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  م١٠/٠٤/٢٠٠٨                             محمد قاسم هاشمی
  
 

Rétention de sûreté  
  

  يا پرکاری خالی مجازات اعدام»حبس ايمنی«
 

  آيا جمهوری فرانسه از پرنسيپ های حقوق بشر عدول ورزيده است؟
 

 قسمت دوم
 

ند تا عدم صحت ترجمهء تقدم عده ای از دوستان با ارسال برقنامه ها و تماس تيلفونی ضمن ساير توضيحات خواست
زيستانسياليسم ژان پل سارتر فرانسوی را تشکيل ميدهد توضيح نمايم و من هم  هستی بر چيستی را که روح فلسفهء ا

زير يافتم تا آنرا در اينجا بياورم   :   خود را نا
يا حياتی در خارج از دانشمندان امروزی بخصوص متخصصين علوم فضائی اکثرٌا اين سؤال را مطرح مينمايد که آ

ونه اذهان عامه را متوجهء خويش  نظام شمسی ايکه ما جزئی از آنيم وجود دارد و يا خير؟ نميدانم آنها ميخواهند بدين
نموده به فعاليت های خويش اهميت داده بودجه های فوق العاده را از آن خود سازند؟ و يا اينکه تا حال نتوانسته اند 

ی    داشته و بر محور آن موجود زنده را تشخيص دهند؟تعريف دقيقی از زند
ی و هستی کامل و تفکيک ميان آندو  در مورد اينکه چه موجودی را ميتوان زنده تعريف نمود، بايد شناخت ما از زند

 . دقيق باشد
 . هستی در سرتاپای کائنات در جريان است و هيچ چيزی قادر به آن نيست تا هستی مطلق را احتوا نمايد

ذشت بر آن نيسته ذرد و زمان قادر به   . ستی بر زمان مي
ذرد؟ اين همان تفاوتيست که  شايد سوالی در ذهن خطور نمايد مبنی بر اينکه ما هستيم، پس چرا زمان بر ما مي

ويد  : منصور حالج و شمس تبريزی را از هم جدا ميسازد؛ آنجا که شمس مي
فتیمنصور حالج به حقيقت حق نرسيده بود"١    ر به حقيقت حق رسيده بودی، ان الحق ن  "ی، ا

ونه است  :    هستی دو 
  هستی معلق يا عرضی
  هستی مطلق يا جوهری

يرندهء عرايض خود است و . به اين معنا که جوهر هستی از عرايض آن متفاوت است طوريکه هستی جوهری دربر
يری هستی جوهری را ندارد ز توانائی دربر  . عرايضش هر

   . مطالعه کرد) جوهر هستی و عرايض هستی(تی را بايد در دو مبحث جدا ازهم پس هس
ی شامل مبحث عرايض هستی ميشود نه جوهر آن   . زند

وری متفاوت ازهم  زيريم عرايض هستی را در دو کت برای تشخيص موجود حيه و اطالق صفت زنده بر آن نا
ر قرار باشد فقط  حرکت ر. مطالعه نمائيم ی قرار دهيم و هر موجود محرک را زنده تعريف زيرا، ا ا اساس زند

، چوب، کوه و  زيرا، مطابق به نطريهء البرت انشتين، در جهان . را بايد موجودات زنده خطاب نمائيم... نمائيم، سن
ر ترنی از . و کائنات هيچ چيزی ساکن و غير محرک را نميتوان سراغ نمود فت ا او تا حدی پيش رفت که مي

اه بر اي ذرد و يا اينکه ايست اه مي اهی حرکت مينمايد، هيچ کسی نميتواند صد در صد ادعا نمايد که ترن بر ايست ست
ذرد   .ترن مي

ری وجود  فت دو ترنی را در فضای اليتناهی تصور نمائيد که هيچ ريفرنسی برای تثبيت حرکت يکی بر آندي او مي
ر ترن . نداشته باشد ذرد در حقيقت ترن م" ب"بر ترن " الف"ا پس موقعيت . ذشته است" الف"نيز بر ترن " ب"ي

ری خود مبين  موجوديکه ما آنرا ساکن ميدانيم در فضا تغيير يافته است و تغيير موقعيت از نقطه ای به نقطهء دي
 . بناٌء هيچ موجود ساکنی در نظام کائنات وجود ندارد. حرکت است

فرنسی برای موجودات محرک و ساکن داريم که موقعيت اشيای ساکن نسبت به ولی خوشبختانه ما در زمين خويش ري
ی فقط . آن تغيير نمی يابد و هرآنچه که موقعيتش در مقايسه با آن ريفرنس تغيير يابد، محرک خوانده ميشود اما زند

  . پس سکون و حرکت نميتواند دليلی بر هستی و يا عدم باشد. زمينی نيست
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ی اراېه داد چنين خواهد بودتعريفی که ميتوان    : از زند
رفتن عرايض هستی در چوکات سيستم واحديکه اجزای متشکلهء آن همزمان با ايجاد تنظيم يافته است  . قرار 

  :در اين تعريف سه موضوع از اهميت برخوردارند
    

  : اول عرايض هستی
ذشت زمان نمو ميکند، تغيير ذرد و در اثر    . شکل ميدهد، خشک ميشود و باالخره ميمردزيرا زمان بر آن مي

اه عرايض هستی با جوهر هستی همسری نمايد، در . عرض بنا به محدوديتش نسبت به جوهر مفهوم ميشود هر
ی بنا به خصوصيت محدود به زمانش مفهوم ميشود و  ردد؛ زيرا زند ی نه؛ بلکه هستی مطرح مي انصورت زند

ذرد، چوکا ی را دريده به هستی مطلق رسيده است هرکاه موجوی به زمان ب   .ت زند
  

  : دوم تنظيم در سيستم واحد
ذشت  ی و موجود زنده کافی نيست؛ زيرا جوب نيز در اثر  ولی تنها عرض بودن نسبت به هستی برای تشخيص زند

بی را اما نه سن و نه چو. زمان خشک ميشود، تغيير شکل ميدهد، سن نيز در جريان زمان تغيير شکل ميدهد
ميتوان موجو رنده خواند؛ زيرا، با آنکه وجود آنها مرکب از اتم هايی اند که هرکدام زنده و در حرکت اند؛ ولی بنا به 

باوجود آنکه هر اتم مرکبهء وجود آنها خود . عدم تنظيم آنها در سيستم واحدی نميتوانيم آنها را موجودات زنده بخوانيم
اهست هر. تابع سيستم مختص به خود اند يرند، آن اه مجموع مواد مرکبهء موجودی در چوکات سيستم منظمی قرار 

زمانيکه سيستم تنظيم کنندهء مواد مرکبه از بين رفت، مواد مرکبه هرکدام جدا . که آن موجو را ميتوان زنده خواند
ی خويش ادامه ميدهند و ازهم و در استقالل کامل از سيستمی که آنها را در موجود واحدی قرار داده بود، به زند

ی آنها در چوکات همان سيستم منظمی که اتم ها تابع آنند ادامه می يابد، تغيير شکل ميدهد، ماده به انرژی و  زند
ی در فقدان سيستم مفهوم ميشود؛ در حاليکه اجزای مرکبهء سيستم خود . انرژی به ماده تبديل ميشود پس عدم زند

ونه ميتوان اد. زنده اند  .  عا کرد که عدم در عرايض هستی مفهوم ميشود نه در جوهر هستیبدين
  

  : سوم و باالخره همزمانی ايجاد مواد مرکبه و تشکيل سيستم
باوجوديکه هر سلول مرکبهء وجود آنها از . امروزه ربات های تصنعی توليد شده اند که هرکرام تابع سيستم منظم اند

ر کتلهء واحديکه دست و پای آنها را تشکيل داده است از در تابعيت از . سيستم منظم و واحد ربات تابعيت نميکند م
فرق آنها با موجودات زنده در آنست که مواد متشکلهء اجزای بدن آنها قبل از ايجاد . سيستم واحدی حرکت مينمايند

  . سيستم آنها از آن تابعيت ميکنند، وجود داشته است
فته شد بر می آيد که عرايض   : هستی نيز به دودسته تقسيم ميشونداز آنچه 

ی    عرايض واجد زند
ی   عرايض فاقد زند

فته آمديم خالضه نماېيم، به اين نتيجه ميرسيم که جوهر همه موجودات را هستی جوهری تشکيل داده  ر آنچه را  ا
فته هيچ رابطه ای با آنچه ژان پل سارتر تحت عنوان فل. است و هستی بر همه تقدم دارد زيستانسياليسم اين  سفهء ا

ری نميتوان آنرا سراغ . معرقی نمود، ندارد ونه که در ادبيات فارسی مروج است در هيچ ادبيات دي زيرا هستی به آن
زيستانسی که سارتر از آن ضحبت ميکند و به اشتباه هستی ترجمه شده است، همان تظاهر مادی موجودات . نمود ا

هریتظاهر مادی اش. است نه هستی آنها   .يا در رديف عرايض قرار دارد نه در هستی ج
ذاشته يکی را بر آن  هستی آنست که وجود و ماهيت آن فقط هستی است و نميتوان ميان وجود و ماهيت آن فرق 

ری مقدم و يا مؤخر خواند   . تظاهر مادی و ماهيت آنها فقط در مورد عرايض هستی صادق اند. دي
 

ردي   .م به اصل موضوع مورد بحث خويشحال برمي
 .  در قسمت قبلی به تعريف حق پرداختيم و حق در مقام تحقق و تعريف را از هم تفکيک نموديم

فت که حق هم امتياز است، هم قدرت و هم نظم،  ذشته تذکر يافت، به طور خالصه ميتوان  باتوجه به آنچه در قسمت 
ر امتياز در هر حالت نميتواند حق باشدبا اين تزئيد که حق در هر حالت ميتواند   . امتياز باشد؛ م

 
 حال بايد جرم را شناخت

اين ضوابط ميتوانند ناشی از قوانين موضوعه باشند و . جرم يعنی عملی در تناقض با ضوابط حاکم  در نظام اجتماع
لی باهم منبع حق را تشکيل يا عرف، سنن، رسوم و عنعنات و رويه های پذيرفته شدهء نانوشته که در يک تواميت ک
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  .داده اند
رنه در  فت که جرم تنها و تنها در جوامع تصنعی چون اجتماع بشری مطرح ميشود و  با اين مد نظرداشت ميتوان 
ان و زنبوران عسل جرم نميتواند مفهوم شود و از  نظام طبيعت و در اجتماع موجودات ذاتٌا اجتماعی چون مورچ

يری وسايل يا آنجائيکه حق دراتالفش م صحبت " داشتن"فهوم ميشود، در نظام طبيعت نميتوان از حق به مثابه بکار
  . است" قدرت"و " توانائی"و در يک کالم " حالت"و يا " بودن"کرد؛ بلکه در طبيعت حق همان 

ريکه در عدم تبعيت از ضوابط اجتماعی عملی را در جهت خالف انتظار جامعه  پس مجرم يعنی شخص عصيان
  . مرتکب ميشود

ری از دل اجتماع برخيزد تا مناسبات غير عادالنهء حاکم را براندازد و در صدد آن  ولی، بعضٌا می شود عصيان
ر حقيقت حق باشد، جانشين نظام موجود نمايد در اينصورت، با توجه به تعريف . باشد تا نظام بهتری را که بيان

 . ين عمل را جرم تلقی نموده با آن برخورد نمودنميتوان ا) قرار دادن هرچيز در جايش(عدالت 
وجود دارد که درهردو صورت اجتماع و نظم حاکم بر آن به قربانی کشيده " منفی"و " مثبت"بناٌء دو نوع نقض 

 . ميشود
ضابطه ها در برابر خواست فرد قربانی ميشوند که هدف و منافع بدست آمده منحيث نتايج عمل " نقض منفی"در 

 . ود فرد مرتکب خالصه ميشوندنقض در خ
روهی از افراد قربانی ميشوند که هدف و مناقع حاصله از آن " نقض مثبت"در ضابطه ها در برابر خواست فرد و يا 

ير اند روه خاصی از افراد خالصه نه؛ بلکه همه    . منحيث نتايج عمل در خود فرد و يا 
رهی که نتايج حاصله انقالب خود عمل سرکشی از ضوابط حاکم بر اجتماعست  که به منظور نيل به اهداف فرد و يا 

  .از آن به نفع کل است، به آن توسل ميجويند
از . بناٌء هر عمل ناقض نظم تجاوز به حقيست. هماطوريکه قبٌال به آن اشاره شد، حق در مواردی به مفهوم نظم است
   . سيم بندی نموده اندهمينجاست که حقوق را به دو دستهء حقوق عامه و حقوق خاصه تق

در صورت وقوع جرم سرقت،  مجرم بر عالوهء اعادهء اموال مسروقه و يا جبران خسارهء وارده به متضرر، 
مال مسروقه امتيازيست که تحت عنوان مالک به شخص داده شده است، . بخاطر اخالل نظم عامه نيز مجازات ميشود

 که حق بودنش در تناسب با تشکيل جامعهء بشری مؤخر است؛ زيرا در حاليکه نظم خواست است نه امتياز، خواستی
فت که در نظام طبيعت،  در نظام طبيعت مالکيت خصوصی ای وجود ندارد به همين دليل و با صراحت ميتوان

  . استوار است نه بر حق" زور" مالکيت بر
ردد؛ مثٌال حق بيان، حق تنفس، حق ت   ....وليد مثل، بعضٌا حق به مفهوم توانائی مطرح مي

ونه . حق به مفهوم توانائی، بر خالف حق مالکيت خصوصی، در نظام طبيعت نيز به عنوان حق شناخته ميشود همان
که استفادهء نا سالم از وسايل و امکاناتيکه طبيعت در اختيار بشر قرار داده موجب ايجاد حق تصنعی ای بنام مالکيت 

ی محدوديت آزادی بيان را . نظم حاکم در جامعه را برهم خواهد زدشد، بدون شک عدم محدويت حق بيان نيز  ون چ
ذاشت   . بعدٌا از همين طريق به قضاوت خوانندهء محترم خواهد 

ولی از لحاظ حقوقی جرم دارای .  به هر حال، نقض هر يک از حقوقی که در باال از آنها تذکر به عمل آمد جرم است
  . پذيرفته شدهء بين المللی بر آن جاريستعناصر متشکله بوده و پرنسيپ های 

  :هيچ عملی در فقدان عناصر آتی جرم شناخته نميشود
  

  عنصر معنوی
ر اينکه .عنصر معنوی جرم را قصد و ارده تشکيل ميدهد  به ان مفهوم که هيچ عملی منحيث جرم شناخته نميشود م

رری به شخص ثانی ميرساند نميتوان آنرا  در صورتيکه شخصی در اثز تصادف ض.شخص به آن اراده نموده باشد
منحيث مجرم مواخذه نمود، هرچند سؤال جبران خساره نيز مطرح باشد؛ زيرا در تصادفات قصد جرمی وجود ندارد 

 .و همين فقدان قصد و ارادهء جرمی است که  به عمل خصوصيت تصادف را ميبخشد
  .رق قايلند که توضيح آنرا در اينجا ضروری نميبيمبايد دانست که در علم حقوق ميان اراده و قصد جرمی ف  
  

  عنصر مادی
رديده و جرم . هدف از عنصر مادی جرم آثار مادی و عملی ارادهء جرميست يعنی تا زمانيکه قصد جرمی عملی ن

 .عمٌال واقع نشده باشد نميتوان، تنها با اتکا به موجوديت قصد جرمی شخص را مجرم محسوب نموده، مجازات کرد
يری از وقوع عملی آن بنابر مداخلهء عوامل  مسالهء تشبث به جرم در صورت موجوديت ارادهء جرمی و جلو

ردد    . در اين حالت بيشتر بر قراين شامل در قضيه انکا ميشودکهبيرونی مطرح مي
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  عنصر قانونی

ه و مجازاتی برای آن عنصر قانونی يعنی عملی، قبل از ارتکاب توسط شخصی، در قانون منحيث جرم شناخته شد
 . پيشبينی شده باشد

يعنی تازمانيکه ". قانونيت و يا مشروعيت جرايم و مجازات است"اين عنصر زادهء پرنسيپ پذيرفته شده بين المللی 
رديده باشد، شخص مرتکب عمل مذکور  يک عمل منحيث جرم در قانون پيشبينی و مجازاتی برای آن از قبل تعيين ن

اه اين عمل بعدٌا توسط قانون منحيث جرم پذيرفته شده ومجازاتی برای .  بازپرس قانونی قرار دادرا نميتوان مورد هر
ردد، در انصورت نيز، مطابق پرسيپ پذيرفته شدهء بين المللی  شخص " عدم رجعت قانون با ماقبل"آن نيز معين 

 .متذکره را نميتوان مورد تعقيب جزائی قرار داد
  

رد د که علم حقوق بر عالوهء تعريف، به عناصر متشکلهء جرم نيز پرداخته و انواع جرايم را طوريکه مالحظه مي
به اين مفهوم که علم حقوق . مشخص نموده و آنها را در سه دستهء عمده قباحات، جنحه و جنايت جمعبندی نموده است

تاکنون هيچ دانشمندی به اين در حاليست که . به هرآنچه که به يک عمل خصوصيت جرمی ميبخشد پرداخته است
  .نزاکت آنچه که به مجازات خصوصيت جزائی ميبخشد توجه نکرده و آنرا جستجو ننموده است

  
  ادامه دارد

************************** 
  
  خط سوم ـ تاليف صاحب الزمانی ١

 برابر هم قرار اين موضوع از آنجهت که حافظ شيرازی و شمس تبريزی را در تائيد و رد ادعای منصور حالج در
رفته است)هستی، جهان و بعد پنجم(داده است نيز در همان اثر    . تا حد ممکن مورد تحليل قرار 

  
 
 


