۶۴که  مخفيانه در " جرايم و مجازات"در کتاب معروفش تحت عنوان 

رفته و ولتر در سال   تفصيالت و ١٧۶۶عالقۀ دانشمندان عصر انقالب کبير فرانسه جون ديدرو و داالمير قرار 
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 . توضيحاتی را در رابطه به جرايم و مجازات منتشر نمود
بخاطر اينکه هيچ مجازاتی عمل خشونت "بيکاريا در طرح خويش بر ارزش استدالل و بشردوستی اصرار داشت  

آميزی فرد و يا افرادی عليۀ يک فرد نباشد، بايد حتمٌا علنی، سريع، تا حد ممکن ماليم، متناسب با جرم مرتکبه و 
انسانها به اساس کدام حق بخود اجازه ميدهند تا همنوع خويش را بکشند؟ : "او ميپرسد". نی شده در قانون باشدپيشبي

   ". واضح است اين آن حقی نيست که قوانين و حاکميت بر آن استوار است
  

ر بتوانم عدم ضرورت و عدم م: "او در ارزيابيهای خود مجازات اعدام را حق ندانسته ميافزايد فيديت اين نوع ا
 ". مجازات را ثابت نمايم، موفقيتی را نصيب جامعۀ بشری نموده ام

 
اهی آخرين مجازات "مبين آنست که " تجارب قرون"او در نهايت به اين نتيجه ميرسد که با در نظرداشت اينکه  هيچ

 و قانونيت هيچ در فضای صلح" نتوانسته است انسان مصمم را از تصميمش بخاطر تخريب اجتماع منصرف کند
  .نظامی ضرورت ندارد تا به مجازات اعدام متوسل شود

رفت   . اما الغای رسمی وعملی مجازات اعدام توسط حکومات مدت زمان طوالنی ايرا دربر 
  :کشور های امريکای مرکزی و جنوبی  
 ١٨۶٣ ونيزويال  در سال ١ 
  ١٨٧٧ کوستاريکا در سال ٢
  ١٩٠٣ پاناما در سال ٣
  ١٩٠۶ر در سال  اکواتو۴

  اولين کشور های اند که مجازات اعدام را ملغا قرار دادند
  : در حاليکه 

  ١٨۶۵ سن مارين در سال ١
  ١٩٢٨ آيسلند در سال ٢
  ١٩٨٧ بعدٌا در سال ١٩۴٩ آلمان در سال ٣
  ١٩۶٩ سن سيژ در سال ۴

ان مجازات اعدام شامل شدند   .اولين کشورهای اروپائی اند که در جمع ملغا کنند
، تعداد کشورهائيکه، تا حال، مجازات اعدام را رسمٌا ٢٠٠١بعد از الغای مجازات اعدام توسط حکومت چيلی در سال 

 .  کشور ميرسد٧۵ملغا قرار داده اند به 
 به صورت ١٧٩۵ اکتوبر سال ٢۶هرچند اين کشور در .  به آنان پيوست١٩٨١جمهوری فرانسه در اکتوبر سال  

ر دوباره در مشروط مجازات اعدام    شامل حقوق جزای فرانسه ١٨٠١ دسامبر سال ٢۵را ملغا قرار داده بود؛ م
 . شد

 دانشمندان فرانسوی در جهت الغای اعدام به مبارزه ادامه دادند که در راس آنها ميتوان از ويکتور ١٩در اواسط قرن 
و نام برد که اشعاری نيز در زمينه سروده است   . هو

ر اين الغا صرفٌا به منظور بدست آوردن نتايج ١٨۴٨حکومت مؤقت سال   فرانسه اشد مجازات را ملغا کرد؛ م
  .سياسی بود

و ١٨۴٨پارلمان فرانسه در سال   تعديالت قانون جزا را، که مجازات اعدام را ملغا قرار ميداد و توسط ويکتور هو
 .   در برابر اسامبلۀ ملی از آن دفاع ميشد،  رد نمود

     
ناخت بهتر معضله، نخست بايد دانست که حق چيست تا بعدٌا از مجازات بتوان صحبت کرد، زيرا هر توبيخ و برای ش

  .مجازات پيامديست از اتالف حقی
ر قرار باشد عدالت را  قبول کنيم، بدون شک جامع ترين و درست ترين تعريف از " قرار دادن هرچيز در جايش" ا

رفتن همه چيز در جايش"حق    .   است"قرار 
برای شناخت بهتر حق، بايد حق را از علم حقوق تفکيک کرد، زيرا علم امريست اکتسابی نه ذاتی؛ به اين معنا که 

  . انسان علم و يا علوم را، پس از تولد و به مرور زمان کسب ميکند
  

ک جمعبندی بنام حقوق که متشکل است از تاريخچه، منابع، تعاريف    و شاخه های مختلف حقوق همه و همه در ي
يرد در حاليکه حق امريست ذاتی که يکجا باوجود و حتی، بنا بر اصل فلسفی . علم حقوق مورد مطالعه قرار مي
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  . ، قبل از حيات و وجود مطرح بحث است"تناسب حکمت با مقصد وجود"
اۀ علم حقوق تعريف نمائيم، حق عبارت از مجموع پرنسيپ هائيست که رواب ر حق را از ديد ط ميان اشخاص را ا

تنظيم مينمايد و عمده ترين منبع آنرا قانون تشکيل ميدهد و يا حق عبارت از امتيازيست که به اساس قانون برای 
ردد   . شخص اعطا مي

  . مطرح است" تحقق"و يا " است"در اين تعاريف، حق در مقام 
رفتن هر چيز در جايش"تعريف  که هرچند چنين مفهوم از حق " بايد"يا " فتعري"، تعريفيست از حق در مقام "قرار 

تبلور " تعريف"يا " بايد"جا ندارد اما در هدف آن همان مفهوم حقی در مقام " بايد"يا " تحقق"در تعريف حقی در مقام 
  . يافته است

ر حق در مقام  يريم، قانون وسيله ای " تحقق"ا را مجموع پرنسيپ ها جهت تامين نظم ميان اشخاص در نظر ب
  . يشود جهت برآوردن مامولی بنام نظمم

رفتن هرچيز در جايش باشد ما برای تعريف و رسيدن به اين هدف به وسايلی . نظم نميتواند چيزی جز قرار 
  : ضرورت داريم که اين وسايل دو دسته اند

 ) تشخيص(ـ وسايل تعريف ١ 
 ) ايجاد(ـ وسايل رسيدن به هدف ٢ 

  . يل مربوط به شناخت حقوسايل تعريف ارتباط دارد به مسا
  . وسايل مختلفی در تشخيص نظم و تعيين هدف وجود دارند که تمامی آنها در معرفت بشری خالصه ميشوند

ويد معرفت و دانش بشری در دو مقام مورد مطالعه است  : طوريکه عبدالکريم سروش مي
ردآوری و مقام قضاوت   . مقام 

ردآوری، محقق تمام معلومات و  نظريات ارائه شده و علوم مرتبط به موضوع مورد بحث را جمع آوری و در مقام 
يرد   .  مسايل مهم و مورد ضرورت را انتخاب و از آنها در مرحلۀ قضاوت کار مي

ی دارد به غنای معلومات جمع بندی شده و اين سلسله با کشف مسايل تازه و انکشاف علوم  پس غنای نظر نهائی بست
  .  دمصرفی، انکشاف می ياب

  .   پس تشخيص ما از مسايل امريست نسبی و اخالقی را در آن راه نيست
  .  ولی نظم و يا حق خود مقاهيمی اند ثابت و اليتغيير

" بايد"رديده اند؛ زيرا وسيلۀ تعيين حقی در مقام " تحقق"و " تعريف"ای بسا اشخاصيکه قربانِی عدم تمايز وسيلۀ 
با اين ....  ، معرفت متغير انسان و برداشت او از حق، قدرت و"تحقق"مقام اخالق است و وسيلۀ تشخيص حقی در 

، قدرت دانست با اين مد نظرداشت که حق "تعريف"، حق و حق را در مقام "تحقق"برداشت ميتوان قدرت را در مقام 
انۀ حق، اعم از از حق    .را ارائه مينمايد" تعريفی"و حق " تحققی"به مثابۀ قدرت مفهوم دو

ری اقدام نمائيم؛ بر اه و براساس معيار های اخالقی تعريف شده اند نبايد از طرق دي ای رسيدن به اهدافيکه از ديد
فت حقی که ما امروز از . بلکه بايد ميان هدف و سيلۀ رسيدن به هدف توافقی وجود داشته باشد به همين علت ميتوان 

؛ يعنی "تحقق"است از " تحققی"است و در يک کالم، " یتحقق"نه؛ بلکه " تعريفی"آن صحبت و دفاع مينمائيم 
 .   همانطوريکه بايد سياسی، بايد اخالقی نيست، بايد قانونی را نيز نميتوان بايد اخالقی دانست

با توجه به اين مطلب که نظم در طبيعت موجود است و قوانين جهت تامين اين نظم هم همان قوانين نانوشتۀ طبيعی  
موع صالحيت هائيست که اجزای طبيعت بنا به خصوصيات وجود خويش واجد آنهاست، سؤالی بايد اند و حق هم مج

ر مقدم است؟ ردد مبنی براينکه کداميک از نظام و حق نسبت به آندي   طرح 
ردد که قبل از ايجاد نظام نقش و يا تاثيری که يک جزء در  ر به ايجاد نظمی در يک سيستم دقت نمائيم، مالحظه مي ا

ر قرار باشد پرزه ايرا برای يک ماشين طراحی نمائيم، قبل از س ردد؛ مثٌال ا يستم بازی خواهد نمود بايد مشخص 
  .  توليد و قرار دادن آن در سيستم ماشين بايد ضرورت و نقش پرزۀ متذکره را در ماشين مشخص نمود

الحيت و يا حق جزء در کلی بنام سيستم نقش و تاثيری را که يک جزء در يک سيستم بازی مينمايد ميتوان بنام ص
  .  دانست

" وسيلۀ تعريف"ولی نبايد اين نقش را به عنوان وجيبه در نظر داشت؛ زيرا؛ با در نظرداشت اينکه قانون در دو مقام 
 .  قابل مطالعه است، در اين حالت الزام اجرای امری نه بلکه توان اجراء مطرح است" وسيلۀ تحقق"و 

  
اهی حق را به عنوان قدرت تعريف نموده اند، قدرت و توانيکه خالق به مخلوق اعطا مينمايد؛ انجنير به همين لحاظ  

رفته و بعدٌا به توليد آنها دست يازيده  يا طراح ماشينی برای اجزای ماشين منحيث يک کل توانائی های را در نظر 
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  ".   ودتناسب حکمت و مقصد وج"يعنی با توجه به همان اصل فلسفی .  است
 و در فرهن شرق با )١(قدرت کل  از همينجاست که در فرهن غرب، خداوند را منحيث خالق جهان با صفت

  .  ميشناسند حق صفت
حق در . حيات است نه عين و اساس آن جزء پس حق.  حق داشتن يعنی برخوردار بودن.  حق داشتن است نه بودن

 .   بودنش موجود و در فقدانش مفهوم است
  
يری وسايل بودنب   . حالت در بودنش مطرح است و حق در اتالفش. ودن حالت است و داشتن بکار

فت که هستی باالتر از صفت خداوند است و در ذاتش تقرب ميکند؛ در حاليکه حق، از آنجائيکه فقط در  پس ميتوان 
ردد، صفت اوست   . حالت اتالف مطرح مي

 )٢( .است بر تظاهر مادی وجودحق هدف است و وجيبه وسيله؛ پس حق مقدم 
 . وجود همراه و يکجا با وجيبه ايجاد ميشود؛ در حاليکه حق نسبت به تظاهر مادی وجود تقدم دارد

 
  ادامه دارد

***********  
 )١( 

TOUTES-PUISSANCES    
 
ود يک را شکلی دارای بعد صفری، خط را منحيث شکل و يا موج" نقطه"در بحث مربوط به ابعاد فيزيکی  )٢(

بعدی، سطح بدون عمق و ضخامت را دو بعدی و مکعب را منحيث شکل سه بعدی ميشناسند، زمان به مثايۀ بعد 
  .چهارمی بعد ها توسط البرت انشتين شامل فيزيک شد

که هيچ " هستی جوهری"استفاده شود؛زيرا" وجود"به جای کلمۀ " تظاهر وجود"اينجا ترجيح داده شده است تا 
انه دانشمندی اعم را، ايده آليست و رئاليست نميتوانند، همجون نقطه، وجود آنرا انکار نمايند، از ابعاد چهار  از مادي
ليسی و فرانسوی و عقيدۀ ژان پل سارتر به . فراتر ميرود با در نظرداشت فقدان معادل کلمۀ هستی در زبانهای ان
تباه که در مورد مفصٌال در هستی، جهان و بعد پنجم که ترجمه ايست اش" تقدم هستی اشيا بر چيستی آنها"ماترياليسم 

عالوتٌا اين کتاب که يک اثر علمی خواهد بود معمای افزايش و کاهش سرعت سفينه های . آمادۀ چاپ است نوشته ام
فت   .فضائی در نزديکی جاذبۀ سيارۀ زمين را نيز تا حد توان پاسخ خواهد 

  
************ 

 


