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حق محبوسین بر فرار از زندان به جهت پاندمی ویروس کرونا و
حق دولت در مقابله با زندانیان فراری از منظر فلسفه سیاسی هابز
1

محمد یکرنگی

دریافت1399/1/31 :؛ پذیرش1399/3/25 :

چکیده

شیوع ویروس کرونا در سالها  2019-2020میالد جنبدهها مختلد زنددگی انسدانی را اعدماز
آموزش و تجارت و اقتصاد و فرهنگ و پزشکی و به تبع آن ،اندیشدهها زیربندایی را در منصده تحلیدل
دوباره قرار داد .فلسفه عدالت کیفر نیز از این امر مستثنی نیست .با فرار زندانیان در اوایل سال جار
از زندانها کشور بهدلیل پاندمی کرونا ،بحث جدید درخصوص تحلیل مبنا حق بر فرار محکدو
از کیفر و به تبع آن حق دولت بر مقابله با مجر فرار از زندان بهمثابه شهروند و یا دشمن ایجداد شدد.
این پرسش که آیا محکومی که بیم خطر جانی خود را در زندان میدهدد ،از نظدر فلسدفی ،حدق دارد از
زندان فرار نماید و آیا باید این حق برا و به رسمیت شدناخته شدود؟ آیدا دولدت حدق دارد در شدرای
پاندمی و در صورت فرار با او چون یک دشمن برخورد نماید؟ مسئله این مقاله موضدوعی بینرشدتها
حقوق کیفر و فلسفه میباشد .مقاله به تحلیل این موضوع با محوریت فلسفه سیاسدی هدابز بدهعنوان
فیلسوفی میپردازد که اگرچه به حق دولت بر کیفر تأکید کرده اما بر حدق مجدر بدر مقاومدت در برابدر
کیفر نیز اصرار ورزیده و در ظاهر نوعی تعارض درونی در اندیشه و در این زمینه وجود دارد .براساس
یافتهها این مقاله ،محبوسین حق فرار از زندان را در شرای پاندمی کروندا نده در معندا /حق/ادعدا
بلکده در معنددا /حق/امتیدداز داشددته و دولددت حددق مقابلده بددا آنددان را بهمثابدده /شددهروند در مفهددو
/حق/قدرت دارد.
کلیدواژهها :قرارداد اجتماعی ،کرونا ،فلسفه سیاسی ،فرار از زندان ،عدالت کیفر

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1استادیار حقوق جزا و جر شناسی ،دانشکده حقوق و علو سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

طبیعت دست چرخاند و این بار مهمانی به ظاهر نامیمون بددر جهددانی کدده بدده نظددم روزمددره
عادت نموده بود ،فرستاد .مهمانی از جنس ویروس .زمانی که کویدد 19در چین ظاهر شد،
کمتر کسی گمان میبرد در چند ماه ،چنین جهان را تحتتأثیر خددویش قدرار دهددد .دنیددا در
شوک پاندمی ویروسی رفت که آمادگی مقابله با آن را نداشت .مدارس و دانشگاهها تعطیددل
شد ،بورس سقوط نمود ،بیکار افزایش یافت ،بیمار ها روانی ناشی از وسددواس رو بدده
ازدیاد نهاد ،خشونت خانگی سیر صعود یافت و مفهو زندگی تغییر یافددت .در ایددن میددان
عدالت کیفر نیز بینصیب نماند و با مشکالت متعدد مواجه شد .از مهمترین مشددکالتی
که عدالت کیفر با آن مواجه شد ،نگهدار محبوسین در زندان در زمان پاندمی کویدد19
بود .از یک سو ،زندانیان نیز چون دیگر انسانها حب حفظ جان داشددتند و از سددو دیگددر،
حکومددت ،دغدغدده آزاد مجددرمین و اف دزایش شددمار جددر در سددطج جامعدده را بددر دوش
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میکشید .در این کشاکش ،دستگاه قضا برخی مجرمین محکو به جرایم بعضددا غیددرمهم را
آزاد نمود ولیکن محکومین به جرایم شدید همچنان در زندان ماندند.
انگیزه حفظ جان باعث شد مجرمین سر بر شورش آورده و درها بشکنند و کوس رهایی
زنند .در اسفند ماه  1398و فروردین  1399ایران ،شاهد شورشها متعدد در زندددانهددا
گوناگون و فرار زندانیان بود .فرار از زندان پارسیلون خر آباد در اول فروردین  ،1399فرار از
زندان الیگودرز در دو فروردین  ،1399فرار از زندان سقز در نهم فروردین  ،1399و آشوب
در زندان اهواز در  12فروردین  1399نمونههایی از این موارد است.
شیوع کرونا و فرار زندانیان یک سؤال جد را در مقابددل فلسددفه عدددالت کیفدر قدرار داد :در
قضاوت فلسفی از رفتار محبوسین فرار  ،آیا آنان حق فرار دارند؟ آیا جامعه مدنی حق و یا تکلیفی
برا مقابله با فرار زندانیان دارد؟ و اگر دولت با زندانی فرار مواجه شددد ،آیددا بایددد بددا او همچددون
/شهروند برخورد نماید و یا او را /دشمن جامعه در نظر گیرد که در شرای بحرانی نظم اجتمدداع
را فروریخته است؟ این موارد پرسشهایی است که حقوق قادر به تحلیل مبنایی آن نیست .زیرا که
حقوق ناظر به تفسیر مواد قانونی است و نمددیتوانددد از اصددول و مبدداد خددویش پرسددش نمایددد.
بنابراین ،فلسفه پا به میان میگذارد تا دریابد ،آیا توجیهی برا این امور وجود دارد.

بیگمان ،برا پاسخ به این پرسشها میتوان از نظرگاه فلسفهها مختل بدده موضددوع
نگریسددت .از دیدددگاه فلسددفه اخددالق میتددوان آن را در سددنجه دیدددگاههددا فایدددهگرایی و
شهودگرایی و اخالق مطلق تحلیل کرد و یا از دیدگاه سقراط برا زندانیان حقی بدرا فدرار
قائل نشد؛ زیرا که اینان از مزایا دولتشهر بهره بددرده و اکنددون بایددد وفددادار بدده آن بماننددد،
هرچند جان خویش را در این راه فدا کنند.
از سددو دیگر ،میتددوان موضددوع را در سددنجه فلسددفه سیاسددی ق درار داد و رابطدده میددان
حاکم(دولت) و اعضا جامعه مدنی را تحلیل نمود و بددر پایدده حددق حدداکم بددر مجددازات،
تحلیل کرد که آیا شهروندان محکو به مجازات حق فرار از زندان را دارند؟ مقاله حاضددر بددا
رویکرد فلسددفه سیاسددی و برپایدده اندیشدده قراردادباوراندده هابدددز بدده تحلیددل ایددن موضددوع
میپردازد.
علت انتخاب هابز از شمار فالسفه آن است که هابز تنها فیلسوفی است که به صدراحت
از حق بر مقاومت در برابر کیفر سخن میراند .هابز در کتاب لویاتااان از یددک سدو بددر حددق
حاکم بر کیفر اصرار میورزد و بیان میدارد:
مجازات عمل ناخوشایند و زجرآور است که مقامات عمومی بر کسی اعمال میکنندد
که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده که به حکم همان مقامات نقض قانون به شمار میرود
و هدف از مجازات آن است که اراده آدمیان به شیوه بهتر معطوف و متمایل به اطاعت و
فرمانبردار شود (هابز.)285 ،1387 ،

بنابراین عبارات ،هابز میپذیرد که حدداکم حددق مجددازات مجددرمین را دارد ،امددا در ایددن
کتاب به عبارات متعدد برخورد میشود که در آن بر حق افراد برا مقاومت در برابر اعمددال
کیفر تأکید شده است:
آدمی نمیتواند از حق مقاومت در مقابل کسانی که با اعمال قهرآمیز به او حمله میبرندد
تا جانش را بستانند چشمپوشی کند ،زیرا نمیتوان گفت چنین کسی بدا چندان عملدی در
پی تأمین نفعی برا خویشتن است؛ همین نکته را میتوان درباره مقاومت در برابر جدر
و بند و زنجیر وحبس گفت( .همان)163 ،

در جا دیگر بیان میدارد:
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اگرچه کسی میتواند چنین عهد کند که اگر چنینوچنان نکنم مرا بکشید؛ اما نمدیتواندد
بدینسان پیمان ببندد که اگر چنینوچنان نکنم وقتی بخواهید مدرا بکشدید در برابدر شدما
مقاومت نخواهم کرد.

این عبارات ظاهرا متعارض باعث شده است که برخی اندیشمندان نظریه سیاسدی تومدداس
هابز را درخصوص حق حاکم بر کیفر و حق مجر برا فرار از آن با یکدیگر قابلجمع ندانند و

یا به دشوار قابلتفسیر بدانند (گوتیر )146 ،1969 ،1و برخی دیگر بر هماهنگی آن بددا تفسددیر
حق و امتیاز و اعطا حق و رضایت اقدا نمایند (گددرین .)2016 ،2بااینحددال ،ایددن حدوزه از
فلسفه کیفر  ،کمتر مورد توجه فالسفه حقوقی قرار گرفته است بدان دلیل که رویکرد اخالقی به
کیفر سالهاست وجه غالب توجیه در عدالت کیفر شددده و نظددر هددابز بدده آسددانی در مکاتددب
اخالقی قرار نمیگیرد (ریستروف .)604 ،2009 ،3بااینحال ،بنا به جذابیت فلسددفه سیاسددی
هابز و پیچیدگی استداللها او در این زمینه ،مقاله حاضر بر پایه اندیشددهها ایددن اندیشددمند
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ماتریالیست ،ابتدا به نقش فلسفه سیاسی هابز در توجیدده حددق حدداکم در کیفر(بنددد )2و سد س
تحلیددل مبنددا حددق بددر فدرار از زندددان توسد زندانیان(بنددد  )3و در نهایددت ،بده اسدداس حددق
حاکم(دولت) بر مقابله با فرار از زندان (بند  )4میپردازد .4بهطورقطع ،بر اسدداس گدرایشهددا
دیگر ،رویکردها همسو و یا غیرهمسو با هابز نیز وجود دارد؛ لیکن به دلیل تحدید موضوع بدده
فلسفه سیاسی هابز ،در این مقاله تنها به این اندیشمند پرداخته شده است.
 .2نقش فلسفه سیاسی هابز در توجیه کیفر

همانگونهکدده نمددیتددوان نقددش هددابز را در فلسددفه سیاسددی و تحددوالت آن نادیددده گرفددت،
بههمانمیزان نمیتوان نظرها او درباره مجازات نادیددده انگاشددت .ایددن اهمیدت تددا جددایی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .4شایانذکر است در این مقاله تنها به تحلیل یک واقعه اجتماعی در شدرای پاندددمی کرونددا از دیدددگاه یددک اندیشددمد فلسددفی
پرداخته میشود و نه الزاما رابطه بین ایدئولوژ و حقوق در جامعه سیاسی خاص .بنابراین ،برا تقنین بیش از این تحلیددل الز
است .برا مالحظه رابطه ایدئولوژ و حقوق و نحوه تقنین در پرتو ایدئولوژ ر.ک :
دانشور ،فائزه ( .)1395بازخوانی رابطه ایدئولوژ و حقوق در پرتو مطالعات میانرشتها  .فاصلنامه مطااالعات میانرشااتهای
در علوم انسانی.1-26 ،)4(8 ،

است که برخی نظرها او را طبق رویکرد رایج با دیدگاه اخالقی قرائددت کدرده و آن را پایدده
بحثها فلسفی مدرن درباره مجازات ،بهویژه فایدهگرایی مدرن ،دانستهاند/ :درک هابز از
کیفر دربردارنده رکن اساسی فایدهگرایی در فلسفه کیفر اسددت ،فلسددفها کدده بعددد از او بدده
وسیله بکاریا و بنتام گسترش یافت (کاتانئو .2)289 ،1965 ،1فلسفه سیاسی هابز بیگمددان
بسیار پررنگتر از فلسفه اخالق و در باب مجازات است؛ بااینحال ،فلسفه سیاسی هددابز
در امر کیفر به دو دلیل دارا اهمیت است:
نخست ،هابز با گسست از رویکردها پیشازخود در ارائه نظریه سیاسیاش ،از نظریه
شناخت و انسانشناسی آغاز میکند (محمدددیار  .)58 ،1391 ،بدده همینجهددت میتددوان
هابز را در شمار موج نخست گفتمانی در فلسددفه غددرب مدددرن دانسددت کدده بددر شددناخت و
خددودگردانی و اسددتقالل اراده تأکیددد داشددت (آقاحسددینی .)113-5 ،1391 ،بنددابراین ،و
حقوق و کیفر را در بستر معرفتشناسی و هستیشناسی مستقل از امددر مدداورائی موردتوجدده
قرار میدهد؛ بهاینترتیب بستر برا رشد اومانیسم کیفر در قرون بعد ایجاد میکند.
دو  ،نظر و ایجاد اندیشه در متفکران جدید مینماید تا از نظرگدداهی جدیددد بدده کیفددر
بنگرند و درصدد توجیه آن برآیند؛ پس این واقعیت که فلسفه مجددازات هددابز در مقایسدده بددا
فالسفه متأخر بر او د چون کانت ،بنتا  ،هگل و رالا د در درجدده بعددد اهمیددت قدرار دارد،
بیشک از اهمیت و نقش او نخواهد کاست؛ اما پرسش اساسی اینکه اگر هابز دارا فلسفه
مجازات است ،چرا تاکنون این مقدار فلسفه او گمنددا بدداقی مانددده و بررسددی کددافی نشددده
است؟ حداقل یک دلیل خوب وجود دارد که چرا فالسفها که با مجازات سددروکار دارنددد،
نظریه هابز درخصوص مجازات را بررسی نکردهاند و دلیل آن اسددت کدده در نوشددتهها و
کامال مشخص نیست که توجیه مجددازات چیسددت و یددا حددداقل یددک توجیدده روشددن بدرا

مجازات نیست (نوریه.)301-302 ،1984 ،3

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .2برا تأیید پیامدگرا بودن هابز در فلسفه کیفر ر.ک:

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

89
حق محبوسین بر فرار از
زندان به جهت …

هابز در جا جا کتب مختل خود از جمله لویاتان و دربااار شااوندن  ،1بده دفعددات
توجیهها گوناگونی برا مجازات بیان کرده است .این امر یک واقعیت گریزناپذیر اسددت؛
چندانکه هرچه بیشتر کتاب لویاتان مطالعه شود ،سددردرگمی بیشددتر خواهددد شددد .تفاسددیر
گوناگونی که برا توجیه مجازات در این کتاب آمده است ،گاه چنان در تعارض با یکدددیگر
قرار میگیرند که انسان گمان میکند نویسندگان مختلفی آنها را نوشتهاند؛ ولی بددا توجدده بدده
اهمیت هابز در فلسفه سیاسی ،هر محققی که درصدد توجیه کیفر از منظر فلسددفه سیاسدی
باشد ،ناچار به بررسی لویاتان هابز درباره مجازات است .بااینحال ،اندیشه سیاسدی هددابز
در کتدداب لویاتااان ،بسددیار از مجددازات بحددث کددرده اسددت و در بخشهددا گوندداگون بدده
مناسبتها مختل از مجازات و نیاز به آن سخن رانده است .شاید بتددوان گفددت هددابز از
معدود فالسفها است که تددا زمددان خددود ،عنددوان مجزایددی را بددا تفصددیل وافددی بدده بحددث
/مجازاتها و پاداشها  2اختصاص داده است و آن را از منظر سیاسی بررسی کرده اسددت؛
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زیرا اگرچه تا پیش از او همواره سخن از کیفر در میان فالسفه بسیار بوده است ،اما این امددر
در میان مباحث دیگر صورت میپذیرفته است و نه در عنوانی مجزا و مستقل؛ یا در صورت
ایجاد عنوان مستقل ،بسیار مختصر به بحث مجازات پرداخته شده و اغلب بددا گرایشهددا
اخالقی به کیفر میپرداختند.
بحث هابز را دربدداره مجددازات در کتدداب لویاتااان ،میتددوان بهطورعمددده در سدده فصددل
جستوجو کرد :فصول چهاردهم ،بیستو یکم و بیستوهشتم .اگرچه بحددث اصددلی هاااب
درباره مجازات ،در فصل بیستوهشتم است ،ولی نمیتوان از فلسددفه مجددازات هاااب دیددد
روشنی به دست آورد ،مگر با بررسی دیگر فصول .هابز بددهطور آشددکار در پدداراگراف دو از
فصل بیستوهشتم لویاتان ،این مسئله را بیان میدارد که /پرسش بسیار مهمددی وجددود دارد
که باید بدان پاسخ داد و آن این است که حق یا اقتدار مجازات بهطور کلی از کجا پیدا شده
است (همان .)285 ،او پاسخها متفاوتی به این پرسش میدهد .از نظر هابز از یکسددو
چون مرد حاکم را منصوب میکنند تا زندگی راحتتر و آرا تر داشته باشند ،پس حدداکم
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 2هابز در فصل  28کتاب لویاتان ،بهطورخاص ذیل عنوان /در باب مجازاتها و پاداشها از کیفر بحث میکند.

نهتنها میتواند ،بلکه باید ،برا انجا این مهم از ابزار مجازات استفاده کند .از سددو دیگر،
مجازات تحمیل بد است و افراد نمیتوانند به حاکم حق دهند که جان آنان را بددا تحمیددل
مجازات به خطر بیندازد؛ زیرا فلسفه ایجاد حاکم ،حفظ نفس اسدت و ایددن دقیقددا تعددارض
موجود در لویاتان هابز میباشد (نوریه ،پیشین .)302 ،برخی بر این دو جنبه مختلد  ،دو
نا گذاردهاند؛ جنبه نخست را انسان که با عقد قرارداد اجتماعی درصدددد آرامددش و امنیددت
است ،با نا انسان قضایی؛ و جنبه دو را با نا انسان طبیعی خواندهاند (همان.)307 ،
به عبارتی دیگر ،ایده قرارداد اجتماعی هابز بدرا ایجدداد نظددم بددود .گددذار بددر پیشددینه
زندگی هابز ترس و را از بینظمی مشخص میکند؛ چنانکه خویش بددر ایددن مهددم اشدداره
کرده و بیان داشته/ :در سال [نبرد] آرمادا اس انیا ،مادر او دو فرزنددد توامددان بدده دنیدا آورد؛
یکی هابز و دیگر ترس (جونز .)703 ،1383 ،با تفسیر گددادامر مددتن ،مقصددود و آن
است که ترس مبنا همه ایدهها هابز است .قراردادباور هابز و ایجاد حاکم مقتدددر کدده
هیچ حقی را واگذار نکرده و همه حقوق وضع طبیعی را برا خویش محفوظ داشته ،ناشددی
از این اندیشه است .بنابراین ،مرد به حکم قرارداد اجتماعی هابز  ،موظد بدده تبعیددت از
این حاکم ،در وضعیت عاد یا فوقالعاده هستند.
مجازات در اندیشه هابز حالت استثنا دارد .در اندیشه و محکومان ،چه در وضعیت عاد
و چه فوقالعاده ،حق دارند که در مقابل حاکم بایسددتند و از مجددازات خددود را رهددایی بخشدند.
بنابراین ،کیفر ،استثنایی بر ایده کلی هابز است و پیچیدگی زیبا نظریه هددابز در بدداب کیفددر از
همینرو است و مقاله بهدلیل همین استثنا به حق فرار از رندان از دیدگاه هابز پرداختدده اسددت.
ازیکسو ،اندیشدده سیاسددی درصدددد سدداماندهی مطلددوب جامعدده اسددت و از سددو دیگددر ،در
چارچوب چنین معرفتی ،با انسانشناسی خود به سمت آن پیش میرود (بحرانی و علددو پددور،
 .)128 ،1392هابز نیز با ترکیب هدف خود از نظر قرارداد اجتماعی و انسانشناسی دانستهاش،
به تحلیل کیفر میپردازد .این مقاله با در نظرگرفتن این دو جنبه ،درصدد بررسددی تعددارضهددا
ذکر شده است؛ ،بنابراین برا پاسخ به پرسش پیشگفته و حل تعارض موجود با محوریت فرار
محکومین از زندان در شرای پاندمی کرونا و با بررسی کلیت لویاتان ،در ادامه به بررسی مبانی
حق فرار زندانیان از دیدگاه فلسفه سیاسی هابز پرداخته میشود.
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 .3مبانی حق فرار زندانیان از دیدگاه فلسفه سیاسی هابز

هابز ماتریالیست بود و به منشأ ماورایی برا هیچیک از حقوق حاکم از جمله حدق مجددازات
معتقد نبود و تنها به جوهر مدداد اعتقدداد داشددت (حسددنزاده .)39 ،1385 ،او همانگونهکدده
معتقد بود حاکم براساس قرارداد اجتماعی با رضایت مرد تشکیل میشددود ،دربدداره مجددازات
نیز کوشش بسیار داشت تا آن را براساس نظر کلی خددود یعنددی بددر پایدده رضددایت افدراد توجیدده
نماید .مهمترین گرایش به فلسفه هابز در پرتو چارچوب کلی آن ،توجیه کیفر بر پایدده رضددایت
بزهکار است (شروک)859 ،1991 ،1؛ زیرا که مجددر در دیدددگاه قدرارداد اجتمدداعی هددابز ،
یکی از طرفین قرارداد اجتماعی است؛ یعنددی فددرد کدده پددیش از ارتکدداب جددر وارد قدرارداد
اجتماعی شده است .بنابراین ،بند حاضر بهدنبال پاسخ به این مسئله است که آیددا مبنددا حددق
حاکم در مجازاتکردن اتباع ،ناشی از رضایت خود مجر است؟ اگددر مبنددا کیفددر رضددایت
مجر است بدان معنا که و به رضایت داده که حدداکم در صددورت ارتکدداب جددر او را کیفددر
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نماید ،آیا حقی برا فرار از کیفر برا او موجود است؟ شواهد در جهت پاسخ مثبت به این
پرسش در لویاتان وجود دارد؛ مهمترین دلیلی که در این کتاب بیددان شددده اسددت ،میتددوان در
پاراگراف ششم از فصل بیستوهشتم یافت .در این پاراگراف هابز بیان میدارد:
عمل زجرآور که از سو غاصبان قدرت و یا قضات فاقد مجوز از جاندب حداکم ،بدر
کسی اعمال شود ،مجازات نیست ،بلکه عمل خصمانه است؛ زیرا مصدر جواز و اعتبدار
اعمال غاصبان قدرت ،شخص محکو شده نیست و بنابراین آن اعمال مربوط به مراجدع
اقتدار عمومی نیست (هابز ،پیشین.)286 ،

او در این عبارت به روشددنی اعمددال غاصددبان را ناموجدده میدانددد؛ زیدرا مصدددر اعمدال
غاصبان قدرت ،شخص محکو شده نیسددت .در نتیجدده اگددر منشددأ جددواز اعمددال ،شددخص
محکو شده نباشد ،دیگر آن رفتار مجازات نا ندارد .مفهددو ایددن بیددان آن اسددت کدده آنچدده
مجازات را از رفتارها کینهتوزانه جدا میسددازد ،رضددایت شددخص محکو شددده یددا مجددر
اسددت .امددا هددابز در چنددد سددطر بدداالتر از ایددن جمدالت یعنددی در پدداراگراف دو از فصددل
بیستوهشتم لویاتان ،مطالبی را معارض این مسئله بیان میکند:

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پرسش بسیار مهمی هست که باید بددان پاسدخ داد و آن ایدن اسدت کده حدق یدا اقتددار
مجازاتکردن از کجا پیدا شده است؛ زیرا از آنچه پیشتر گفته شد ،چنین برمیآید که از
قرار معلو هیچکس به حکم عهدوپیمان مکل نیست در برابر خشونت مقاومت نکند و
در نتیجه ،منظور از چنان تکلیفی نمیتواند این باشد که افراد به دیگران حق داده باشند تا
بر شخص آنها خشونت روا دارد .با تأسدیس دولدت ،هدرکس حدق دفداع از دیگدر را از
دست میدهد و نه حدق دفداع از خو یشدتن را .همچندین فدرد [بده عندوان طدرف قدرارداد
اجتماعی] خود را موظ به مساعدت به صداحبان حاکمیدت در امدر مجدازات دیگدر
میسازد ،نه در امر مجازات خودش؛ اما عقد پیمدان در امدر مسداعدت بده حداکم بدرا
آسیبرساندن به دیگران بهمعنا اعطا حق مجازات بده و نیسدت ،مگدر آنکده عاقدد
پیمان خود دارا چنان حقی بوده باشد؛ پس آشکار است حقی که دولت (یعنی شخص
یا نماینده آن) در امر مجازات دارد ،مبتنی بر واگذار یا اعطا آن از جانب اتباع نیسدت
(همان.)285 ،

طبق این پاراگراف ،هیچکس نمیتواند به دیگر حق آن را دهددد کدده علیدده او خشددونت
ورزد و چون مجازات ،اعمال خشونت است ،هیچ فرد نمیتواند به دولددت حددق دهددد بددر
ضد او خشونت یا مجازات روا دارد .این بیان را هددابز در مددوارد دیگددر نیددز تکدرار مددیکنددد.
روشنترین این موارد در فصل چهاردهم لویاتان است که بیان میدارد:
هرگاه کسی حق خود را واگذار کند یا از آن چشم ب وشدد؛ ایدن کدار را یدا بده ازا حقدی
انجا میدهد که متقابال به او واگذار میگردد و یا انتظار دارد کده نفدع دیگدر عایددش
شود؛ زیرا عمل او عملی اراد است و غایت اعمال اراد همه آدمیان ،کسب نفعی برا
خودشان است و بنابراین حقوقی وجود دارد که نمیتوان گفت هیچکس بتواند به واسدطه
هیچ کال یا عالمت دیگر از آنها چشمپوشی کرده یدا آنهدا را واگدذار نمایدد؛ نخسدت
اینکه آدمی نمیتواند از حق مقاومت در مقابل کسانی که با اعمال قهرآمیدز بده او حملده
میبرند تا جانش را بستانند ،چشمپوشی کند؛ زیرا نمیتوان گفت چنین کسدی بدا چندان
عملی در پی نفعی برا خویشتن باشد .همین نکته را میتوان دربداره مقاومدت در برابدر
جر و بند و زنجیر و حبس گفت؛ هم به این دلیل که بر چنین صبر و تحملی سود بدار
نیست ،در حالی که بر آزردن دیگران از طریق جر یا حبس میتواند سود مترتب باشد
(همان.)163 ،
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بر این اساس ،به هیچ عنوان فرد نمیتواند به دیگر حق تحمیل درد بر خددود را بدهددد.
حتی هابز از این فراتر رفته و عنوان داشته است ،اگر فرد چنین کند ،این امر واقعی نیسددت
و نباید بدان توجه کرد:
بنابراین اگر کسی به واسطه کلمات یا دیگر عالمات ظاهرا خود را از غایتی که مددلول آن
عالمات است ،محرو سازد ،نباید تصور کرد که او عمدا چنین کدار کدرده اسدت و یدا
عز و اراده اش بر آن بوده است ،بلکه باید گفت که و از معنا و مفهو چندان کلمدات و
اعمالی ناآگاه بوده است (همان.)163 ،

به عالوه /عقد پیمانی مبتنی بر اینکه آدمی از حق خود در مقابل عمل قهرآمیز بددا عمددل
مشابهی دفاع نکند ،همواره باطل است (همان .)168 ،در نتیجه نهتنها تفکر اصلی هابز آن
است که اجازه فرد مجر  ،مبنا حق مجازات حاکم نیست ،بلکه مجددا مسددئلها را بیددان
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میدارد که در بدو امر عجیب مینماید .و عنوان میدارد که نددهتنها فددرد حددق مجددازات را
منتقل نکرده است و اگر این حق را اعطا کرد ،باطل است ،بلکه حتی اگر حاکم به مجددازات
فرد حکم کرد ،شخص در برابر مجازات حق مقاومت دارد؛ یعنی میتواند از زندان فرار کند
یا به هر وسیلها که بتواند ،خود را از مجازات رهایی بخشد:
زیرا هیچکس نمیتواند حق استخالص خود از خطر مرگ و جر و حبس را واگذار کندد
یا از آن چشم ب وشد؛ [زیرا پرهیز از چنین چیزهایی تنها غایت چشمپوشدی از هدر حقدی
است] و بنابراین وعده عد مقاومت در برابر عمل قهرآمیز ،به حکم هدیچ پیمدانی ،هدیچ
حقی را منتقل نمیسازد و الزا آور هم نیست؛ زیرا اگرچه کسی میتواند چنین عهد کندد
که اگر چنین و چنان نکنم ،مرا بکشید؛ اما نمیتواند بدینسان پیمان ببندد که اگدر چندین
یا چنان نکنم ،وقتی میخواهید مرا بکشید ،در برابر شدما مقاومدت نخدواهم کدرد؛ زیدرا
انسان طبعا شر کوچکتر و کمتر را برمیگزیند که همان خطر مدرگ در هنگدا مقاومدت
است ،و نه شر بزرگتر را که مرگ قطعی و فور در نتیجده عدد مقاومدت باشدد و همده
آدمیان به درستی این گفته اقرار دارند؛ زیرا تبهکاران را به همراه مردان مسلج به پا چوبه
دار و یا زندان میفرستند؛ هرچند که چنین تبهکارانی به قانونی که آنها را محکو کرده ،از
رو رضایت تن در داده باشند (همان.)168 ،

حال با دانستن این جمالت هابز ،مشکل توجیه حق مجازات حاکم مطر میشددود .در
صورتی که هر یک از این عبارات بهتنهایی مالحظه شود نتددایج متفدداوت حاصددل میشددود.
برا مثال ،در صورتی که تنها به پاراگراف آخر استناد شود ،فرار از زندان توس زندددانیان در
شرای کرونا کامال قابلتوجیه است .اگر طبق پاراگراف ششم فصل بیستوهشددتم لویاتااان،
به دلیل آنکه فرد اجازه مجازات را نداده است ،عمل قدرت برتددر ،رفتددار کینهتوزاندده تلقددی
میشود و از سویی ،افراد به هیچعنوان حق تفویض اجازه مجددازات را بدده دالیددل پیشگفتدده
ندارند؛ پس چگونه میتوان میان عمل کینهتوزانه و مجازات ،تفکیک قائددل شددد کدده اعمددال
یکی (کیفر) مشروع و اعمال دیگر (اعمال کینهتوزانه) غیرمشروع است .مهمترین اثر این
امر آن است که اگر مبنا حق حاکم ،رضایت نباشد ،در واقع حالتی شبیه وضعیت طبیعددی
ایجاد میشود که در آن فرد محکو  ،رضایت پیشین به مجازات نددداده اسددت؛ ولددی حدداکم
میخواهد علیه او اعمال دردآور مرتکب شود؛ بنابراین ،حالت جنددگ پددیش میآیددد و در
حالت جنگ ،از نظر هابز کشتن غیرمجر نیز مجاز است ،درحالی که اساسا ایددن امددر ،بددا
فلسفه کیفر هابز مغایر میباشد .1بنابراین ،نهتنها بددا تشددکیل لویاتااان (حدداکم) وضددعیت
مناسب نشده ،بلکه وضعیت اسفناکتر نیز ایجاد گشته است.
برا حل این تعارض ضرور است دو امر مورد توجه قرار گیرد :نخست ،مفهددو حددق
طبیعی در نظر هابز که افراد را واجد آن میدانست؛ و دو  ،تفاوت رضایت به امر و انتقددال
حق .هابز معتقد است:
حق طبیعی که نویسدندگان آن را عمومدا  Jus Naturaleمدیخوانندد ،آزاد و اختیدار
است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراده خودش قدرتش را بدرا حفدظ
طبیعت د یعنی خودش د به کار برد و به تبع آن هرکار را که طبق داور و عقل خدودش
مناسبترین وسیله برا رسیدن به آن هدف تصور میکند ،انجا دهد (همان.)160 ،

و قانون طبیعی /حکم یا قاعدها کلی است که به واسددطه عقددل کشد شددده باشددد و
آدمی را از انجا فعلی که مخرب زندگی اوست و یا وسددایل صددیانت زندددگی را از او سددلب
میکند و یا از ترک فعلی که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن است ،منددع کندد (همددان،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1در حالی که از نظر هابز ،مجازات غیرمجر درست نیست؛ زیرا فایدها بر آن بار نیست.
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 .)69-70بنابراین ،ورود به قرارداد اجتماعی به موجب قددانون طبیعددی بدرا حفددظ حقددوق
طبیعی بوده است .به عبارتی ،هرگونه تعهد به پیرو از قانون حاکم منوط به رعایت حقددوق

طبیعی است (شریدن .)145 ،2011 ،1منظددور از حقددوق طبیعددی آن اسددت کدده اگددر فددرد

نیازمند انجا دادن کار است تا حیاتش نجات یابددد و بدددون انجددا آن ،جددانش در خطددر
میافتد ،و حق انجا آن را دارد (اسکریدهار .)8 ،2010 ،2با این حال ،هابز ایددن حددق را
منحصر به حفظ جان نمیکند و آن را بدرا حفددظ اعضددا بدددن و آزاد نیددز بدده رسددمیت
میشناسد (همان .)10 ،به عبارتی ،انسان هابز  ،به حکم عقل و دوراندیشی ،این اقتدار را
برا خود ایجاد کردند که از خطرات ناامنی و بیثبدداتی در امددان باشددند (توانددا و آذرکمنددد،
 )60 ،1394و علت این امر نیز آن است که و انسان را موجود صاحبشددعور میدانددد
که توس احساسات و غرایز ،مخصوصددا غریددزه حفددظ ذات ،هدددایت میشددود (سددبزها ،
 .)70 ،1386با توجه به این امر ،ضرور است این قرارداد بهگونها تفسیر شود که ندداقض
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حق طبیعی اشخاص و قانون طبیعی نگردد .بنابراین ،اگر اینگونه بیان شود کدده مجددر حددق
خود را در قرارداد اجتماعی به حاکم منتقل نموده تا و او را مجددازات کنددد ،ایددن بددا قددانون
طبیعی در تعارض قرار خواهد گرفت .بر این اساس ،انتقال حق کیفر توس مجر به حدداکم
با فلسفه کلی هابز تعارض دارد.
برا حل این مسئله برخی بین انتقددال حدق و رضددایت تفدداوت قائدل شدددهاند (گددرین،
پیشین .)116 ،مجر اگرچه حق خود را انتقال نمیدهد اما رضایت بدده کیفددر میدهددد .بدر
همین مبنا است کدده دیگددر عمددل حدداکم در کیفددر عمددل خودسدرانه و خصددمانه محسددوب
نمیشود .بنابراین ،مجازات افراد محبوس برا انتقال به زندان ،بددر پایدده نظریدده رضددایت در
فلسفه هابز قابلتوجیه است .در نتیجه ،رفتار حاکم در زندانیکردن افراد در شدرای معمددول
کامال مشروع است.
با این حال ،در کنار این رضایت به کیفر در قرارداد اجتماعی ،هابزدر جایی دیگددر بیددان
داشته است فرد میتواند چنین تعهد کند :اگر چنین یا چنان نکنم ،مرا بکشید؛ اما نمیتواند
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بدینسان پیمان ببندد که اگر چنین یا چنان نکنم ،وقتی میخواهید مرا بکشید ،در برابر شما
مقاومت نخواهم کرد  .عبارت نخست این فراز ،مبنی بر /اگر چنددین یددا چنددان نکددنم ،مدرا
بکشید ناظر به اجازه است .برا تبیین آن شروک در مقالدده خددود مثددالی از هوفلدد دربدداره
مهمانی و خوردن ساالد میزند (شروک ،پیشین.)879 ،
هوفلددد بیددان مددیدارد(/ :ال د )( ،ب)( ،ج) و (د) مالددک سدداالد هسددتند و بدده (خ)
میگویند :اگر میتوانی ساالد را بخور .شما اجازه ما را برا این کار دار ؛ اما مددا موافقددت
نمیکنیم که مزاحم تو نشویم  1.در اینجا هوفلد بیان میدارد که امتیاز برا (خ) به وجود
آمده است؛ بنابراین ،اگر (خ) موفق به خوردن ساالد شود ،هیچ حقی از دیگران سلب نکرده
است و روشن است که اگر فرضا (ال ) توانست سریعتر ساالد را بخددورد و (خ) نتوانسددت
چیز بخورد ،حقی از (خ) ضایع نشده است .شراک با ذکر این مثددال معتقددد اسددت آنچدده
هوفلد بیان میکند آن است که تو این امتیاز د م یت را دار که این کددار را بکنددی و ایددن بددا
حق/ادعا متفاوت است .هوفلد در جا دیگر نیز مثددال دیگددر مطددر مینمایددد و معتقددد
است اگر(ال )( ،ب) را تهدید به حملدده و جددر نمایددد و او را در معددرض صدددمه شدددید
جسمانی قرار دهد ،این حق و امتیاز (ب) است که با بهکاربردن میزان متناسبی از زور بددا او
مقابله کند (هوفلد .)26 ،1913 ،2در نتیجه ،این مسئله فق یک امتیاز است و ندده بددیش از
آن؛ برا تبیین موضوع باید بیان داشت ،هوفلد معتقد است حددق دارا چهددار معنددا اسددت:
حق/ادعا؛ حق/مصونیت؛ حق/قدرت؛ و حق/امتیاز (هوفلد.)1913 ،
در این مثال دفاع مشروع دو حق برا مدافع موجود اسددت :حددق حفددظ حیددات کدده در
معنا حق/مصنونیت و حق/ادعا میباشد؛ و حق دفاع که در معنا حق/امتیاز است .حددق
دفاع را نمیتوان در معنا حق/ادعا و یا حق/قدرت استعمال نمود زیرا هنگامی که بدده (ب)
حمله میشود ،این حق در معنا امتیاز برا اوست که میتواند بددا آن مقابلدده کنددد و چددون
دیگرانی که شاهد این امر هستند الزامی به دفاع از (ب) ندارند( ،ب) نمیتوانددد /ادعددایی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1این مثال را هوفلد در مقاله مشهور زیر مطر نموده است:
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علیه آنان مطر نماید .بنابراین ،این حق ،قطعا وجود دارد اما ماهیت آن نه حق/ادعددا بلکدده
حق/امتیاز است .بااینحال ،به نظر میرسد ایراد اساسددی نظددر هوفلددد در مثددال نخسددت آن
است که مبنا مثال و این است که (ال )( ،ب)( ،ج) و (د) مالددک سدداالدند؛ بنددابراین،
آثار مالکیت که میتوانند با آن هرچه کنند را بر آن بار کرده است؛ درحالیکه افراد نسبت به
صدمات بدنی وارده اینگونه رابطها ندارند و چنانکه هابز بیان داشت ،انسانها تابع قانون
طبیعیاند؛ یعنی قاعده یا حکمی که بهوسیله عقل کشد شددده اسددت و آدمددی را از انجددا
فعلی که مخرب زندگی اوست ،یا وسایل صیانت زندگی را از او سلب میکند و ترک فعلددی
که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن اسددت ،منددع مددیکنددد (یکرنگددی .)79 ،1396 ،در
نتیجه ،هنگامی که خود انسان از صدمه به خود منع شده است ،نمیتواند اجازه ایراد صدمه
به خود را به دیگر بدهد و بر این اساس عبارت دو هوفلد صحیجتر میباشد.
بر اساس قسمت نخست جمله هابز ،جستوجو حق حاکم برا مجازاتکردن اتباع
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را نمیتوان با انتقال حق مجر پیوند زد؛ بلکه میتوان آن را به رضایت مجر بددا حفددظ حددق
(در معنا امتیاز) مقابله بازگرداند .در واقددع ،مجددر در اینجددا مزیتددی بدرا حدداکم ایجدداد
مینماید که او را مجازات کند اما حق استخالص را همچنان برا خود باقی میگذارد .امددا
این امر ،چنانکه در بند آتی بیان میشود ،برا به رسمیت شناختن حددق حدداکم بدرا کیفددر
کافی نیست؛ چرا که اگر اینطور باشد هر شهروند دیگر که مجر بدده او اجددازه کیفددر دهددد
کارش مشروع میباشد؛ درحالیکه همگان معترف هستند که شهروندان حق کیفر یکدیگر
را ندارند پس حاکم باید حق خویش را از جایی دیگر اخذ نماید که در کنار این رضایت آن
حق مشروعیت اعمال یابد.
با این وص و تفسیر که از هابز شده است ،جمله /اگددر چنددین یددا چنددان نکددنم ،مدرا
بکشید در واقع ،بیان این است که /شما میتوانیددد مدرا بکشددید؛ ولددی تنهددا تددالش کنیددد
(شروک ،پیشین .)860 ،هابز بالفاصله پس از این جمله بیان مددیدارد کدده فددرد /نمیتوانددد
بدینسان پیمان ببندد که اگر چنین یا چنان نکنم ،وقتی میخواهید مرا بکشید ،در برابر شما
مقاومت نخواهم کرد  .در واقع ،جمله نخست ،اجازه مطلق بدون حق دفاع نیست ،بلکه به
مبارزه طلبیدن است .او در جمله دو  ،این گفتمان را کاملتر میکند و میگوید که اگر شما

(حاکم) برا کشتن من آمدید ،من در مقابل شما خواهم ایستاد .اعطا این آزاد به مجر
که در مقابل حاکم در زمان مجازات بایستد به معنا آن است کدده در ایددن مددوارد تعهددد بدده
حاکم پایان میپذیرد و مرجع قضاوت نیز شخص مجر است که تصمیم گیرد آیا پیددرو از
قانون شایسته است و یا عد آن (ریان .)98 ،1988 ،1بنابراین ،شخص میتواند برا حفظ
جان خود ،بهطور مجاز از قانون سرپیچی کند (اسریدهار ،پیشین .)8 ،در واقددع ایددن حددق،
نمیتواند در معنا حق/مصونیت هوفلد تفسیر شود زیرا با عبددارت /شددما میتوانیددد مدرا
بکشید  ،در واقع فرد اجازه مداخله حاکم را در حق خود داده و مصونیتی وجود ندارد .ایددن
نشان دیگر است که نمیتوان با توجه به محتوا لویاتان ،مبنا تا وتمددا حددق حدداکم در
کیفررساندن را رضایت مجر دانست؛ بلکه رضایت مجر تنها شرط مشدروعیت اعمددال آن
حقی است که منشأ آن جا دیگر است.
با توجه به جمیع موارد فوق میتوان بیان داشددت ،از آنجددا کدده خددرد از نظددر هددابز ابدزار
محاسبه برا شهروندان میباشد (کدیور )92 ،1384 ،و محکومین همچنان حق مقابله بددا
اعمال زور را که در وضعیت طبیعی به موجب حددق طبیعددی و بدرا اعمدال قددانون طبیعددی
داشتهاند ،برا حفظ خود پس از ورود به جامعه مدنی حفظ کردهاند و هرگاه بتوانند از کیفر
فرار نمایند این حق را دارند که چنین کنند و در شدرایطی کدده بحدران پاندددمی کرونددا ایجدداد
میشود این حق ،قدرت بیشتر مییابد .بنابراین ،بر اساس فلسفه مجددازات هددابز بددر پایدده
فلسفه سیاسی و  ،زندانیان در شرای همهگیر کرونا برا حفظ جان خود حق فرار داشته
و البته که دولت میتواند با آنها مقابله نماید.
یک مشکل اساسی دیگر نیز رو مینماید .در گفتمان غالب فلسفی ،هنگامی کدده از
حق بحث میشود ،رو دیگر آن تکلی میباشد .اگر شخصی حق مالکیت دارد ،دیگدران
تکلی احترا به آن را دارند .با لحاظ این امر ،اگر محبوسین حق فرار دارد آیا دیگران وظیفه
احترا به این حق را دارند؟ پاسخ به اینپرسش منفی است؛ زیرا اگرچدده در گفتمددان غالددب
حق با تکلی معنا میشود ،اما چنانکه بیان شد هوفلد معتقد است حق دارا چهددار معنددا
است .بر این اساس ،چنانکه بیان شد ،حق محبوس بر فرار از زندان ،نه در معنا حق/ادعددا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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که طرف دیگر آن تکلی دیگران است ،بلکه بهمعنا امتیاز است که فددرد بدرا خددود از
وضعیت طبیعی نگاه داشته است؛به همین جهت و آزاد برا اعمال آن را خواهد داشت
پس تکلیفی بر دیگران بار نیست.
نکتها که ممکن است در این مجال ،شبههناک باشد آن اسددت کدده آیددا حفددظ حددق بدرا
حفظ حیات در مجر زمانی است که دولت برا کیفر او بهپا میخیزد؟ و یا در شدرای دیگددر
نیز وجود دارد؟ بهعبارتی ،با توجه به آنکه شرای پاندمی کرونا ناشی از یک وضددعیت طبیعددی
است ،آیا میتوان کماکان این حق را به مجر محبوس برا فرار داد؟ به دو دلیلی پاسخ به ایددن
پرسش مثبت است .نخست ،از دیدگاه هابر ،تمامی انسانها حق طبیعی را در تمددامی شدرای
دارا میباشند و حق طبیعی ،آزاد و اختیار است که انسان از آن برخوردار است تددا بددا اراده،
قدرتش را برا حفظ خویشتن بهکار گرفتدده و بدده تبدع آن هرکددار را کدده طبددق داور و عقددل
خودش مناسبترین وسیله برا رسیدن به آن هدف است ،انجا دهد (هابز ،پیشددین.)160 ،
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با فرض آنکه این شرای را شرای طبیعی بدانیم ،چون به نفس فرد صدمه مددیزنددد ،اشددخاص
حق دارند از آن برا عدول از قوانین بهره ببرند .دو  ،در این شرای اضددطرار اگرچدده شدرای
اپیدمی کرونا شرط الز بوده ،اما عد تدارک شرای برا مرخصی برخددی زندددانیان و تدددابیر
بهداشتی همچون فاصلهگذار اجتماعی در زندان (به هر دلیل خواه بهدلیل کمبددود منددابع یددا
فضا) ،دلیلی برا به خطر افتادن جان زندانیان شده است .بنددابراین ،در ایددن پاندددمی ،دولددت
خارج از سلسلهاسباب برا تحقق خطر جان زندانیان نبوده و به همین دلیل ،موارد بیددان شددده
برا حق فرار از زندان در فلسفه هابز بر این مورد نیز صدق میکند.
مسئله دیگر آن است که اگر این حق/امتیاز بدرا محبددوس فدرار وجددود دارد ،از نظددر
فلسفه سیاسی هابز ،آیا دیگدران بایددد بیطدرف بماننددد و یددا ضددرور اسددت طبددق قدرارداد
اجتماعی به حاکم در مقابله با حق/امتیار بزهکار(فرار از زندان) یار رسانند؟ هابز در ایددن
خصوص بهصراحت بیان میدارد:
با تأسیس دولت ،هرکس حدق دفداع از دیگدر را از دسدت میدهدد و نده حدق دفداع از
خویشتن را .فرد [به عنوان طدرف قدرارداد اجتمداعی] خدود را موظد بده مسداعدت بده
صاحبان حاکمیت در امر مجازات دیگر میسازد ،نه در امر مجازات خودش.

درخصوص اشخاص ناکردهبزه ،برعکس بزهکاران ،حق مساعدت به مجددر وانهدداده شددده
است .بهعبارتی ،وانهاندن حقوق در بستر قرارداد اجتماعی سدده اثددر خواهددد داشددت :اول ،فددرد
آزاد خود را در دفاع از دیگرانی که موضوع مجازات هستند از دسددت میدهددد و نمیتوانددد در
موضوع مقاله به فرار زندانی بار رساند .دو  ،متعهد میشود که بدده حدداکم در مجددازات یددار
رساند؛ و سو  ،حق کیفر دیگر را وامینهد(گرین ،پیشین .)116-118 ،اما این وانهادن حق به
معنا مبنا حق کیفرحاکم بر مجازات نیست؛ زیرا عد انجا امر  ،ایجدداد حددق کیفددر بدرا
دیگر (حاکم) نمیکند و از عد  ،موجود حاصل نمیشود .درنتیجه ،این پرسش باقی میمانددد
که اگر مجر و محبوس از حق خود بهره برده و از زندان فرار نمود ،دولت بر چه مبنایی حق دارد
مجدد او را باز گرداند؟ آیا حق و ریشه در جدال مجر و حاکم خواهد داشددت؟ بدینمعناکدده
حاکم ،شهروند را دشمن تلقی خواهد نمود و بهمثابه وضع طبیعی و پددیش از جامعدده مدددنی بدده
مقابله با و پرداخته خواهد شد .این مورد در بند آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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فرار زندانیان؛ و دو  ،حق دستگیر مجدد و به کیفر رساندن محبوسین فرار  .حق نخست
دو قسم است )1 :دولت خود را محق به انجا اقدامات تأمینی برا فرار محبوسین میداند؛
و  )2در هنگا فرار ،کارگزاران را در بهرهبددردن از ابدزار زور ،ماننددد بددهکارگیر سددال بدرا
ممانعت از فرار ،محق میداند .بنابراین ،دولت دارا دو حق در دو مرحله میباشئد.
با تدقیق در موضوع دانسته میشود هنگامی که از مبنا حق بحث میشود اگددر ایددن مبنددا
برا اصل مقابله پس از فرار محبوسین اثبات شود ،همبن مبنا برا مقدددمات نیددز قابلاعمددال
است .به عبارتی ،هنگامی که برا واکنش شدید دولددت حقددی اثبددات شددود ،بدرا اقدددامات
تأمینی پیش از آن نیز این حق قابلاعمال میباشد .موضوع بحث در مقاله حاضر با نظر به هددر
دو مرحله ،بر مرحله دو تمرکز دارد .قرارداد اجتماعی هابز د چنانکدده و در لویاتااان معتقددد
است د اینگونه است که افراد با یکدیگر قرارداد میبندند که حقوقی را منتقل یا سددلب کننددد و
همه قدرت و توان خود را به یک شخص یا مجمع ،به عنوان حاکم ،واگذار میکنند:

این خود چیز بیش از اجتماع یا توافق است؛ یعندی در واقدع وحددت همگدان در یدک
شخص است که به موجب عهدوپیمان همه با یکدیگر و بهشیوها انتخاب میگدردد کده
گویی در عقد آن ،هرکسی به دیگر چندین میگویدد :مدن حدق خدود بده حکومدت بدر
خویشتن را به این شخص و یا این مجمع از اشدخاص وامدیگدذار و همده اعمدال او را
برحق و جایز میدانم؛ به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذار کنی و به همداننحو
تما اعمال و را برحق و جایز بدانی (هابز ،پیشین.)192 ،

پس قرارداد اجتماعی هابز  ،در واقع قرارداد /مرد با مرد است و نه قرارداد /مرد با
حاکم  1.این امر را هابز در فصل هجدهم لویاتان با عبارات روشن بیان میدارد:
چون حق نماینددگی همگدان تنهدا بدهموجب عهددوپیمان متقابدل آدمیدان بده کسدی کده
حاکمیت به و اعطا میگردد ،واگذار میشود و نه بهموجب پیمانی میان شخص حداکم
و مرد ؛ بنابراین ،امکان نقض پیمان از طرف شخص حداکم متصدور نیسدت و در نتیجده
هیچیک از اتباع نمیتواند به بهانه نقض عهد از تابعیت او خارج شوند (همان.)194 ،
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بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که این افدراد (طددرفین قدرارداد اجتمدداعی) هسددتند کدده
حقوق خود را وامیگذارند و حاکم (یک شخص یا جمعی از اشخاص) چددون طددرف قدرارداد
اجتماعی نیست ،حقی را به شخصی واگذار نمیکند و همه حقوقی را کدده در حالددت طبیعددی
دارد ،در وضعیت مدنی دارا خواهد بود؛ این همانچیز است که بهنظر میرسد هابز بهعنوان
مبنا حق مجازات در پاراگراف دو فصل بیستوهشتم معرفی کرده است (شددروک ،پیشدین،
870-869؛ نوریه ،پیشین .)302 ،او در انتها این پاراگراف بیان میدارد:
پیش از تأسیس دولت ،هرکسی نسبت به هرچیز حق داشت و میتوانست هدر آنچده را
که الزمه صیانت از نفس خود میشمرد ،انجا دهد و از جمله ،به آن منظدور هرکسدی را
که بخواهد به انقیاد بکشد ،زخمی کند و یا به قتل برساند :و همین مبنا حدق مجدازات
است که در همه دولتها اعمال میشود؛ زیدرا اتبداع ،آن حدق را بده آن شدخص واگدذار
نکردهاند ،بلکه صرفا با وانهادن حق خود ،به حاکم اختیدار دادهاندد کده حدق خدویش را
بهشیوها که مقتضی بداند برا صیانت از جان همگان بهکار ببرد؛ پس آن حق اعطداء و
واگذار نشده است ،بلکه وانهاده و متروک گردید و تنها برا حاکم باقی گذاشدته شدد؛ و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1به عکس ،قرارداد اجتماعی الکی ،قرارداد مرد با حاکم محسوب میشود.

این حق (جز حدود که قانون طبیعی بر حاکم وضع کرده است) به همان شیوها که در
شرای وضع طبیعی محض و جنگ همه بر علیه همسایگان خو یش جار بود ،تا وتما
1
باقی مانده است (هابز ،پیشین.)285 ،

در نتیجه ،اگر این عبارت هابز در کنار دوگونه مختل ترکحق که و در فصددل چهدداردهم
لویاتان بیان کرده است ،قرار دهیم ،میتوان به نتیجه مثبتی دست یافت .و دوگوندده ترکحددق را
معرفی میکند/ :چشمپوشی از حق و /انتقال حق  .هنگامی از حق چشمپوشی میشددود کدده
/صاحب آن پروا آن را نداشته باشد که منافعش عاید چه کسی میگردد؛ و وقتددی بدده دیگددر
انتقال داده میشود که صاحب آن قصد کند که منافع آن نصیب شددخص یددا اشخاصددی گددردد
(همان .)162 ،زخمیکردن دیگر د و به لسان حقوقی ،مجازات ،چنانکه بیان شد د نمیتواند
براساس انتقال حق باشد؛ بنابراین ،این حق مجازاتکردن دیگر به حاکم منتقل نشددده اسددت؛
اما با توجه به عبارتها پاراگراف دو فصل بیستوهشتم ،میتوان گفت از نظر هابز این حددق
بهوسیله طرفین قرارداد اجتماعی مورد چشمپوشی قرار گرفته اسددت .در واقددع ،حددق تددرک شددده
است؛ که دیگر ،هیچ شخص ،فرد آخر را مورد اقدامات واکنشی دردآور قرار ندهد؛ لیکن این
حق به کسی منتقل نشده است؛ حاکم چون طرف قرارداد اجتماعی نیسددت ،ایددن حددق را بدرا
خود حفظ کرده است؛ بنابراین ،در این وضعیت ،افراد هستند که حق اعمالحبس یا جددر را
ندارند و فرد است که حق اعمال این اعمال را حفظ کرده است و از نظر هابز ،این امددر مبنددا
حق مجازات حاکم میباشد .به عبارت دیگر:
اگر من حقوقم را نسبت به سیب رو درختان از خود سلب نمایم ،دیگر آزاد نیسدتم در
حق دیگر نسبت به سیبها موجود بر درختان ایجاد مزاحمت کدنم .زمدانی کده مدن
حقوق خود را سلب کرد  ،از ایجاد مداخله در اعمدال حدق کسدی کده آن حدق را دارد،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1به همیندلیل است که برخی معتقدند از نظر هابز ،اعمال و قواعد که حاکم وضع مینماید ،ریشه در حقوق طبیعددی دارد و
این حقوق را مبنا حق اعمال وظای و قانونگذار میداند.
با این حال ،این عبارات هایز این تصور را ایجاد نموده است که /شهروندان هابز هیچ حقی ندارنددد (آیراکسددینین و سددیتنن،
 )129 :1385درحالیکه چنانکه بیان شد ،اوال حق حفظ حیات را برا خویش نگاه داشتهاند؛ و ثانیا حقوق خود را تددا حددد
لزو برا ایجاد امنیت وانهاده و یا منتقل کردهاند .زیرا زندگی بدون حق معنایی نخواهد داشت.
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ممنوع شد [درحالیکه او میتواند اعمال حقش را بکند] .هدابز معتقدد اسدت ایدن امدر
اعطا حقی به دیگر نیست؛ زیرا در حالت طبیعی هر فرد هر حقی را دارد (حدق بدر
همهچیز) (کوران.)70 ،2002 ،1

کورن در ادامه استداللها خود آشکارا بیان میدارد /بنابراین بر پایه استداللها هددابز،
سلب حق ایجاد حق جدید برا دیگر نیست ،بلکه تنها حق را و یا حداقل شدرای اعمددال
آن را تغییر میدهد (همان)70 ،؛ بنابراین ،در کیفر نیز همه منعقدان قرارداد اجتماعی (یعنددی
مرد ) حق کیفردادن دیگر را از خود سلب میکنند و این مسئله باعث تغییددر شدرای اعمددال
حق میگردد .در شرای جدید فق حاکم ،که حق را برا خود حفددظ کددرده اسددت ،میتوانددد
اعمال کیفر کند .بنابراین ،با این وص حاکم نهتنها ابتدائا بلکه استمرارا حددق خواهددد داشدت
بزهکار را کیفر دهد .پس تما مساعی خود را میتواند انجا دهد تددا فرارکنندددگان از زندددان را
مجدد دستگیر کرده و به زندان بازگرداند و این حق حاکم است که افراد ندداکردهبزه موظد بدده
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احترا به آن هستند .اما در اینجا چند مسئله اساسی رو میدهد :نخسددت ،چدرا حداکم ایددن
حق را حفظ میکند؟ جدا از پاسخ پیشین که حاکم طرف قرارداد نیست ،الزامی به تددرک حددق
ندارد و باید به فلسفه ایجاد حاکم و تشکیل حکومت اشاره کددرد .هددابز هنگددامی کدده از علددل،
ایجاد و تعری دولت در فصل هفدهم لویاتان بحث میکند ،بیان میدارد:
هدف غایی یا خواست نهایی آدمیان  ...از ایجاد محدودیت بر خودشدان  ...دوراندیشدی
درباره حفظ و حراست خویشتن و بهتبعآن تأمین زندگی رضایتبخشتر اسدت؛ یعندی
آنکه هدف آنها رهانیدن خویش از وضع محنتبار است که  ...پیامدد ضدرور امیدال
طبیعی آدمیان در زمانی است که قدرت مشخص و مشهود وجود نداشته باشد تا ایشان
را در حال ترسوبیم قرار دهد و بهموجب ترس از مجازات ،نسبت بده اجدرا پیمانهدا
خویش و رعایت قوانین طبیعی  ...ملز و متعهد کند (هابز ،پیشین.)179 ،

و در همین فصل ادامه میدهد:
عهد و پیمانها بدون پشتوانه شمشیر ،تنها حرفاند و بههیچرو توان تأمین امنیت آدمی
را ندارند؛ بنابراین ،با وجود قوانین طبیعی  ...اگر قدرت کافی تأسیس نشود تا امنیت ما را
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تأمین کند ،در آن صورت هرکس میتواند حقا برا رعایت احتیاط در مقابل دیگدران بدر
قدرت و مهار خویش تکیه کند و چنین هم خواهد شد (همان.)189 ،

از نظر او مانند الک ،که هر دو قرارداد باور بودند ،عقاید خاص د حتی عقایددد و اصددول
اخالقی د نمیتواند بر رو افراد نوشته شود؛ بنابراین ،تنهددا راه اجدرا آن ،تهدیددد افدراد بدده
اجرا کیفر و اعمال آن است (کریستمن)42 ،2002 ،1؛ پس فلسفه ایجاد دولت در نظر

هابز ،ایجاد پشتوانه برا اجرا قراردادها بوده است و بدون سال رعددبآور ،و بدده گفتدده او
شمشیر ،این مهم نمیتواند صورت گیرد .بههمیندلیل ،دولت بهوسیله رعبآور نیدداز دارد
که او مجازات مینامد؛ پس مبنا مجازات را میتوان بددهنوعی بدده فلسددفه وجددود دولددت
بازگرداند که اگر مجازات از این لویاتان ساختگی گرفته شددود ،دیگددر فایدددها بددر وجددود او
مترتب نخواهد بود.
نکته دو آنکه هابز در پاراگراف دو فصل بیستوهشتم ،از حددق مجددازات نددامی نبددرده
است؛ بلکه از /مبنا حق مجازات استفاده کرده اسددت .بددهعبارتی ،مبنددا حددق کیفددر آن
است که دیگران آن را وانهاده لیکن حاکم آن را واننهاده است .یددک مرحلدده پددیش از آن نیددز
وجود دارد و آن سؤال از این است که اساسا حق کیفر از کجا ناشی میشود که دیگران ایددن
حق را وانهاده و حاکم واننهاده است؟ برا پاسخ به ایددن مسددئله بایددد بدده وضددعیت طبیعددی
نظر افکنده شود .در این وضعیت ،هرگاه فرد نسبت به دیگر خطایی مرتکب میشددد،
این دو در وضعیت جنگی قرار میگرفتند و حددق اعمددال قتددل ،ضددرب یددا جددر و حددبس را
داشتند .این وضعیت جنگ همه علیه همه ،وضعیتی خستهکننده بددود؛ بنددابراین ،افدراد وارد
قرارداد اجتماعی شدند و همانگونه که بیان شد ،حاکم را نایب خود کردند تا از جانب آنددان
عمل کند؛ بنابراین ،آنچه حاکم میکند ،در واقع چیز است که فرد بددهعنوان حددق طبیعددی
برا حفظ جان و نفس خود میتوانست انجا دهد .حال که افراد طرفین قرارداد اجتمدداعی
قرار گرفتند ،باید به مفاد آن پا بند باشند؛ ولددی اگددر فددرد ایددن مفدداد را نقددض کددرد ،اگددر
وضعیت طبیعی بود ،همه مرد میتوانستند او را بزنند یا بکشند؛ ولی حال در جامعه مدنی
فق یک شخص این حق را حفظ کرده و آن حاکم(دولت) است؛ پس اگر فرد این قرارداد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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را نقض کرد ،دولت حق زدن ،کشتن و حبس و را دارد؛ چون او حق طبیعددی را داراسددت و
مجر  ،به گفته هابز ،حق مقاومت در برابر مجازات را دارد؛ اینجاسددت کدده وضددعیتی ماننددد
وضعیت جنگ در وضعیت طبیعددی د ایددن بددار در جامعدده مدددنی و میددان مجددر و حدداکم د
درخواهد گرفت .در این حالت ،مجر بهظاهر دشددمن جامعدده بهشددمار میآیددد و در نتیجدده
حاکم میتواند حقی که مبنایش را دارد ،اعمال کند و این مجر را به کیفر رساند.
در این حالت ،یک پرسش اساسی مطر میشود که اگر مجر از قرارداد اجتمدداعی خددارج
میشود و دشمن تلقی میگردد ،دیگر اعمال این رفتارها بر و مجددازات نیسددت ،بلکدده اعمددال
خصمانه است/ :زیرا مجازاتها مقررشده در قانون ،برا اتباع اسددت و ندده دشددمنان (هابز،
پیشین .)287 ،از سو دیگر ،با توجه به آنچه پیشتر بیان شد ،کیفر مختص جامعه مدنی است
و آنچه در حالت طبیعی انجا میشود ،عنوان کیفر ندارد ،بلکه انتقا جویی یا اعمال خودسرانه
است .حال ،اگر همه افراد حق اعمال این رفتار را طی قرارداد اجتماعی رها کردهاند و فقد ایددن
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حق برا حاکم باقی است ،آنگاه نتیجه میشود که آنچه برا حاکم باقی مانده است ،حق کیفر
نیست ،بلکه حق اعمال انتقا و اعمال خودسرانه است .این مسئله را چگونه باید حل کددرد؟ بدده
نظر میرسد برا پاسخ به این مشکل اساسی ،باید همه فلسفه هابز را بهعنوان یک کل منسددجم
نگریست؛ بنابراین ،باید گفت فرد مجر هم از ورود به قرارداد اجتماعی نفعی برا خود تصددور
میکند ،درحالیکه اگر وضع به اینگونه باشد ،نهتنها نفعددی نیسددت ،بلکدده بدددبختی بزرگتددر

نصیب مجر خواهد شددد .1اگددر پددیش از ایددن قدرارداد بددا یددک فددرد طددرف بددود ،االن بددا یددک
غول(لو یاتان) به نا حاکم(دولت) طرف است؛ پددس نفددع و در چیسددت؟ براسدداس مطالددب
پیشگفته ،آنچه محل نزاع است ،اعمال کیفر میباشد؛ امددا پددیش از اعمددال کیفددر ،فرایندددهایی
وجود دارد که محاکمه منصفانه از جمله آن است.
به رغم نظر برخی که معتقدند مجر به محض ارتکاب جر  ،عنددوان شددهروندبودن را از

دست میدهد (برتشنیدر ،)180 ،2007 ،2به نظددر میرسددد و عنددوان شددهروند و تبعدده را
حتی پس از ارتکاب جر نیز حفظ خواهد کرد و از حق محاکمه عادالنه برخوردار خواهددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1چنانکه ایراد اساسی الک به هابز ،همین مورد است که در این حالت ما خددود را از دسددت گربددهها نجددات دادهایددم و در دا
شیران میاندازیم.

بددود؛ بنددابراین ،نفددع و در ورود بدده ق درارداد اجتمدداعی ،بهرهمنددد از محاکمدده قددانونی و
بیطرفانه است که در وضعیت طبیعی وجود نداشت .در این وضددعیت اگددر حدداکم خددالف
قوانین که شرای قدرارداد تلقددی میشددود عمددل کنددد ،و ناعادالندده برخددورد نمددوده اسددت

(شریدان)48 ،2011 ،1؛ اما هنگامیکه حکددم مجددازات او صددادر میشددود ،و در مقابددل
دولت قرار میگیرد و وضعیتی مانند وضعیت طبیعی حادث شده ،قدرت برتر میددان ایددن دو
پیروز خواهد شد .مجر میتواند فرار کند ،دولت میتواند بر اساس حکم دادگاه ،او را کیفر
کند .مسئله دیگر آنکه در صورت دشمن فرضکردن مجر  ،ضرورتی ندارد از مجازاتهددا
مقرر در قانون برا و استفاده کرد؛ زیرا دشمن خارج از قرارداد اجتماعی است و میتددوان

با او هرگونه الز است ،برخورد کددرد؛ درحالیکدده ،در صددورت پددذیرش مبندا پیشگفتدده،
مجر شهروند است و میتواند ،و باید ،از همه تضمینات شهروند بهره ببرد و از نظر هابز
فق در زمان اجرا حالت تعارض پیش میآید؛ بنابراین ،دولت حق کشددتن مددتهم بدده قتددل را
ندارد؛ حتی اگر در جلو چشمان حاکم چنین بکند؛ زیرا در این حالت ،و فقد بخشددی
از قرارداد اجتماعی خود با دیگران را نقض کرده است و باید از بقیه مفاد آن بهرهمند شود که
از آن جمله توافق سابق بر مجازاتها مقرر قانونی است.
بنابراین ،در فرض فرار مجرمین از زندان در وضعیت کرونا نیز این افراد دشددمن جامعدده
نبوده و در صورت دستگیر باید به جهت فرار از زندان مورد محاکمه عادالنه قرار گرفتدده و
از همه مزایا شهروند برخوردار شود .آر  ،درصورتی کدده در فراینددد دسددتگیر  ،نددوعی
جنگ بین دولت و فرد فرار رو داد ،بدینمعنا که فرار دست بده اسددلحه بددرد کدده قددوا
دولتی نیز نمیتوانستند اقدامی جز دستبهاسلحهبردن انجددا دهنددد ،در ایددن مددورد مجددر
قرارداد اجتماعی را معلق نموده و تا زمانی کدده آن شدرای بحرانددی وجددود دارد نمیتوانددد از
مزایا آن بهره ببرد و مأموران نیز در حد ضرورت حق دستبردن به اسلحه دارند.
بر این اساس ،با توجه به همه موارد پیشگفته اگرچه فلسفه هابز درباره مجددازات بسددیار
پیچیده و به نظر متعارض میآید؛ ولی با بررسیها بهعملآمده میتوان به بسددیار از ایددن
ایرادها پاسخ داد و بیان داشت که در نظر هابز ،مبنا حق کیفر حکومددت ،ریشدده در حفددظ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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حقوقی دارد که حاکم در بستر قرارداد اجتماعی ترک ننموده و دیگران (طرفین قدرارداد) آن را
ترک کردهاند .در این حالت ،پس از صدور حکم و در زمان اجرا ،نوعی جنگ میان دولت و
مجر درمیگیرد که در این حالت ،اغلب حاکم بهواسطه قدرت برتر پیروز میشود و مجر
را میتواند کیفر نماید و این جنگ مجوز اعمال کیفر در نظریه هابز است.
 .5نتیجهگیری

ظهور کرونددا در جامعدده جهددانی و پاندددمی آن در ظددرف تنهددا سدده مدداه در دنیددا و آمارهددا
دهشتآور و خبرها نگرانکننده از کشندگی آن ،هر انسان معقول و معمولی را میترساند.
خبرهایی که هددر روزه در رسددانهها جمعددی و در گروههددا خصوصددی درخصددوص ایددن
ویروس کشنده منتشر میشد ،به زندانیان نیددز رسدید و آنهددا نگدران از مدراوده بددا یکدددیگر و
حضور در سالنها بسته ،از بیم جان خویش خروشیدند و فرار را بر حفظ قانون حکومتی
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ترجیج دادند .این واکنشگر زندانیان در برابر این ویددروس ،بددا واکددنشهددا متفدداوتی در
سطج حقوقدانان و فالسفه مواجه شد .حقوقدانان هر یک با استناد به مواد قانونی برخی بددر
مجاز بودن این رفتار و برخی بددر غیرقددانونی بددودن آن سددخن راندنددد .امددا حقددوق رشددتها
روبنایی است که تا مبنا آن مشخص نباشد ،قضدداوت درخصددوص کددارایی قددانون ممکددن
نیست .بنابراین ،ضرورت تحلیل مبنایی و فلسفی فرار زندانیان مشخص شد .نوشتار حاضر
در مواجهه با این پرسش که آیا زندانیان در زمان شیوع کرونا حقی بر فرار دارند ،بددا رویکددرد
فلسفه سیاسی هابز ،بدیننتیجه رسید که در فلسددفه قراردادباوراندده هددابز  ،مجددرمین حقددی
برا کیفرشدن به دولت منتقل نمیکننددد؛ بلکدده نددوعی اجددازه بدده دولددت بدرا کیفددر خددود
میدهند .در این معنا ،مجر حق خود برا مقاومت در برابر کیفر را بدرا خویشددتن حفددظ
مینماید و در این راستا است که میتوان فرار زندانیان در شرای کرونا ،که جددان زندددانیان را
در خطر قرار میدهد ،مستند به حقوق طبیعی اشخاص ،قابلتوجیه دانست .امددا ایددن حددق،
در معنا حق/ادعا نیست .بدانمعناکه مجر نمیتواند از دیگران بخواهد آن را برا او اجرا
نمایند و مزاحم اعمال آن نشوند؛ زیرا اگر اینطور بددود ،نهادهددا عدددالت کیفددر موظد
بودند به فرار مجر احترا گذارده و مانع او نشوند؛ درحالیکدده نادرسددتی ایددن امددر بدددیهی

است .این حق در معنا هوفلد حق/امتیاز است؛ به عبارتی ،این امتیاز است که مجددر
برا خویشتن نگاه میدارد و میتواند آن را اعمال کند.
از سو دیگر ،اگرچه رضایت مجر بر کیفددر میتوانددد اقدددا خصددمانه را بدده مجددازات
مشروع تبدیل کند اما مبنا حق دولت در کیفر را باید در بستر قرارداد اجتماعی جست کدده
در آن حاکم که طرف قددرارداد اجتمدداعی نیسددت ،ایددن حددق را بدرا خددود حفددظ میکنددد؛
درحالیکه منعقدان قرارداد اجتماعی این حق را وامینهند .پس تنها حاکم میتواند این حق
را اعمال کند .در نتیجه ،مبنا این حددق ریشدده در حددق طبیعددی حدداکم دارد کدده در قدرارداد
اجتماعی وانهاده و اعمال مشددروع آن ریشدده در رضدایت منعقدددان قدرارداد اجتمدداعی دارد.
بنابراین ،دولت حق دارد بهرغم امتیاز که زندانیان فرار برا فرار در فلسفه هابز دارند،
به تعقیب و دستگیر آنها ب ردازد و این حق ،بهعکس حق مجر بددر فدرار ،حددق در معنددا
قدرت است.
در نهایت ،اگرچه زندانیان فرار قسمتی از قرارداد اجتماعی را بهظاهر نقض نمودهانددد،
اما با تحلیل فلسفه سیاسی هابز میتوان بیددان داشددت ،از آنجددا کدده از امتیدداز خددویش بهددره
بردهاند ،بهطور کل از قرارداد اجتماعی خارج نشدهاند و حاکم(دولت) حددق ندددارد بددا آنددان
چون دشمن برخورد نماید و ضرور است طبق همان قدرارداد اجتمدداعی ،کده او را حدداکم
نموده است ،با این افراد مطابق شرای قرارداد یعنی قوانین مصوب برخورد نموده و محاکمه
عادالنه را برا این افراد ،هرچند زندانی فرار  ،فراهم نماید.
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