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صفحه ۶
یک شنبه    ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۹ شعبان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۹۸

نظام حقوقی اسالم، بمانند دیگر نظام های فکری و عملی 
آن، بر پایه  فطرت انسانی بنا شده است و هرگز نمی تواند 
خاستگاه فطری خود را در جعل احکام و حقوق نادیده بگیرد. 
از ایــن رو هرگونه تبدیل و تبدل در احکام دین، چه فردی 
و چــه اجتماعی، چه حقوقی و چه کیفری، تا زمانی موجه و 
مقبول اســت که برپایه  امر فطرت صورت گیرد. تنافی با 
پسندهای زمانه و تعارض با حقوق مدرن و بهانه های واهی 
دیگر دلیل درست و قانع کننده ای برای دست برداشتن از 

آموزه ها و احکام دینی نیست.

در مواردی که قصاص رواســت، دو راه پیشنهادی دیگر هم وجود دارد که مجنی علیه بر اساس مصالح و مقاصد خود 
می تواند هرکدام را انتخاب کند؛ آن دو راه یکی گرفتن خســارت مالی و دیگری بخشش است. نکته مهم در تشریع 
قصاص از یک سو و تشویق به بخشش از سوی دیگر این است که مجنی علیه یا خانواده او نخست حق اعمال مقابله 
به مثل و فرونشاندن خشم خود از جنایت و جانی را داشته باشند ولی با ایجاد انگیزه های درونزا و برون زا به بخشش 
رو آورند. اگر شارع مقدس از ابتدا راه قصاص را بر مظلوم و خانواده او می بست و آنها را بر اموری که اکراه دارند، اجبار 

می کرد، خشم ها و کینه ها همچنان در سینه ها متراکم می شد و فاجعه هایی به مراتب سهمگین تر روی می داد! 

آثار مدارا کردن با مردم
پیامبر گرامی اسالم می فرماید: »مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و نرمی 

و مهربانی با آنان نصف زندگی است« )1(
در روایتی دیگر آن حضــرت فرمود: »اگر نرمی مخلوقی دیدنی بود، در میان 

آفریده های خدا زیباتر و نیکوتر از آن وجود نداشت« )2(
همچنین آن حضرت می فرماید: هیچ دو نفری با هم رفاقت نکنند جز اینکه اجر 

آن کس بیشتر و نزد خدای عزوجل محبوب تر است که با رفیقش نرم تر باشد« )3(
امام علی)ع( می فرماید: »با مردم مدارا کن، تا از برادری آنان بهره مند شوی و 

با روی خوش با آنان برخورد کن تا کینه هایشان بمیرد« )4(
امام سجاد)ع( می فرماید: آخرین سفارشی که خضر)ع( به موسی بن عمران)ع( 
کرد این بود: هیچ کس در دنیا با کسی نرمی نکند مگر آنکه خداوند عزوجل در روز 

قیامت با او نرمی کند« )5(
_____________________________

1- میزان الحکمــه، ج4، ح 5494   2- همــان، ج5، ح 7358   3- همان، ح 
7360   4- همان، ج4، ح5507   5- همان، ج5، ح 7397

سیره اهل بیت)ع( 
الگوی سیر و سلوک عارفان

)بدان ای سالک راه خدا!( امام مهدی)عج( می فرماید: از خدا بترسید و 
تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید. بر ماست که شما را از سرچشمه 
سیراب برگردانیم، چنانکه بردن شما به سرچشمه از ما بود. در پی کشف 
آنچه از شما پوشیده شده نروید، و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس 
راهی که روشــن است به طرف ما قرار دهید. )1( همچنین آن حضرت 
می فرماید: حق با ماســت و در میان ماست، کسی جز ما چنین نگوید، 

مگر آنکه دروغگو و افترازننده باشد. )2(
_______________________

1- بحاراالنوار، ج53، ص 179
2- همان، ص 191

خاستگاه مهدویت)۳(
پرسش:

خاستگاه و منشــأ اصلی انتظار ظهور مصلح و منجی عالم 
بشریت از منظر آموزه های وحیانی چیست؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاســخ به این سوال خاستگاه و منشأ اصلی انتظار 
ظهور مصلح و منجی عالم بشــریت را در محورهایی همچون: 1- ندای 
فطرت و طبیعت ذات بشر 2- ظلم ستیزی و نجات مستضعفان 3- شکست 
و ناکامی حکومت ها و نظام های سیاسی 4- فلسفه تاریخ و معناداری آن  
5- قانون سیر تکاملی جامعه ها 6- قانون کنش و واکنش های تاریخی مطرح 

کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
7- قانون انتظار عمومی

در نهاد انسان ها، همواره عشق به نیکی، زیبایی و آگاهی نهفته است. باور به ظهور 
مصلح جهانی،  جزیی از این عشق و زیباخواهی است. درواقع ظهور امام مهدی)عج(، 
بروز کامل این فضایل و خوبی ها است و این مطلوب و خواست همه انسان های بصیر 
و پاک سرشت و نقطه اوج این عالقه و عشق ورزی است. چگونه ممکن است عشق 
به تکامل همه جانبه در درون جان انسان باشد و چنان انتظاری نداشته باشد! مگر 

تحقق رشد و کمال نهایی جامعه انسانی بدون آن امکان پذیر است؟!
احساســات و دستگاه های وجودی انسان، نمی تواند هماهنگ با مجموعه عالم 
هســتی نباشد؛ زیرا همه جهان هســتی یک واحد به هم پیوسته است و وجود او 
نمی تواند از بقیه جهان، جدا باشد. از این به هم پیوستگی به خوبی می توانیم نتیجه 
بگیریم که اگر انسان ها انتظار مصلح بزرگ را می کشند که جهان را آکنده از صلح 
و عدالت و نیکی می کند؛ دلیل بر آن است که چنان نقطه اوجی در تکامل جامعه 
انسانی امکان پذیر و عملی است که عشق و انتظار آن در درون جان ما است. عمومیت 
این اعتقاد در همه مذاهب، نشــانه دیگری بر اصالت و واقعیت آن است. )حکومت 

جهانی  مهدی، آیت اهلل مکارام شیرازی، صص 35-97(
8- اتفاق ادیان و مصلحان بشری

تمام ادیان آســمانی به پیروان خود، عصر درخشان و سعادت عمومی، آینده 
مشعشع و صلح جهانی و دوران پرخیر و برکت را نوید داده اند که در آن، نگرانی ها، 
دلهره ها و هراس ها مرتفع شود و به یمن ظهور شخصی بزرگ و مردی خدایی - که 
به تاییدات الهی موید است - در روی زمین منطقه و شهر و دهستان و دهی باقی 
نماند؛ مگر آنکه در آن بانگ دلنواز توحید بلند شود و روشنایی یکتاپرستی، تاریکی 
شرک را زایل سازد و علم و عدل و راستی و امانت، چهره جهان آرای خود را بنمایانند 
و همه جا را منور سازند. این موعود عزیز برحسب استوارترین و صحیح ترین مصادر 
اســالمی، خلیفه دوازدهم حضرت محمد)ص( و دوازدهمین رهبر و امام بعد از آن 
حضرت است. القاب مشهورش دربین مسلمین، مهدی، قائم، منتظر، صاحب االمر، 
صاحب الزمان و بقیه اهلل اســت. در زبان های دیگر، مسیحا، گرزاسیه، وشینو، ارتود، 
مهمید و ... خوانده شــده است. )امامت و مهدویت، آیت اهلل صافی گلپایگانی، ج 2، 
ص 135(. پس می توان گفت: تقریبا همه کســانی که در این زمینه مطالعه دارند، 
متفق انــد که تمام اقوام جهان، در انتظار یک رهبر بزرگ انقالبی به ســر می برند 
کــه هرکدام او را به نامی می نامند؛ ولی همگی در اوصاف کلی و اصول برنامه های 

انقالب او اتفاق دارند.
9- ابتنای بر قرآن و حدیث

اصل مهدویت، مبتنی بر آیات متعددی از قرآن اســت که داللت بر پیروزی و 
فالح و غلبه سپاه خدا دارند. این آیات عالوه بر آنکه بر استقرار دین خدا درسراسر 
زمین و آینده درخشان عالم داللت دارند، برحسب معتبرترین مدارک و تفاسیر و 
احادیث، به تحول بی سابقه و بی نظیر و انقالبی که به رهبری و قیام حضرت مهدی 

انجام خواهد گرفت، تفسیر شده است.
آیاتی مانند:

»فان حزب اهلل هم الغالبون« )مائده - 56(
»انهم لهم المنصورون« )صافات، 172(

»و یریداهلل ان یحق الحق بکلماته...« )انفال، 7(
»... لیظهره علی الدین کله« )فتح - 28(

»نرید ان  نمن علی الذین استضعفوا فی االرض« )قصص - 5(
عالوه بر آیات قرآن، مهدویت و تمامی فروع و جزئیات آن، مبتنی بر احادیث 
معتبر و متواتر است؛ زیرا کتاب های حدیث و صحاح و مسانید و اصول سنت و شیعه 
در این زمینه، از حد احصا و شمارش خارج است. براین اساس نیز »اصل مهدویت« 

مورد اتفاق مسلمانان و اجماع شیعه و سنی است.

آیین رفتاری
قال النبی)ص(: »من عامل الناس فلم یظلمهم، و حدثهم فلم 
یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم، فهو ممن کملت مروته، و ظهرت 

عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته«.
پیامبر گرامی)ص( فرمود: هر کس در رفتارش با مردم ستم نکند، 
و در گفتارش دروغ نگوید، و در وعده اش تخلف نورزد، مروتش کامل و 

عدالتش آشکار و برادری او واجب و غیبتش حرام است.)1(
___________________

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 252

دین الهی از ســه الیه  نظام باورمندی )جهان بینی(، نظام 
ارزشی )اخالق( و نظام عملی )شریعت یا فقه( تشکیل شده 
اســت. نظام باورمندی، مجموعه ای منسجم از شناخت های 
به باورنشســته از حقایق تودرتوی عالم وجود است. تصویر 
روشنی از فرایند آفرینش هستی و انسان تا نقطه  تکامل آن. 
نظام ارزشی به مجموعه ای از مفاهیم نظر دارد که تحقق آن یا 
هدف اصلی از آفرینش انسان است و یا به مثابه  اهدافی میانی 
و ابزارهایی ضروری، هدف غایی آفرینش او را محقق می کند. 
منظــور از نظام عملی یا شــریعت، مجموعه ای از الگوهای 
رفتاری فردی و اجتماعی، عبادی و غیر عبادی است که فرد 
مسلمان و جامعه  اسالمی را در تحقق ارزش های اصیل الهی 
و رسیدن به نقطه  اوج کمال و سعادت حقیقی یاری می کند. 
این سه مجموعه، کامال مرتبط، منسجم و در هم تنیده است 
و تغییر در هرکدام به دگرگونی در دیگری منتهی می شود. 
همچنانکه در یافتن جهان بینی روشــن و درست، به عقل و 
وحی نیازمندیم؛ در فهم نظام ارزشــی و عملی نیز به هردو 
محتاج هســتیم. با ورود تفکرات غربی پس از رنسانس به 
جوامع مسلمان و پدیدآمدن تعارض ها و تضادهای فکری در 
ذهن دسته ای از تحصیلکرده های غرب دیده یا غریب زده، موج 
تردید در باورها، ارزش ها و آموزه های عملی دینی به جوامع 
اسالمی هم سرایت کرد. بسیاری از روشنفکران خودباخته 
و مرعوب پیشــرفت های فن آورانه  غرب، با مسلم انگاشتن 
عقالنیت غربی و اتکا به نظریه های جدید اندیشــمندان آن 
سامان، در توصیف و تبیین واقعیت های جهان غرب و انسان 
غربی و ارائه  الگوی عملی برای درمان  دردها و ارتقاء مادی و 
اجتماعی او، کوشش کردند تا این مسائل را بر جوامع مسلمان 
هم تحمیل کرده و همان مفاهیم نظری و مدل های عملی را 
برای جوامع خود تجویز کنند. از این رو دست به کار شده و 

همه  مفاهیم دینی و برنامه ها و مدل های عملی تشریعی را که 
با عقالنیت غربی ناسازگار به نظر می رسید به تیغ اصالحات 
توهمی خود سپردند. حوزه  احکام حقوقی و جزایی اسالم یکی 
از مهم ترین حوزه هایی است که مورد دستبرد روشنفکران 
قرار گرفته و تالش مســتمری را برای دگرگونی آن به سمت 
غربی و عرفی شدن به کار گرفته اند. در نوشتار حاضر یکی از 
شبهات مربوط به قانون قصاص و نیز نگاه اسالم به برده داری 

مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
***

چکیده شبهه
رسم اجتماعی برده داری یکی از احکام امضایی اسالم است. پیامبر 
اســالم به علت شرایط خاص اجتماعی و تنگناهایی که در براندازی 
این رســم زشت و غیر انسانی وجود داشت، ناچار شد آن را بپذیرد؛ 
اما همواره به دنبال آن بود که آن را به کلی برانداخته حکم جواز آن 
را به حکم حرمت اصالح کند. از این رو پیامبر با وضع مقرراتی تالش 
کرد تا آن را تعدیل کرده و شــدت آن را بکاهد. این روند همچنان 
ادامه داشــت تا جایی که کم کم حکم جواز آن نفی شده و همگان 
امروزه برده داری را رفتاری غیرانسانی و غیراسالمی می دانیم. آموزه  
قصاص هم مانند برده داری از احکام امضایی اسالم به شمار می رود. 
از آنجا که مسلمانان، حکم امضایی برده داری را به علت اینکه اخالقاً 
ناموجه و نقض حقوق بشر است، کنار گذاشتند، پس می توانند حکم 
امضایی قصاص را هم به همین علت کنار بگذارند. نه برده داری و نه 

قصاص، هیچ یک، اسالمی و الهی نیستند! 
مقدمه

قصــاص یکی از احکام مهم کیفری در نظام حقوقی اســالم 
اســت و قرآن کریم قصاص را مایه حیات جامعه می داند. تشریع 
حکــم قصاص حکمت های گوناگونی دارد: حرمت نهادن به جان 
و ســالمت بدنی انسان ها، پیشگیری از روی دادن انتقام های کور 
و بــه دور از عدالت و جلوگیــری از جرأت یافتن جنایتکاران در 

کشتن، ناقص کردن و زخمی کردن دیگر افراد جامعه. حیات سالم 
اجتماعی در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و 
تکالیف متقابل است و آسایش عمومی هم بر حفظ اصول و ارکان 
حیات اجتماعی تکیه دارد. با نگاهی اســتقرایی و بدون تأکید بر 
انحصار، مؤلفه های اصلی حیات اجتماعی عبارتند از: دین، جان، 
مال، امنیت و خرد انســانی. اصول نامبرده زیربنای جامعه سالم 
را تشکیل می دهد و هرکدام با اجزا و فروعات خود، همه مصالح 
مهم و ارزشــمند جامعه را فرا می گیرد. احکام شــریعت اسالمی 
)والبتــه با کمی تفاوت، همه نظام هــای حقوقی( برای صیانت و 
مراقبت از این 5 عنصر مهم تشکیل شده و می شود. نظام حقوقی 
اســالم، بمانند دیگر نظام های فکری و عملی آن، بر پایه  فطرت 
انسانی بنا شــده است و هرگز نمی تواند خاستگاه فطری خود را 
در جعل احــکام و حقوق نادیده بگیرد. از این رو هرگونه تبدیل 
و تبــدل در احکام دین، چه فردی و چه اجتماعی، چه حقوقی و 
چه کیفری، تا زمانی موجه و مقبول اســت که برپایه  امر فطرت 
صورت گیرد. تنافی با پســندهای زمانه و تعارض با حقوق مدرن 
و بهانه های واهی دیگر دلیل درســت و قانع کننده ای برای دست 
برداشتن از آموزه ها و احکام دینی نیست و با منطق تفکر و عمل 

انسانی ناسازگار است. 

احکام امضایی 
و احکام تاسیسی در اسالم

شریعت اسالمی در برخورد با زندگی انسان ها و شیوه های متداول 
در میان آنها، یکسره از موضع نفی یا اثبات برخورد نکرده است؛ بلکه 
گاهی کامال آن  شــیوه ها را پذیرفته و تأییــد کرده، گاهی با اعمال 
اصالحات و حذف و اضافه هایی به آن رسمیت بخشیده و گاهی آن 
را باطل و ناروا معرفی کرده اســت. اگر وجود ســیره ها و روش های 
عقالیی در میان مردم برای حفظ نظم اجتماعی و تســهیل معیشت 
آنها هدف گذاری شــده باشد و مصلحتی مقبول و توجیه پذیر آن را 
همراهی کند، از ســوی شریعت به رسمیت شناخته می شود. نظیر 
اکثــر احکام و مقررات راجع بــه قراردادها. گاهی رویه های جاری ، 
مفید و دارای مصلحت اســت اما به عللی نیازمند اصالح و بازنگری 
است؛ در این گونه موارد، شارع با افزودن برخی قیود و شروط، بنای 

عقال را می پذیرد. از این رو آن دسته از این قواعد، مقّررات و مراسم، 
که شارع آن  را هرچند با سکوت رضایت آمیز پذیرفته و به طور کامل 
یــا إعمال اصالحات جزئی یا کلّی تأیید و امضا کرده اســت، احکام 
امضایی نامیده می شود. در مقابل این دسته، دسته احکام تأسیسی 
قرار دارد.)1( حکم تأسیسی به حکمی می گویند که شارع مقدس آن 
را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه ای نزد عرف و عقال، تشریع 
کرده اســت؛ مانند بسیاری از احکام پنج گانۀ تکلیفی همچون نماز، 
روزه و ارث و پاره ای از احکام کیفری، مانند قطع انگشــتان دســت 
دزد،....)2( مهم ترین وجه تمایز احکام تأسیسی از احکام امضایی این 
است که در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مفاد حکم، مستخرج از 
ادلۀ شرعی است؛ در حالی که در احکام امضایی، با رجوع به عرف و 
سیرۀ عقال، نوع و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای حکم 

از سوی شارع، به مفاد و شرایط حکم دست می یابیم.)3(
احکام امضایی، پویایی و عقالنیت

همواره چنین نیســت که احکام امضایی به علت پسندیده بودن، 
مورد امضا و تأیید شــارع قرار گرفته باشند؛ بلکه این گونه احکام بر 
دو قســمند: یکم: »احکام امضایی مطلوب« و دوم: »احکام امضایی 

تحمیلی«.
احکام امضایی تحمیلی احکامی هســتند که نه به سبب موجه و 
مطلوب بودن، بلکه به ســبب رواج در میان عرف و وجود محذورات 
اجتماعــی در مخالفت با آنها، موقتا مورد امضــا قرار گرفته اند. در 
حقیقت، پذیرش این دسته از احکام، بر شریعت تحمیل شده است؛ 
در حالی که احکام امضایی مطلوب این گونه نیست و به سبب عقالیی، 
منطقی و موجه بودن از منظر نظام حقوقی اســالم، مورد تأیید شرع 
قرار گرفته  اســت. برای مثال در زمان بعثت حضرت ختمی مرتبت 
)صلــی اهلل علیه و آله( موضوع برده داری، امری معمول و رایج میان 
عرف بود؛ به گونه ای که برده داری دســت کم، یکی از منابع اصلی 
مالکیت به شمار می رفت. اگر شریعت اسالم آن را نمی پذیرفت و آن 
را باطل اعالم می کرد، در واقع اصلی ترین منبع ثروت مردم را کأن لم 

یکن اعالم می کرد. به خوبی روشن است که از میان برداشتن چنین 
مناســبات ریشه داری در میان مردم، بدون مقدمات الزم اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی، می تواند پیامدهای بسیار ویرانگری برای جامعه 
ایجاد کند و از سوی دیگر بسیاری از مردم را بر علیه دین تهییج و 
تحریک کرده و دشمنی ها را بدون حکمت افزایش دهد. از این رو آن 
را به نحو تحمیلی پذیرفت، اما سیاستی اتخاذ کرد که برده داری به 
تدریج ملغی و منسوخ شود. هرچند برده گیری و برده داری از طریق 
جنــگ را پذیرفت و آن را   ملغی نکرد؛ زیرا در این امر حکمت هایی 

وجود دارد که در جای خود از آنها بحث شده است.)4(
اما احکام امضایی مطلوب، به سبب برخورداری از مبنایی عقالیی، 
داشــتن قابلیت بقا، نقش تســهیل کننده و ســامان دهنده در امور 
اجتماعی، پذیرفته و امضا می شــود؛ هرچند ممکن است اصالحات 
و تغییراتی در آن اصورت گیرد. از این رو هیچگونه مالزمه ای میان 
امضایی بودن حکم و عــدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم 
امضاشــده نیز مانند احکام تأسیسی، مشمول حدیث امام صادق)ع( 
قــرار دارد که فرمود: »حالل محمد تا روز قیامت حالل و حرام او تا 
روز قیامت حرام است«!)5(احکام امضایی مطلوب یا ریشه در عقالنیت 
انســان ها دارد و یا از شــریعت های گذشته بر جای مانده است و از 
این رو مورد تأیید شریعت اسالمی قرار گرفته است. بنابر این ادعای 

اینکه اسالم بر مبنای جبر اجتماعی به پاره ای از احکام رایج در میان 
مردم زمانه نزول تن داده است و امروزه که چنان جبری وجود ندارد 
باید در تغییر و اصالح آن احکام اقدام کرد، ادعایی باطل و نارواست. 
اگر به تاریخ نزول قرآن و تشریع احکام عملی بنگریم، خواهیم دید 
که رفتارها و احکام فراوان دیگری وجود داشــت که اتفاقا از منظر 
فرهنگ عامیانه، مهم تر و ریشه دارتر بود ولی به سبب آنکه آموزه هایی 
غیرانســانی، ملحدانه و نامعقول بود، اسالم با آن به ستیز برخاست 
و آن را برانداخت. رســم میخوارگی، انواع ازدواج های باطل و روابط 
نامشــروع، شرک و بت پرســتی، زنده در گور کردن دختران و ده ها 
رسم و عادت غلط و نامعقول و غیراخالقی دیگر با شدت و صراحت 

باطل و انکار شد. 
آموزه  قصاص 

حقی انسانی و تأثیرگذار
آموزه  قصاص در میان جوامع انسانی بی سابقه نبوده است؛ حتی 
در کهن تریــن قوانین برجای مانده از ادیان و تمدن های گذشــته 
نمونه هایــی از “مقابله به مثل” وجود دارد؛ باور به حق قصاص برای 
فردی که موردتجاوز قرار گرفته، باوری اســت که ریشه در وجدان 
و فطرت انســانی دارد. انسان ها با وجدان و فطرت خویش به خوبی 
درک می کنند که اگر کســی عامدانه و با قصد قبلی به ضرب، جرح 
یا قتل دیگری اقدام کرد و یکی از امکانات حیاتی او را مورد هجوم 
و نابودی قرار داد، فرد تجاوزشــده، حق دارد مثل همان رفتار را با 
فرد جانی و تجاوزگر انجام دهد. از آنجا که اسالم نظام باورمندی و 
ارزشی و عملی خود را بر مبنای فطرت قرار داده است آموزه  قصاص را 
پیشنهاد کرده و آن را حق مجنی علیه دانسته است. در نظام حقوقی و 
کیفری اسالم هم قصاص، از نظر مفهومی، همان مقابله به مثل است، 
اما با توجه به ویژگی ها و شــرایطی که برای آن مقرر شده، می توان 
ادعا کرد که قصاص، نهادی جدید و کامال متفاوت با چیزی اســت 
که در گذشته وجود داشته است. بنابراین وجود سابقه تاریخی برای 

قصاص، خصوصا در ادیان گذشته، دلیلی بر امضایی بودن آن نیست.
)6( البته در مواردی که قصاص رواســت، دو راه پیشنهادی دیگر هم 

وجود دارد که مجنی علیه بر اســاس مصالح و مقاصد خود می تواند 
هرکدام را انتخاب کند؛ آن دو راه یکی گرفتن خسارت مالی و دیگری 
بخشش اســت. نکته مهم در تشریع قصاص از یک سو و تشویق به 
بخشش از سوی دیگر این است که مجنی علیه یا خانواده او نخست 
حق اعمال مقابله به مثل و فرونشاندن خشم خود از جنایت و جانی 
را داشته باشند ولی با ایجاد انگیزهای درونزا و برون زا به بخشش رو 
آورند. اگر شــارع مقدس از ابتدا راه قصاص را بر مظلوم و خانواده او 
می بست و آنها را بر اموری که اکراه دارند، اجبار می کرد، خشم ها و 
کینه ها همچنان در ســینه ها متراکم می شد و فاجعه هایی به مراتب 

سهمگین تر روی می داد! 
نتیجه  سخن آنکه:

1. امضایی بودن برخی از احکام اســالمی، به معنی موقتی بودن 
آن و برنامه ریزی اسالم برای حذف کامل آن نیست.

2. مقایسه رســم برده داری با آموزه  قصاص، از آن جهت که هر 
دو احکامی امضایی اند و از این رو باید نفی و محو شــوند، نتیجه ای 
باطل و ناموجه اســت؛ زیرا هرکدام از این دو رفتار دلیل خاص خود 
را داشته و حکمت متفاوتی دارند. عالوه بر این با بررسی تاریخ احکام 
فقهی و کتابها  در می یابیم که آموزه  قصاص از احکام امضایی نیست!

3. از منظر نظام حقوقی و کیفری اسالم، فلسفه  قصاص، جلوگیری 
از انتقام های کور، حفظ امنیت جامعه، پاسداشــت سالمت جسم و 
روان انسان ها، تنبیه مجرم و اعمال حق مقابله به مثل برای فرد مورد 
جنایت قرار گرفته اســت و از این جهت، کامال با موضوع برده داری 

متفاوت است.
4. به فرض منتفی شدن برخی از احکام امضایی یا موضوعات آنها، 
چنین امری هرگز دلیل امکان یا الزام دیگر احکام امضایی نیســت؛ 
بخصوص در مواردی که هنوز مصلحت و فلسفه آن حکم باقی باشد.
5. کارکــرد اصلی قصاص در بازدارندگی و پیشــگیری از وقوع 
جرایم اســت و تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه اشــخاص 
را می توان به حداقل ممکن رســاند و چنین هدفی با هیچ مجازات 

دیگری تأمین نخواهد شد.
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قصاص
حکممترقی

اسالم

باور به حق قصاص برای فردی که موردتجاوز قرار گرفته، 
باوری اســت که ریشــه در وجدان و فطرت انسانی دارد. 
انســان ها با وجدان و فطرت خویش بخوبی درک می کنند 
که اگر کسی عامدانه و با قصد قبلی به ضرب، جرح یا قتل 
دیگری اقدام کرد و یکی از امکانات حیاتی او را مورد هجوم 
و نابودی قرار داد، فرد تجاوزشده، حق دارد مثل همان رفتار 

را با فرد جانی و تجاوزگر انجام دهد. 

آموزه  قصاص در میان جوامع انسانی بی سابقه نبوده است؛ 
حتی در کهن ترین قوانین برجای مانده از ادیان و تمدن های 

گذشته نمونه هایی از »مقابله به مثل« وجود دارد.

 امام کاظم)ع( در آن وصایایي که مرحوم کلیني نقل کرد و دیگران هم 
َتْیِن«؛]1[ خدا  نقل کردند، به هشــام فرمود: هشام! »إَِنّ هللِ َعلَي الَنّاِس ُحَجّ
دو حّجت و دو برهان براي هدایت مردم نصب کرد: یکي انبیا و مرسلین 
و ائمــه و معصومین)ع( از بیرون، یکي هــم عقل و خردمندي از درون. 
یک چراغي در درون روشــن کرد به نام عقل، یک چراغي هم از بیرون 
روشــن کرد به نام وحي. انسان با هماهنگي این عقل و شرع باید هم راه 
را خوش تشــخیص بدهد، هم خوب طي کند. اینکه مي گویند: »ُکُلّ ما 
ْرُع َحَکَم بِِه الَْعْقُل«؛]2[ معناي آن این است هر چه را که عقل  َحَکَم بِِه الَشّ
استداللي فهمید، نقل هم آن را تایید مي کند؛ منتها این قاعده چون در 
روایات نیســت و در کلمات معصومین)ع( نیست و جزء مصطلحات فني 
اســت بدون نقص نیست، چون عقل در مقابل شرع نیست، شرع، مقابل 
ندارد؛ شرع فقط حکم خداست و الغیر. اراده ازلي تنظیم مي کند جهان 
را که خلق کرد، با این جهان چگونه باید رفتار کرد؟ انســان را که خلق 

کرد، انســان چگونه با خودش رفتار کنــد؟ چگونه با جهان رفتار بکند؟ 
تنها عامل تنظیم قواعد شرع، اراده ازلي خداست و الغیر.باید گفت آنچه 
را که دلیل عقلي به آن رسید، دلیل نقلي هم آن را تأیید مي کند و آنچه 
را که دلیل نقلي فتوا داد، دلیل عقلي اگر برســد همان را تأیید مي کند. 
عقل و نقل هماهنگ  هستند، نه عقل و شرع! چون شرع قانون گذار است 
و عقل قانون شــناس، هرگز عقلي نیســت که عقل قانون وضع کند؛ زیرا 
همــه قوانین قبل از پیدایش عقل حکیمان موجود بود، بعد از مرگ آنها 
هم هســت. هیچ عقلي قانون وضع نمي کند، هیچ چراغي حرف نمي زند. 
شــرع صراط اســت و عقل سراج، بین چراغ و راه خیلي فرق است. راه را 
مهنــدس احداث مي کند و تنظیم مي کند، چراغ، این صراط را مي فهمد. 

به نحو سالبه کلیه، ما هیچ قانون عقلي نداریم که عقل قانون گذار باشد. 
عقل یک چراغ قوي اســت که قانون شناس است. آنچه در جهان هست، 
یا با تجربه حّســي یا با نیمه تجرید ریاضي یا با تجرید کالمي یا باالتر با 
تجرید فلســفي یا برتر با تجرید عرفــان نظري، این مي فهمد. کار چراغ، 
فهمیدن و کشــف کردن است، نه قانون گذاري! این قوانین قباًل بود، بعد 
از مــرگ حکیمان و متلکمان و حکماء هم هســت. اینکه وجود مبارک 
امــام کاظم فرمود: خدا دو حّجت دارد، یعني یکي از بیرون به نام انبیا و 
اولیا که حرف خدا را مي رســانند و یکي هم از درون که عقل باشد، عقل 

هم حرف انبیا و اولیا را مي فهمد.
این بیان نوراني امام کاظم )ع( با ســه چهار بخشــي تشریح شده است. 

فرمود اگر کســي اهل گرایش هاي باطل باشد، او فتیله چراغ عقل را پایین 
کشــیده است. برخي از افرادند که عقلشان خاموش است، با چراغ خاموش 
حرکت مي کنند، خودشــان این چراغ را پایین کشــیدند. اگر کسي گرایش 
به شــهوات داشــت، » َفَقد اطَفاَ نوُر َعقلِِه«؛ این چراغ را یا خاموش کرد، یا 

پایین آورد و مانند آن.
یک بیاني مرحوم ُطریحي صاحب مجمع البحرین، در مجمع البحرین 
ذیل لغت »َعَقَل« دارد، آنجا این حدیث مرسل هست؛ مي گوید عقل، شرع 
دروني اســت و شرع عقل بیروني اســت.]3[ منظور او از شرع، همان دلیل 

نقلي است.
آیت اهلل جوادي آملي؛ درس اخالق مورخه 97/1/23 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرکز اطالع رسانی اسرا 

]1[. الکافي)ط ـ االسالمیه(، ج1، ص16.    ]2[. اصول الفقه)مظفر(، ج1، ص208.
]3[. مجمع البحرین، ج5، ص425.

هماهنگی عقل و نقل یا عقل و شرع؟

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

نیت اقتداء نماز جمعه 
به نماز عصر امام جمعه

س( شخصی خیال کرده  امام جمعه، نماز جمعه می خواند 
و به نیت نماز جمعه اقتدا نمود و بعد معلوم شد امام مشغول 

نماز عصر است وظیفه اش چیست؟
ج( نماز او باطل است، می تواند بعد از شکستن نماز، به نیت نماز 

ظهر به امام جماعت اقتدا کند.

محاسبه ثلث اموال 
س( شخصی وصیت کرده که پنج سال نماز و روزه و پانصد 
روز کفاره و یک میلیون رّد مظالم از مالش پرداخت شود. اگر 
یک سوم اموالش سه میلیون باشد، چگونه باید این سه میلیون 

را بین این موارد تقسیم کند؟
ج( کفاره و رد مظالم، از اصل ترکه پرداخت شود؛ ولی نماز و روزه، 
از ثلث محاســبه می شود و چنانچه هزینه آنها از ثلث بیشتر است و 
ورثه راضی نباشــند از بقیه ترکه پرداخت شــود، به نسبت از نماز و 
روزه کم می شود و در این صورت هر مقدار از نماز و روزه باقی ماند، 

بر پسر بزرگ تر واجب است انجام دهد.

شرط ضمن عقد ازدواج
س( مــرد و زنی قصد ازدواج با هم را دارند و می دانند به 
موجب عقد، نفقه زن به عهده مرد می شود ولی با این حال به 
خاطر درآمد کم مرد و شاغل بودن زن، شرط می کنند که مرد 
نفقه ندهد و زن خودش مخارجش را تأمین کند و مرد در مواقع 
ضروری و احیاناً از دست دادن شغل زن، مخارج زن را تأمین 
کند. آیا این عقد صحیح است و شرط الزم االجرا است یا خیر؟

ج( چنین شرطی در عقد، جایز و عمل به آن الزم است.

یاری خانواده نماینده ای 
با افکار انحرافی و مخالف

در زمان ریاســت جمهوری آیت اهلل خامنه ای که نماینده مجلس 
شورای اسالمی بودم، برخی از نمایندگان دارای افکار انحرافی، رابطه 
مناسبی با ایشان نداشتند. در آن سال ها، بچه یکی از این نمایندگان 
سرطان خون داشت و نیاز مبرم به تزریق و تعویض خون داشت تا به 
حیات خود ادامه دهد. نیمه شب یکی از روزهایی که این نماینده به 
مسافرت کاری رفته بود، حال این بچه بد می شود. همسر این نماینده 
می گوید که در تهران غریب بودیم و کسی را نداشتیم. دفترچه تلفن 
خانه را باز کردم و شماره دفتر ریاست جمهوری را دیدم و با آن تماس 
گرفتم. شخصی گوشی را برداشت، بعد از معرفی خود مشکلم را به او 
گفتم. آن شخص هم آدرس منزل را از من گرفت و گفت که منتظر 
باشید تا بیاییم. بعد از نیم ساعت دیدم دو ماشین به در منزل آمده 
که بچه را برداشتم و به سمت آنها رفتم. به ناگاه دیدم که در یکی از 
ماشین ها حضرت آقا و همسرشان نشسته اند و منتظرم هستند. مدتی 
بعد فهمیدم که تلفن ریاست جمهوری را خود آقا برداشته بودند و با 
همسرشان آمده بودند تا من احساس تنهایی نکنم. سپس به بیمارستان 
رفتیم و حضرت آقا و همسرشان منتظر ماندند تا معالجه فرزندم تمام 

شد و بعد من را به خانه ام رساندند و بازگشتند.
* حجت االســالم والمســلمین علی ملکوتی-خبرگزاری رســا، 
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با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

فی الکافي، عِن الباقر... قاٍل رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: 
طوبٍي لمن اکتَسب مِن المؤمنیَن ماالً من غیر معصْیْهً و أنَفقه في 

]1[ . غیر معصیْهً و عاد به علي أهل الَمسَکنْهً
)رسول خدا)ص(فرمود(: خوشا به حال مؤمنی که مالی از غیر راه 
معصیت و نافرمانی به دست آرد و در غیر راه معصیت نیز خرج کند 

و بوسیله آن به مستمندان احسان کند.
خوشــا به حال آن مؤمني که مالي را از غیر راه معصیت کســب 
مي کند، از ُطرق حالل و مشروع و آن را در غیر معصیت خرج مي کند، 
یعني صرف هزینه هاي معمولي و آنچه راحت و رفاه خود و عیاالتش 
متوقّف بر آن است و آنچه شرعاً حالل است، مي کند. عالوه بر هزینه هاي 
مشروع و حالل، کمک به فقراء هم مي کند؛ »عاَد به« یعني »نَفع به«، 
بوسیله این مال به اهل َمسکنهًْ و به فقراء نفع مي رساند، گردِش مالِي 
سالم در اسالم اینقدر ممدوح است که پیغمبر اکرم )ص( در این بیانات 
مهم با عنوان طوبيـ  خوشــا به حال آن کساني که اینطور هستندـ  
بیان مي فرمایند. بنابراین، پول به دســت آوردن اگر از راه صحیحي 
باشــد، ایرادي ندارد و خرج کردِن آن در زندگي براي امور معمولي، 
راحتي و رفاه خود و خانواده اش، هیچ  اشکالي ندارد به شرط آنکه به 

حّد اسراف نرسد و در راه حرام مصرف نکند. 
عالوه بر این، به کســاني که محتاِج کمِک او هستند، هم کمک 
کند. پس پول به دست نیاوردن، توصیه نشده، پول به دست آوردن و 
همه را در راه خدا انفاق کردن و هیچ براي زندگِي خود خرج نکردن 
نیز توصیه نشــده اســت. باید انسان مراقب باشد که هم کسب و هم 

خرِج او، در راه صحیح باشد. 
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 91/8/7 به نقل از مشرق

ـــــــــــــــــــــــــــ
]1[ - الشافی، ص 821

چگونه پول به دست آوریم 
و چگونه خرج کنیم؟


