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صفحه 6
پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹6 

۷ جمادی االول ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۲۸

 در قانون کیفری اسالم، مجازات اعدام 
منحصر به قصاص نفس نیست و ۲قسم 
دیگر از این مجازات نیــز وجود دارد. 
بخش عمــده ای از مجازات های اعدام 
غیرقصاصی مربوط به احکام اجتماعی 
اســت و اجرای آن به عهده  حکومت 
اسالمی واگذار شــده است؛ از این رو 
قوانین جزایی در حیطه »فقه سیاسی« 

اسالم قرار دارد. 

مجازات های اعدام در اسالم به ۳ دسته 
تقسیم می شوند: اعدام قصاصی، اعدام 
حدی و اعدام تعزیری و هرســه دارای 

مبانی فقهی و قرآنی هستند.
***

از جرائمی که در دسته  »فقه سیاسی« اسالم 
قرار می گیرند و مجازات آنها اعدام اســت 
می توان به محاربه و افساد در زمین، ارتداد و 

مبارزه علیه نظام اسالمی  اشاره کرد. 

 با توجه به ضرورت حفظ مصالح جامعه )اعم از امنیت و ســالمت اقتصادی، بهداشــتی، انتظامی، معنوی و 
اخالقی(، آنچه که موجب تهدید و از بین رفتن آن شود، نوعی عاملیت در فساد و تباهی است و چنانچه بر عامل 
آن، عنوان خاصی بار شود و مجازات آن عنوان در قرآن یا سنت مقرر و معین شده باشد، جرم مزبور حد و از 
مصادیق افساد في األرض خواهد بود. بنابر این برخی از عناوین مجرمانه که امروزه در جامعه وجود دارد، مانند 
قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، باندهای فحشا، اختالس های سازمانی و کالن،... از مصادیق افساد فی االرض 

است و حکم اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. 

فرق اســت بین کلمة ســؤال 
و کلمــة نقد. آیا مــا می توانیم از 
پیامبر)ص( و امام زمان)عج( سؤال 
کنیم؟! نمی دانــم! آیا می توانیم از 
آنها ایراد بگیریم و نقد کنیم؟! باز 

هم نمی دانم!
این یک بحث قرآنی و جدای از 
انسان  گفتمان های سیاسی است. 

عاقل و دانشمند وقتی می خواهد سخنرانی یا اظهارنظر کند،  باید عالمانه 
باشد و در استعمال کلمات که هر کدام معنای خاص خود را دارد، دقت 
کند وگرنه او متهم به جهالت خواهد شد. حال اگر کسی در رابطه با قرآن 
و رسول)ص( و اهل بیت عصمت)ع( می خواهد صحبت کند، باید کاماًل 
قرآنی و فقیهانه باشد و اگر نمی تواند، ثواب سکوت بیشتر و آبرومندانه تر 
است. مثاًل گفته اند: ضاللت و غّی یعنی گمراهی،  ولی فرقشان این است 
که اگر ضاللت راه باشد، َغّی، شهر ضاللت است؛ اگر هدایت، راه باشد 

»ُرشد«، شهر هدایت است و به همین قیاس.
بنابراین فرق اســت میان ســؤال کردن و نقد کردن. قرآن فرمود: 
»یســئلونک« از تو می پرسند تو هم برای روشنگری جواب بده. پس، 
از قرآن و رســول می توان ســؤال کرد ولی نقــد و ایرادگیری چطور؟ 
مفهوم نقد آن است که در این مورد غلط و اشتباه وجود دارد و منتقد 

،قصدجایگزینی و اصالح غلط را دارد یعنی باالتر از او می فهمد.
 هر مسلمانی باید بداند که پیامبر)ص( در سه مورد عصمت دارد:

الف: در مورد گرفتن وحی، در ســوره جّن آیه 26فرمود: ما وقتی 
وحی را با جبرئیل بر پیامبر نازل می کنیم، آن را تعدادی از فرشتگان 

همراهی می کنند تا به طور خالص به پیامبر ابالغ شود.
ب: پیامبر )ص( در انتقــال امانت وحی به امت، عصمت دارد و 
بدون کم و زیاد و بدون ابهام و با یک قرائت به امت می رســاند. در 
این راستا خدا فرمود: اگر پیامبر ما )که البته محال است( حتی اگر 
یک کلمه از خودش بر وحی ما اضافه کند، ما شاهرگش را می زنیم 
َل َعلَیَنا بَْعَض الَْقاِویِل * َلََخْذنَا ِمْنُه بِالْیِمیِن« )حاقه، 44  :» َولَْو تََقَوّ
و 45( و بدانیــد که هر چه می گوید نظر ما را می گوید »َوَما یْنِطُق 

َعِن الَْهَوی«. )نجم،3( 
گفته انــد در مواردی پیامبر)ص( از مخاطبان اقرار می گرفت: »َهل 
بَلَّغُت« آیا مطلب را شــفاف رســاندم؟ آیا بدون ابهام دریافت کردید؟ 

می گفتند: بلی یا رسول اهلل.
ج: پیامبر)ص( در عمل به تمام محتوای وحی، حتی مســتحبات، 
عصمت دارد. این تعریف عصمت معصوم اســت. بطور مثال شــما به 
دادگاه مراجعــه کردید و او برای دعوای شــما، حکم بدوی صادر کرد 

که حق با شــاکی است، البته رأی 
دادگاه از سخن وزیران هم مهم تر 
و واجب االجراست. حال سؤال این 
اســت که آیا می توان بر حکم این 
دادگاه نقد کرد؟ یعنی بگوییم رأی 
شما غلط و  اشتباه است؟ )معنای 
نقد همین اســت( پاسخ این است 
که: بلی. و دادگاه تجدیدنظر یعنی 
همین. یعنی دادگاه بدوی حکم غلطی صادر کرده، بعد دادگاه تجدیدنظر 
رأی بدوی را رد یا قبول می کند. حال آیا به دادگاه تجدیدنظر، می توان 
نقد کرد و گفت: غلط است؟ بلی، می توان گفت و لذا شکایت به دیوان 

عالی برده می شود. اینها معنای کلمه »نقد« است.
دیدگاه قرآن در باره نقد پیامبر)ص(

اما ســؤال اصلی ما این اســت که اگر قرآن کریم یا پیامبر و امام 
زمان)عج( رأی و حکمی دادند می  توان آن را نقد کرد یا نه؟ پاسخ این 
اســت که گاهی گفته می شود آری! می شــود نقد کرد زیرا این برجام 
جاودانه نیست که نتوان نقد کرد ولی برخی می گویند نمی توان به حکم 
پیامبر و معصوم نقد کرد، البته می توانیم برای رفع ابهام ســؤال کنیم 
ولی نقد جایز نیست.بنده هم نمی دانم که این نظریات درست است یا 

نه.حال نظر قرآن را جویا می شویم:
»هیچ مرد و زن مؤمنی را نمی رسد که وقتی خدا و رسولش به امری 
حکم  دهند، برایشان اختیار نفی و نقد باشد و هر که خدا و رسول را نقد 
و عصیان کند، او در گمراهی خیلی روشنی قرار دارد« )الحزاب/36( )و 

در نماز می گوییم خدایا ما را از ضالّین قرار نده(.
در آیــه 68 قصص فرمود: »تدبیر امــور و حذف و انتخاب به ارادة 
خداست و کسی در برابر خدا و رسول و فرشتگان، صاحب هیچ اختیار 
و چون و چرا و نقد کردن نیســت. زیرا انبیاء و فرشــتگان به اذن خدا، 

حرف می زنند و کار انجام می دهند.«
بنابرایــن وقتی معصوم و پیامبر)ص( حکمی دادند، این حکم قابل 
نقد و تجدیدنظر و دیوان عالی و دانی نیســت و این رفتار و اعتقاد به 

نقد، ایستادن در برابر خدا و رسول است.
مردم ایران بویژه مســئوالن ما افــراد دیندارند و معتقد به قرآن و 
معصوم هستند، ممکن است آنها بگویند ما نسبت به حکم خدا و معصوم 
معتقد به نقد نیستیم، منتها کلمة نقد را در غیر موردش به کار برده ایم 
و اینک حرفمان را صریحاً پس می گیریم، در این صورت ما دستشــان 
را می بوسیم، ولی اگر بعد از این آگاهی باز هم بگویید این نظر ماست 
و اظهار نظر آزادی بیان است، در این صورت باید به باب موضوع حکم 

ارتداد مراجعه کرد.

سؤال از پیامبر)ص( یا نقد ایشان؟

راهبرد هدیه کردن عیوب
قال النبی)ص(: »خیر اخوانکم من اهدی الیکم عیوبکم«

پیامبر اکرم)ص( فرمود: بهترین برادران شــما، کســی است که 
عیب هایتان را به شما هدیه دهد. )1(
___________________

1- نهج الفصاحه، ص 316 حدیث 1509

راهکار احیای فرهنگ اهل بیت)ع(
عبداهلل بن صالح هروی می گوید: در محضر امام رضا)ع( بودم، فرمود: 
خداوند رحمت کند کسی که امر ما )مکتب اهل بیت و تشیع( را زنده 

کند. کسی پرسید که امر شما چگونه احیا می شود؟
حضرت فرمود: معارف و علوم و فرهنگ ما را باید بگیرند، قرآن را 
به دیگران بیاموزند، زیرا اگر مردم خوبی ها و محاسن کالم ما را بشنوند 

و بشناسند، از ما خاندان رسالت پیروی خواهند کرد.
هروی می گوید: عرض کردم: ای فرزند رســول خدا! برای ما از امام 
صادق)ع( نقل کرده اند که فرمود: هر کس علمی را به این خاطر بیاموزد 
که با علم خود با افراد سفیه و احمق مجادله و ستیز کند، یا با علم خود 
بر دانشمندان افتخار کند، یا مردم را متوجه خود نماید، مجازات چنین 
شــخصی آتش دوزخ اســت. امام رضا)ع( فرمود: جدم راست گفت: آیا 
می دانی منظور از سفیهان در این سخن چه کسانی هستند؟ سپس فرمود: 
آیا می دانی مردم را متوجه خود سازد چیست؟ گفتم: نه نمی دانم. فرمود: 
ســوگند به خدا منظور از آن ادعای امامت بدون حق است. بنابراین اگر 
کسی علم را به خاطر این بیاموزد که با افراد سبک مغز از داستان سرایان 
مخالف ما، مجادله و ستیز نماید و به دانشمندان آل محمد)ص( افتخار 
و برتری جویی کند و ادعای امامت ناحق نموده و در پرتو علم خود، مردم 
را به ســوی خویش فراخواند، اهل دوزخ است. ولی اگر آموختن علم به 
این خاطر نباشد، خدا او را رحمت نماید، زیرا این امر سبب زنده شدن 

والیت و )استحکام( شیوه و برنامه  ما می شود. )1(
___________________

1- بحاراالنوار، ج2، ص 30

عصمت معصومین)ع()۱(
پرسش:

به چه دلیل برخی انسان ها از ملکه عصمت برخوردارند و مبنای 
عصمت در آنان چیست و آیا این ملکه عصمت موهبتی است یا اختیاری 

و هر کس می تواند آن را کسب نماید؟ 
پاسخ:

در پاسخ به این سؤال های متعدد دیدگاه مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر 
المیزان ذیل آیه 24 سوره یوسف را مطرح می کنیم.

ویژگی های شخصیتی معصومین)ع( 
در میان انسان ها افرادی هستند که خداوند در خلقت ایشان امتیازی قائل 
شده، و ایشان را با فطرتی مستقیم و خلقتی معتدل ایجاد کرده، و این عده از 
همان ابتدای امر با اذهانی وقاد )روشن و تیزهوش( و ادراکاتی صحیح و نفوسی 
طاهر و دلهایی سالم نشو و نما نموده اند، و با همان صفای فطرت و سالمت نفس 
و بدون اینکه عمل و مجاهدتی انجام داده باشند به نعمت اخالص رسیده اند، 
در حالی که دیگران با جد و جهد می بایستی در مقام تحصیلش برآیند، آن هم 
هر چه مجاهدت کنند به آن مرتبه از اخالص که آن عده رسیده اند نمی رسند.
آری، اخالص ایشــان بسیار عالی تر و رتبه آن بلندتر از آن اخالصی است 
که با اکتســاب بدســت آید، چون آنها دلهایی پاک از لوث موانع و مزاحمات 
داشته اند. و ظاهراً در عرف قرآن مقصود از کلمه »مخلصین«- به فتح الم- هر 

جا که آمده باشد هم ایشان باشند.
و این عده همان انبیاء و امامان معصوم )علیهم الســالم( هستند، و قرآن 
کریم هم تصریح دارد براینکه خداوند ایشــان را »اجتباء« نموده، یعنی جهت 
خــود جمع آوری و برای حضرت خود خالص ســاخته، هم چنان که فرموده: 
»وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم« 1 و نیز فرموده: »هو اجتباکم و 
ما جعل علیکم فی الدین من حرج«. او شما را برگزید و در این دین برای شما 

سختی ننهاد.)حج-78(
و به ایشان از علم، آن مرحله ای را داده که ملکه عاصمه است، و ایشان 
را از ارتکاب گناهان و جرائم حفظ می کند، و دیگر با داشــتن آن ملکه 
صدور گناه حتی گناه صغیره از ایشان محال می شود و فرق »عصمت« و 
»ملکه عدالت« همین است، با اینکه هر دوی آنها از صدور و ارتکاب گناه 
مانع می شــوند، از این جهت با هم فرق دارند که با ملکه عصمت صدور 
معصیت ممتنع هم می شود، ولی با ملکه عدالت ممتنع نمی شود. این عده 
از پروردگار خود چیزهایی اطالع دارند که دیگران ندارند، و خداوند هم 
این معنا را تصدیق نموده و فرموده: »سبحان اهلل عما یصفون اال عباد اهلل 
المخلصین.« خدای یکتا از آنچه وصف می کنند منزه است. مگر بندگان 
خاص خدا)صافات-159( و نیز محبت الهی ایشان را وا می دارد به اینکه 
چیــزی را جز آنچه که خدا می خواهد نخواهند، و به کلی از نافرمانی او 
منصرف شــوند، هم چنان که این را نیز در قرآن تقریر نموده، و در چند 
جای از آن فرموده اســت: »فبعزتک الغوینهم اجمعین اال عبادک منهم 
المخلصین.« به عزت تو قســم که همگی شان را گمراه می کنم مگر آنها 

که بندگان خاص تواند.)ص-82(
علم مبنای عصمت معصومین)ع(

از جمله شــواهدی که داللت می کند بر اینکه عصمت از قبیل علم است، 
یکی آیه ای اســت که خطاب به پیغمبرش می فرماید: اگر کرم خدا و رحمت 
او شــامل تو نبود، گروهی از آنها قصد داشــتند، تو را از حق بگردانند، اما جز 
خودشان را گمراه نمی کنند و ضرری به تو نمی رسانند. خدا این کتاب و حکمت 
را به تو نازل کرد، و چیزهایی که نمی دانســتی تعلیم داد و کرم خدا نســبت 
به تو بزرگ بود )نساء- 113( و نیز آیه ای است که از قول حضرت یوسف)ع( 
می فرمایــد: گفت: پروردگارا! زندان برای من از گناهی که مرا بدان می خوانند 
خوش تر است، و اگر نیرنگشان را از من دور نکنی، مایل به ایشان می شوم و از 

جهالت پیشگان می گردم.)یوسف-33(
از این نکته چند مطلب استفاده می شود: اول آنکه علمی که آن را عصمت 
می نامیم با ســایر علوم از این جهت مغایرت دارد که این علم اثرش که همان 
بازداری انســان از کار زشت و واداری به کار نیک است، دائمی و قطعی است، 
و هرگز از آن تخلف ندارد، به خالف سایر علوم که تأثیرش در بازداری انسان 
اکثری و غیر دائمی اســت، همچنان که در قرآن کریم درباره آن فرموده: »و 
جحدوا بها و اســتیقنتها انفسهم« آن را انکار نمودند با اینکه دلهایشان بدان 

یقین داشت. )النمل-14(
و نیز فرموده: »افرایت من اتخذ الهه هواه واضله اهلل علی علم« هیچ دیدی 
کسی را که هوای خود را معبود خود گرفت، و خدا او را با داشتن علم گمراه 

ساخت.)جاثیه- 17(
و نیــز فرموده: فما اختلفوا اال من بعد مــا جاءهم العلم بغیا بینهم« پس 
اختالف نکردند مگر بعد از آنکه به حقانیت آن عالم شدند و از در بغی و کینه 

به یکدیگر اختالف نمودند. )جاثیه-17(
آیه سبحان اهلل عما یصفون اال عباداهلل المخلصین« منزه است خداوند از 
آنچه برای او وصف می کنند مگر بندگان خداوند، آنهایی که مخلص هستند. 
)صافات- 159 و 160( نیز بر این معنا داللت می کند، زیرا با اینکه مخلصین 
یعنی انبیاء و امامان، معارف مربوطه به اســماء و صفات خدا را برای ما بیان 
کرده اند و عقل خود ما هم مؤید این نقل هست، مع ذلک خداوند توصیف ما 
را صحیح ندانسته و آیه مذکور خدا را از آنچه ما توصیف می کنیم منزه نموده 
و توصیف مخلصین را صحیح دانسته. پس معلوم می شود که علم ایشان غیر 
از علم ما اســت هر چند از جهتی متعلق علم ایشــان و ما یکی اســت، و آن، 

اسماء و صفات خداست.
ادامه دارد

چکیده شبهه
در قرآن کریم قصاص، حکمی حیات بخش معرفی شــده و کشــتن 
انسان های بی گناه، جز در مورد قصاص، گناهی بزرگ و به مثابه  کشتن همه  
انسان ها دانسته شده است. در قانون مجازات اسالمی جمهوری اسالمی به 
موارد متعدد دیگری از مجازات اعدام برمی خوریم که نامی جز اعدام های 
حکومتی، به نام اسالم، نمی توان بر آن نهاد. این گونه مجازات ها دقیقا در 
برابر و در تضاد با حکم قصاص قرآنی اســت و اکثرا جنبه سیاسی دارد. 
مجازات اعدام، جز در موارد قصاص نفس، احکامی بر خالف قرآن اســت 
و به جای حیات بخش  بودن برای جامعه، نابودکننده آن اســت. مجازات 
اعدام، جز در مورد قصاص، هیچگونه وجاهت و مبنای شــرعی و قرآنی 

ندارد؛ بلکه صرفا حربه ای سیاسی از سوی حاکمان علیه مخالفان است!
مقدمه

برپایی عدالــت و تنبیه مجرم، یکی از حکمت های وضع مجازات در 
اســالم است. حرمت شکنی از مقدســات جامعه توحیدی، کسب منافع 
نامشــروع، به گونه ای که به نظام اقتصادی جامعه خسارت وارد کند، از 
میان بردن احساس امنیت و آرامش در جامعه،... ظلم های بزرگی است که 
به دنبال اعمال مجرمان چنین جرم هایی پدید می آید. این گونه جرم ها 
گاه خســارات جبران ناپذیری را به سالمت و امنیت بهداشتی، انتظامی، 
معنوی و اخالقی آحاد جامعه... وارد می کند که با سختی هم قابل جبران 
و بازگشــت نیســت. از این رو نظام کیفری اسالم در پی برقراری عدالت 
و ســتیز با ظلم و فســاد، به مقابله با جرم و مجرم می پردازد، تا وضعیت 
عادالنه و مطلوب پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار شــود و کســانی که 
بالقوه آمادگی انجام اعمال مجرمانه را دارند از دست زدن به آن خودداری 
کنند. نظام حقوقی و کیفری اســالم در راستای حفظ مصلحت های پنج 
گانه)1( و هرآنچه متضمن حفظ آن مصالح و یا باعث از بین رفتن آنهاست، 
مجازات های متناســب و مناسبی را مقرر کرده است. شدیدترین اینگونه 

مجازات ها اعدام است.
مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی اســت که در ســال های اخیر، 
با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده اســت. به لحاظ نظری، 
دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها)2( و پیروان او، مجازات 
اعدام را خالف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هرچند دانشمندان بزرگ 
دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با او هم عقیده نیستند)3( و پاسخ های 
محکمی به او داده انــد. البته گرایش افراطی و دیکتاتورگونه به مجازات 
اعدام مذموم است و این مجازات در صورتی که جرم فرد متناسب با آن 
باشــد، رواست؛ ولی آیا می توان مجازات اعدام را به طور کلی غیرکارآمد 

و غیرانسانی دانست؟
اســالم مانند دیگر شــرایع الهی، اعدام مجرمان را در مواردی خاص 
جایز و گاهی واجب شــمرده است؛ ضمن اینکه کشتن انسان ها را بدون 
اینکه مرتکب جرم و فســادی در خور اعدام، شده باشند، عملی حرام و 

گناهی عظیم می داند!
گونه های مجازات اعدام در قانون کیفری اسالم

در قانون کیفری اسالم حکم قصاص تنها یکی از اقسام مجازات اعدام 
به شــمار می آید و منحصردانستن مجازات اعدام به مورد قصاص صحیح 
نیست. در قانون کیفری اسالم، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام 

قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری.
1. اعدام قصاصی: این مجازات در موارد قتل عمد اجرا می شــود و 
دارای شرایط خاصی است. در مورد قصاص لزوم وجود شاکی خصوصی، 
به اندازه ای پررنگ اســت که آن را از قلمرو قواعد آمره)4(خارج می کند. 

هرچند اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است. 
2. اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد،)5(اعدام حدی را می توان 
اینگونه تعریف کرد: »مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین 
شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد«. اعدام حدی خود بر 

طبق یک تقسیم بندی)6( اینگونه تقسیم می شود:
یکم: جرایم جنسی که شامل زنا )زنای محصنه، زنای با محارم، تجاوز 

به عنف و زنای غیرمسلمان با زن مسلمان( و لواط است.
دوم: جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است.

حکم اعدام شدید ترین حکم در همه قوانین کیفری دنیاست. حکم اعدام، جز در رژیم های استبدادی و دولت های فاشیستی، 
برای شدیدترین جنایت ها علیه افراد و امنیت و سالمت جامعه در نظر گرفته شده و می شود. در قانون مجازات اسالمی جمهوری 
اســالمی ایران، به پیروی از فقه شــیعه، مواردی از اعمال بزهکارانه مشمول حکم اعدام می شود. اعدام قصاصی تنها یکی از این 
موارد است و موارد متعدد دیگری وجود دارد که با عناوین دیگری مشمول حکم اعدام است. در دهه های اخیر، بویژه از اواسط دهه 
هفتاد شمسی و با روی کار آمدن دولت اصالحات، جریان های گوناگونی به راه افتاد که یکی از نقاط مشترک آنها مبارزه با احکام 
اجتماعی اسالم است. این جریان ها گاهی با تمسک به نظریه پردازی های غربی، گاهی با اعمال تجدیدنظر در مبانی و مدارک فقهی 
و گاهی با سازوکارهای عوام گرایانه و شعارهای پرطمطراق، می کوشند تا احکام اسالمی را از قلمرو حیات اجتماعی بیرون کنند و 
راه را برای قوانین و مقررات سکوالر غربی هموار سازند. برخی از این جریان ها با آگاهی و توجه به عمق باورمندی مردم مسلمان 
ایران به شریعت اسالمی شیعی، به جای مخالفت آشکار با احکام فقه اسالم، که برگرفته از قرآن و سنت معصومان)علیهم السالم( 
است، با خارج کردن سنت پیامبر و امامان و تکیه صرف بر آیات قرآن به طرد و نفی بسیاری از احکام و آموزه های اسالمی مبادرت 
می ورزند؛ در حالی که بنابر اعتقاد شــیعیان، سنت پیامبر و امامان از منابع مهم و محکم استنباط حکم اهلل است و سنت در واقع، 
مفسر آیات قرآن و مبین مصادیق و تفاصیل کلیاتی است که در قرآن کریم آمده است. در نوشتار حاضر یکی از این گونه استدالل ها 

مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

 از نظر اسالم، مجازات 
شایعه سازی به قصد 
ضربه زدن به اساس نظام 
اسالمی، خیانت به آن و 
همکاری با دشمن
اعدام است.

لزوم تصحیح افکار غلط
افرادی مانند من که با پرســش های مردم درباره مسائل مذهبی 
مواجه هستم کاماًل این حقیقت را درک می کنیم که بسیاری از افراد 
تحت تأثیر تلقینات پدران و مادران جاهل یا مبلغان بی ســواد، افکار 
غلطی در زمینه مسائل مذهبی در ذهنشان رسوخ کرده است و همان 
افکار غلط اثر سوء بخشیده و آنها را درباره حقیقت دین و مذهب دچار 
تردید و احیاناً انکار کرده اســت، از این رو کوشش فراوانی الزم است 
صورت بگیرد که اصول و مبانی مذهبی به صورت صحیح و واقعی خود 
به افراد تعلیم و القا شود. این بنده شخصاً سالها است که این مطلب را 
احساس کرده ام و وظیفه خود دانسته ام که فعالیت های مذهبی خودرا 
تا حدودی که توانایی دارم در راه تعلیم صحیح و معقول مفاهیم دینی 
و مذهبی متمرکز کنم. تجربه نشان داده است که این گونه فعالیت ها 

بسیار ثمربخش است.)1(
____________________
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مجازاتاعدام
درقانونکیفری

اسالم

ابوالفضل بهرام پور

 براساس آیات قرآن وقتی معصوم و پیامبر)ص( 
حکمی دادنــد، این حکم قابل نقد و تجدیدنظر و 
دیوان عالی و دانی نیست و این رفتار و اعتقاد به 

نقد، ایستادن در برابر خدا و رسول است.

سوم: تکرار برخی از جرائم مانند تکرار زنای غیرمحصنه؛ در صورتی که 
سه بار حد تازیانه بر فرد اجرا شود، بار چهارم به مرگ محکوم خواهد شد.)7(
3. اعدام تعزیری: مجازات مرگی که از طرف حاکم شــرع معین 
می شود. فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر آن است که از حد 
کمتر باشد. برای عدول از این اصل و اجرای مجازات همسان حد در برخی 
جرایم بزرگ که حکم صریحی در شــریعت برای آن معین نشده است، 
می توان به یکی از سه سازوکار استناد کرد: مصلحت فرد و جامعه، افساد 
فی االرض و نهی از منکر در مرتبه  چهارم آن. در میان فقهای اهل سنت نیز 
در این امر اختالف است؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند.)8(

مجازات اعدام در حکومت اسالمی
همچنانکه  اشاره شد، در قانون کیفری اسالم، مجازات اعدام منحصر 
به قصاص نفس نیســت و دو قســم دیگر از این مجازات نیز وجود دارد. 
بخش عمده ای از مجازات های اعدام غیرقصاصی مربوط به احکام اجتماعی 
اســت و اجرای آن به عهده  حکومت اسالمی واگذار شده است؛ از این رو 
قوانین جزایی در حیطه »فقه سیاســی« اسالم قرار دارد. در قرآن کریم 
همچنانکه حکم »قصاص« و حق خانواده مقتول در اعدام قاتل، بصراحت 
آمده اســت، به حکومت اسالمی هم حق دفاع از جان، مال و.. مسلمانان 
و نیز دفاع از حاکمیت اسالمی و مجازات متمردان و سرکشان داده شده 

است؛ در اینجا به برخی از این قوانین اشاره می کنیم:
محاربه و افساد فی االرض

یکی از عناوینی که در قرآن کریم برای آن مجازات اعدام مقرر شده 
اســت، محاربه و افساد فی االرض اســت: »اِنَّما َجزُؤا الَّذیَن یُحارِبوَن اهلّل 
َع اَیدیِهم  وَرســولَُه ویَسَعوَن فِی االَرِض َفســاًدا اَن یَُقَتّلوا اَو یَُصلَّبوا اَو تَُقَطّ
واَرُجُلُهم ِمن ِخلف اَو یُنَفوا ِمَن االَرِض«؛ سزای کسانی که با ]دوستداران[ 
خدا و پیامبر او می  جنگند و در زمین به فساد می  کوشند جز این نیست 
که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت  

یکدیگر بریده شــود یا از آن سرزمین تبعید گردند، این رسوایی آنان در 
دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت )9(،در این آیه کریمه، به 
مجازات هایی مانند اعدام و به دارآویختن، بریدن دست و پا و تبعید برای 
محارب و مفسد فی االرض تصریح شده است. با توجه به حرف عطف »أو« 
در آیه کریمه، برخی از فقیهان، حاکم اسالمی را در انتخاب یکی از این 
مجازات ها برای محارب و مفســدفی االرض می دانند؛)10(؛ بسیاری از فقها 
تفاوت در مجازات ها را به تناسب نوع جرم دانسته و گفته اند)11(: اعدام برای 
محارب و مفسدی است که دست به قتل زده باشد و اعدام و تصلیب برای 
کسی است که افزون بر قتل، سرقتی نیز انجام داده باشد و قطع دست و پا 
برای فردی است که تنها سرقت کرده و اگر تنها اقدام به راه بندان و ایجاد 
ترس کرده باشــد، مجازاتش تنها تبعید است.)12( در صورتی که محارب 
و مفســد فی االرض دســتگیر و جرم او نزد حاکم اسالمی یا قاضی ثابت 
شود، اجرای مجازات او مطلقاً واجب است؛ خواه مجرم توبه کند یا نکند؛ 
اما در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، مجازات او ساقط می شود: 

»ااِلَّ الَّذیَن تابوا ِمن َقبِل اَن تَقِدروا َعلَیِهم َفاعلَموا اََنّ اهلّل َغفوٌر َرحیم.«)13( 
با توجــه به ضرورت حفظ مصالح جامعه )اعم از امنیت و ســالمت 
اقتصادی، بهداشتی، انتظامی، معنوی و اخالقی(، آنچه که موجب تهدید 
و از بین رفتن آن شــود، نوعی عاملیت در فساد و تباهی است و چنانچه 
بر عامل آن، عنوان خاصی بار شود و مجازات آن عنوان در قرآن یا سنت 
مقرر و معین شــده باشــد، جرم مزبور حد و از مصادیق افساد في الرض 
خواهد بود. بنابر این برخی از عناوین مجرمانه که امروزه در جامعه وجود 
دارد، مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، باندهای فحشا، اختالس های 
ســازمانی و کالن،... از مصادیق افساد فی االرض است و حکم اعدام برای 
آن در نظر گرفته شده است. اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت 
و تکرار، مصلحت جامعه را تهدید و از بین ببرد؛ یعنی عملی باشــد که 

دین، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهدید کند، به گونه ای 
که تخریب و فساد مصالح مذکور به وسیله آن عمل، به مراتب از تخریب 
این مصالح به وســیله برخی از جرایم حدی که مصداق افساد في الرض 
معرفی شده اند، همسان یا بیشتر باشد، آن عمل تحت عنوان جرم حدی 
افســاد في الرض قرار گرفته و مجازات اشد مفسد في الرض )قتل( برای 

آن مقرر شده است.)14( 
 ارتداد

بازگشــت از اسالم )ارتداد( از جرم هایی است که مجازات اعدام را در 
پی دارد. مستند این حکم روایات متعددی است که از پیامبر )ص()15( و 
اهل بیت)ع( )16( وارد شده است. آیه 54 سوره  بقره بر وجود مجازات اعدام 
برای ارتداد در شریعت موسی )ع(  اشاره دارد؛ همچنین قرآن کریم حکم 
دستگیری و اعدام گروهی از منافقان را در صورتی که هجرت نکرده و از 
صف کافران جدا نشوند، صادر کرده است: »َفما لَُکم فِی الُمنافِقیَن فَِئَتیِن... 
َوّدوا لَــو تَکُفروَن َکما َکَفروا َفَتکونوَن َســواًء َفال تََتِّخذوا ِمنُهم اَولِیاَء َحّتی 
یُهاِجروا فی َسبیِل اهلّل َفاِن تََولَّوا َفُخذوُهم واقُتلوُهم َحیُث وَجدتُّموُهم«)17( 
برخی از مفسران)18( و فقهای اسالمی)19(چنین مجازاتی را به سبب ارتداد 
آن گروه دانســته اند. شأن نزول آیات مذکور نیز که حکایت از آمدن این 
عده به مدینه و پذیرش اســالم از سوی آنان و سپس بازگشت به کفر و 
بت پرستی دارد،)20( این معنا را تأیید می کند؛ همچنین عده ای از مفسران، 
قتل مرتد را از مصادیق قتل به حق دانسته اند، که قرآن در آیاتی آن را از 

حکم کلی حرمت قتل نفس، استثنا کرده است.)21( 
 مبارزه با نظام اسالمی

در تمامــی نظام های کیفری دنیــا، جرائم علیه امنیت و تمامیت 
ارضی حاکمیت ها، دارای شــدیدترین مجازات هاست و همه کشورها 
برای حفظ استقالل و امنیت خود و برقراری آسایش و امنیت داخلی 
و خارجــی، در تصویب و اجرای اینگونه قوانین تالش می کنند. نظام 
کیفری اسالم نیز از این قاعده مستثنی نیست. از نظر اسالم، مجازات 
شایعه سازی به قصد ضربه زدن به اساس نظام اسالمی، خیانت به آن 
و همکاری با دشمن، اعدام است: »لَِئن لَم یَنَتِه الُمنافِقوَن والَّذیَن فی 

ُقلوبِِهم َمَرٌض والُمرِجفوَن فِی الَمدیَنهًِْ لَُنغِریََنَّک بِِهم ثَُمّ ال یُجاِورونََک 
فیها ااِلّ َقلیال َملعونیــنَ اَیَنما ثُِقفوا اُِخذوا وُقِتّلوا تَقتیال«؛ اگر منافقان 
و کسانی که در دلهایشــان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه[
از کارشــان[ باز نایســتند، تو را سخت بر آنان مسلط می  کنیم تا جز 
]مدتی[ اندک در همســایگی تو نپاینــد؛ از رحمت  خدا دور گردیده 
و هر کجا یافته شــوند گرفته و سخت کشته خواهند شد.)22( به نظر 
مفسران، این افراد، منافقانی بودند که با پخش شایعاتی، مانند اینکه 
لشــکر قریش در فالن موضع است و قصد تهاجم به مدینه را دارد یا 
لشکریان اسالم شکست خورده و کشته شده اند،)23( درصدد ضربه زدن 
به نظام نو پای اسالمی بودند. برخی نیز گفته اند: اینان کسانی بودند که 
با هدف ایجاد فتنه و آشوب، اقدام به نشر خبرهای دروغ می کردند؛)24( 
همچنین برخی مفسران)25( مقصود از منافقانی را که در آیات 88-89 
نساء حکم دستگیری و اعدام آنان صادر شده است، افرادی دانسته اند 
که در پی جاسوســی به نفع دشمن و همکاری با آنان بوده اند. افزون 
بر این، قرآن در آیه 91 نســاء به گروه دیگری از منافقان اشاره کرده 
که با ایجاد رابطه و همکاری با مشرکان در صدد تأمین امنیت خود از 

ناحیه هر دو گروه )مشرکان و مسلمانان( بودند.
کشتن انسان  بی گناه، به مثابه  کشتن همه انسان ها

قانون مجازات اسالم در عین قاطعیت و شدت عمل در برابر ظالمان و 
مجرمان، با قوت و قدرت از حقوق دیگر مردم دفاع کرده و با سازوکارهای 
گوناگون و قوانین مختلف از جان، مال، امنیت و آبروی آنها صیانت می کند. 
اگر از منظر قانون کیفری اسالم گروه اندکی از ظالمان و مجرمان مستحق 
مرگند، در مقابل، کشــتن انسانی که مرتکب قتل نفس محترم یا فساد 
مســتوجب قتل نشده اســت، حرام و گناهی عظیم شمرده شده است؛ 
آنچنانکه قرآن کریم کشــتن یک تن بدون جرم مســتحق قتل را برابر 
با کشــتن همه انسان ها دانسته است: »َمن َقَتَل نَفًسا بَِغیِر نَفس اَو َفساد 
فِی االَرِض َفَکاَنَّما َقَتَل الّناَس َجمیًعا«؛ هر کس انســانی را جز به قصاص 
قتل یا ]به کیفر[ فســادی در زمین بکشــد ،چنان است که گویی همه 
مردم را کشــته باشد.)26( نیز از کشتن نابحق انسان ها اکیدا نهی شده ایم: 
«؛ کســی را که خداوند خونش  مَ اهلل ااِلّ بِالَحِقّ »ال تَقُتلوا الَنّفَس الَّتی َحَرّ
راحرام شمرده، نکشید جز به حق.)27(بر همین اساس است که قرآن کریم 
اعدام بناحق برخی انبیای الهی و عدالت خواهان را از سوی اقوام گذشته، 
با شدت نکوهش کرده و به آنان وعده  حبط اعمال نیک و عذاب دردناک 
داده اســت:»یقینا کســانی که... و پیامبران را نابحق کشتند و کسانی را 
کــه به عدالت دعوت می کردند، از پای درآوردند، پس به عذابی دردناک 
بشارتشــان ده. اینان کسانی اند که اعمال نیکشان در دنیا و آخرت بی اثر 

خواهد شد و برای آنها یاوری نیست.)28(
نتیجه  سخن

1.یکی دانســتن قصاص و اعدام از لحاظ مفهوم و مصداق، خلط در 
مفاهیم و مصادیق است. منحصر دانستن مجازات اعدام به موارد قصاص، 
بــا آیات صریح قرآن منافات جــدی دارد؛ زیرا در خود آیات قرآن هم به 
برخی از جرم ها اشــاره شده و مجازات آن مرگ معرفی شده است. مانند 
جرم محاربه با خدا و افساد فی االرض، که در آیه 33 سوره مبارکه مائده 
مجازات های شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است، به عبارتی قصاص 

تنها یکی از مصادیق اعدام است.
2. مجازات های اعدام در اســالم به سه دسته تقسیم می شوند: اعدام 
قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری و هرسه دارای مبانی فقهی و قرآنی 

هستند.
3.همچنانکه از آیات قرآن کریم استفاده می شود، حکومت اسالمی برای 
حفــظ مصالح جامعه و همچنین بقای حاکمیت خود می تواند با ناقضان 
قوانین و کســانی که امنیت و نظم اجتماعی را مختل می کنند، برخورد 

کرده و یاغیان و باغیان را سرکوب کند.
4.از جرائمی که در دسته  »فقه سیاسی« اسالم قرار می گیرند و مجازات 
آنها اعدام است می توان به محاربه و افساد در زمین، ارتداد و مبارزه علیه 

نظام اسالمی اشاره کرد. 
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