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بررسي آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری
شایان اکبری احمد فالحی**
(تاریخ دریافت 99/12/11 :تاریخ پذیرش)99/9/11 :

چکيده
اگزیسنانسیالیسم مکنری نلسفی است که به دا مر اب «آرادب» ا «مسئولیّت» اهمیّت ایژهاب داده است .ژان پل سارقر
با اسن الالت نلسفی ب ین ننیجه میرس که «انسان مـکوح به آرادب است» ا ب ینسان ژرفقرین شکل ممکن ار
آرادب را براب انسان منصوّر میشود .با نظر به رایکرد آرادانه-مـور اگزیسنانسیالیسم ا جایگاه مهمّ مفهوح آرادب
در این مکنبق دخیل نمودن مرانی این مکنب در ح وق کیفرب اسن ناجات درخور قوجّهی را به دست میده .
بررسی خواستهاب اگزیسنانسیالیسم در دا حورة جرحانگارب ا جرحردایی نشان میده که هرگونه قـ ی
آرادب هاب نردب در ق ابل با مرانی اگزیسنانسیالیسم قرار دارد؛ بر این اساسق قئوربهاب پ رساالرب ا اخالقگرایی
قانونیق ار نظر این مکنبق قه ی ک ة آرادبهاب نردب به شمار میآی  .ررق ان یشة اگزیسنانسیالیسمق قوسّل به
جرحانگارب رمانی جایز است که آرادبهاب انراد در معرض خ شه ا راال قرار گرننه باش  .بر این اساسق هرچه
دام ة آرادبهاب نردب در قانون کیفرب موسّعقر باش ق با خواستهاب اگزیسنانسیالیسنی قرابت بیشنرب دارد ا
بالعکسق مضیّق کردن آرادبهاب انراد ا جرحانگاربهاب ح اکثرب در قضاد با رایکرد کیفرب اگزیسنانسیالیسم
قرار میگیرن .

واژگان کليدی :اگزيستانسياليسم ،آزادی ،حق ،جرمانگاری ،جرمزدايی.

 دانشجوب دکنرب ح وق کیفرب ا جرحش اسی دانشگاهق قهرانق پردیس بینالمللی ارس (نویس ه مسئول):
Shayan.akbari@ut.ac.ir
** اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمیق ااح س جق س جق ایران.
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مقدّمه
علم ح وق هم ون سایر رشنههاب علوح انسانیق ار آن جهت که دانشی میانرشنهاب به شمار
میآی ا علمی مسن ل ا مجزّا نیستق براب غ ی نمودن قئوربها ا مفاهیم موجود در این حییهق
نیارم ااحگیرب ار سایر علوح است .علم نلسفهق ب یان علوح انسانیق 8جایگاه باررب را در حورة
ح وق به خود اخنصاص داده است ا ن شی کلی ب در این رمی ه دارد .اکثر نظریّاقی که در عالم
ح وق میرح ا به کار بسنه میشون داراب آبشخورب نلسفیان ا ار مجاربِ سنرگ نلسفی بهره
میگیرن  .ار این جهتق پرداخنن به مفاهیم ا نظریّات نلسفی ا برقرارب پیون ب مسنـکم میان
این دا رشنه نه ق ها الرح ا حیاقی استق بلکه به ررح موضوعات نوین ا ریشهاب م جر خواه
ش ا نراخی دام ة قئوربهاب ح وقی را به همراه خواه آارد .هرچه ار ان یشههاب نلسفی در
ح وق کیفرب بیشنر اسنفاده شودق دکنرین ح وقی غ یقر خواه ش .
نرای این مهم را نراموش کردق چراکه مسن لّات ع لی یکی ار م ابع ح وق ش اخنه میشون (نو:
کاقوریانق  .)889 :8212پراران ن ان یشة ح وقی به دستِ ع ل با قشرّث به نلسفهاررب میسّر
خواه ش  .در ااقعق نلسفه قالشی براب «درست راه بُردنِ ع ل» است .بیقوجّهی به علم نلسفه
در عالم ح وق جز ضع

قئوربهاب ح وقی ننیجهاب به همراه نخواه داشت؛ ریرا چ انکه

آاردهان ق موضوع نلسفة ح وق «قـ یق دربارة مرانی ا ه ف ح وق ا کش

اسراب ایجاد قواع

ح وقی ا نای ة آنها است» (کاقوریانق  .)19 :8212اهمیّت این موضوع را میقوان در سخن ژیل
دلور یانت« :نلسفه ه ر شکل دادنق اب اع کردن ا ساخنن مفاهیم است» (رضوبق .)287 :8217
ب ابراینق با نظر به ضرارت قوجّه به نلسفه ا میانرشنهاب بودن دانش ح وق ا ای که اکثر نالسفه
در ری قران مخنل ق دغ غة اصلیشان انسان ا جهان پیرامون انسان بوده است ا با قأکی بر
ای که موضوع ح وق کیفرب انسان استق میقوان به خویشاان ب این دا گرایش (نلسفه ا ح وق)

 .8نلسفه را میقوان اساس علم ا کلی درِ گ ج معرنت دانست (نراغیق .)849 :8268
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پی برد .با چ ین بسنرِ ذه یابق در این جسنار برآنیم قا یکی ار مکاقب قأ یرگذار نلسفی را بررسی
ک یم ا سپس به آ ار این مکنب بر ح وق کیفرب بپرداریم.
مکنب نلسفی اگزیسنانسیالیسم ار ااپسین مکاقری است که پس ار بارقههاب نخسنین ار سوب
منفکّرین اجودب-مسلو قرن نوردهم8ق در قرن بیست نضج میگیرد ا نه ق ها ان یشههاب نلسفی
را با قـوّلی اساسی رابرا می ساردق بلکه بر جریانات ه رب ا ادبی قرن بیسنم قأ یرب شگرف
میگذارد .پراران ة مرانی این مکنب نکرب را بای ژان پل سارقرق 3نیلسوف نرانسوب قرن بیسنمق
دانست که به اب اع ا بسط این نظریّه پرداخت 2.سارقر با ررح دا مفهوح «آرادب» ا «مسئولیّت»ق
ب ابِ باراب اگزیسنانسیالیسم را میگذارد .اا با قـلیلهاب نلسفی ب ین ننیجه میرس که اجود
ل فسه (هسنی انسان) ناگزیر ار آرادب است ا ع صر آرادب در اجود انسان جاب گرننه است .ار
این راق با ابرار جملة معراف خویش که «انسان مـکوح به آرادب است» (سارقرق )982 :8264ق
ان یشة نلسفی اب نه ق ها نگاه اکثر ان یشم ان نیمة س ة بیسنم را به سمت خود میکشان ق بلکه
اذهان مردح عادب را هم منأ ّر میسارد.
سارقر بر این باار است که انسان آراد است ا این آرادب بر قماح راایاب اجود اب مسنولی
گردی ه است ا ب ین جهت آدمی نمیقوان با قوسّل به برخی ار معاذیر (ار جمله معاذیر نراسویی
ا جررب) ار ریر بار مسئولیّت رننارهاب خویش بگریزد .اعن اد به آرادبِ انسان در چ ین غاینی ا
بالنّرع اجود مسئولیّنی س گین  -به ااسیة برخوردارب ار این آرادب  -میقوان قأ یرات ژرنی بر
ح وق کیفرب داشنه باش  .بر این اساسق اگر در پی ررحان ارب ساخنمان کیفرب

 .8کییرکگورق نی هق یاسپرس ا های گر ار جمله نیلسونانی هسن که ان یشهشان را به مکنب اگزیسنانسیالیسم نزدیو میدان
ا حنّی گاه آنها را اگزیسنانسیالیست میخوان  .بیگمانق ان یشة این انراد بر مکنب اگزیسنانسیالیسم قأ یرب ژرف ا کارا نهاده
است که حنّی خود سارقر نیز بر این مهم اذعان داشنه است.
2. Jean-Paul Sartre )1905-1980).
 . 2در ک ار سارقرق انرادب هم ون سیمون دابواارق آلرر کامو ا گابریل مارسل به ع وان نالسفة اگزیسنانسیالیست ش اخنه
میشون  .امّا بیقردی ق پایه گذار اصلی اگزیسنانسیالیسم را بای سارقر دانست ا ار این جهت در این م اله صرناً به آراء ا ان یشة
سارقر میپرداریم.
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اگزیسنانسیالیسم باشیمق میقوان با بهرهگیرب ار این مرانیق نظرات درخور قوجّهی را ابرار داشت.
در ااقعق عرارت «آ ار مکنب اگزیسنانسیالیسم بر ح وق کیفرب» ب ین مع ا است که اگر
رایکردب اگزیسنانسیالیسنی را در پیش بگیریم ا خواستهاب اگزیسنانسیالیسم را به عرصة
سیاست ج ایی بکشانیمق چه قأ یراقی را میقوانیم بر کالر ح وق کیفرب شاه باشیم .با این قـلیل
ا قفاسیرق آ ار ررح مرانی اگزیسنانسیالیسم در ح وق کیفرب را در نظر میگیریم قا در نهایت
مشخّص شود که رایکرد کیفرب اگزیسنانسیالیسم چه شاخصهها ا ااصانی دارد ا نیز چه نکاقی
را میقوان ار آن آموخت ا در سیاستهاب ج ایی به کار بست .نظر به ای که مهمقرین مر اب
اگزیسنانسیالیسم آرادب استق سعی میشود که نـوة قعامل این مکنب با ساراکارهایی هم ون
جرحانگارب ا جرحردایی قریین شود.
این نوشنار در دا مرـث سامان یاننه است .در مرـث نخست به ش اخت نلسفة اگزیسنانسیالیسم ا
بررسی مرانی آن پرداخنه می شود .پس ار راشن ش ن مفهوح اگزیسنانسیالیسم ا شرح اصول
اساسی آنق آ ار مکنب اگزیسنانسیالیسم بر ح وق کیفرب در مرـث داّح بررسی میشون .

 .1چهارچوب مفهومی اگزيستانسياليسم
 .1-1معنای لغوی
براب دریانت ژرناب مفهوح اگزیسنانسیالیسم ابن ا بای به ش اسایی مع اب آن بر اساس نهمِ
ااژهش اسانه بپرداریم .این امرْ دشوار مینمای ق ریرا هیچیو ار این نالسفه نه ق ها قعریفی ار این
اصیالح به دست ن ادهان ق بلکه حنّی رغرنی نیز به این مفهوحسارب ن اشنهان  .با این حالق ناگزیر
براب درک آن بای قعریفی به دست دهیم .اگزیسنانسیالیسم ار ااژة  existenceسنان ه ش ه است
(سی حسی یق  existence .)693 :8217در لغت به مع اب «هسنی» ا «اجود» قرجمه ش ه است
(حییمق  .)869 :8211در ربان نارسی ااژة «اجود» را با این معانی ش اخنهان  .8 :یانننق دریاننن؛
 .3هست بودن؛  .2دریانت؛  .4هسنی (معینق .)8392 :8217
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بر مر اب نظر منفکّران بزرگ قاریخ نلسفهق نخسنین بارگشت لفظ اگزیسنانس به نوشنههاب سورن
کییرکگور 8بار میگردد .اا اجود را به مع اب شکلق شیوه ا نـوة بودن ا هسنی خاصّ انسان
میدانست (اسالمیق  .)893 :8217با بررسی برخی قفاسیرق میقوان دریانت که برخی ار
نویس گان بر آن قا نلسفة های گر 3را اگزیسنانس 2خیاب ده ا ااژة  existenzرا براب نلسفة
یاسپرس 4به کار برن ا نیز نلسفة سارقر را با ناح اگزیسنانسیالیسم بش اس ؛ در عین شراهتهاب
بیشمارق در میانشان قمایزاقی اساسی هسن  .ار این را است که گاه ار لفظ «اصالت اجود» براب
بارگردان نِ ااژة اگزیسنانسیالیسم اسنفاده میشود ا به رور معمول رایج است که جمیع این
نلسفهها را «نلسفة اجودب» 1یا «نلسفههاب هست بودن» مینام .

 .۱-1مفهوم اصطالحی
منفکّران بسیارب اگزیسنانسیالیسم را قعری

کردهان  .در م ابلق قع اد نرااانی ار نالسفه ار قعری

این اصیالح امن اع ارری هان  .با اجود اینق با آاردن قعاری

منع ّد در این بخشق سعی بر آن

است که مفهومی راشن میرح شود.
به نظر کییرکگورق خوددارب ار قعری

مفهوح اگزیسنانس نشانِ آن امرب است که اب آن را

مهارت نلسفی بسیار میمئن میخوان (ارنوق  .)319 :8263یاسپرس نیز ار قعری

اگزیسنانسیالیسم

سر بار میرن (پاراکیق  .)6 :8268در این میانق نظراقی میرح ش هان که حنّی به جامعیّت این
مکنب به ع وان دسنگاهی نلسفیق به دی ة شو نگریسنهان  .براب مثالق آاردهان « :مکنب
اگزیسنانسیالیسم داراب یو مع اب دقیق ا م ی ی ااح نیست ا ار نظر قوجّه به انسان ا ناکامیها
ا دردها ا اسن اللِ اراده ا آرادب بشرق به نوعی گرایش ادبی ا اجنماعی ا اخالقی بیشنر شراهت
دارد قا به یو مکنب یا سیسنم نلسفی» (خ انق  .)333 :8268برخی دیگر ار ان یشم ان صرناً
1. Soren Kierkeggard (1813-1855).
2. Martin Heidegger (1889-1976).
3. Existence.
4. Karl Jaspers (1883-1969).
5. Existential philosophy.
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به قوصی

مـنواب اگزیسنانسیالیسم پرداخنهان ا ار قعری

آن پرهیز کردهان « :این مکنب نلسفة

راح آدمی است ا در م اح ش اخت ااقعیّت ا مشکالت آن بر آم ه است» (ملکیانق .)7 :8271
در قعریفی که یکی ار نیلسونان داشنه استق اگزیسنانسیالیسم ب ین شرح قعری

ش ه است:

« اگزیسنانسیالیسم کوششی است براب دریانت ماهیّت ا رریعت انسانق به اسایل انسانیق ب ان
قوسّل به آن ه برقر ار انسانی یا نراد انسانی است» (ارنوق  .)231 :8263اگر بر آن باشیم که قعریفی
نهایی ار اگزیسنانسیالیسم که جامع ا کامل باش ا نیز اررشم ا معنرر ب مای ب ست آاریمق بای
قعری

سارقر را میرح ک یم؛ ریرا بیگمان هیچ نردب به ان ارة خودِ سارقر در قعری

این ااژه

دقّت ن اشنه است .ار نظر ایشانق «اگزیسنانسیالیسم کوششی است براب اسنخراج کلّیّة آ ار ا ننایج
منرقّب بر اضعی م سجمق بیاقکاء به ااجبالوجود» (سارقرق .)19 :8216

 .۱مبانی اگزيستانسياليسم
اگزیسنانسیالیسم ار مکاقب بسیار شاخص ا پُرنفوذب است که با گسنرهاب اسیع در حورههاب
نلسفه ا ادبیّاتق اجود خود را در جهان ان یشه اسنـکاح بخشی ه است .مضامین ا سرشت این
ان یشه به همه جاب غرب نفوذ کردهان ا شمار چشمگیرب ار ذهنهاب برجسنه ا صاحب نفوذ
به گونهاب قیعی قـت قأ یر آنها قرار گرننهان (بالکهاحق  .)311 :8262بیدلیل نیست که سارقر
را مشهورقرین نیلسوف قرن بیست به شمار میآارن  .سارقر با قألی

آ ار منع ّد نلسفی ا ادبی

در نیمة س ة بیسنمق به خصوص ا ر ارجاان ش با ناح «هسنی ا نیسنی»ق 8ان یشهاش را در سراسر
اراپاب بیمردة پس ار ج گ داّح جهانیق خاصه نرانسهق میگسنران  .هم ینق پیشقر با نگارش
کناب «قهوّع» ا اننشار آنق خود را به ع وان نویس هاب درجه ااّل میرح کرد ا در این ا ر به
نوعی در پی بارنمایی مانیفست اگزیسنانسیالیسم بود.

 .8قردی ب نیست که کناب عظیم ااق هسنی ا نیسنیق بسیار اام ار ربان ا مسائل موجود در ان یشة هگلق هوسرل ا های گر
است .امّا این کناب ه نی اساساً منفاات را دنرال میک (سانناکق .)812 :8264
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سخن گفنن دربارة سارقر ا ش اخت مکنری که اا در س ة بیسنم اعالح کرد ا ا رب بسیار عمیق ا
بزرگ در شرق ا غرب گذاشت آسان نیست (شریعنیق  .)88 :8216انزان بر مرانی ب یادی ی که
در این دسنگاه نلسفی میرح ش هان ا دام ة نراخی را به خود اخنصاص دادهان ق راایاب
باریوبی انهاب هوی ا ش ن که براب قشریح ا قـلیلشان بای بسیار قأمّل کرد .این نلسفه در ذاتِ
خود قالشی براب رهایی ا رسنگارب است .امّا برقرب آن در اعنراضق مراررهق هش ار ا یادآارب
است ا نه قالش براب ب ا کردن یو ساخنمان م اسب (بالکهاحق  .)313 :8262انسان عصر حاضر
در کشمکش ذه ی ا راانیاب که به ااسیة شراییی شاذ بر اا مسنولی گردی ه است به سر میبرد.
انسانِ امرار به جست اجویی نکرب همّت نهاده است قا دریاب آیا امکانِ ریسنن ب ان قوسّل به
مؤلّفههاب نراسویی براب اا م ار است؟ یا چشمپوشی ار قماح سُ ن اعن ادب اا را به رن گیِ
نراقی خواه کشان ا جز سرگشنگیاب بیحاصل ننیجهاب به همراه نخواه آارد؟ آیا انسانِ
خودب یادِ عصر حاضرق قوان بی ار نگه داشنن چراغِ امی را در دران خویش دارد؟ یا این بیاقکاییِ
اعن ادب اا را به سمت جهانِ ابزارد خواه کشان  .اگزیسنانسیالیسم همّ خویش را براب پاسخدهی
به پرسشهایی اساسی ار این دست مصراف میدارد.
ار نظر اگزیسنانسیالیستهاق انسان داراب ماهیّت پیشی ی نیست؛ انسان هم ون هر هسن هاب امرب
ممکن است ا نه ضرارب .خودش را میسارد ا آرادانه میان گزی ههاب ممکن ار نظر ریسنیق
قاریخی ا نره گی بر میگزی (رضوبق  .)286 :8217ب ابراینق این نلسفه نه سنیزب بیهوده با
قاریخ ا سرنوشت است ا نه بی ارباشی براب پذیرش همگانی ضرارتِ آرادب؛ بی ار باشی است
براب پذیرش نردبِ ضرارتِ آرادب (بالکهاحق  .)318 :8262این مکنب انسان را بر میز قشریح
نلسفه قرار میده قا نمایان سارد انسان چیست ا چه میقوان باش ا جایگاه آرادب در اجود اا
به چه شمایلی جاب گرننه است.
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 .1-۱تقدّم وجود بر ماهيّت
اصلی که سارقر ب یان نلسفة خود را با آن آغار میک ا نخسنین س گِ ب اب دسنگاه نلسفی اا
مـسوب می شود ق ّح اجود بر ماهیّت است؛ این اصلْ آرادبق اننخابق مسئولیّت ا شکلگیرب
هویّت انسان را در آی ه ممکن میسارد (امیربق  .)362 :8219این اصل ار آن جهت حائز اهمیّت
مینمای که قا س ة نوردهمق آن ه نرض پ اشنه میش ق ق ّح ماهیّت بر اجود بود .امّا
اگزیسنانسیالیسم ق ّح ماهیّت بر اجود را براب انسان نمیپذیرد ا در م ابل باارم است که این
اجود است که بر ماهیّت ق ّح دارد؛ این برداشت آ ارب چ بر این اضعیّت منرقّب میسارد.
مفهوح عرارت «ق ّح اجود بر ماهیّت» ب ین شرح است :چیسنی آدمی ننیجة اننخابهاب اا استق
نه بالعکس .ماهیّت سرنوشت نیست .شما همان چیزب که ار خود میساری هسنی (نلینق :8264
 .)32ار نگاه مکنب اگزیسنانسیالیسمق بشر ابن ا اجود مییاب ق در جهان سر بر میکش ا سپس
خود را میش اس ؛ یع ی قعریفی ار خود به دست میده (سارقرق  .)31 :8216به همین دلیلق انسانْ
حاصل جمعِ اننخابهاب خویش است؛ یع ی آن چیزب است که خود ار خویش میسارد ا ب یان
میک  .ررح ا الگویی ار پیش قعیینش ه در سرشت اب نهاده نش ه است .ب ابراینق انسان
آنری ة خویش است .در ای جا بزرگقرین امنیار به انسان داده ش ه است ا آن صفت
آنری گارب انسان است .با ع ایت به این موضوع میقوان گفت که ار میان همة مکاقب نلسفی
دنیاق در اگزیسنانسیالیسم است که بزرگقرین رسالت ا بزرگقرین سنایش نثار انسان میشود
(شریعنیق  .)34-32 :8216ای که انسان خالقِ خود استق ان یشهاب پُر بها به شمار میآی که سارقر
ار آن رریق انسان را قا م اح الوهیّت قرنیع میده  .ار این راق بشر همان است که خود میسارد.
درانمایة این مفهوح نکنهاب ظری

را در خود جاب داده است .سارقر با ک ار نهادن قماح

پیشنرضهاب موجودق چ ین اصلی را میرح میک  .ب ینسانق هرگونه شکلگرننگیِ ماهیّت
انسان به دست ااجبالوجود را انکار میک ا بر این پ ار پاب مینشارد که هیچ م احِ نراسویی
ا نرارمی ی در ا رگذارب بر ماهیّت آدمی ن شی ن اشنه است .الرنه نرای پ اشت که سارقر قماح
همّ خویش را به انکار اجودِ ااجبالوجود اخنصاص میده  .اا به صراحت اعالح میک « :به
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نرضِ بودن ااجبالوجود نیز کار دگرگون نمیشود؛ ریرا مسئلة اساسی بودن ااجبالوجود
نیستق بلکه مهمقر آن است که بشر بای خود شخصاً خویشنن را باریاب » (سارقرق .)19 :8216
 .۱-۱آزادی
اصلیقرین ا ر ای ة «ق ّح اجود بر ماهیّت» آرادب انسان است .به ااسیة این اصل است که در
مییابیم انسان ار قرل ماهیّت ا سرنوشنی ن اردق بلکه اا آراد است  -برخالف سایر موجوداتِ
داخل در هسنی  -ا به ااسیة این آرادبق هویّتسارِ خویش میشود .همانیور که پیشقر بیان
ش ق مفهوحِ آرادب در مکنب اگزیسنانسیالیسم به غایت خود میرس ا ژانپل سارقر اجود آرادب
را در انسانق قا ح ّ اعالب آنق منصوّر میشود .کاربست این عرارت که «انسان مـکوح به آرادب
است» نشان ار اهمیّت این موضوع در مکنب اگزیسنانسیالیسم ا جایگاه برجسنة آن در ان یشة
سارقر دارد .سارقر نشان میده که اگر انسان ح ی ناً مخنار نرودق نمیقوانست بهانه بیاارد که
مخنار نیست (اارنوکق  .)98 :8261با اجود اینق سارقر هرگز قعریفی ابت ار آرادب به دست
نمیده ؛ شای ب ین دلیل که اا آرادب را میلق میدان ا ارالق قعری بردار نیست .ب ابراینق
هرکس قـت شرایط خاصّ خود بای آرادب خود را قعری

ک  .ار ررنیق قعری

آرادب به

قـ ی ا مشخّص نمودن ماهیّت انسان م جر میشود ا سارقر این را نمیخواه (امیربق :8219
.)291
بای اذعان داشت که میان مفهوح آرادب ا آ ار آن پیون ب ناگسسن ی برقرار است .اانهادگی
انسان  -ب ین مع ا که سرنوشت انسان به خودش ااگذار ش ه  -جایگاه عظیمی را در این دسنگاه
نکرب به خود اخنصاص داده است که بیشو ار قرعات آرادب اب به شمار میآی  .آگاهی بر
آرادب خویش ا در دست داشنن سرنوشت خود با گزی شهاب م ااح امرب هراسآنرین است.
ب ین دلیل بیان میک « :آرادب (در مع اب نلسفی) موهرنی نیست؛ مصیرنی است» (رحیمیق
.)29 :8264
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امّا در هر صورتق اگزیسنانسیالیسم یو نلسفة آرادب استق حنّی اگر منفکّران این مکنب در
مورد مع اب دقیق این اصیالحِ پایه با یک یگر همداسنان نراش (نلینق  .)98 :8264سارقر به نـو
شگفتآارب انسان را آراد میپ ارد .در نظر اب بشر نمیقوان در مواقعی آراد باش ا در مواقعی
دیگر برده .اا یا همواره قماماً آراد است یا اصالً آراد نیست (سارقرق  .)987 :8264سارقر به قماح
عواملی که هریو به نـوب بر رن گی انسان ا ر مینه ا ممکن است آرادب ارادة اب را مـ اد
ک

بیاعن ا است .در ان یشة ااق شرایط مـییی ا اجنماعیق ژننیو ا خصوصیّات ار یق قاریخ

نردب ا اجنماعی ا مسائلی ار این دست نمیقوان ذرّه اب ار آرادب نرد را در ق گ ا قرار ده ؛
ریرا این انسان است که با برخوردارب ار ع صر شگرنی به ناح آرادبق قوان چیرگی بر قماح این
مـ ادیّتها را دارد .براب مثالق در خصوص قاریخ نردب ا ساب ة ریست آدمی که بیدرنگ بر
قماح رن گی آدمی ا ر خواه نهاد میگوی « :راست استق گذشنهها را نمیقوان نابود ساختق
الی بسنه به ای که به آنها برالیم یا ار آنها شرحرده باشیم میقوان آنها را قغییر داد» (رحیمیق :8264
 .) 23قکیه بر قغییر در این سخنق نشان ار باارم ب به آرادب انسان است که با اسنفاده ار آن
میقوان برگزی ا دگرگون سارد .با پیگیرب این ران است که نرد میقوان ار «بودن» به «ش ن»
گذر ک ؛ ب ین مع ی که با برگزی ن به شکلدهی هویّت خویش همّت ک  .انسانِ اصیل بر
آرادب خویش ااق

میشود ا با پذیرش آن دست به اننخاب میرن قا ار این راه به ساخنن

خویش بپردارد.
 .۹-۱مسئوليّت
بر ب یاد آن ه نوشنه آم دریاننیم که انسان ار آرادب بسییی بهرهم ش ه است .به ااسیة اجود
آرادب در آدمیق براب اب امکان اننخاب ا برگزی ن نراهم ش ه است .به دیگر سخنق آرادب
انسان را به اررة عمل کشانی ه است قا با قوسّل به آن دست به گزی ش رن ا ماهیّت خود را خلق
ک  .در این حالت شای چ ین پرسشی میرح شود که آیا اگر آرادب میلق باش ق پس هر عملی
ار جمله قنل مجار خواه بود؟! سارقر خود منوجّه این قالی ناس ش ه بودق ار این را براب قوجیه
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آنق ار ااژة «مسئولیّت» م د جست (امیربق  .)291 :8219در نظر سارقرق انسان به ااسیة آرادباب
که ار آن برخوردار است بای قمامیِ مسئولیّت اننخابهاب خود را بر عه ه گیرد ا چ ین ح ّی
براب اا منصوّر نیست که مسئولیّت رننارهاب خویش را به مشیّت الهیق شرایط مـیییق ق یرق
جررق قرس ا  ...اننساب ده  .ار کسی پذیرننه نیست که بگوی اگر اجنماع نالنگونه بودق من
چ ین ا چ ان میبودح (رحیمیق  .)64 :8264مفهوح این مسئولیّت هم ون دیگر مرانی
اگزیسنانسیالیسم (آرادب ا ق ّح اجود بر ماهیّت) ار چ ان ارجم ب ااالیی برخوردار است که
سارقر آن را به غایت خود میرسان ا اعالح میدارد که «انسان مسئول خویش ا همه است»
(کاپلسنونق  .)421 :8263مسئولیّت پذیرب ا ع ح شانه خالی کردن ار ریر بارِ س گین آنق چ ان
براب سارقر مهم ا اساسی قل ّی میشود که دایرة آن را به شکلی حیرتآار بسط میده ا اعالح
میک که «عمل نکردن نوعی اننخاب است» .ار ررنی سارقرق آرادب نرد را در رابیة مسن یم با
آرادب دیگران می پ ارد؛ ب ین مع ا که شرط اررشم ب آرادب در نزد خویش را احنراح به
آرادب دیگرب میدان  .ار این راق بیان میدارد که من مجرورح در عین حال که خواسنار آرادبِ
خود هسنمق آرادب دیگران را نیز بخواهم .هیچکس نمیقوان آرادب خود را ه ف خویش ساردق
مگر ای که آرادبِ دیگران را نیز به همان گونه ه ف خود قرار ده  .با ررح مرانیِ «ق ّح اجود بر
ماهیّت» ا «آرادب» ق دیگر مـملی براب گریز انسان ار آن ا کاسنن ار میزان مسئولیّت خویش
باقی نمیمان  .اانهادگی نرد در این ن یه بیش ار پیش به چشم میآی ا شای حجم مسئولیّت
موجود در اهلة نخست براب نرد هراسانگیز جلوه ک .

 .4-۱دلهره
با آگاهی آدمی ار آرادب خویش ا پس ار ارّالع ار مسئولیّت اننخابهاب خودق حالنی به اا
دست میده که ار آن قـت ع وان «دلهره» 8ناح برده میشود .این دلهرهاب است که نه یو آدح
بالقکلی ق بلکه یو آدح مسئول دارد .دلهره ا اضیراب الرمة مسئولیّت است :کسی که بار
1. Anguish.
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س گین رسالت حسّاسی مان ساخننِ انسان بودنِ خودق آی ة خود ا حنّی آی ة دیگران را بر
عه ه دارد ا ن ط خودش مسئول خوب ا ب ق انـراف ا ع ح انـراف خویش است دلهره دارد.
کلمة  angoisseکه در انگلیسی معادل آن  anguishگفنه ش ه است به کلّی ار آن ه anxiety

میگوی ا موضوع ا منعلّق بـث راانش اسی است ج است ا این دا لفظ مع اب کامالً منفااقی
دارن ؛ ریرا  angoisseیا قرسآگاهیْ حیرت ا هیرت است ا م ّمة اُنس ا ش اسایی استق حال
آنکه  anxietyقَلَل ا اضیراب است ا م ّمة پریشانی ا عینِ قفرقه است (اسالمیق .)894 :8217
قرس یو احساس م فی ناشی ار ناقوانی استق امّا دلهره ار نظر اگزیسنانسیالیستها اقّفاقاً لـظة
آگاهی ا اننخاب است (رضوبق  .)234 :8217قرسآگاهی عالاه بر قفااقش با پریشانی ا
اضیرابق قفااقی ب یادین نیز با مفهوح قرس دارد؛ ریرا قرس در لـظهاب عارض میشود که نرد
دچار دلشورة لیمه ا یا نابودب میشود ا پرهیزب ارادب یا ناارادب ار ارقکاب ا عمل در اب
ایجاد میشود .در م ابلق قرسآگاهی لـظهاب است که نرد در آسنانة گزی ش ا اننخاب ا
کُ شگرب است ا آگاه بر این امر که مسئولیّت کردارهایش را جز اب کسی من رّل نمیشود.
قرس آگاهی با اخنیار ا آرادب اابسنگی دارد ا سرگیجه ا حیرت اج ان در قرال این ک م یا آن
ک مهاب خود است (ارنوق  .)831 :8263بر این اساسق صـیح نمینمای اگر بیان ب اریم که
مسئولیّتپذیرب نرد ا قرسآگاهی ناشی ار آن به انزاا ا اجن اب ار عمل کشی ه خواه ش ؛ ریرا
این قرسآگاهی ج رة مثرت دارد ا با عمل ارقراری مسن یم ا داسویه دارد .سارقر بر این نکنه
کامالً اشراف دارد ا بیان می دارد :این دلهره حجابی نیست که ما را ار عمل ا اق اح ج ا ک ق
بلکه جزئی ار خودِ عمل است (سارقرق  .)21 :8216در نمایشنامة دستهاب آلودهق سارقر
جملهاب را با این مضمون نگاشنه است که حکایت ار قوجّه ایژة اا ب ین مفهوح دارد« :آراد بودن
عجیب استق دلهره میآارد» (سارقرق  .)84 :8263با این ااصافق آرادبق مسئولیّت ا دلهره سه
انگارة اصلی اگزیسنانسیالیسم هسن ؛ این انگارهها در پیون ب مشنرک ا ق گاق گق حاالت ا
اضعیّت آدمی را در حین ارقکابِ عمل اص

میک .
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 .5-۱فرديّت
یکی ار ارکان نلسفة اگزیسنانسیالیسمق که مر ایی مـورب در این مکنب به شمار میآی ق نردیّت
استق به نـوب که اصالت نرد در رابیهاب ق گاق گق مسن یم ا داسویه با نردیّت ا قشخّص قرار
دارد .پیشقرق براب بارگردان ن اصیالح اگزیسنانسیالیسم به نارسیق ااژة اصالت اجود را به کار
بردیم .اک ون بای دریابیم چه رمانی نرد اصیل 8مـسوب میشود ا به ااقع در حالت اصالتِ
اجودش قرار دارد .نردیّت معیارب است که در ک ار شاخصهاب میرحش ة دیگر قرار میگیرد.
به کوقاه سخنق حفظِ قشخّص این امکان را به دست انسان میده که همواره آرادق مسئول ا
آگاه به حیات خود ادامه ده .
نخسنین گاح براب اسنوارب اصالت در خویش آرادانه عمل کردن ا آگاهی بر مسئولیّت رننارهاب
ارقکابی ا پذیرش آن است .امّا این قفرّدق ع الاه بر به کار بسنن آرادب ا پذیرش مسئولیّت ا
دلهرة حاصل ار آنق در چه شکل دیگرب رخ مینمای ؟ بای گفت رمانی شخص اصالت اجود
خود را حفظ میک که قمامی اعمال ا اننخابهاب اب حاصل ان یشه ا ع ای اا باش ق نه ای که
به ااسیة چارچوبهاب مفراض ا پیشی یق مجرور به اننخاب آنها ش ه باش  .ای که نرد صرناً
بل گوب انکار ا ع ای دیگران نراش ا در آن ه میگوی قفکّر ا قأمّل ک ا ننیجهاب میابق با
ان یشهاش به دست آارد ا به کار ب د نشان ار حفظ نردیّت ا اصیل ریسنن دارد .اانگهیق برخی
مخالفان قفسیرب نادقیق ار این اصیالح داشنهان ا آن را مـصور کردن آدمی در ق هایی خود ا
ع ح امکان همرسنگی با دیگران دانسنهان (رحیمیق  .)36 :8216آن ه در مکنب اگزیسنانسیالیسم
قـت ع وان نردیّت میرح میشود انـرانی به سمت گوشهگیرب ا خلوتگزی ی نیستق بلکه
اقّفاقاً در جهتِ پیشررد اه اف ااالب اجنماعی ا نکشانی ه ش ن انراد به ابنذال است .ای که نرد در
حضور جمع ان یشه ا ع ای خویش را نرارد ا در قودة مردح مضمـل نشود ا «من بودن» خویش
را حفظ ک هیچ نشانی ار شعائرگرایی نمینمایان  .قن در دادن به ن ش انسان کلّی(کلیّتیاننه)ق
یع ی سراپا جزئی ار گراه بو دن ا رضایت دادن به این ن شق به مع اب ریسنن به گونة نااصیل
1. Authentic.
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است .با بررسی ان یشههاب سارقر ا پیگیرب نوشنهها ا سیر انکار ااق به ایژه در حورة سیاستق
شفانیّت این میلب بیش ار پیش هوی ا خواه ش

8.

 .۹آثار مکتب اگزيستانسياليسم بر حقوق کيفری
 .1-۹نقش خواستهای اگزيستانسياليستی بر جرمانگاری و جرمزدايی
پس ار بررسی مفهوح ا مرانی مکنب اگزیسنانسیالیسم ا ش اخت راایاب آنق نوبت به ب ا نمودن
ساخنمان کیفرب بر اساس قئوربهاب این مکنب میرس  .در نخسنین گاحق خواستهاب مکنب
اگزیسنانسیالیسم را در قلمرا جرحانگارب ا جرحردایی بررسی میک یم .در این بخش مـرر
خواه ش که چرا ار نظر قئورب اگزیسنانسیالیسم رننارب بای مجرمانه ش اخنه شود ا چرا بر
اساس ان یشة اگزیسنانسیالیسنی بای ار برخی رننارها جرحردایی شود .با این قوضیـاتق رایکرد
مکنب اگزیسنانسیالیسم را به قرقیب در قرال جرحانگارب ا جرحردایی بررسی میک یم ا
مینمایانیم که اگر ان یشة اگزیسنانسیالیسم بر ح وق کیفرب داخل شودق چه آ ارب میقوان داشنه
باش .
 .1-1-۹آثار اگزيستانسياليسم بر جرمانگاری
اگزیسنانسیالیسم هم ون سایر دسنگاههاب نلسفیق که مؤلّفههایی را پرارانی هان ا بر اساس آنها
نظریّاتشان را ررحریزب میک

ا شکل میده ق مرانی مهمّی را داراست که دخیل نمودنشان

در ح وق کیفرب با آ ارب همراه خواه ش  .ق ح ابن ایی در ررحریزب ساخنار کیفرب
اگزیسنانسیالیسم ش اخت مجموعه رننارهایی است که میابق این ان یشة نلسفیق ارقکابشان نه
ق ها مجار نیستق بلکه الرح است که با ااک ش کیفرب همراه باش  .ار جمله مرانی مکنب
اگزیسنانسیالیسمق که سارقر قماح قـلیلهاب خود را بر پایة این اصل انجاح دادق آرادب است .ق ریراً

 .8در اگزیسنانسیالیسم نرای قفرّد را با مفهوح اصالت من (منگرایی  )solipsism -یکسان انگاشت.
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میقوان ار «آرادب» به ع وان مهمقرین مر اب مکنب اگزیسنانسیالیسم ناح برد .با به کارگیرب این
انگاره در مراحث کیفربق دست به قـلیل رایکرد جرحانگارانه خواهیم رد.
به ع ی ة سارقرق اخنیار به ساخنار ل فسه قعلّق دارد .به این مع یق انسان «مـکوح است» که آراد
باش  .ما نمیقوانیم آراد بودن یا نرودن را اننخاب ک یم؛ ما صرناً ار آن را که خود آگاهی هسنیم
آرادیم (کاپلسنونق  .)431 :8263با ررح این موضوعق مینمایان که ان یشة اگزیسنانسیالیسم در
ح وق کیفرب بای بر پایة آراد دانسنن انسان پایهگذارب شود ا اصل را بر ع ح قـ ی آرادبهاب
آدمی قرار ده  .نه ق ها در اگزیسنانسیالیسمق بلکه در این شاخه ار دانش ح وق نیزق آرادب ن شی
مهم دارد .در ح وق کیفربق بـث ار آرادب ا مالک مـ ادیّت آن  -اگر نگوییم اصلیقرین
 یکی ار مراحث اصلی ا ب یادین است (هارتق .)84 :8216پس اصل را بای بر آرادب انسان قرار داد ا با این پیشنرض گاح به جلو نهاد .اک ون شای این
پرسش در ذهن شکل بگیرد که چگونه میقوان قئورب جرحانگارب راق که در مضیّققرین حالت
ممکناش قـ ی آرادبهاب انسان را به همراه داردق با مهمقرین مر اب مکنب اگزیسنانسیالیسمق
یع ی آرادبق قجمیع کرد؟ اانگهیق مهمقرین پرسش در مورد جرحانگارب چرایی ا ضرارت
اجودب آن است ا ای که چرا یو رننار خاص جرحانگارب ش ه است (نالحیق .)497 :8262
بیگمانق پاسخدهی به پرسشی چ ین ب یادین آسان نخواه بود؛ ریرا بسنه به راایة نگاه ا مر اب
باارم بق پاسخ ها منفاات خواه بود؛ خصوصاً ای که هر مکنب نلسفی یا ج رش ح وقیق بر
اساس باارهاب خویش این قعاری

را ارائه میک  .ار این جهتق بای در ابن ا به قعری

اصیالح

جرحانگارب پرداخت قا مفهوح ا مع اب آن مشخّص شود.
جرحانگارب نرآی ب است که به اسیلة آن رننارهاب مجرمانة ج ی ب به موجب قانون
قعری

ا مشمول قانون کیفرب ا مجارات میشون (میرکمالیق  .)263 :8269در یو قعری

موجز میقوان جرحانگارب را «اقّصاف عمل به اص

جزایی در قالب قوانین جزایی» دانست

(نالحیق  .)26 :8262در نرآی جرحانگاربق رننارهاب ج ی ب مشمول قانون جزا میشون که
مرة آن اضانه ش ن یو ع وان به ع ااین کیفرب موجود است (م سی ا یزدانیق .)22 :8267
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جرحانگارب ا قمییز دادن جرح ار سایر رننارهاب مم وعه به

ضمانت اجراب آن که همراه با کیفر است بارمیگردد .ار این راق هر رننار مجرمانهاب پیون ب
پیوسنه با مجارات دارد؛ هرچ که این کیفر منعادل ا خفی قرین گونه باش .
با قوضیح مفهوح جرحانگاربق این نکنه نیز هوی ا میشود که «جرحانگارب ش ی قرین حالتِ
دخالت در ح وق ا آرادبهاب نردب است» (نالحیق )31 :8262؛ ریرا ضمانت اجراهاب
کیفرباب که به موجب ن ض قانون اعمال میشون غالراً آرادب نرد را نشان میگیرن ا همراه با
خصوصیّت رنجآارب هسن .
پرسش پیشین داباره میرح میشود :چگونه ا ررق چه شراییی میقوان جرحانگارب را که
ش ی قرین حالت دخالت در آرادب آدمی است با اصلیقرین مر اب مکنب اگزیسنانسیالیسم پیون
داد؟ آیا اصالً مفهوح جرحانگارب که قـ ی ک ة آرادب است در نلسفة اگزیسنانسیالیسم  -که
غایت آرادب را براب انسان منصوّر ش ه است  -ا در ساخنمان کیفرب این مکنب میقوان
جایگاهی داشنه باش ؟ آیا اصیالح «جرحانگارب اگزیسنانسیالیسنی» به ع وان یو ناساره میرح
نمیشود ا مفهومی من اقض نما نیست؟ یا در م ابلق آیا در این ان یشه جرحانگارب میقوان جایگاه
شاخصی را داشنه باش ؟
اساسیقرین پرسشی که قرار است با یو نظریّة جرحانگارب پاسخ داده شود این است :به
خارر چه رننارب میقوان اشخاص را موضوع مجارات دالنی قرار داد؟ (هوساکق .)824 :8269
با این اص ق بای آشکار شود چه رننارهایی در دسنگاه اگزیسنانسیالیسم اغماضناپذیر شمرده
میشون ا بای مم وع ش اخنه شون  .هم ینق ب ین جهت که جرحانگارب براب پاس اشت ح وق
ب یادین انسان است (نالحیق )846 :8262ق بای مجموعه اررشهایی را که قـت حمایت
اگزیسنانسیالیسم هسن ا اصولی را که در این مکنب جایگاه باررب را به خود اخنصاص دادهان
ش اسایی کرد ا هرگونه قه ی علیه آنها را جرحانگارب کرد .انزان بر اینق بای با مشخّص کردن
این اصولق نراراب ار مررهاب آنها را در قلمرا جرحانگارب جایز ن انیم.
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نظر به ای که اصل را بر آرادب انسان قرار دادیمق هر نرد مسنـقّ آن است که مورد مجارات قرار
نگیردق مگر به خارر رننارهایی که دخالت کیفرب در آنها قوجیه ش ه باش (نالحیق .)849 :8262
به همین خاررق پرسش ب یادینِ یو نظریّة جرحانگارب بای این باش که چگونه ا در چه
اضعیّتهایی دالت در کیفردهی اشخاص موجّه است؟ (.)Husak, 2008: 187
ژان پل سارقر ق ها قوصیة اگزیسنانسیالیسم را قوصیه به آرادب میدان  .ار این راق یگانه اصلی
که بای مورد حمایت ح وق کیفرب قرار گیرد آرادب است .اگر رننارب موضوع جرحانگارب
ااقع می شودق براب حمایت ار آرادب انسان است ا مجرمانه دانسنن یو رننار ب ان دلیل است
که با ارقکابش آرادب آدمی خ شهدار یا سلب میشود .ب ینسانق هر رننارب که سالب آرادب
انسان باش نیارم مجرمانه قلم اد ش ن است .این موضع با اه اف ا رسالت ح وق کیفرب م رن
همخوانی دارد ا ای ها در یو راسنا هسن  .برخی ه ف ح وق کیفرب را حمایت ار ح وق ا
آرادبهاب نردب در م ابل قع یّات دالت ا دیگر انراد میدان  .بر این اساسق ح وق ا
آرادبهاب آن انرادب که میخواه ار آرادب خود در جهت قع ّب علیه آرادب دیگران اسنفاده
ک

بای مـ اد شون (نالحیق  .)13 :8262اگرچه اگزیسنانسیالیسم بیش ار هر مکنب نلسفی

دیگرب آرادب انسان را مورد قوجّ ه قرار داده است ا سارقر په اب آرادب را در انسان به مررب
میرسان که در ننیجه جایگاه اا را قا م اح الوهیّت ارق اء میده ق این به مع اب قجویز انجاح هر
رننارب نیست .این ان یشه صادرک ة جوار ارقکاب رننارهاب سالب آرادب نیست .سارقر در این
خصوص بیان میدارد« :من بارها نوشنهاح ا در سخ رانیهاب خود گفنهاح انسان نرای مـ اد باش ق
امّا هرگز این ع ی ه را ن اشنه اح که یو نرد نادان ا خشمگینق به ناح آرادبق دست به ج ایت
هول اک بزن » (سارقرق بیقا .)881 :به مـض ایجاد خ شه بر آرادبق بـث ار ضمانت اجراب
کیفرب پیش کشان ه میشود.
ب ابراین میقوان چ ین بیان کرد که در ان یشة اگزیسنانسیالیسنی هرگاه رننارب آرادب را مورد
قه ی قرار داد ا ارقکابش سرب سلب آرادب باش ق بای رننار مجرمانه قلم اد شود ا نسرت به
جرحانگارب آن اق اح شود .اصل بر این است که نرای جرحانگارب کردق مگر ای که ضرارت داشنه
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باش (نالحیق  .)62 :8262این ضرارت در ان یشة اگزیسنانسیالیسنی آنگاه که آرادب یو
شهران در معرض خیر باش میرح میشود .در ران جرحانگارب ار سوب قانونگذارق بای اصل
آرادب انسان در نظر گرننه شود ا جرحانگارب اسنث ائی بر این اصل باش (شمعیق .)828 :8264
ار آنجا که مر ا را آرادب لـاظ نمودیمق رننارهاب آدمی آرادانه به شمار میآی ا دلیلی براب
ایجاد مـ ادیّت در ارقکابشان اجود ن اردق مگر آنکه به ااسیة ق اخل ارادهق که غالراً با قعرّض
به آرادب دیگرب همراه استق بخشی ار رننارها جرحانگارب شون .
اگزیسنانسیالیسم با آراد دانسنن انسانق انواع رننارهاب ارقکابی اب را هم کامالً آرادانه به
شمار میآارد ا ار نظر این مکنبق نمیقوان مررب را براب صـیح یا ناصـیح بودن یو رننار
در نظر گرنت؛ یگانه اررش درخشانی که با آن میقوان اصالت رننار را س جی آرادب است .ار
این راق امکان مم وعیّت رننارها ق ها در صورقی است که به آرادبهاب دیگر انراد خ شه اارد
سارن ا آنها را در معرض راال قرار ده ؛ ریرا اصل بر آرادب است ا این اررش که جایگاه
ااالیی را در مکنب اگزیسنانسیالیسم داراست نرای به بهانههاب مخنل

مورد قـ ی قرار گیرد.

به قعریر سارقر «ما آرادب را براب آرادب میخواهیم» (سارقرق  .)79 :8216پس معیار مـ ادکردن
آرادب خودِ آرادب است ا آرادب بای ق ها براب خودِ آرادب مـ اد شود (شمعیق .)829 :8264
چ ین قفکّرب که اکثر رننارهاب ارقکابی را مجار میشمارد ا ق ها برخی ار رننارهایی را که سالب
آرادبان مم وع ا مجرمانه به حساب میآارد ان یشهاب منرقّی ا شایسنه است؛ میقوان
جرحانگارب اگزیسنانسیالیسنی را بر این م وال انجاح داد ا به پیش برد.
ب ینسانق میابق ان یشة اگزیسنانسیالیسمق رننارب نظیر قنل عم به دلیل سلب آرادب دیگرب
بای مجرمانه قل ّی شود .به نظر سارقرق اگر کسانی پی ا شون که آرادب نردب ا اجنماعی را در
کُشنن ا نابود کردن ا مرقکب ش ن ج ایات هول اک ب ان ق اشنراه کردهان ا قانون اجنماعْ چ ین
انکار ناالیق ا خاح را مـکوح میدان (سارقرق بیقا .)881 :آنگاه که نردب اررش گرانمایة آرادب
را چیزب بیبها میپ ارد ا صرناً آرادب خود ا گسنرة آن را ار نظر میگذران ا به موجب ناچیز
شمردن آرادب دیگرب در ص د قعرّض به آن برمیآی ق ح وق کیفرب بای دخالت ک ا با
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قوسّل به ضمانت اجراب کیفرب به ممانعت ار رننار ارقکابی اب برخیزد .با این قوضیـاتق
خواست اگزیسنانسیالیسم قوضیح داده ش  .بر این اساسق راشن ش که در نگاه اگزیسنانسیالیسنی
به موضوع جرح انگاربق اررش اساسی این مکنبق یع ی آرادبق بای مورد حمایت کیفرب قرار
بگیرد ا رننارهاب خ شهآار بر آن جرحانگارب شون  .خارج ار این دایره ا ب ان نگریسنن به
قأ یر ا میزان راال آرادب در رننارهاب ارقکابیق هر نوع جرحانگارب با مرانی ا معیارهاب
اگزیسنانسیالیسم در قعارض قرار خواه گرنت.
 .۱-1-۹آثاراگزيستانسياليسم بر جرمزدايی
پس ار بـث در خصوص نـوة جرحانگارب بر پایة ان یشة اگزیسنانسیالیسمق اک ون به قـلیل
چگونگی جرحردایی میابق با انگارههاب این ان یشه میپرداریم .قئوربهاب منع ّدب در بـث
جرحانگارب ا جرحردایی دخیلان ؛ ار میان آنهاق پ رساالرب ا اخالقگرایی مراحث پُردام هاب
را در این راسنا به خود اخنصاص دادهان ق به نـوب که کمنر مرـثی در رمی ة نلسفة ح وق کیفرب
می قوان یانت که این دا قئورب را ار نظرگاهِ خویش نگذران ه باش  .با م رن ش ن سیسنمهاب
کیفربق چرایی مم وعیّت رننارهایی که بر اساس قئوربهاب اخالقگرایی ا پ رساالرب مجرمانه
قل ّی ش هان بیش ار پیش در آماج انن اد قرار گرننه است.
حجم ا گسنرة قوانین جزایی در دالتهاب آرادم ش یکی ار چالشهاب امرارین ح وق ا
سیاست است (شمعیق  .)86 :8264امرارهق یکی ار معیارهایی که با اسنفاده ار آن میزان
آرادبهاب شهران ان را میس ج حجم قوانین کیفرب است؛ هر کشورب که قوانین جزایی
کمقرب ق این کرده باش ق به آرادب انراد جامعه بهاب داچ انی داده است .یکی ار
ساراکارهایی که با آن میقوان مـ ادیّتهاب قانونی ایجادش ه براب ارقکاب برخی رننارها را
ک ار گذاشت ا دام ة آرادبهاب مضیّقش ة انراد را بسیط کرد جرحردایی است .مسئلة جرحردایی
ار آغار دهة  8699میالدب به میان آم ه استق امّا نشانههایی ار آن را میقوان در آراب
ان یشم انی مان

بکاریاق نرب ا گراماقیکا مشاه ه کرد (شمعیق  .)18 :8264اگر بخواهیم
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قعریفی نسرناً جامع ار جرحردایی داشنه باشیمق میقوانیم چ ین بیان ک یم :جرحردایی عرارت است
ار ع ب نشی ی ح وق کیفرب ار رهگذر رائل کردن کامل اص

مجرمانه ار جرح یا بیران بردن

رننار ار قلمرا قانون جزا ا باقی گذاشنن آن در گسنرة اقن ار عمومی که مسنلزح اِعمال ک نرلهاب
غیرکیفرب است (مـمودب جانکیق .)238 :8217
راشن است که برخالف نرآی پیشین که رننارب را مم وع میک ا بارداشنن ار ارقکاب
آن را مصوّب میک ق در این نرآی

ار رننار م عش هاب رنعِ مم وعیّت میشود؛ یع ی آن

مم وعیّت قانونیاب که به ااسیة ضمانت اجراب م ـصر بهنردش در رمرة قوانین جزایی گ جان ه
ش ه بود .اانگهیق پس ار راشن ساخنن مفهوح جرحرداییق نوبت آن است قا دالیلی را که
اگزیسنانسیالیسم بر پایة آنها جرحردایی را جایز میدان برشماریم.
اگر جرحردایی را به م زلة یو قغییر در نظر بگیریمق گاح نخست در مسیر اجراء درک
ضرارت این قغییر ا دالیل آن است (مـمودب جانکیق  .)227 :8217ار این راق بای آشکار
ساریم چه معیار مشخّصی در مکنب اگزیسنانسیالیسم موجود است که بر ررق آن بنوان رایکرد
جرحردایی را در این مکنب ار سایر نظریّات ا قئوربهاب موجود در این رمی ه قمیز داد.
مسئلة جرحردایی ابن ا با ه ف قورّحردایی کیفرب  -کاسنن ار قع اد ع ااین مجرمانه  -میرح
ش ه است (اراایی ا دیگرانق  .)49 :8262یکی ار عوامل اصلیاب (شای ج ّبقرین عامل) که
در پذیرش راهررد جرحردایی ن شی ج ّب داشنه است قورّح قوانین کیفرب ا انزایش نزای ة
ع ااین مجرمانه ذکر ش ه استق چ انکه این عامل موجب انس اد در نعّالیّت راان نظاحهاب قضایی
بوده است (مـمودب جانکیق .)231 :8217
الرح به قوضیح است که دالیلی هم ون قورّح قوانین کیفربق سیّال نرودن چرخة نعّالیّتهاب
دسنگاه قضاییق ع ح قوان برخورد با کلّیّة رننارهاب مجرمانهق قـمیل هزی ههاب گزاف به دالت
ا ع ح قوجّه به سودم ب در جرحانگاربِ برخی ار جرایم ار جمله مواردب هسن که در قشریح
دالیل قوجیه جرحردایی بیان می شون  .امّا قماح این موارد در رایکرد اگزیسنانسیالیسم در قرال
جرحردایی ن شی کلی ب ا مهم ن ارن ؛ ریرا در نگرش اگزیسنانسیالیسنیق عامل اصلی براب
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جرحردایی ار جرایم ق اخل مم وعیّتها با حورة آرادبهاب نردب استق نه اجود مشکالت ا
نرآی هاب نرسای ه براب دسنگاه قضایی .ار این راق در رایکرد جرحردایانة اگزیسنانسیالیسنیق
ع ح دخالت در آرادبهاب نردب به ع وان اصلیقرین دغ غه میرح ش ه است.
همانیور که پیشقر بیان ش ق کلی بقرین اررش موجود در مکنب اگزیسنانسیالیسم آرادب است.
بر مر اب این اصل اساسیق ار رننارهایی که ب ان داشنن دالیل من ن ار ارقکابشان ممانعت
کیفرب ش ه است ا ب ینسان آرادب شهران ان را با خ شه رابرا ساخنهان بای جرحردایی شود.
 .1-۱-1-۹رويکرد اگزيستانسياليسم در قبال اخالقگرايی قانونی
هر جریان نلسفی اب که در رول قاریخ به میان آم ه ا دسنگاهی نکرب را ب ا نهاده است مفاهیمی
اخالقی را میابق با معیارهاب خویش پراران ه است .برخی ار این مکاقب ع ای شان را با لـن ا
کالمی قـمیلی به مخارب عرضه داشنهان ا برخی دیگر آن ه را که میرح نمودهان کامالً نسری
پ اشنهان  .گاه ار ژرناب برخی ار این نظریّاتق ای ئولوژبهاب خاصّی نیز که قجویز ع ی ه را در
بین خود بارار ساخنهان پ ی ار ش هان  .یکی ار مهم قرین موضوعات ح وق ارقراری است که
این علم با اخالق دارد .رایارایی اخالق ا ح وق همان اررة خیرناکی است که امکان دارد
نظاح ح وقی ننوان به سالمت ار آن خارج شود (شمعیق  .)61 :8264براب نشان دادن مواضع
اگزیسنانسیالیسم در قرال اخالق ا اخالقگرایی قانونی بای در نخسنین گاح به بررسی جایگاه
اخالق در ان یشة اگزیسنانسیالیسم بپرداریم.
سارقر نظاحم قرین اگزیسنانسیالیست استق امّا حنّی اب نیز هیچگونه نظریّة اخالقی به مع اب
ااقعی کلمه ن ارد (اارنوکق  8.)82 :8261آن ه اخالق جارب در اگزیسنانسیالیسم را  -ج ا ار
نوع مفاهیم  -ار اخالقیّات رایج در دیگر مکاقب نلسفی قمییز میده این است که این جریان
نلسفی در اخالق پیش هادب خود هیچ اخالق م اّنی ن ارد .به دیگر سخنق ای که بپ اریم
 .8سارقر در نرجاح کناب هسنی ا نیسنی بیان میک « :ما در آی ة کنابی به این موضوع (اخالق) اخنصاص خواهیم داد»
(سارقرق  .)119 :8264امّا بع ها قعمّ اً ار اراد به این قلمرا ا نگارش این کناب م صرف میشود ا به نوشنن کنابی دیگر
میپردارد.
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اگزیسنانسیالیسم چارچوبهایی را در قلمرا اخالق لـاظ میک ا به ع وان مراحنامه به مخارب
عرضه میده قصوّرب بیراه است؛ ریرا دست به قـمیل ا قرلیغ اصول ا معیارهاب ار
پیش قعیینش ة خاصّی نمیرن  .سارقر میپ اشت هریو ار ما بای اخالقیّات خاصّ خودمان را
پ ی آاریم ا ب ان اسنعانت ار اصول یا قواع اخالقیق قصمیمات خاصّ خودمان را اخنیار ک یم
(اارنوکق  .)14 :8261به این دلیل سارقرق آنجا که به قشریح ن

ااجبالوجود میپرداردق

خصمانه ا با ع اات ب ین موضوع نظر نمیان اردق بلکه این اضعیّت را موضعگیرباب میدان
که حنّی در صورت دگرگونیق قأ یرب بر نلسفة اب نخواه گذاشت .بشر بای خود شخصاً
خویشنن را باریاب ا ی ین ک که هیچ چیز نمیقوان اا را ار خود رهایی ده ق حنّی اگر دلیلی
بیای که بودن ااجبالوجود را براب اا ابت ک

(سارقرق  .)19 :8216ار این جهتق

اگزیسنانسیالیسم در ق ابل با جریانهایی که گفنمان قـمیل ا قجویز را در مراح نکرب خویش
ملـوظ داشنهان قرار میگیرد .سارقر آشکارا نظریّة خود را با نظریّة کانت م ایسه میک ق الی
کانت را ب ین دلیل که نرض میکرد میقوان اخالقیّاقی کامالً صورب را با قوسّل به اصول کلّی
یا جهانگسنر ب یان گذاشت به بادِ انن اد میگیرد (اارنوکق  .)13 :8261قالش سارقر بر این بود
که در حورة اخالقق یگانه قوصیة اخالقی را قوصیه به آرادب قرار ده  .ار این را در ان یشة
اگزیسنانسیالیسم هیچگونه میلقگراییاب بر قابی ه نمیشود .ار این جهتق سارقر اعالح میک :
«اررش» چیزب نیست جز مع ایی که انسان براب آن بر میگزی (سارقرق .)79 :8216
سارقر با ررح «نسریّت اررشها» ا «قسااب اررشها» نه ق ها به اررش داچ ان آرادب در نلسفة
خود قأکی میک ق بلکه در برابر هر نوعی ار میلقگرایی به پا میخیزد .با مخنصر نگاهی به سیر
پایهگذارب مرانی اگزیسنانسیالیسمق مشاه ه میک یم که سارقر در ابن ا با ررح مسئلة «ق ّح اجود
بر ماهیّت»ق دغ غة ن

(یا حذف) ااجبالوجود را پیش می کشان  .سارقر با اسن اد به سخن

داسنایفسکیق8ق بیان میدارد که ن

ااجبالوجود جوار ارقکاب هر رننارب را صادر میک ؛

 .8داسنایفسکیق نویس ة راسیق میگوی « :اگر ااجبالوجود نراش ق هر کارب مجار است» (سارقرق .)49 :8216
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ریرا دیگر یگانه اررش میل ی که راهگشاب آدمی باش نخواه بود .این موضوع به اضعیّت «نفی
اررشها» خنم خواه ش  .نفی اررش ها ب ین مع ی است که اقنی براب رن گی نرد ه نی نرود
ا براب اخالق نمونهاب نرودق در ننیجه آن ه در جهان به نیکی مشهور است پوچ ا بیمع ی میشود
(رحیمیق  .)33 :8264در این اضعیّتق نرد قالب ا پیشنرض ق یسش هاب را که براب راش ی
راه خویش بر آن چ گ بزن نمییاب  .شای این اضع آغار سرگشنگی آدمی را اعالح نمای  .امّا
در چ ین اضعیّنی بیدرنگ نمیقوان سخن ار الادربگرب ا خراباقیم شی آدمیان به ربان آارد؛
ریرا سارقر اعالح داشنه است که به ااسیة آرادب نردق مسئولیّنی سهمگین بر داش اب نهاده ش ه
است که اا را به قعهّ به خویش ا دیگران اا میدارد .ار این راق آن ه اصالت هر رننارب را
می س ج چیزب جز آرادب نیست .هیچ رننارب مهم نیستق بلکه درجة اخنیارب که در انجاح آن
اجود داشنه مورد قوجّه است (رحیمیق  .)42 :8264ب ابراینق هر ان یشهق رننار یا پیشنرضی که
ذاقاً برقر مـسوب نمیشود نسری قل ّی میشود .قمامی رننارهاب انرادْ یکسان پ اشنه میشون که
هر یو نسریّتیاننه به شمار می آی ا یگانه ع صر برقرسار چیزب جز درجة آرادب نهفنه در آن
نیست .ار مجموع این چی مانهاب نکرب اضعیّنی پ ی ار میشود که ار آن «قسااب اررشها» سر
بر میآارد .قسااب اررشها ب ین مع ی است که اقنی ننوانیم اجود «نیکی» را در هسنی ابت
ک یمق بالیرع اجود «ب ب» نیز که م ابل آن قرار دارد ابتش نی نیست .ب ابراینق خوبی ا ب ب با
هم مسااب میشون (رحیمیق  .)33 :8264ار جمله قئوربهاب موجود در ح وق کیفرب نظریّة
اخالقگرایی قانونی 8است .ررن اران این نظریّه بر این باارن که جرحانگارب آن دسنه ار
رننارهاب ض ّ اخالقی که اخالق منعارف جامعه آنها را برنمیقاب ضرارب است (رسنمیق :8261
 .)826ب ابراینق در رایکردِ اخالقگرایانهق ه ف ار جرحانگارب نه حمایت ار ح وق ا آرادبهاب
نردبق بلکه پاس اشت اصول اخالقی جامعه است (نالحیق  .)291 :8262اک ون بای دی که آیا
اخالق گرایی قانونی در رایکرد کیفرب اگزیسنانسیالیسم جایگاهی دارد؟ یا بر اساس ان یشة

1. Legal moralism.
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اگزیسنانسیالیسنی بای ار رننارهایی که قـت ع وان «غیراخالقی» مجرمانه قلم اد ش هان
جرحردایی شود؟
گفنه ش که اگزیسنانسیالیسم اخالق م اّنق چارچوبدار ا ار پیش قعیینش هاب را براب
بشریّت ق این نکرده است ا اررش اساسی این مکنب آرادب است .اگزیسنانسیالیسم با پیش
کشی ن مفهوح «نسریّت اررشها» ا به قرع آن «قسااب اررشها»ق رننارهاب ارقکابی انراد را ار نظر
اخالقی در یو سیح قرار میده ا معن

است که هیچ رننارب بر رننار دیگر برقرب ن ارد .قا

رمانی که رننارهاب انراد سالب آرادب دیگران نیسن ق هم مجارن ا هم مسااب؛ یع ی نمیقوان
مجموعه رننارهایی را به شکل عمومی ا چارچوبدار صواب دانست ا رننارهاب دیگرب را
ناصواب ا غیراخالقی قل ّی کرد.
در نظر سارقرق انسان ها مخنارن که اصولی اخالقی را براب خویش برگزی ق امّا این امکان
اجود ن ارد که مجموعه قواع ب را به ع وان اصول اخالقی براب قماح دارانها یکسان دانست ا
آنها را به عموح مردح ارائه داد .سارقر معن است که اگر انسان مخنار استق پس پذیرش نرامین
الهی به ع وان ه جارهاب اخالقی یا ع ح پذیرش آنها بسنگی به خود اا دارد (کاپلسنونق :8263
 .)424اقنی سخن ار نسرت ا قسااب به میان میآی ق ناخودآگاه هر امر میل ی به ک ار ران ه
میشود ا دیگر نمیقوان براب حمایت ا حفظ آن به ابزار کیفرب منوسّل ش  .ار این راق در
ان یشة اگزیسنانسیالیسمق قعری

جرح به ع وان رننارب غیراخالقی نظرب ناق دقّت ا صراحت به

حساب میآی .
ن دیگرب که بر قئورب اخالقگرایی اارد است ابهاح در معیارهاب س جش یو رننار است.
به دیگر سخنق بر چه مر ایی میقوان رننارهایی را اخالقی ا یا غیراخالقی دانست؟ در ان یشة
اگزیسنانسیالیسمق اخالقیّات ار پیش پرداخنه نش هان ق بلکه در هر رمان میابق ارادة انراد پ ی
میآی  .ار این جهتق سارقر معن است که اننخاب اخالقی را بای با آنری ش ه رب قیاس کرد.
اا براب قشریح این موضوع مثالی را چ ین بیان میک  :آیا هرگز به ه رم ب ایراد گرننهان که
چرا در آنری ش نالن قابلو ار قواع پیشین الهاح نگرننه است؟ آیا هرگز ار ه رم ب پرسی هان
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که قابلویی که بای بیانری چیست؟ ااضح است که براب ساخنن قابلو «نمونة معیّ ی» اجود ن ارد.
هم ین مسلّم است که اررش ه رب ع لی ا ماقرل قجربی اجود ن اردق بلکه اررشها پس ار
خلق ا ر ه رب در انسجاح ا ر ا در راابیی که میان ارادة آنری ش ا ننیجه ا حاصل امر اجود
دارن نمایان میشون  .اجه مشنرک میان ه ر ا اخالق این است که در هر دا مورد ما با آنری ش
ا اب اع سر ا کار داریم .در جهان اخالق نیز ما نمیقوانیم قرل ار عمل دربارة آن ه بای آنری ه
شود قصمیم بگیریم (سارقرق  .)99-91 :8216ار این راق اگزیسنانسیالیسم راهی را نمیگشای ا
اشاره به سمت مسیرب نمیک قا با قرغیب ق ح نهادن در آنق اع ة رسنگارب را به انراد داده
باش  .به این دلیل است که سارقر قجویزهاب قالبش ة پیشین را مرداد میدان ا معن است که
مکنبهاب اخالقی نمیقوان به رهگشایی ا چارهیابی بپردارن ؛ ریرا این خود نرد است که بایسنی
راه خود را برگزی یا به قعریر دقیققر آن را خلق ک  .بر این ب یادق چون پیش ار اننخاب انسان
چیزب اجود ن ارد ا اررشها امورب نسری ا دلخواهی هسن ق دالت هی گاه نمیقوان در
قعری

اررش ا خیر م اخله ک ؛ ریرا در این صورتق به اررش نردیّت ا آرادب آسیب رسان ه

است (قماشیق  .)812 :8216ممکن است رننارب در نزد یو شخص ع وبتدادنی باش ق امّا در
نظر شخصی دیگر مراح ا حنّی قـسینکردنی باش (عالیپورق .)838 :8212
قوجّه به ضرارت اجود آرادب در گزی ش رننار ارقکابی داجانره استق ب ین مع ا که رننار
ارقکابی با آگاهی ا آرادب ا بر اساس اخنیار نردب انجاح شود ا نیز آرادب دیگران هم در این
اننخاب مورد قوجّه قرار بگیرد .ب ابراینق هرگونه قـمیل ع ی ة قانونی در رداب اخالقگرایی
مرداد ا نااصیل ش اخنه میشود .نمیقوان یو شخص را ب ین دلیل که انجاح رننارب براب اا
بهنر است یا ای که اا را شادقر میک یا چونکه در نظر دیگران انجاح چ ین رننارب عاقالنه یا حنّی
صـیح است مجرور کرد آن رننار را انجاح ده یا قرک ک (هارتق .)22 :8216
میابق با این قوضیـات آشکار میشود که اگزیسنانسیالیسم در ن یة م ابل نظریّة اخالقگرایی
قانونی قرار میگیرد .اگزیسنانسیالیسم در پی آن است که در نظاح ق ی یق «دیگربِ خوب» ا
«دیگربِ ب » ساخنه نشود ا ار «نفیِ دیگرب به اسن راط ا راتِ خود» ممانعت ک (نون نوشننق
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 )819 :8264قا در نهایت ار ظهور پ ی ة ب یادگرایی ق ی ی جلوگیرب شود .این نگاه قا ح ّب
میقوان س ّب سیمانی را در م ابل قرایج ا قزریق خشونت در بین قوانین جزایی ب ا ک .
 .۱-۱-1-۹رويکرد اگزيستانسياليسم در قبال پدرساالری قانونی
در ک ار قئورب اخالقگرایی قانونیق یکی دیگر ار نظریّههایی که در عالم ح وق کیفرب جایگاه
گسنردهاب را به خود اخنصاص داده نظریّة پ رساالرب یا قیممآبی قانونی 8است؛ این نظریّه بر این
باار پاب مینشارد که سلیه گرب را بای در بین قوانین قزریق ا بر اشخاص قـمیل کرد .این
ان یشه که قوجیهسار جرحانگارب است ار جریانهاب ق وم نکرب ا نلسفی به شمار میآی .
نظریّة پ رساالرب بر این نرض مرن ی است که براب قـ ّق خیر ا سعادت انراد جامعهق دالت چون
پ رب مشفق بای در صورقی که انجاح یا قرک عمل در جهت مصلـت ا م فعت اعضاب جامعه
به صورت نردب یا جمعی باش ق در اعمال دخالت ک (نالحیق  .)293 :8262حمایتگرایی ا
پ رساالرب قانونی امکان مجرمانه قل ّی کردن عملی را به این علّت که احنمال دارد به خود ناعل
ص مه اارد ک

نراهم میآارد (عر الفناحق  .)813 :8218به ع وان مثالق رننارهایی که با

ارقکابشان ق ها به خود نرد ص مه اارد میشود  -یا چ ین پ اشنه میشود که آ ار ارقکاب رننار
آسیبرا هسن  -به ع وان مصادیق جرحانگارب با نگاه پ رساالرانه میرح میشون .
این نظریّه نه ق ها در میالرات کیفرب اگزیسنانسیالیسم جایگاهی ن اشنهق بلکه در قضاد ا
قعارض با آن قرار دارد .بر اساس مـوربقرین مر اب مکنب اگزیسنانسیالیسمق انسان آراد است ا
با اسنفاده ار این آرادبق خویش را میآنری ا به رن گی خود مع ا میبخش  .با چ ین رایکردبق
نمیقوان ار رریق قوسّل به ابزار سرکوبگرایانة قانون جزاییق امور خیر ا صواب را براب آدمیان
نرا هم کرد یا در ص د آن بود که آنان را ار شر ا گمراهی نجات داد .اگزیسنانسیالیسم با ررح
مفهوح «ق ّح اجود بر ماهیت»ق خلق هویّت ا اررشها را به نرد ااگذار کرده ا همه چیز را به
دسنان انسان سپارده است؛ ار این راق نمیقوان با قوسّل به قوجیهات پ رساالرانهق هویّنی
1. Paternalism.
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چارچوبدار ا ار قرل مشخّص ش ه را براب انسان در نظر گرنت ا مراح رننارب اب را میابق قالری
ررحریزب ش ه ق ظیم کرد .در ااقعق امور جهان چ ان خواه بود که نرد قصمیم میگیرد این
امور آن ان باش (سارقرق  )19 :8216ا قا جایی که آنری ش ا اننخاب اررشها مسرّب سلب
آرادب دیگران نشون ق هیچ قوجیهی براب مم وع شمردن آنها اجود نخواه داشت .چه بُکُن ا یا
چه نَکُنهاب قانونی هیچ جایگاهی در ان یشة اگزیسنانسیالیسم ن ارن ا حنّی سارقر در م ابل این
قوصیهگرایی قانونی به پا میخیزد ا به صراحت اعالح میدارد که هرگونه ع ی ه مر ی بر مـصور
نمودن مع اب «خیر» ا «شر» چیزب جز سوء نیّت 8ا خودنریری نخواه بود .ادّعاب ای که میقوانیم
به دیگران یاد ب هیم که چگونه رننار ک

شریه ادّعایی است که سونیستها میکردن ق ادّعایی

که س راط میل داشت آن را رسوا ک ق یع ی این ادّعا که ح ی ت قعلیمپذیر است (اارنوکق
 .)899 :8261انزان بر اینق با ررح مفهوح «قسااب اررشها» در ان یشة اگزیسنانسیالیسمق معیارب
مشخّص براب گزی ش ا قـمیل ع ای ب م اّن به انراد جامعه باقی نمیمان ؛ ریرا به اعن اد سارقرق
هر نظریّهاب اعم ار علمی ا نلسفی نظریّهاب است مـنمل (سارقرق  .)891 :8216با این نگاهق امکان
ای که در قالب قوانین جزایی امورب براب اضعیّت ا رن گانی نرد مفی ا م اسب دانسنه شون
کامالً م نفی است.
هر نرد انسانی به ااسیة برخوردارب ار آرادبق نسرت به خودشق نسرت به نکر ا پیکرشق
حقّ حاکمیّت میلق دارد (نالحیق  .)389 :8262با اسنفاده ار این حقّ حاکمیّتق نرد در رول
حیات به ساخنن خویش میپرداردق به این مع ا که میابق با آگاهی ا ش اخنی که کسب میک ق
دست به اننخابهاب منفاات ا منع ّدب میرن قا به اصالت اجود خویش پیبرده ا نائل آی  .به
همین خارر است که گفنه ش ه است «ل فسه گریز م اح است ار آن ه بود به سوب آن ه خواه
بود؛ یع ی ار خود به ع وان امرب که ساخنه ش ه استق به سوب خود به ع وان چیزب که بای
ساخنه شود» (کاپلسنونق .)434 :8263

 .8مع ایی منفاات ار آن ه در رکن راانی جرایم میرح میشود دارد.
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ب ین سانق در رایکرد کیفرب اگزیسنانسیالیسمق پ رساالرب قانونی جایگاهی ن ارد ا بر این
اساس نیار است ار قوانی ی که شالودهشان بر اساس نظریّة پ رساالرب ا حمایتگرایی ب یان نهاده
ش ه است جرحردایی شود؛ ریرا قشرّث به مرانی مـ ادک ه اب هم ون پ رساالرب قانونی
نرجامی جز قـ ی آرادب ن ارد .ح وق کیفرب م رن نخسنین اصل را بای بر آرادب نرد بگذارد
ا سپس براب ش اسایی رننارهاب مجرمانه اارد می ان شود .در غیر این صورتق با جرحانگارب
رننارهایی که بیشنر باعث قـ ی آرادبهاب نردب میشون مواجه میشویم.

نتيجه
براب آنکه اصول ا قواع ح وقی شأنیّت ا اسنـکاح نسریاب را دارا باش ق نیارم آن قا ار
پشنوانههاب نلسفی بهره بگیرن  .بر این اساسق ش اخت مکاقب ا شاخههاب منع ّد نلسفی به نـوب
مجزّا ا سامانیاننه ضرارب مینمای  .آش ایی داچ ان دانشپژاهان ح وق کیفرب با حورة نلسفة
ح وق ا بالنّرع ارادشان به عرصة میالعه ا پژاهش در م ابع نلسفی آنان را به ش اخنی م اسب ار
ان یشههاب نلسفی میرسان .
اگزیسنانسیالیسم ار جمله مکاقب نلسفی اب است که با پ ی ار ش نش در س ة بیسنمق بخشی ار
نلسفة نرانسوب (ا قارّه اب) را به خود اخنصاص داده است .ژان پل سارقرق سیمون دابواار ا
آلررکامو ان یشم ان اصلی این مکنب هسن که با نظرارربهاب نلسفی جریانات اقری را در
نلسفه ا ادبیّات به راه ان اخن  .ژان پل سارقر با پایهگذارب نلسفة خویش بر مرانیاب هم ون
«ق ّح اجود بر ماهیّت»ق «آرادب»ق «مسئولیّت»ق «دلهره» ا «قفرّد» رسماً به ب عتگذارب جریان
اگزیسنانسیالیسم دست میرن  .اا نلسفة خود را «نلسفة آرادب» مینام ا اعن اد به آرادب انسان
را به غاینی شامخ میرسان  .ررق دی گاه ابق انسان گریزب ار آرادب ن ارد ا ق ها با قوسّل به
سوء نیّت یا خودنریری است که میقوان ار نکر آراد بودن خویش ناصله بگیرد .در ک ار آرادب
بیکرانهاب که سارقر براب آدمی قائل استق مفهوح «مسئولیّت» را هم میرح میک قا ار این
رریقق مجال سوء اسنفاده ار آرادب را به ح اقل رسان ه باش  .بر اساس این ان یشهق انسان به
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ااسیة آرادباش بای مسئولیّت مهمّی را عه هدار باش  .ار این راق هیچ قوجیهی براب ارقکاب
اعمال خویش ن ارد ا بای قمامی بار مسئولیّت اعمال ارقکابیاش را بر عه ه بگیرد .در غیر این
صورتق به ع وان اجودب نااصیل ش اخنه میشود.
نظر به ای که اگزیسنانسیالیسم اعن ا ا اقّکاب خاصّی به انسان ا مؤلّفههایی هم ون «آرادب» ا
«مسئولیّت» داردق پیش گرننن ش اسایی رایکرد کیفرب این مکنب میقوان موضوعات درخور
قوجّهی را آشکار ک  .همانیور که ح وق کیفرب م رن قماح نگاه خویش را منوجّه انسان ا
رننارهاب انسان کرده استق جملگی مرانی اگزیسنانسیالیسم نیز براب ش اخت انسان ا حاالت ا
رننارهاب اب ررحریزب ش هان  .ار آنجا که آرادب ع صر اصلی ا اساسی این مکنب استق
نظریّهپردارب در خصوص خواستهاب این مکنب براب چگونگی جرحانگارب ا جرحردایی -
که به رور مسن یم با آرادبهاب نردب سر ا کار دارن  -دری ة اراد به یکی ار مراحث اصلی
رایکرد کیفرب اگزیسنانسیالیسم را میگشای .
اگزیسنانسیالیسم با اهمیّت دادن به آرادب آدمی ا اررش بخشی ن به این موضوعق هرگونه قه ی
علیه آرادب را م ع میک  .سارقر با ع وان کردن مفاهیم «نسریّت اررشها ا «قسااب اررشها»ق
کلّیّة اعمال بشر را یکسان قلم اد میک ا بر این اعن اد است که هیچ رننارب بر رننار دیگر
ارجـیّت ن ارد ا ق ها قمایز ا برقرباب که میقوان براب یو رننار در نظر گرنت در میزان
آرادب اب است که در ارقکابش به کار بسنه ش ه استق ب ین مع ا که یو رننار بای با آرادب
ارادة قاح صورت گیرد ا نیز با ارقکابش آرادب دیگرب با خ شه رابرا نشود ا به راال آرادب
دیگران م جر نشود .ررق چ ین معیارهاییق پ رساالرب ا اخالقگرایی قانونی نه ق ها در رایکرد
کیفرب اگزیسنانسیالیسم جایگاهی ن ارن ق بلکه در قعارض ا ق ابل با ان یشة اگزیسنانسیالیسنی
هم قرار میگیرن  .سارقر با بیان این میلب که «ق ها قوصیة اگزیسنانسیالیسم قوصیه به آرادب است»
ا با نظر به این نکنه که اخالق اگزیسنانسیالیسنی ناق هرگونه قوصیه ا قذّکر است ا ق ها آرادب
را اررش ا معیار میدان ق مجال قـمیل ا قزریق ع ای ب خاص را باقی نمیگذارد .ار این راق
جایز نیست که با قشرّث به نظریّههاب پ رساالرانه ا اخالقگرایانهق آرادب را مـ اد کرد .بر
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همین م والق ار آن جا که آرادب یگانه اررش اگزیسنانسیالیسم به حساب میآی ق نیار است که
هرگونه رننار علیه آرادبق که به قـ ی آن میانجام ق جرحانگارب شود .جرحانگارب
اگزیسنانسیالیسنی بر پایة حمایت ار آرادب انسان ب ا ش ه ا در پی حمایت ار این اررش است.
چ انکه سارقر بیان داشنه است «ما آرادب را براب آرادب میخواهیم»ق ساخنار ح وق کیفرب بای
در جهت حمایت ار آرادب عمل ک ا در صورقی حقّ اراد ا دخالت خواه داشت که ارقکاب
رننارب موجب راال یا خ شه بر آرادب دیگرب باش .
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