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      اودو ِشِفـر
 منعقـد اّولين کنفرانس اروپايی بهائی در خصوص حقوق و نظم بين المللی

 در دوپورت هلند؛ نشر مؤّسسهء ملـّی مطبوعات ١٩٩۵ ژوئن ٨-١١شده در 
مه از آلمانی به انگليسی توّسط دکتر جرالدين ترج (١٩٩۶امری، لندن، 

 ) ترجمه از انگليسی به فارسی توّسط فاروق ايزدی نيا–شوکلت 
 

       مقّدمه
 دربارهء بحران حقوق

، ١سقـوط نظم کهن و استقـرار نظمی نوين که بيش از صد سال قـبل توّسط حضرت بهاءاللـّه پيش بينی شد
فساد ارزشهای اخالقی، که با سرعـتی .   انسانی اکنون با آن مواجه می باشدواقعه ای مصيبت بار است که عالم

خيره کننده و خارق العاده دارد صورت می گيرد، هر آنچه  را که زمانی محکم و متقـن به نظر می رسيد، احاطه 
اء طبيعی به  و کنار گذاشتن امور ماور٢"سستی ارکان دين"در تحليل نهائی، اين جريان ناشی از .  کرده است

سراج " و ٣"سواد نحاس امم را اخذ نموده"حضرت بهاءاللـّه هشدار دادند که .  طور کامل از جامعه می باشد
نّير عدل و انصاف و آفتاب امن و اطمينان از نور "مستور مانده که نتايج آن جز اين نخواهد بود که " دين

بلند دين کاست بر غفلت اشرار افزود و نتيجه باالخره هرج براستی می گويم آنچه از مقام " و اين که ٤".بازمانند
 ٥".و مرج است

اگر ريشه های آن از اين زمين بيرون .  ظهور الهی عبارت از ارضی بود که مدنيت در آن رشد کرد
ث ديگر از هر آنچه که می توان به آن متـّکی بود و تشّب.  کشيده شود، ديگر نه استحکامی دارد، نه نقطهء اّتکايی

 . خود را از دست می دهد٦یعروة الوثقاُجست محروم می شود و 
به اين .  اين فساد سيستم ارزشی مسلـّمًا متضمن اثراتی بر حقوق می باشد که بخشی از نظام اخالقی است

ترتيب، ما با بحران حقوق، بخصوص حقوق جزا، روبرو هستيم، چه که تّکيه گاهش در قضايا و مواضيع ماوراء 
اين بحران، که در تحقـّق گرايی .   است٧را از دست داد و اينک صرفًا مبتنی بر سودگرايی و سودمداریطبيعی 
 که صرفًا بر پايهء واقعيت مثبت، قابل مشاهده و علمی استوار می باشد،  ظاهر می شود،  امر حقوق را از ٨قانونی

ی صرفًا سودمدارانه؛ در شّکاکيت و عصيان يعنی  در رويهء قضاي: هرگونه مفاهيم اخالقی بالمّره زدوده است
؛ در زوال آگاهی حقوقی مردم، و فساد حّس عدالت و بی عدالتی؛ و باالخره در شيوع جرم وجنايت ٩نسبت به قانون

 .در جميع طبقات جامعه و ناتوانی قّوهء قضايی در بسياری از کشورها
انصاف کمياب و عدل : "گونه توصيف فرمودندحضرت بهاءاللـّه اين بحران حقوق و قانون را اعالم و اين

مقامِ  حارس و حافظ، سارق قائم، مکانِ  امين، خائن .  نّير عدل مستور، آفتاب انصاف خلف سحاب"، ...١٠"مفقود
، ١٢"...امروز نالهء عـدل بلند و حنين انـصاف مرتفع و دود تيرهء ستم عالم وامم را احاطه نموده"، ...١١"جالس؛

تأکيد دارند، تلويحًا به قانون " عدل و انصاف"  هر زمان که حضرت بهاءاللـّه بر ١٣"و َايَن الُمنِصـف؟َايَن العادل "
، دارای ارتباط دوجانبه ١٤و حقوق اشاره می کنند، زيرا عدالت و قانون، همانطور که ارسطو خاطر نشان کرده

 .هستند
 

 ١٥جنايت و مکافات در فلسفهء حقوق
ز مجازات و مکافات، موضـوعی برای فالسفه، الهيون و حقوقدانان بوده، و از قديم االّيام، مقصود ا
 نظريهء اّول گويد که مقصود از مجازات ١٦:دو نظريهء بنيادی وجود دارد.  نظريه های متفاوتی پديد آمده است

د خصوصيت هر دو نظريه در قواعـد و ضوابط التين وجو.  است ممانعتقصاص است و نظريهء دوم گويد که  
 :دارد
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 نظريه های مربوط به مجازات
 

      اصل غير روحانی    اصل ماوراء طبيعی  
            سودمداری             عدالت   

 
 

 Punitur ne peccetur                                                punitur quia peccatum est 
 

 )اصل قصاص(
 
 
 

 دف از مجازات     ه     هدف از مجازات  
         ممانعت بوسيلهء        

 
 

 بازپروری خاطی  ممانعت عمومی   کيفر   قصاص 
 

 
 

١ Punitar quia peccatum est" :در اينجا ."  مجازات بايد إعمال گردد، زيرا جرمی واقع شده است
ست که ارتکاب شده، مجازات عـبارت از قصاص است؛ عـبارت از جبران شّری ا.  نظريه متوّجه گذشته است

.جبران تخطـّی از قانون است

-

١٧

جان : "، در کتاب عهد عتيق مشاهده می شود١٨تعريف کالسيک برای اين اصل، يعـنی قانون قصاص
و چشم بعـوض چشم و دندان به عـوض دندان و دست بعـوض دست و پا بعـوض پا و داغ بعـوض داغ و ... بعـوض جان 

 و تا زمان عصر ٢٠ در قانون روم نـيـز مجازات عـبارت از قصاص بود١٩".لطمهزخم بعـوض زخم و لطمه بعـوض 
إعمال مجازات بنا به مفهومی که در حکومت .  روشنگری اروپا همين امر به عنوان هدف از مجازات متداول بود

 آکوئيناسسنت توماس.   مستفاد ميشود، تنها به وسيلهء مقامات روحانی و دينی مشروعـيت می يابد٢١دين ساالری
  پيروان نهضت اصالحات دينی نيز ٢٣. إعمال مجازات مجرم توّسط مقامات قانونی غـير روحانی را توجيه نمود٢٢

بنا به گفتهء مارتين لوتر، دولت .  با ارجاع به ارادهء الهی، مجازات إعمال شده توّسط حکومت را توجيه کردند
شده و مأموريت او صيانت از نيکوکاران در مقابل  است که حارس عدالت تعيين ٢٤"عامل و نمايندهء خدا"

  اين مورد شامل حّق تصميم گيری در مورد مرگ ٢٥.بدکاران، منع کردن آنان و خاتمه دادن به اقدامات ايشان است
:مجازات مرگ را توجيه ميکند)  سفر پيدايش٩ از باب ۶با اشاره به آيهء (به اين لحاظ، لوتر .  و زندگی می شود

مقاماتی که از اين مأموريت عدول 27 ."ه خون انسانی را بريزد، خون او بايد توّسط انسانی ريخته شودکسی ک "٢٦
 ٢٨.نمايند به صورت کسانی مشاهده می شوند که از عدالت تخّطی کرده  و خود را عنداللـّه گناهگار کرده اند

 ٢٩اند عبارتند از امانوئل کانتفالسفه ای که از بنياد از نظريهء قصاص حمايت کرده آن را تدوين نموده 
 تنها به اين علـّت که مرتکب جرم شده،بايد هميشه بر مجرم، "بنا به گفتهء کانت، مجازات .  ٣٠و فردريش هگل

زيرا اگر عدالت ملغی شود، ديگر هيچ ارزشی در زندگی انسان بر وجه ارض وجود نخواهد ... اعمال گردد
عدالت است، که ورای جميع اهداف سودمدارانه می باشد؛ مجازات   در نظر کانت، مجازات مقتضای ٣١."داشت

٣٣. و جوهر عدالت خود را در آن نشان می دهد و به ظهور می رساند٣٢."ضرورت قطعی دارد"

گوته اين نظريه را که مکافات دارای مبنی و بنياد ماوراء طبيعی و هدف از آن کيفـر دادن شرير و 
 در مقابل تالش ٣٥، مارگريت٣٤فاوستدر صحنهء معروف زندان :  ه استتبهکار می باشد، به شعر در آورد

او مکافات .  فاوست برای نجات او مقاومت می کند، زيرا فرارش به نظر او گريزی شايان شماتت از عدالت است
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ه خير، رئيس، تو اين حق را از کجا آورده ای؟ از کجا دارای قدرت شد: "می پذيرد" نجات می دهد"را که او را 
 ."ای مکافات خدايی، خودم را به تو سپرده ام... ای که مرا به مرگ شبانه رهنمون شوی؟ 

 قرن بيستم از قصاص و کيفـر به عـنوان هدف اّوليهء ۶٠ تا دههء ٣٧ و پروتستان٣٦الهيات کاتوليک
داف تکميلی ساير موارد مانند ممانعت از ارتکاب جرم و اصالح مجرم به عنوان اه.  مجازات حمايت می کردند

 .پذيرفته شدند
 

 ٣٨ ضابطهء ديگر، که ممانعت از ارتکاب جرم را هـدف از مـجازات تلقـّی می کند، به افالطون و ِسـِنـکا-٢
هيچ فرد خردمندی چون جرمی اتـّفاق افـتاده به مجازات اقدام نمی کند، بلکه برای آن که اتـّفاق نيفـتد : "برميگردد

هدف از مجازات عـبارت از ممانعت از ارتکاب .  اينجا، ديدگاه متوّجه آينده است  در ٣٩."به آن دست می زند 
اين ممانعت بايد از طرفی با عامل بازدارندگی، منبعث از شرايط و .  جرايم و مجازات اقدامی پيشگيرانه است

 .ملی گرددقـيود کيفـری و از طرف ديگر با اصالح فرد بزهکار، با سازگار کردن مجّدد او با جامعه، ع
، در زمان حقوق طبيعی و روشنگری ٤٠اين نظريه، که می توان سابقهء آن را تا حقوق روم پيگيری نمود

اهداف ممانعت کلـّی از وقوع جرم و سازگار کردن مجّدد خاطی با جامعه مبتنی بر فرضيات .  بسط و توسعه يافت
توّجه از اصل ماوراء طبيعی عدالت به اصول عطف .  ماوراء طبيعی نيست بلکه صرفًا بر پايهء سودمندی است

سودمداری منطبق با نظريه های روشنگری اروپايی بود، که هدف آن جداسازی تدريجی و پيشروانهء دين از دنيا 
، ٤٤، مونتسکيو٤٣، توماسيوس٤٢، ساموئل پوفندورف٤١نمايندگان اين نظريه فالسفه ای چون هوگو گروتيوس.  بود
 ٤٧. بودند٤٦ و بکاريا٤٥ولتر

.  امروزه  حقوق جزا در ممالک غربی، ُبعد ماوراء طبيعی خود را از دست داده و سودمدارانه شده است
مثًال، قانون جزای .  قصاص و کيفـر به عنوان اهداف مجازات بالمّره در حقوق جزای نوين از ميان رفته اند

ه عـنوان بقايای خشونت و سختگيری غـير  المان هيچ اشاره ای به آنها ندارد، و جرم شناسان نوين آنهارا ب١٩٧٠
  در زمرهء اهداف سودمدارانهء مجازات، روز به روز شّک و ترديد بيشتری ٤٨.انسانی  عصر بربريت می شناسند

ابراز ترديد می شود که آيا مجازات و حقوق جزا دارای تأثير .  نسبت به بازدارندگی کلـّی حاصل می شود
ين عقيدهء جـزمی غـير مذهـبی پديد آمده که بازپروری و سازگار کردن مجّدد خاطی با ا.  بازدارندگی هستند يا خير

ناسازگاری مجازات بايد به خاطی کمک کند تا بر : "اجتماع تنها هدف مشروع برای مجازات يک مجرم است
روز به روز نداهای  معهذا، از آنجا که ميزان وقوع اعـتياد به ارتکاب جرم باال است، ٤٩." خود غـلبه کنداجتماعی

اگر مجازات از اعتياد به ارتکاب جرم ممانعت نکند، .  بيشتری خواهان لغو کامل تمام نظام جزايی و کيفـری است
و به اين ترتيب (می نامند " انحراف اجتماعی"جرم شناسان مترقـّی، که جرم را .  بيفايده است و بايد ُمـلغی گردد
ای برنامهء برچيدن نظام جزائی و جايگزينی  درمان و کمک به مجرم، شعارهايی ، بر)از تقبيح آن اجتناب می کنند

 . را ابداع کرده اند٥٢"نفی داغ بدنامی به کسی زدن" و ٥١"نفی مجازات و تنبيه"، ٥٠"نفی اعالم مجرميت"چون 
ی  تلقـ٥٤ّ"نظامی فريبنده و توّهمی مبتنی بر تعّصب اخالقی"، فيلسوفی که حقوق جزا را ٥٣آرنو پالک

ميکند، و سرسختانه و بدون ادنی انعطافی خواهان لغو حقوق جزا و نظام قضايی است، وقتی که اظهار نظر ذيل 
 :را مطرح می نمايد، بحق استدالل می کند

 
مشهود و مبرهن خواهد شد که گرايش بسياری از تغييراتی که هم اکنون وارد عقايد و آراء حقوق 

اصالح .  ه سوی اين تأثيراست که خود حقوق جزا را لغو نمايندجزا شده و نيز مقـتضيات مجازات ب
طلبانی که مايلند تنبيهات جزائی حکومتی عادالنه تر و انسانی تر شود هنوز از سير گرايش عمومی 

واقعيت منحصر به فرد که قصاص به عنوان دليل مشروعيت بخشنده به مجازات، به .  آگاهی ندارند
حقوق جزای .    نشان می دهـد که عمر حقوق جزا به پايان رسيده استنفع ساير اصول ممنوع شده،

 ٥٥.خالص هميشه قصاص محض بوده است
 

 برخی تفکـّرات کلـّی
حال به بررسی مفاهيم و اشارات جزايی و کيفـری در ظهور حضرت بهاءاللـّه، و چشم انداز حاصل از 

 :يری چنين طرحی، نکات زير را بايد مّد نظر داشتدر تالش برای پيگ.  آن برای حقوق جزای آينده می پردازيم
 

 نظريه های ٥٦اگرچه من در جايگاهی نيستم که سعی کنم شريعت الهی را به زور در بستر پروکراستی -١
تاريخی حقوق جزا جای دهم، اّما جريانات مختلف فکری در زمينهء فلسفهء حقوق چارچوبی فوق العاده 
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حتوای متون مقـّدسه که مرتبط با حقوق هستند و در هيچ نظم عالی برای عرضهء کلـّی و اجمالی م
 .سيستماتيک قرار داده نشده، فـراهم می آورد

ترجمهء موثـّق و معتبر انگليسی کتاب اقدس که .  ما بر قلمروی بکر و دست نخورده قدم می گذاريم -٢
 که عبارات دقـيق   در اختيار قـرار گرفـت، به طوری١٩٩٣دارای حواشی و توضيحات باشد، در سال 

تا آنجا که من اطـّالع دارم، محقـّقـين .  شرايط و قرارهای حقوقی تازه اخيرًا در غرب شناخته شده است
.  زمينه های حقوقی و قانونی هيچ تحقيقی را در زمينهء اين قرارها و شرايط تا کنون انجام نداده اند

اين صرفًا .   نبايد به عنوان نتيجهء نهايی تلقـّی شودبنابراين، استنتاج هايی که در اينجا شده، مسلـّمًا
کوششی ابتدايی برای فراهم آوردن خوراک جهت تفکـّر و نيز ترويج بحث در حلقه های دانشگاهی و 

 .علمی است
شرايط و قـيود کيفـری کتاب اقدس را بايد در اوضاع واحوال آن نوع از جامعهء آينده که حضرت  -٣

هر گونه بحثی در خصوص اين کيفرها را بايد با توّجه به .  رده اند، مالحظه نمودبهاءاللـّه پيش بينی ک
جامعهء بشری به وضع ... برای زمانی نازل گرديده که "اين نکته شروع کرد که احکام مندرج در اين کتاب 

که در  و اقدامات مختلفی در تعليم و تربيت نفوس عليه ارتکاب جرم، ٥٧"ظاهر و پديدار شود... ديگری 
بنابراين پيش بينی شده است که .  بسياری از متون مقّدسهء بهائی مورد تشويق قرار گرفته، عملی گردد

 در بسياری )از اين مجازاتها(عالم انسانی به نقطهء کمالی رفيع تر از زمان کنونی خواهد رسيد و صرفًا خوف "
 ٥٨".از موارد برای حفظ جامعه از قانون شکنی، کافی خواهد بود

، غيبت و افترا بکلـّی ٥٩که قتل، زنا١٩ شرايط و قـيود کتاب اقدس مربوط به اقدامات بزهکاری را در بند  -٤
، که تبعيد و حبس و در مرتبهء سوم ۴۵، که برای زانی جريمه ای تجويز گرديده؛ بند ۴٩نهی شده؛ بند 

ات مرگ برای نفوسی ، که مجاز۶٢ و بند ٦٠رسوا کردن شخص به عنوان مجازات سرقـت تعيين گرديده
که عمدًا خانه ای را به آتش می کشند يا متعّمدًا نفس ديگری را به قـتل می رسانند تجويز گرديده، بايد 

 .مجازات مرگ را می توان به حبس ابد تقليل وتخفـيف داد.  يافت
 

 ٦٢ و برای برخی روابط جنسی٦١به ساير مجازاتها، مانند مجازات لطمه زدن و مجروح کردن کسی
اينها و ساير شرايط حقوق جزاء به تشريع تکميلی بيت العدل اعظم محّول شده .  اشاره شده اّما تصريح نشده است

و بنا بر اين ممکن است به مرور زمان تغيير يابد، زيرا بيت العدل اعظم مختار است احکام تشريعی خود را (است 
.    ماهيت مبهم متون نازله بالترديد عمدی است٦٣. شودخصوصيات جرائم حقوقی بايد دقـيقًا تعريف).  نسخ نمايد

، معتبر ٦٤اين مقّررات برای مّدت زمانی طوالنی، تا ظهور بعدی که قبل از سپری شدن هزار سال واقع نخواهد شد
تثبيت شرايط دقـيق حقـوق جزايی و کيفری توّسط بيت العدل اعظم، که می تواند اين معيارها و ضوابط را .  است
يير شرايط و مقتضيات هر عصری تنظيم و تعديل نمايد، تضمين می کند که احکام الهی انعطاف پذير باقی با تغ
 ٦٥.ميماند

 

 چشم اندازهای حقوق جزايی آينده
 

برای .   برای رستگاری فرد و نيز جامعه است٦٨"صراط مستقيم" و ٦٧" للمتـّقين٦٦ُهدًی"کتاب الهی 
 و از خطا و ٧٠"بند ُملک"، از ٦٩"خاکدان ترابی"رستگاری از قيد اين روح فرد، کتاب خدا عـبارت از نجات و 

جامعه، حکومت و قانون نيز محتاج رستگاری و : اّما، مجموعه آثار الهی دارای ُبعد سياسی نيز هست.  گناه است
لـّه، مانند به اين علـّت، کتاب اقدس، کتاب احکام حضرت بهاءال.  بنابراين دريافت کنندهء فالح و نجاح الهی است

تورات و قرآن، حاوی شرايط و مقّررات کيفـری برای جامعهء آينده، ضوابط و معيارهای اساسی است و به مقام و 
مرتبه ای اشاره دارد که در سلسله مراتب ارزشها به عواملی چون زندگی، ازدواج، اموال و غيره اختصاص يافـته 

 معّين است که اصل و جوهـر حقوق جزای آتيه می باشد و اين اصول و ضوابط تنها مبّين بعضی نکات.  است
بعالوه، در سراسر .  جزئيات آن برای تشريع تکميلی توّسط بيت العدل اعظم در زمان آينده، باز گذاشته شده است

آثار بهائی نقاط آغار برای تفکـّرات کالمی و عـقـيدتی در اين خصوص و نيز بيانات صريح و آشکار پراکنده ای 
 موردعـلل عميق تر جرم و جنايت و هدف از مجازات مشاهده می شود که مّد نظر قرار دادن آنها برای درک در

اين امر، با توّجه به اين واقعيت .  نظريه های فلسفی زيربنای شرايط و مقـّررات کيفـری ضروری و اساسی است
، و )٧١ حبس ابد برای قتل نفس و حريق عمدیمجازات اعدام يا(با مجازاتهای مطلق آنها [که اين قوانين کيفری، 
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 تضاّد کامل با مفاهـيم کيفـری نوين غربی و نظريه های جرم شناسان مترّقی ]٧٢رسوا کردن سارق در مرتبهء ثالث
 .دارند، بسيار ضروری است

بخشهای زير به مسائل بنيادی حقـوق جـزا و مجازات کيفـری و وجوه کالمی و الهيات بزهکاری و 
 . جرم مربوط می شودارتکاب

 
 بزهکاری به عـنوان عاملی در جامعه

ملکوت "بر خالف انتظاراتی که گاهی اوقات در دو آئين يهودی و مسيحی مطرح می گردد که  ساکنين 
، حضرت بهاءاللـّه پيش بينی می فرمايند که حتـّی در زمان ٧٤ تنها مالئکه خواهـند بود٧٣"الهی بر وجـه ارض

عصر ظهور موعـود، شّر و شرارت به طور کامل از وجه ارض زدوده نخواهد شد؛ اّما، ، يعنی "صلح اعظم"
مقّر عرش "ُسلطه و غـلبهء خود را از دست خواهد داد و به امری استثنايی مبّدل خواهد شد به طوری که زمين 

 وجود حقوق جزا هميشه نفوسی خواهند بود که مرتکب جرائمی خواهند شد؛ مسلـّمًا نفس.   خواهد شد٧٥"عزازيل
 .در کتاب اقدس، که معيارها و ضوابطش برای جامعهء آينده می باشد، شاهدی بر اين مّدعا است

 
 مسئوليت اخالقی فرد

پيش فرض تمام حقوق جزا جرم و خطا است، و جرم و خطا به نوبهء خود، مسئوليت فرد برای اعمال 
 توان خطاکار تلقـّی کرد که آزادی عمل داشته باشند به مردم را تنها در صورتی می.  خود را بديهی فرض می کند

برخی از مکاتب فکری در علوم انسانی وجود اختيار را انکار می کنند و افراد .  هر ترتيب که بخواهند عمل کنند
بر بشر را در اثر فشارهای بيرونی و سائقه های بنيادی خود آنها، ملزم و مجبور می دانند و لذا معتقدند که آنها 

نتيجهء عـملی چنين بينش جبری عـبارت از انکار خطای .  مبنای اختـيار و ارادهء آزاد خويش عـمل نمی کنند
افراد را نمی توان مسئول اعمال آنها دانست و به اين ترتيب آنها از لحاظ اخالقی بی گناه تلقـّی .  شخصی است

  در ٧٦.ن خانواده، مدرسه يا جامعه قلمداد می گردد؛ مقّصر اصلی در تمام اعمال فرد،  ساختارهايی چو.ميشوند
 .نتيجه، نمايندگان مکاتب جبری روانشناسی حّق حکومت برای إعمال مجازات را زير سؤال می برند

از ميان جميع .  برعکس، حضرت بـهاءاللـّه، افـراد بشر را موجوداتی مسئول  توصيف می کنند
 ٧٨، او قّوت بر اعمال خير و شّر هـر دو دارد،٧٧ اسير طبيعت نيستمخلوقات، تنها انسان است که مختار است و
  به اين ترتيب، اختيار و ارادهء آزاد يکی از شرايط اساسی و بنيادی ٧٩.امکان انتخاب بين عدالت و بيعدالتی دارد

هر "لذا، هر شخصی در مورد اعمال خود و .   است٨٠شروط انسان بودنمردم شناسی، يکی از اجزاء متشکـّلهء 
مسئوليت اساسی فرد .  ، در مقابل خداوند مسئول است٨٢ و مسلـّمًا حتـّی در مورد افکار خويش٨١"سخن باطل

ممکن است در اثر شرايط نامطلوب روانی يا جسمانی  تضعيف گردد، اّما نقص شخصيتی که به جرم و بزه منجر 
 . استمی شود، بيماری نيست؛ هر فردی در قبال اينگونه امور قطعًا مسئول

 
 مسئوليت حکومت

حضرت بهاءاللـّه قّوهء غير مذهبی و .  تعاليم بهائی مفهومی دين ساالری از حکومت را بيان می کند
سالطـيـن مظاهر قدرت و رفعـت و عـظمت الهی بوده و : "مرجعـيت کيفـری حکومت را مشروعـيت می بخشند

، تأييد می فرمايند که جميع قوا ٨٤ در ساير صحف مقّدسه  حضرت بهاءاللـّه با اشاره به آيات و بياناتی٨٣".هستند
خداوند  به دستهای آنها .   در ميان نوع بشر باشند٨٦"مظاهر العـدل" است و سالطين و امرا بايد ٨٥"ِمـن عنداللـّه"
، و اين ٨٨"تحکموا بينهم بالحّق و تأخذوا حّق المظلوم عن هؤالء الظـّالمين" تا آن که آنها ٨٧"قد أودع زمام الخلق"

 ٨٩.وظيفه ای است که آنها نزد خداوند مسئول انجام دادن آن هستند
 

 ٩٠اساس و بنياد قدرت دنيوی عدالت است
 ٩٢ و بنا به روايات اسالمی از سجايای مهدی٩١عـدل، که بنا به سّنت و روايت يهود، صفـت مسيح موعود

ساسی است که نظم جهانی حضرت عدالت، قانون ونظم، ا.  است، ارزش اصلی و بنيادی قدرت دنيوی است
" برپا"آن دو " خيمهء نظم عالم به"است که " دو ستون"جوهر عدالت در .  بهاءاللـّه بر پايهء آن استقرار می يابد

؛ اين اصل اساس و بنيادی است که نظم در جهان مبتنی بر ٩٣"مجازات و مکافات"اين دو ستون عبارتند از .  است
 مستلزم آن است که برای ٩٤عدالت.  سطح ماوراء طبيعی باشد يا در سطح امور دنيویآن است، اعم از اين که در 

برعکس، توجيه برای إعمال مجازات اين است که جرم و .  جرم و بزهی که واقع شده مجازاتی إعمال گردد
نه است که به اين ترتيب، هـدف اّوليه مجازات عـبارت از قـصاص برای عـملی غـيرعادال.  خطايی واقع شده باشد
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 حکم جزای کتاب اقدس ٩٦  خصوصيت قصاصِ ٩٥.واقع گرديده، يعنی کيفر مرتکب برای عمل نادرست او است
با امکان جايگزينی (در اين واقعيت مشهود است که حکم مزبور مجازات مرگ را برای قـتل و حريق عـمدی 

به اين .  اندن او عـملی می شود، و مجازات مرگ برای مرتکب حريق عمدی با سوز٩٧تجويز ميکند) حبس ابد
ترتيب مقامی که مجازات به دست آورده جايگاهی مطلق است نه نسبی، و تنها به مالحظات سودمدارانه متوّجه 

 .است
طـبـق تئـوری های کانت و هگـل، اين تثبيت قـانون جزا در اصل ماوراء طبيعی عدالت، اهداف 

  و حفظ هيأت اجتماعـيه نيز ٩٩"سبب صيانت و حفظ عباد"ازات  مج  ٩٨.سودمدارانهء مجازات را نفی نمی کند
از حيوان دّرنده ترند، از حيوان ظالم ترند، "، زيرا برخی از نفوس ١٠٠"حّق محافظه و حّق مدافعه دارد"ميشود که 

بعضی از بشر گرگ "، ١٠١"از حيوان بدخوترند، از حيوان رذيلترند، سبب اذيت بشرند، سبب نکبت عالم انسانيتند
خونخوارند اگر ببينند که قصاصی در ميدان نيست، از باب محض سرور و فرح و تسلـّی خاطر خود انسان را قتل 

:   بعالوه، هدف از مجازات جلوگيری از وقوع جرم نيز هست که با ممانعت عمومی صورت ميگيرد١٠٢".نمايند
تا ردع و منع حاصل گردد " مجازات کند   جامعه بايد مرتکب را١٠٣".أَخـذَ  کّل طاغ زمام نفسه"باعث می شود که 

  حتـّی مفهوم ممانعت از وقوع جرم به وسيلهء بازپروری و سازگار کردن ١٠٤".که ديگران متجاسر بجرم نشوند
مجازات سارق در : مجّدد شخص بزهکار با اجتماع به عـنوان هـدفی از مجازات را می توان در آثار بهائی يافت

 که به اين ترتيب شخص خاطی از محيط اجتماعی اش خارج می شود و به او ١٠٥ استوهلهء اولی عبارت از تبعيد
فرصتی داده می شود که آغازی جديد داشته باشد، در حالی که رسوا کردن او در مرتبهء ثالث به روشنی و 

 ١٠٦.صراحت برای صيانت جامعه از سارقی سابقه دار است
 

 در خصوص ارتباط بين عدالت و محّبت
، و نيز آنچنان ١٠٧"مقصود از مجازات، انتقام نيست" حضرت عبدالبهاء تأکيد فرموده اند، همانطور که

که غالبًا به آن نسبت می دهـند، نشان دادن احساسات نهانی نفـرت بار و تعّرض و تجاوز نيست؛ بلکه جوهـر و 
، به عنوان داليلی بر ١٠٩، يا تلقـّی مجازات مرگ در فرمان پنجم١٠٨اشاره به موعظهء جبل.  مقـتضای عدالت است

  امر به محّبت ١١٠.عدم اجرای عدالت، خطا  به نظر می رسد، زيرا مخاطب اين فرامين، فرد است، نه حکومت
به قلمرو رابطهء بين افراد مربوط می شود، در حالی که ) با نگرش ذاتی آن به رحمت، شفـقـت و عـفـو(ورزيدن 

، بلکه ١١٢مر موعظهء جبل رهنمودهايی برای اقدام سياسی نيست  اوا١١١.عالم نظم تحت حاکميت اصل عدالت است
  درست همانطور که عدالت بدون محّبت به ظلم و ستم ١١٣.نهايت درجهء اخالقـيات است که فرد رعايت نمايد

 است،  و احساسات صرف ١١٥"باعث تباهی و فروپاشی"، محّبت که عاری از عدالت باشد ١١٤منجر می شود
  آشنايی فزايندهء جوامع غربی با ارزش غيرمذهبی انسانيت   .روپاشی نظم منجر می گردد، و نهايتًا به ف١١٦ميشود

حضرت عبدالبهاء در .  ، مسلـّمًا به اختالل در نظم اجتماعی منجر خواهد شد)با نگرش های ذاتی عـفـو و شفـقـت(
 عدل نيز از صفت " که جواب به نفوسی که در اين زمينه به رحمت الهی اشاره دارند، معترض شده فرمودند

 ١١٧."ربوبيت است
: حضرت بهاءاللـّه در کتاب اقدس بيانی دارند که به نظر می رسد عـليه چنين تمايالتی هـشدار می دهـند

اّياکم أن تأخذکم الّرأفة " و نيز می فرمايند، ١١٨"خذوا سنن اللـّه بايادی القدرة و االقتدار ثّم اترکوا سنن الجاهلين،"
 اين هشداری عليه نخوت و تکّبر انسانی است که – ١١٩". اعملوا ما ُاِمـرُتم به من لدن مشفق رحيمفی دين اللـّه

 .تصّور می کند بيش از خداوند رحمن، از رحمت بهره برده است
 

 ُبعد ماوراء طبيعی
به اين ترتيب، حضرت بهاءاللـّه از اين موضوع حمايت می کنند که جامعه از حقوق جزا که دارای 

ُبعد .  ه های صرفًا سودمدارانه باشد روی برگرداند و به حقوقی که در ماوراءالطـّبيعه تثبيت شده روی آوردانگيز
يعنی آنچه که منطبق (ماوراء طبيعی اين قانون بديهی است؛ از جمله، در اين نکته نهفته است که مجازاتی عادالنه 

طبيعی و کيفـری برای شخـص خـاطی است، که آن را دارای اهـمـّيتی ماوراء ) با قانون الهی إعمال می گردد
.  اگر قاتل را بکشند، اين قتل جزای اوست: "ميپذيرد، زيرا تأثيرات آن به جهان بعد از مرگ نيز کشيده می شود

بعد از قتل، ديگر عدالت الهی جزای ثانی بر او مترتـّب نخواهد کرد، زيرا عـدل الهی قبول نمی نمايد که دو جزا 
 ١٢١".و لکم فی القصاص حياٌة: "  اين اصل ماوراء طبيعی، منطبق با اطمينانی است که قرآن می دهد١٢٠".ندبه بي

لهذا، خاطی می تواند معنا و مفهومی را در مجازات خود درک کند، که مشابه مجازاتی نيست که صرفًا 
استداللی قوی که توّسط مخالفين (حتـّی حکم اعـدامی که به خطا اجرا شود .  با هدف سودمدارانه إعمال می گردد
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 بدترين بی عدالتی که هر فردی بر وجه ارض ممکن است به دست نفوسی که –) مجازات اعدام مطرح می گردد
 با توّجه به اين ُبعد ماوراء طبيعی، خصوصيت جبران ناپذيری کاملش را –مسئول حفظ عدالت هستند متحّمل شود 

م و دانا، که بر نسبيت داوری انسانی واقف است، و بنا براين می داند که خداوند، شارع حکي:  از دست می دهـد
هزاران "چنين خطری وجود دارد، و معهذا، اين مجازات را مقّرر کرده است، از برای نفسی که سهوًا محکوم شده 

ا بدگمانی تعبير و  اين نظريه ای است که نبايد مورد سوء تفاهم واقع شده ب– ١٢٢".برابر در جهان ديگر جبران فرمايد
 .تفسير گردد

 می باشد، ١٢٣اين نظريه که تنها مجازات مشروع عـبارت از  سازگار کردن مجّدد فرد خاطی با اجتماع
موضع بهائی از مفهومی سياسی در امر .  وقتی از اين نقطه نظر مالحظه گردد، انطباقی با تعاليم بهائی ندارد

ت عـمومی و امنيت عاّمهء ناس در مقابل حقـوق فـردی بايد متعادل و بهائی مقتبس است که به وسيلهء آن، مصلح
که او را "باال ببرد " تا به آن حّد "  جامعه نبايد فرد را سرکوب و منکوب نمايد و نيز نبايد او را ١٢٤.متوازن گردد

 ١٢٥".موجودی ضّد اجتماعی  و نفس بدخواه و بدنيتی برای جامعه سازد
 
 خشية اللـّه

 اشاره ميفـرمايند ١٢٦"صيانت و حفظ عباد"لـّه به اجتناب ناپذيری مجازاتهای کيفـری برای حضرت بهاءال
  اّما، ايشان آنها را تنها وسيله ای ظاهری ميدانند ١٢٧".جهان بر هم خوَرد و بنيان حيات انسانی برافتد"که بدون آن 

اّما امری که در ظاهر و باطن : "ناتوانندو می فرمايند که اين مجازاتها برای از بين بردن عـلل بنيادی بزهکاری 
  خشية اللـّه منبعث از ١٢٨".اوست حارس حقيقی و حافظ معنوی.  سبب حفظ و منع است خشية اللـّه بوده و هست

در "مسئوليت روحانی انسان در مقابل خداوند و آگاهی بر اين واقعيت است که جميع اعمال، حتـّی اسرار قلوب 
".تقوم علی  الحساب"ست و فرد مخاطب قرار می گيرد که نهايتًا در مقابل خداوند  ا١٢٩"پيشگاه حضور مشهود

  اين آگاهی، همراه با وجدان، مکانيزمی کنترلی است که انگيزه ای قـوی برای مؤمنين ميباشد که از ارتکاب ١٣٠
وجود نداشته باشد، اعمال شنيعه، حتـّی وقتی که ادنی احتمالی برای کشف خطای آنها و مجازات مترتـّب بر آن 

١٣١.خودداری نمايند

 
 دين و دنيای سياسی

اين نشان دهندهء ُبعد سياسی ديانت، قدرت آن به عنوان عاملی برای استقرار و تثبيت نظم در جهان 
نوريست ُمبين و حصنی " و ١٣٢"سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمينان َمن ِفـی االمکان"زيرا دين .  ميباشد

  از آنجا که سيستم ارزشها، محور و نقطهء اتـّکاء جامعه، در ١٣٣."ی حفظ و آسايش اهل عالماست متين از برا
غـفلت "ديانت تثبيت شده، زوال دين مسلـّمًا به دنبال خود تالشی و فروپاشی نظم اخالقی را موجب خواهد شد، بر 

هرج و "هم گسيختن نظم، ايجاد ، از ١٣٥"انتظام امور"و فتنه انگيزی خواهد افزود، و موجب اختالل در ١٣٤"اشرار
اگر خشية اللـّه انگيزهء واقعی باشد که ما را .  ، و نهايتًا زوال مدنيت و پايان يافتن تمّدن بشر خواهد گشت١٣٦"مرج

، در اين صورت نتيجهء طبيعی و منطقی آن چنان خواهد بود که ١٣٧"به معـروف امر و از منکر نهی نمايد"
، بزهکاری مانند بيماری شايع و واگير در جميع ١٣٨" در اقطار عالم ضعيف شدهفّوه و بنيهء ايمان"امروز که 

به اين ترتيب به نحوی فزاينده مشهود و مبرهن می گردد که بر مسألهء جهانی .  طبقات جامعه در حال انتشار است
وليت غيرماّدی و که جامعه را به بلعيدن در بطن خود تهديد می کند نمی توان بدون توّسل به تعّهد دينی و مسئ

 .ماوراء طبيعی عالم انسانی، فائق آمد
 

 تعليم و تربيت اخالقی
راه حّل در درمان .  به اين ترتيب، حقوق جزا و مقّررات کيفری به خودی خود شفا و درمان نيستند

بيت سالمت تث.  اخالقی جامعه ای نهفـته است که با فقدان قّوهء دفاعی در مقابل هجوم جرم و بزه روبرو می باشد
اخالقی، که تنها موردی می باشد که می تواند تضمين نمايد جرم و بزهکاری به صورت استثناء در آيد، با حکم 

بهائيان معتقـدند که اين تحّول، مانند دگرگونی های گذشتهء عالم انسانی، از .  دولت و حکومت قابل حصول نيست
اءاللـّه نازل شده می تواند حاصل شود که در زمان مقتضی، امری جديد، از کالم جديد الهی که توّسط حضرت به

تنها والدت روحانی عالم انسان می .   است١٤٠"محيی االبدان" خواهد کرد، زيرا اين کالم الهی ١٣٩"بعـث خلق بديع"
تـوانـد موجب آزادی اش از چنگال جرم و جنايت گردد و او را بر هرج و مرجی که امروزه شايع و متداول می 

 .، فائق و غالب گرداندباشد
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کسب فضائل نمايند "تعليم و تربيت اخالقی عالم انسانی که در اثر آن جميع نفوس برانگيخته می شوند که 
جانی سنگدل و .  ، فرايندی درازمّدت است١٤١"و تحصيل آداب کنند و از دّر ندگی اجتناب نمايند تا جرم واقع نشود

وش خود را تغيير دهد که خود او بخواهد متحّول شود، و اين يکی از بيرحم تنها در صورتی می تواند طريق و ر
اّما، برای آن که بيشترين امکان حصول موّفـقـيت .  وظائف دين است که چنين تحّول روحانی را در فرد ايجاد نمايد

زه است هر نوع زيرا شاخه تا تر و تا"فراهم آيد، فرايند تربيت و تعليم شخصيت بايد از اوائل کودکی آغاز شود، 
دارالتـّعليم بايد در ابتداء اوالد را بشرائط دين تعليم دهند تا وعـد و "  بنابراين، ١٤٢".تربيت نمائی تربيت شود

اّما اين توصيه با هشداری " وعـيد مذکور در کتب الهی ايشان را از مناهی منع نمايد و بطراز اوامر مزّين دارد،
  ١٤٣".به تعّصب و حمّيهء جاهليه منجر و منتهی نگردد"ميزانی انجام داد که همراه است که اين کار را بايد به 

بدون انضباط اخالقی و مسئوليت اخالقی نسبت به مرجعيت و مظهر اقـتداری هميشه و همه جا حاضر، يعنی آنچه 
ادن به که در جامعه ای که جميع امور ماوراء طبيعی را رها ساخته،  وجود ندارد، تعليم و تربيت و شکل د

 .شخصيت امکانپذير نيست
قوانين "وقـتی حضرت عـبدالبهاء برای تربيت، انتباه و روحانی کردن فـرد رجحان قائل شده آن را بر 

بدون خوف از زجر و انتقام و قصاص از جرائم اجتناب " برتری می دهـند، به نحوی که ١٤٤"جزائيه و قصاص
، اشارهء ايشان ١٤٧"نفس جرم نزد آنان اعظم عقوبت گردد"و ، ١٤٦"منجذب فضائل عالم انسانی شوند"، ١٤٥"نمايند

شايد به بزهکار معّينی و اقدامات تربيتی مشّخصی که برای بازپروری فرد تقـّبـل می شود نباشد، بلکه اين فرايندی 
ی درازمّدت است که به بازسازی اخالقی جامعه منجر می شود، که مکّمل مجازات است و نبايد آن را جانشينی برا

از آنجا که قوانين جزايی کتاب اقدس به وضعيت آيندهء جامعه مربوط ميشود، بايد در .  مجازات ومکافات شمرد
نظر داشت که در آن موقع، وقتی که جامعهء آتيهء مزبور فرا می رسد، فرايند درازمّدت تربيت اخالقی پيش از آن 

 .به مرحلهء اجرا در آمده است
 

                                                 
لعمری سوف نطوی الّدنيا و مافيها و "، " زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد: " حضرت بهاءاللـّه می فرمايند 1

 )٢٠٠ و ١٣منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللـّه، صفحات " (نبسط بساطًا آخر
 ۴٨ ورق دوم از کلمات فردوسيه، نبذة من تعاليم حضرة بهاءاللـّه، ص 2
 ١٣١ منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللـّه، ص 3
 ٢٣ اشراق اّول از لوح اشراقات، نبذة من تعاليم حضرة بهاءاللـّه، ص 4
حضرت ولی امراللـّه نتايج انحطاط دين را چنين به اختصار بيان  / ١٣٧ ورق دوم از کلمات فردوسيه منقول در نظم جهانی بهائی، ص 5

ناچار انحطاط تأّسف انگيزی در سرنوشت بشر فی الفور به ... چراغ دين خاموش شود ... که چون بنابراين عجبی نيست : "کرده اند
وجود می آيـد و با خود هـر نوع شّری را که از يک شخص خاطی منحرف سرزدنی باشد همراه مياورد و در چنين حالی است که 

ل در مؤّسسات متعلـّق به انسان به بدترين و نفرت بارترين وجهی انحرافات در طبيعت انسان و انحطاط در رفتار انسان و فساد و انحال
ظاهر و آشکار گردد و ماهيت انسانی تدّنی يابد، اعتماد و اطمينان سلب شود، رشتهء انضباط از هم بگسلد، ندای وجدان خاموش شود، 

بل و وفاداری تعبيرات غلط گيرد و عواطف عاليهء شرم و حيا از ميان برخيزد، مفاهيم وظيفه شناسی و همبستگی و احترام و رفتار متقا
 )همان" (.آرامش و سکون و شادمانی و سرور و اميدواری از ميان برخيزد

 ٢٣ و سورهء لقـمان آيهء ۵٧ قرآن کريم سورهء بقـره آيهء  6
7  Utilitarianism  
8  positivism legal 
تنها به صورتی تحقير آميز به " نظم و قانون"ی شود که امروزه از کلمات  اين حالت با نگرش عجيب بسياری از نفوس نشان داده م 9

عنوان شعاری سياسی برای ريشخند و استهزاء رقيب سياسی و تقبيح و نکوهش او به عنوان مبلـّغ محافظه کاری افراطی استفاده ميکنند، 
 .فتگی، ابدًا مورد عالقه و مطلوب نيستندگو اين که نظم و قانون فی نفسه مطلوب هستند و در مقابل، هرج و هرج و آش

 ٩۶ لوح شيخ نجفی، ص 10
 ٢٢ لوح اشراقات، نبذة من تعاليم، ص 11
 ٢٨۶ لوح دنيا، مجموعه الواح طبع مصر، ص 12
 ٢٩٣ همان، ص 13
14  The Nicomachean Ethics, Book E (p. 89 s. q.). 
اثر    Einfuhrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege    برای اطـّالع بيشتر از کّل موضوع به 15

Eberhard Schmidtنشر سوم وتجديد نظر شده  .Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1965 
 .در صفحات بعد توّجه کنيد) و نمودار( به رئوس مطالب  16
." ( معمول داشت زيرا شّری ارتکاب شده استشّری را بايد: " ضابطهء زير را تدوين کرده استHugo Grotius هوگو گروتيوس  17

malum passionis propter malum actionis( ،De iure belli, lib. II, cap. XXII, 1,1 
18  Lex talionis 
 ٢۴-٢۵ آيات ٢١ سفرخروج، باب  19
 )Poena est noxae vindicta) (Ulpian, Dig. L, XVI, 131 pr." (مجازات عبارت از قصاص به علـّت عمل نادرست است " 20

 8



                                                                                                                                                 
21  Theocratic concept 
22  Saint Thomas Aquinas ١٢٢۵ -١٢٧۴( متأ لـّه ايتاليايی( 
23  S. th. 1/II 9 qu. 46, a 6 ad 2. 
زيرا از حّکام عمل نيکو را خوفی : "مقصود اين عبارت است: مترجم (۴ آيهء ١٣ مقايسه کنيد با رسالهء پولس به روميان باب  24

لکن هرگاه بدی کنی بترس چون که شمشير را عبث بر نمی دارد زيرا او خادم خداست و .  را خادم خداست برای تو بنيکويیزي... نيست
 .")با غضب انتقام از بدکاران می کشد

25  Tischreden, no. 2341 and 2342, in: Dr. Marin Luthers sammtliche Werke  (Frankfurt/M. and Erlangen, 
Verlag von Carl Heyder) vol. 61. 

26  Quicumque effuderit sanguinem humanum, illius sanguis effundetur per hominem 
بهترين محل برای سارق چوبهء دار است، همانطور که راهب به : " ولتر اين ضرب المثل آلمانی را نيز با ديدی مثبت نقل می کند 27

  Ein Dieb ist nirgends besser denn am Galgen, ein Monch in Kloster, ein." (صومعه تعلـّق دارد و ماهی به آب
Fisch in Wasser (– op. cit., no. 2342 

 ۴٢جلد  D. Marin Luther’s Werke در ١۵٣۵-١۵۴۵ در اين خصوص به درسهای لوتر در باب سفر پيدايش در سالهای  28
 تا ٣٨۴ در جلد هجدهم صفحات Sendbrief von dem harten Buchlein wider die Bauern؛ اثر او موسوم به ٣۶٠صفحهء 
در مورد کّل موضوع .   به بعد مراجعه کنيد٨۶ صفحهء  ,Dr. Martin Luthers sammtliche Werke (Erlangen 1844)؛ ۴٠١

 ١۶٢ صفحهء Einfuhrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege موسوم به Eberhard Schmidtبه اثر 
 .مراجعه شود

29  Immanuel Kant ١٧٢۴ -١٨٠۴( فيلسوف آلمانی( 
30  Friedrich Hegel Georg Wilhelm ١٧٧٠ -١٨٣١( فيلسوف آلمانی( 
31  Metaphysics of Morals, marginal no. 331 (pp. 140 ff.). 
  همان 32
ی اگر جامعهء مدنی قرار بود به رضايت تمامی اعضای آن حتـّ: " حّدت و شّدت نظريهء او در اين جمالت معروف بيان شده است 33

، ابتدا بايد آخرين جانی )يعنی اگر ساکنين جزيره ای تصميم بگيرند از يکديگر جدا شوند و در سراسر جهان پراکنده گردند(منحل گردد 
 بوده و جنايت او به اين علــّت که مردم بر که در زندان باقی مانده اعدام شود، تا هر آنچه که بر او روا شده و به مقتضای اعمال او

مجازات او اصرار نورزيده اند، دامنگير آنها نشود؛ زيرا در غير اين صورت می توان مردم را همکاران و همدستان او در تجاوز 
 ( Metaphysics of Morals, marginal no. 333 [p. 142])."عمومی از عدالت تلقـّی نمود

34  Faust, Part One, New York: Philosophical Library, 1958 
35  Margerethe 
 از قصاص به عنوان هدف از مجازات ١٩۶۴ نشر سال  Lexikon fur Theologie und Kirche دائرة المعارف معروف کاتوليک  36

 .را مالک قرار می دهد Punitur quia peccatum estحمايت می کند و عبارت 
37  Paul Althaus, “Das Problem der Todesstrafe”, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Munchen, Heft 2, 1955, p. 21                                                             
38  Seneca Lucius Annaeus - ميالدی۶۵ وفات -؟ .م. ق۴ تولـّد(  سياستمدار و فيلسوف رومی ( 
39  Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur  عبارت کوتاهتری نيز وجود دارد :Punitur, ne peccetur 

 "مجازات بايد إعمال گردد تا جرمی واقع نشود: "که معنای آن اين است
بعضی را بايد مجازات کرد تا ديگران "، " ر مرتکب جرايم می گردندکسانی که با سرمشق و الگو از ارتکاب جرم منع شوند، کمت " 40

 Exemplo deterriti delinquent minus” [Dig. 48, 19, 6 & 1 {Ulpian}: “Poena ad paucos, ut“." (هراسان شوند
metus ad omnia perveneat”( 

41  Hugo Grotius (Huig de Groot) ١۵٨٣-١۶۴۵(  حقوقدان و سياستمدار هلندی( 
42  Samuel von Pufendorf که به علـّت نفوذ و تأثيرش بر فلسفهء حقوق طبيعی ) ١۶٣٢-١۶٩۴( حقوقدان و روزنامه نگار آلمانی

  م-معروف است 
43   Christian Thomasius ١۶۵۵ – ١٧٢٨( فيلسوف آلمانی و مرّبی تربيت مترقـّی( 
44  Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, baron de La Brede et de) حقـوقـدان و فيلسوف برجستهء سياسی 

 )١۶٨٩-١٧۵۵(فرانسوی 
45  Francois Marie Arouet ١۶٩۴ – ١٧٧٨( نويسندهء فرانسوی( 
46  Cesare (Bonesana, Marchese di) Beccaria مؤلـّف ايتاليايی اثری مشهور در اصالح عدالت جزائی و پيشرو در تحليل 

 )١٧٣٨ – ١٧٩۴(اقتصادی 
مارکيز بکاريا، در مخالفت با اين، و تحت تأثير احساسات بيش : " امانوئل کانت در خصوص سزار بکاريا با لحنی تمسخرآميز نوشت 47

از اندازه عاطفی نسبت به عالم انسانی مبتال به باليا ، اظهار نظر کرده است که هر گونه مجازات مرگ عملی نادرست است زيرا نميتوان 
 (Metaphysics of Morals, p. 143)." اين تمامًا سفسطه و نيرنگ حقوقدانی است... رداد مدنی اّوليه گنجاند آن را در قرا

48  Cf. Ulrich Klug, “Abschied von Kant und Hegel”, in: Ulrich Klug, Skeptische Rechtsphilosophie und 
humanesStrafrecht, vol. 2: Materielle und formelle Strafrechtsprobleme (Berlin-Heidelberg-New York: 
Springer, 1981), p. 149-154                                                                                                                          

49  Zipf, Die Strafzumessung (Heidelberg-Karlsruhe: Muller, Juristischer Verlag, 1977) p. 52 
50  de-criminalization 
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51  de-penalization 
52  non-stigmatisation 
53  Arno Plack 
54  Pladoyer fur die Abschaffung des Strafrechts (Munchen: List-Verlag, 1974), p. 19. برای اطـّالع بيشتر در اين  

 . به بعد مراجعه نماييد١٨٣ به بعد و ۴٩ اثر اودو شفر صفحات The Imperishable Dominionزمينه به 
55  Pladoyer fur die Abschaffung des Strafrechts, p. 7 
56  Procrustes يا Polypemon يا Damastes –جاورت ايليوسيس  در افسانه های يونانی نام دزدی است که در مEleusisميزيست   .

بود که قربانيان ) و به گفتهء بعضی ها دارای دو تختخواب(او دارای تختخوابی آهنين .   قهرمان آتنی به قتل رسيدTheseusاو توّسط 
د تا اندازهء تختخواب شود اگر قّد آنها کوتاهتر از تختخواب بود پای آنها  را آنقدر می کشي.  خود را وادار می کرد روی آنها دراز بکشند

برای بيان انعطاف ناپذيری و " تختخواب پروکراست"اصطالح .  و اگر قّد آنها بلندتر از تختخواب بود، پای آنها را می بريد تا اندازه شود
  م-عدم توّجه به تفاوت نفوس، امروزه ضرب المثل شده است 

 هء کتاب اقدس طبع مرکز جهانی مقّدم١۴ بيان حضرت ولی امراللـّه مندرج در صفحهء  57
 ١١٩٨مندرج در انوار هدايت، شمارهء ) ١٩۵٧ فوريه ١۵( بيان حضرت ولی امراللـّه - ترجمه  58
 . مراجعه کنيد١۵٧ کتاب اقدس، صفحهء ٧٧ به يادداشت  59
 در صفحهء ٧١ به يادداشت –) ۴۵دس، بند کتاب اق" (و فی الثـّالث فاجعلوا فی جبينه عالمة يـُعرف بها لئّال تقبله مدن اللـّه و دياره " 60

 . مراجعه شود١۵۴
 ۵۶ کتاب اقدس، بند  61
 ۴٩ رسالهء سؤال و جواب، شمارهء  62
می شود؟  در چه موارد آتش سوزی عمدی مجازات مرگ بايد " مرتبهء سوم" ويژگی های حقوقی سرقت چيست؟  چه امری مشمول  63

 .قرار ميگيرد و امثال آن" زنا"لی می شود؟  چه مواردی در ذيل عنوان إعمال گردد و در چه مواردی حکم حبس ابد عم
 . مراجعه کنيد٣٧ به کتاب اقدس بند  64
 Desinformation als Methode (Hildesheim: Olms-Verlag برای مالحظهء تفصيل مطالب در اين خصوص به کتاب  65

1995), pp. 267 ff., 557 
، ٣٨، سورهء نحل آيات ۵نگاه کنيد به قرآن کريم، سورهء بقره آيهء (يی کردن به راه درست و صحيح  هدی از هدايت به معنای راهنما 66
؛ مائدهء آسمانی ٣۶٨، ٣۴١ و غيره؛ مجموعه الواح طبع مصر، ص٩۶، ٧٣، ۴؛ سورهء آل عمران، آيات ١٨۵، ١٧۵، ١۵٩، ١٢٠، ٩٧
 )٢٣انش، ص؛ لوح مقصود، دريای د١۵١؛ ايقان، ص٣٢٣؛ اقتدارات، ص۵٧، ص٧ج

 ٢ قرآن کريم، سورهء بقره، آيهء  67
 ١٨۶ و ١۴کتاب اقدس بندهای  / ۶ قرآن کريم، سورهء فاتحه، آيهء  68
 ١۴ کلمات مکنونه فارسی، شمارهء  69
 ۴٠ همان، شمارهء   70
 ۶٢  کتاب اقدس، بند  71
 ۴۵ کتاب اقدس، بند  72
ملکوت تو بيايد : "يح در بشارت به ظهور اَ ب سماوی است که می فرمايداحتماًال اشارهء نويسنده به بيان حضرت مس:  توضيح مترجم 73

 )١٠، آيهء ۶انجيل متی، باب ." (و ارادهء تو چنان که در آسمان است بر زمين نيز کرده شود
معرفت خداوند پر و در تمامی کوه مقّدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زيرا که جهان از  (٩ آيهء ١١ نگاه کنيد به کتاب اشعيا، باب  74

 .)خواهد بود مثل آبهائی که دريا را می پوشاند
 ٢۶ لوح مقصود، صفحهء  75
به اين ترتيب، از آنجا .   نظريهء روانکاوی معتقد است که اعمال آگاهانه از اعماق وجود که ضمير ناآگاه فرد است، هدايت می شوند 76

در اين متن به .  ناه و خطايی وجود ندارد، و تنها ضعف و فتور وجود داردکه او را نمی توان به علـّت اعمالش مقّصر دانست، پس گ
؛ )١٩٧٧ نشر پنگوئن، B. F. Skinner اثر Beyond Freedom and Dignitنگاه کنيد به  . (مکتب اصالت رفتار نيز بايد اشاره کرد

 :Chance and Necessity.  An Essay on the Natural Philosophy of Modern Biology (New Yorkهمچنين بنگريد به 
Vintage Books, 1972( 

 Paris Talks, p. 41, p. 37 / ٧۴، ص١ خطابات مبارکه، ج 77
 ٩٧ همان، ص 78
 ١٧۶ خطابات مبارکه، ص 79
80  Condition humana 
 ٣۶، آيهء ١٢ انجيل متی، باب  81
براستی  ("۶٠و ...") ای رفيق عرشی  ("۴۴سی فقرهء ؛ فار...")حاسب نفسک فی کّل يوم ("٣١ کلمات مکنونهء عربی، فقرهء  82

؛ سورهء ۴؛ قرآن کريم، سورهء اسرائيل، آيهء ٣۵۶، ص۴؛ سورهء وفا، آثار قلم اعلی، ج...")ميگويم که جميع در قلوب مستور نموده ايد
 ١٢٠انعام، آيهء 

 ۶۶ لوح شيخ نجفی، ص 83
 ١٣؛ رسالهء پولس به روميان، باب )ا به قيصر ادا کنيد و مال خدا را به خدابديشان گفت مال قيصر ر (٢١ آيهء ٢٢ انجيل متی، باب  84

؛ )هر شخص مطيع قدرتهای برتر بشود زيرا که قدرتی جز از خدا نيست و آنهائی که هست از جانب خدا مرتـّب شده است( به بعد ١آيهء 
  م- لوح شيخ نجفی مراجعه شود ۶۶به صفحهء ) / لی االمر منکمأطيعوا اللـّه و أطيعوا الّرسول و او (۵٩قرآن کريم، سورهء نساء آيهء 

 ۶٧ لوح شيخ نجفی، ص 85
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 ٨ سورة الملوک، الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 86
 ١۵ همان، ص 87
  همان 88
  کتاب اقدس نيز نگاه کنيد٨٨به بند /  همان  89
90  Justitia fundamentum regnorum   سيسرون (قديم است منشأ اين عبارت، اعصارCicero سالست ، Sallust   ويرجيل ،

Virgil يا Vergilاين عبارت شعار فرانسيس اّول امپراطور اتريش . ؛ گو اين که نمی توان تعيين کرد چه کسی آن را بيان کرده است)
 .نيز بوده است) ١٨٠۴-١٨٣۵

 Gaius؛ سالست ) قبل از ميالد١٠۶-۴٣(لـّف رومی   سيستمدار، خطيب و مؤMarcus Tullius Ciceroسيسرون : توضيح مترجم
Sallustius Crispus قبل از ميالد٨۶-٣۴( موّرخ و سياستمدار رومی ( ؛ ويرجيلPublius Vergilius Maro)  قبل از ٧٠-١٩ 

  شاعر رومی) ميالد
زيرا هنگامی که  (١٠ آيهء ٢۶؛ باب )تو کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند ميانش امان (۵ آيهء ١١ کتاب اشعياء نبی، باب  91

هنگامی که مسکينان بانصاف سخن  (٧ آيهء ٣٢؛ باب )داوری های تو بر زمين آيد سکنهء ربع مسکون عدالت را خواهند آموخت
الت از راستی از زمين خواهد روئيد و عد* عدالت و سالمتی يکديگر را بوسيده اند (١١، ايهء ٨۵؛ مزامير آل داود، مزمور )ميگويند

در ميان قومهای بسيار داوری خواهد نمود و اّمتهای عظيم را از ... و خداوند  (٣، آيهء ۴؛ کتاب ميکاه نبی، باب )آسمان خواهد نگريست
جای دور تنبيه خواهد کرد و ايشان شمشيرهای خود را برای گاو آهن و نيزه های خويش را برای اّره ها خواهند شکست و اّمتی بر اّمتی 

 .)ير نخواهد کشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموختشمش
92  Shorter Encyclopedia of Islam, p. 32حديثی از حضرت رسول در وصف برية الشـّام نقل شده که ابن :   توضيح مترجم

قسطًا و عدًال فو لم يبق من ان للـّه خليفة و قد امتألت االرض جورًا و ظلمًا فيملوءها : " از کتاب خود نقل کرده است٣۶۶عربی در فصل 
ابن عربی، سفر بی بازگشت، نوشتهء کلود عّداس، ..." (الّدنيا اّال يوم واحد، طّول اللـّه ذلک اليوم حتـّی يلی هذا الخليفة من عترة رسول اللـّه

 )، انتشارات نيلوفر، طهران١٣٨٢ترجمهء فريد الّدين رادمهر، طبع 
 ١۵اق هشتم از لوح اشراقات؛ بشارت سيزدهم از لوح بشارات؛ لوح مقصود، دريای دانش، ص اشراق سوم از لوح اشراقات؛ اشر 93
94  iustitia distributiva 
مفاوضات عبدالبهاء، ) / ١۵٢فقرهء  (١٧۴، ص١منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج / ٣٨ قرآن کريم، سورهء مائده، آيهء  95

 ٢٠٢-٢٠٣صفحات 
 ١٩-٢١ آيات ٢۴؛ سفر الويان باب ٢۵ و ٢۴ آيات ٢١ باب  نگاه کنيد به سفر خروج 96
 ٨٧ و ٨۶رسالهء سؤال و جواب، شماره های  / ۶٢ کتاب اقدس، بند  97
 Heiner Bielefeldt, “Strafrechtliche Gerechtigkeit als Anspruch an den endlichen Menschen. Zu نگاه کنيد به  98

Kants kritischer Begrundung des Strafrechts”, in: Goltdammer’s Archiv fur Strafrecht, p. 115                        
 ٢٠٢مفاوضات عبدالبهاء، صفحهء  / ٩۵ لوح دنيا، دريای دانش، ص 99

 ٢٠٢ مفاوضات عبدالبهاء، ص 100
 ١١٨، ص٣ خطابات مبارکه، ج 101
ارسطو نيز ) / ١٣٨فقرهء  (١۵۵، ص١تيب حضرت عبدالبهاء، جنيز نگاه کنيد به منتخباتی از مکا / ٢٠٣ مفاوضات عبدالبهاء، ص 102

) peior enim est malus homo quam bestia et plus nocet." (مرد شرير از حيوان بدتر است و آزار و اذيتش بيشتر: "می گويد
)The Nicomachean Ethics VII, 7 1150a / ( همچنين نگاه کنيد بهThomas Aquinas, S. th. II-II, q 64a 2 and 3 

 ١۵ لوح مقصود، دريای دانش، ص 103
 ٢٠٢ مفاوضات عبدالبهاء، ص 104
 ۴۵ کتاب اقدس، بند  105
 هدف اصلی از جريمه ای که در کتاب اقدس بر هر زانی و زانيه تحميل می شود، بنا به بيان حضرت عبدالبهاء، عبارت از رسوا  106

هت آن است تا رذيل و رسوای عالم گردد و محض تشهير است و اين رسوائی اين جزا به ج: "می فرمايند.  کردن او در جامعه است
 )٧٧ ضمائم کتاب اقدس، طبع مرکز جهانی، بخش يادداشتها وتوضيحات، شمارهء ١۵٨منقول در صفحهء " (.اعظم عقوبت است

 ١۵۴ صفحهء Paris Talks – ترجمه  107
 ١٢ آيهء ۶ و نيز باب ۴۴ آيهء ۵ انجيل متی باب  108
 ١٣ آيهء ٢٠ خروج، باب  سفر 109
  به بعد٨۶ صفحات ٣۶ اثر مارتين لوتر، جلد Samtliche Werke (Erlangen 1844) در اين خصوص بنگريد به  110
 ٢٠٣ مفاوضات عبدالبهاء، ص 111
  همان 112
  مفاوضات عبدالبهاء٢٠٣ و ٢٠٢ اينگونه موارد در تعاليم بهائی نيز مشاهده می شود؛ نگاه کنيد به صفحات  113
114  Thomas Aquinas, Super Evangelium Matthaei, in vol. 6: Reportationes, Opuscula dubiae authenticitatis, 

p. 149 (o85 REM cp. 5.2 [(line 536)]                                                                                                                  
 مان ه 115
و احساسات، يعنی احساس صرفًا بخاطر احساس، سّمی .  محبـّتی که در عالم تشکيالت عادالنه نباشد عبارت از احساسات است " 116

 Harper & Brothers طبع Justice and Social Orderاميل برونر در ." (است حّالل که جميع نهادهای عدالت را از بين می برد
در اين خصوص مراجعه کنيد .   اين کتاب تحقيقی کامل در خصوص رابطهء بين محّبت و عدالت است). ١٢٩، صفحهء ١٩۴۵در سال 
 ٣٠٢-٣٠۶ اثر شفر، گلمر و توفيق، صفحات Desinformation als Methodeبه کتاب 

 ٢٠٣ مفاوضات عبدالبهاء، ص 117
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 ۶٢ کتاب اقدس، بند  118
 ن مجيد نيز مراجعه نماييدبه آيهء دوم سورهء جاثيهء قرآ / ۴۵ کتاب اقدس، بند  119
 )١۵٢فقرهء  (١٧۴، ص١ منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج 120
در اصول و قوانين، بابی : "در لوح دنيا نيز حضرت بهاءاللـّه به قصاص اشاره فرموده اند: توضيح مترجم / ١٧٩ سورهء بقره، آيهء  121

" .ف از آن ناس را بظاهر از اعمال شنيعهء ناالئقه منع می نمايدولکن خو.  در قصاص که سبب صيانت و حفظ عباد است مذکور
 )٩۵دريای دانش، ص(

 )٧٧شمارهء (کتاب اقدس، طبع مرکز جهانی " يادداشتها و توضيحات "١۶۴ بيان حضرت ولی امراللـّه مندرج در صفحهء  122
 .ز شانس آزادی غايی برخوردار باشند با عواقب عملی که حتـّی جانيان خطرناک که محکوم به حبس ابد هستند بايد ا 123
 Paris Talks p. 154:  نگاه کنيد به 124
 ۴٣۶صفحهء  Unfolding Destiny بيان حضرت ولی امراللـّه در – ترجمه  125
 ٩۵ لوح دنيا، دريای دانش، ص 126
 ٢٠٣ مفاوضات عبدالبهاء، ص 127
 ٩۶ لوح دنيا، دريای دانش، ص 128
 ١۶قرآن کريم، سورهء ق، آيهء  / ۶٠ و ۵٩ کلمات مکنونهء فارسی، فقرات  129
َوّزن  (۴١نگاه کنيد به سورة الملوک، الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص / ٣١ کلمات مکنونهء عربی، شمارهء  130

طرب فيه اعمالک به فيکل بوم بل فی کّل حين و حاسب نفسک قبل أن تحاسب فی يوم الـّذی لن يستقّر فيه رجل احد من خشية اللـّه و تض
 .)افئدة الغافلين

 ١٠٨، ص٣ لوح الهه، مکاتيب عبدالبهاء ج 131
 ٢٢لوح شيخ نجفی، ص / ۴٨ ورق دوم از کلمات فردوسيه، نبذة من تعاليم، ص 132
 ٢٣ اشراق اّول از لوح اشراقات، نبذة من تعاليم، ص 133
 ۴٨ ورق دوم از کلمات فردوسيه، نبذة من تعاليم، ص 134
 ١٠٨، ص٣لبهاء ج لوح الهه، مکاتيب عبدا 135
 ٢٢لوح شيخ نجفی، ص / ۴٨ ورق دوم از کلمات فردوسيه، نبذة من تعاليم، ص 136
 ٢٣ اشراق اّول از لوح اشراقات، نبذة من تعاليم، ص 137
 ١٣١ منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللـّه، ص 138
 ٣۶ ظهور عدل الهی، ص 139
 ٩۶ منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللـّه، ص 140
 ٢٠۴هاء، ص مفاوضات عبدالب 141
 ١٢٢، ص١ منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج 142
 ۵٣ ورق هشتم از کلمات فردوسيه، نبذة من تعاليم، ص 143
 )١٠۵فقرهء  (١٢٩، ص١ منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج 144
  همان 145
  همان 146
 ١٣٠ همان، ص 147
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