
  :تأمالتی در زمینه

 احکـام اسالمـی و مقتضیـات زمانـه

 :مقدمه

را در برابر ( ع)وپیروان مکتب اهل بیت ( ص)دنیای کنونی، مسلمانان معتقد به قرآن و سنت نبوی شرایط

این سئواالت که عمدتاً ناظر به . سئواالتی از ناحیه مخالفین قرار داده است که ناگزیر پاسخی مناسب می طلبد

باشد، امروزه در  نت می، بخصوص مسائل مربوط به امورزنان، حقوق بشر و موضوع خشو"احکام اسالمی"

ای عربستان در  صدر اعتراضات منتقدین قرار داشته وادعا می شود اگر احکام اسالمی برای جامعه قبیله

چهارده قرن قبل مترّقی و کارساز بوده است، امروز به دلیل تعارض با مقتضیات و مصالح زمانه و تغییر شرایط 

 .زندگی باید کنار گذاشته شود

ن ادعائی، اکثریت مسلمانان معتقدند که احکام الهی ابدی و تغییر ناپذیر است و قوانین قرآنی در مقابل چنی

گروه . ها هستند که باید خود را با احکام دینی منطبق سازند پذیرد و این انسان تاثیری از زمان و مکان نمی

ای جز  شرعی می بینند، چاره ای نیز که دربرخی موارد تعارضی میان تشخیص عقلی خود با ظاهر احکام میانه

زیر پاگذاشتن عقل و فهم و تعبدی و تقلیدی عمل کردن و یا تن دادن به سُستی تدریجی باورهای دینی خود 

در هر حال چنین تعارضی از معضالت جوامع اسالمی است که علمای آگاه به مسائل زمانه باید . ندارند

 .تدبیری برای آن بیندیشند

قرآن که ناظر به مسائل زیر بنائی؛ توحید، آخرت و نبوت است، بر مبانی ثابت و ابدی تکیه البته اصل و اساس 

درصد بیش  ۴دارد و مسائل فقهی، که از نظامات حقوقی یک جامعه دینی سخن می گوید، چیزی در حدود 

رآن است، با درصد ق ۰۱نمی باشد و آیاتی که مستقیم و غیر مستقیم به احکام ارتباط داشته باشد کمتر از 

 .شود که جزئی از این کتاب در معرض تغییر و تحول قرار گیرد برای مؤمنین تحمل ناپذیر می اینحال همین

که با روح آدمی سروکار دارد .... درست است که ارزش های اخالقی مثل صداقت، امانت، شهامت، عفت و 

پذیرد و در هر زمان و مکانی ثابت می  و به سرشت و فطرت انسان وابسته است، با گذشت زمان تغییری نمی

ماند، اما در مورد احکام که جنبه تربیتی و ارشادی دارد و با واقعیت غیر قابل انکار تغییر جوامع درزمان 

توان باور کرد پروردگار حکیم  طرف است، چگونه می( های جغرافیائی تفاوت)و مکان ( تحوالت تاریخی)

؟ وقتی شکل مناسبات اقتصادی، نظامی، !مه شرایط تجویز کرده باشدفرمول و راه حل واحدی را برای ه



سیاسی و اجتماعی جوامع دائما در حال تغییر است، چگونه حکم ناظر به چیزی که تغییر کرده یا اصالً منتفی 

 ؟!تواند ثابت باشد شده می

سنگسار، اعدام مرتد، کیفر  حکم: در دنیای امروز شناخته شده است، مثل "احکام اسالمی"البته آنچه به نام 

الزاماً الهی نیست و ریشه قرآنی ندارد، بلکه استنباط نظری فقیهان از .... حجابی، قمار و خواری، بی شراب

و ائمه است که بی تاثیر از مصلحت اندیشی زمانه نبوده و همچون بقیه استنباط ( ص)روایات و احادیث پیامبر

این موارد تکلیف روشن تراست، همانطور که می دانید حتی روحانیت در . های بشری همواره قابل نقد است

توسط نظام فقاهتی حاکم تشکیل داده و با "شورای تشخیص مصلحت نظام"حاکم در ایران نیز نهادی به نام 

مصلحت نظام را بر اجرای شکلی برخی  "احکام اولیه و ثانویه"اولویت بخشیدن به برخی امور در چارچوب 

داشته اند، این مسئله نشان می دهد استنتاجات و فتاوی فقهی تماماً نظرات انسانی بوده و از حوزه  احکام مقدم

نظرات اخیر برخی از روحانیون شیعه در ایران در زمینه حق . بودن خارج است "واجب االطاعی"اولوهیت و

تماماً .... ه برای زن و مرد و زنان، عدم تقسیم ارث به زمینی و هوائی، تساوی دی( و حتی والیت امری)قضاوت 

بیانگر این حقیقت است که بسیاری از آنچه تاکنون بنام حکم شرعی شناخته شده، در حقیقت حکم الهی 

 .تواند تغییر کند توانسته و می نبوده و می

انتقادات اند و جای انکار ندارد و اتفاقاً  حال، احکام بسیاری نیز وجود دارد که صریحاً در قرآن آمده با این

قرار ... های مختلف کیفری، اجتماعی، عبادی و  این احکام که در زمینه. مخالفین هم عمدتاً متوجه آنهاست

  .باشد گرفته، موضوع مورد توجه و تأمل این نوشته می

 :داند قبل از پرداختن به احکام مورد نظر چند نکته را به عنوان مقدمه بحث الزم به یادآوری می

طور که اشاره شد، احکام فردی و اجتماعیِ بسیاری میان پیروان مذاهب و فِرَق اسالمی در دنیای  همان( الف 

و ائمه ( ص)امروز معمول و مرسوم است که تنها بخشی از آنها مستند قرآنی داشته و ما بقی به سنت پیامبر

کامل و تام و تمام است و  از آنجائی که کتاب الهی جامع و. و اجتهاد فقیهان ارجاع داده می شود( ع)هدی

خداوند دین ناقصی نازل نکرده تا توسط بندگان تکمیل شود، به نظر این قلم آنچه جاوید و ابدی باید تلقی 

گردد، احکامی است که مستند قرآنی دارد و مابقی احکام، که مطابق نیازهای مقطعی زمانه ابداع گردیده، چه 

 .بسا با تغییر شرایط تغییر کند



شته منحصرا احکامی را مورد نظر قرار می دهد که مستند قرآنی دارد واز ورود در مباحث فقهی و ین نوا

به نظراین قلم مسلمانان صدر اسالم که چنان تمدن .. استدالل های فقیهان شیعه و سنی اجتناب می کند

درپیروزی هایشان  باشکوهی بنا کردند، با ایمان خالص قرآنی به چنان مقامی رسیدند و فقه و اصول نقشی

 .نداشت

 

ای الهی و حق است، اما باید مقصد شارع و هدف صدور حکم را به  احکام و مواضع قرآنی در هرزمینه( ب

هر حکمی در قرآن آمده، فلسفه و حکمت . درستی شناخت و به تبصره ها و شرایط آن وقوف کامل یافت

 .ی به احکام ربّ گردن نهندآن هم غالبا به همراهش ذکر شده است تا مؤمنین با آگاه

که معارض آیات قرآنی باشد، به فرموده ( ع)و اهل بیت طاهر او ( ص)احادیث وارده از نبی اکرم ( ج

متاسفانه بسیاری از احادیث، به . و به دور افکنده شود "به دیوار کوبیده شده"خودشان باطل است و باید 

 .باشد خشونت طلبان و پایمال کنندگان حقوق زنان میخصوص احادیث جعلی در زمان ما بیشترین دستاویز

گردد که قابلیت انعطاف و اشراف به شرایط و حاالت متنوع  رمز جاودانگی احکام قرآن موقعی مسلّم می( د

کسانی که با تنگ نظری و تعصّب به آیات . را داشته و بتواند جوابگوی تحوالت و تغییرات دائمی زمانه باشد

ای چهارده قرن قبل می بینند، در حقیقت با انکار  آیات شریفه آنرا قفل شده درجامعه قبیله قرآن نگریسته و

 .کنند تغییرات بدیهی و مسلم جوامع، عمالً جاودانگی قرآن را انکار می

... سته ای از احکام که به طبیعت و ذات انسان باز می گردد، همچون نماز، حریم خانواده، غمار، شراب ود

بت است، اما دسته ای از آنها که جنبه اجتماعی دارد و از زمان و مکان تاثیر می پذیرد، به تناسب همواره ثا

 تحوالت، شکل آن تغییر می کند

طور که والدین در تعلیم و تربیت کودکان،  احکام قرآن برای تعلیم و تربیت مؤمنین نازل شده است، همان( ر

کنند و در مدارس نیز محصلین  به شکل و شیوه معیّنی رفتار میهر زمان به مقتضای سنِ کودک و جنسیت او 

به . شود دهند، در شریعت هم به همین حکمت عمل می را به تناسب کالس آنها مورد تعلیم و تربیت قرار می

این ترتیب چنین به نظر می رسد که شکل اجرائی بخشی از احکام متناسب با تغییرات زمانه تحول می پذیرد، 

 .ثابت باقی می ماند( هدف و منظور ازحکم)و جان اما روح 



ها تشنه و نیازمند آب هستند، در دوران اوّلیه از  طور است؛ هزاران سال است انسان رتباط ما با طبیعت نیز همینا

ای،  سنگی، چوبی، سفالی، مسی، چینی، شیشه: کف دست به عنوان ظرف استفاده می شد، به تدریج ظروف

در همه مراحل ثابت بوده است، اما ( محتوای ظروف)آب . ساخته شد.... آلومینیمی و  نایلنی، پالستیکی،

 .شکل عرضه آن دائما در حال تغییر است

 "محتوای"در مثال های فوق، در عین آنکه همواره هدف واساس تعلیم و تربیت یا بهره برداری ثابت است و 

 .کند دائماً تغییر می آن "شکل"گردد، اما  آن در رشد و تعالی دادن حفظ می

همانطور که گفته شد، احکام الهی در قرآن بدون دلیل و حکمت نیامده و فلسفه آن اغلب در متن حکم، یا 

آیا منطقی نیست در هر موردی مقصود شارع و هدف از صدور حکم را . قبل و بعد آن، ذکر شده است

 خود پیدا کنیم؟بشناسیم، آنگاه شکل اجرائی آنرا متناسب با زمان و مکان 

ای نیست که بدعت تلقی گردد، اعتراف به واقعیتی است که در موارد متعددی، بدون  این پیشنهاد یا طرح تازه

آن متناسب با مقتضیات زمانه عمل  "محتوای"احکام صریح قرآنی، به  "شکل"آنکه خود بدانیم، عمالً با تغییر

 !!کنیم می

  

 تـهمواردی از احـكام تغييـر شـكل ياف

یافته در جوامع امروزی هستند که به شکل دیگری به آنان عمل  "شکل"های زیرمواردی از احکام تغییر  نمونه

 :کنیم می

  

 اقامه نماز در ميدان جنگ

سوره نساء با شرح و تفصیل و جزئیات کامل حکم نماز جماعت و نحوه اقامه آن در جبهه  ۰۱۱تا  ۰۱۰آیات 

دو سپاه در فاصله اندکی از هم صف آرائی ( ص)در غزوات زمان پیامبر. بیان کرده است( سطر ۰۱در )نبرد را 

نست برای آنها خطر آفرین و موجب توا ای مؤمنین به نماز می کردند، به گونه ای که اشتغال پنج دقیقه می

آیات مذکور برای پیشگیری ازغافلگیر شدن تدابیری را درکوتاه کردن مدت و نحوه . یورش دشمن گردد

برگرفتن سپرو اسلحه به هنگام نمازتوصیه کرده است، اما در مدت هشت سال جنگ ایران و عراق هیچ یک 



ای نماز نخواندند درحالیکه آیات مذکور  ان شکل و شیوهحتی برای یکبار هم به چن( شیعه و سنی)از طرفین 

 .حکمی صریح است

کند که  های متداول وفاصله دو سپاه تغییر کرده باشد، کسی تردید نمی ها، اسلحه و شیوه جنگ "شکل"وقتی 

 .نباید از گذشته تقلید کرد

اگر در گذشته . دشمن است آیات مذکور هشدار دادن به مؤمنین از غافلگیر شدن توسط "محتوای"روح و 

های رادار و سیستم های هشدار  کردند، امروز از طریق دستگاه سپر و سالح را نباید در نماز از خود دور می

شکل به کلی منتفی شده است، اما هدف و مقصود . شود این توصیه الهی عمل می "محتوای"دهنده دیگر به 

 .آن همچنان باقی است

 

 وصيت به هنگام مرگ

 :کند سوره بقره این چنین حکم می ۰۸۱ه آی

 وفِ حَقاا عَلَ  الْمُتققِینَکُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَاألقْرَبِینَ بِالْمَعْرُ

گذارد، باید برای والدین و  ی میبر شما نوشته شد که هرگاه مرگ احدی از شما فرا رسد، اگر مالی باق

 .این حقی است بر گردن متقین.خویشاوندان مطابق عرف وصیت کند

سواد بودند و وصیت شفاهی آنها در زمان  در زمان نزول این آیات، عموم مردم، به استثنای قلیلی، بی

وشی وضعف حافظه و توانست معتبر باشد، چرا که امکان فرام نمی( در مورد ثلث اموال بازمانده)حیاتشان

هنگام بیماری و فرارسیدن عالئم مرگ، که همه . اشتباه عمدی یا به خطای اشخاص همواره وجود دارد

ای  چنین شیوه. شوند، بهترین موقعیت است که آخرین وصایا اظهار گردد نزدیکان گرد شخص جمع می

ا که مسلمانان با سواد شدند، آموختند سواد زمان پیامبرضرورت داشته است، اما بعده کامال برای معاصرین بی

امروزه در جوامع . خود را زیر سر داشته باشند تا نیازی به چنان تعجیلی نباشد "وصیت کتبی"که همیشه باید 

به کمک وکالی متخصص در امور وصیت، به صورت ! مترقی هر کسی در زمان حیاتش حتی در جوانی

 .تواند تکلیف اموال پس از مرگش را قبال روشن کند تظره، میهای غیر من کامال رسمی و محفوظ از مالیات



قضیه که وصیت هنگام مرگ است، ضرورت خود را، مگر در مواردی که شخص قبال  "شکل"در مثال فوق 

آن که مقصود شارع  "محتوای"کوتاهی کرده یا مرگ ناگهانی بر او وارد شده باشد، از دست داده است، اما 

باشد، کماکان به قوت خود باقی است و به شکل و شیوه های دیگری مورد  دگان میاز حفظ حقوق بازمان

 .گیرد عمل قرار می

 

 (مدت دار)احكام معامالت غير نقدی 

سوره بقره، که یک صفحه کامل قرآن را اشغال کرده و بلندترین آیه این کتاب نیز محسوب می  ۲۸۲آیه 

در  "ارشادی"ِ حکم ۰۴مشتمل بر ( در تفسیر پرتوی از قرآن)قانی شود، به همراه آیه بعدی، به نظر مرحوم طال

 .ضروری دیده نمی شود آن توسط مسلمانان "شکل"معامالت مدت دارمی باشد که امروزه عمل به 

آیه مذکور، همچون آیه مرتبط با وصیت، ناظر به جامعه و مردمانی است که نوعاً سواد خواندن و نوشتن 

ای استخدام کنند و دو نفر  برای ثبت و ضبط معامالت غیر نقدی مدت دار نویسنده نداشته و مجبور بودند

چنین ضرورتی را غیر موثق بودن حافظه طرفین و امکان اشتباه و انکار بدهکار و ادعای احتمالی . شاهد بگیرند

جلوگیری های مالی برای حفظ حقوق طرفین و  کرده و چنین محکم کاری فزون خواهی بستانکار ایجاب می

 .از اختالفات الزم بوده است

از زمانی که مردم باسواد شدند و چک و سفته و اسناد بهادار دیگر در معامالت اقتصادی معمول گردید، به 

خصوص ازوقتی که کارت های اعتباری جای پول نقد را در جوامع پیشرفته پرکرد و خرید آنالین از طریق 

گسترش یافت، عمال ضرورت ! کنند ه یکدیگر را اصال مالقات هم نمیشبکه اینترنت، که خریدار و فروشند

سواد  و امروز گرچه اقشار بی. پیداکردن نویسنده و شاهد منتفی گردید و اطمینان به معامالت هم افزایش یافت

مردم در ایران یا سایر کشورهای اسالمی همچنان الزم است به همین شکل عمل کنند، اما مردمان 

های مدرن در مناسبات اقتصادی ضرورتی به تبعیت شکلی از حکم مذکور  و مطلع از شیوه کرده تحصیل

 .کنند بینند و عمال میلیونها مسلمان به گونه دیگری مطابق فهم و شعور خودعمل می نمی

 آن عمل کرد؟ "شکل"حکم بدون تبعیت از  "محتوای"توان به  دهد چگونه می آیا این مثال نشان نمی

  

 



 نشهادت ز

های فقهی درکلیه امور، به  موضوع معادل بودن شهادت دو زن در عوض یک مرد، که امروز با استنباط

شود، دقیقا در متن آیه فوق مربوط به معامالت مدت دار غیر نقدی می  استثنای مواردی خاص، اعمال می

 .باشد

 

می توانید به یک مرد و دو زن آیه مذکور توصیه می کند اگر در سفر بودید و دونفر شاهد مرد نیافتید، 

  .اکتفا کنید تا اگر یکی از زنان فراموش کرد دیگری او را یادآور شود( بجای مرد دوم)

تر از مردان است؟ چنین امری را نه علم و نه تجربه بشری  آیا براستی زنان فراموشکارند و حافظه آنان ضعیف

 مطرح نموده است؟پس چرا آیه مذکور این احتمال را . اثبات کرده است

دهد که حافظه اشخاص ارتباط مستقیم با کار و اشتغاالت، تمرین و  شواهد علمی و تجربیات بشری نشان می

به همین دلیل زنان در امور مربوط به خانه و فرزندان و حتی . تمرکز و باالخره ذوق و سلیقه آنها دارد

عالوه برآن، حافظه هر فرد نیز در موضوعات و . ندای نیرومندتر از مردان دار ارتباطات خویشاوندی حافظه

زمینه های مختلف زندگی به کلی متفاوت است و اگر در موضوعی فراموشکار باشد در موضوعی دیگر، که 

 .بیشتر مورد عالقه اوست، ممکن است حافظه تیزی هم داشته باشد

به استثنای مواردی نادر مثل )عموماً ها زندگی می کردند و  در روزگار نزول آیه فوق، زنان در کنج خانه

اهل حساب و کتاب و درک و دانش نسبت به معامالت اقتصادی و عالقمند به حفظ این ( حضرت خدیجه

امور در حافظه خود نبودند بنابراین جای نگرانی داشته اگرنتوانند وصیت شخصِ در شرف موت را از نظر 

در موارد .موجب پایمال شدن حقوق بازماندگان شوند عدد ورقم به درستی در حافظه خود نگه دارند و

سوره نور در باره شهادت به عمل زنا، قرآن شهادت زن و مرد را یکسان قرار  ۰۱تا  ۶دیگری همچون آیات 

 .داده است

ای چهارده قرن قبل است، به  آیا منطقی و معقول است حکم مقطعی و موقت فوق را، که ناظر به جامعه قبیله

رایت دهیم که حدود دو سوم ورودی دانشگاه های ایران، و بعضاً رتبه نخست برخی رشته های دورانی س

کنند و شهادت آنان را نه تنها در مورد وصیت، بلکه در غالب امور، نیمه محسوب  علمی را دختران احراز می



را هدایت می کند که ؟ وزتی شهادت دو زن در برابر یک مرد در آیه مذکور تعلیل شده، خود آیه ما !نمائیم

 .اگر علت رفع شد، معلول قابل تغییر می باشد

هائی ازتعارض آشکاراصرار بر حفظ شکل و شیوه اجرای حکم به شکل قدیم با عمل به  موارد فوق نمونه

 .اینک سراغ مواردی میرویم که بیشتر نمایانگر تغییر زمانه است. مقصود و محتوای آنست

  

 ـرآنبرخی احـكام عبــادى قـ

 شكستن نماز وتعويق روزه مسافر

کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی در سفرهای بیش از چهار فرسخ که قرنهاست میان مسلمانان معمول است، 

تنها در یک آیه قرآن مجاز شمرده شده است، آن هم در سفرهای جنگی، در صورت بیم داشتن از حمله و 

می واجب، بلکه امری اختیاری به تشخیص و تمایل خود نه به عنوان حک. هجوم دشمن در هنگام نماز

 .مسلمانان تا اگر نگران بودند از کمیت نماز بکاهند

دارند پیامبر اسالم در سفرهای خود نماز را به  فقیهان جوامع اسالمی این حکم را از سنت استخراج و اظهار می

مکرم اسالم، به غیر از غزوات گزارش شده، در  باید پرسید آیا هیچ سابقه داشته است پیامبر. قصر می خواندند

دوران رسالت برای تفریح و تفنن به سیر و سیاحت رفته باشند؟ اگر امروز با احداث راههای ارتباطی و 

تسهیالت توریستی ازهتل و مهمانسرا گرفته تا وسائل نقلیه اکثر مردم اهل سفر شده اند، به غیر از مردان قلیلی 

 .ه مردم اهل ایاب و ذهاب نبودند تا چنین حکمی برای آنان مطرح باشددر کار تجارت، بقی

به فرض هم که استثنائی گزارش شده باشد، طی طریق کردن چهار فرسخ با پای پیاده یا شتر در صحاری داغ 

و سوزان عربستان آنقدر خستگی آور بوده است که تخفیف نماز توجیه پذیر باشد، در حالیکه امروزه صدها 

  .توان طی کرد بدون آنکه چنان خستگی حادث شده باشد خ را با هواپیما یا قطار و ماشین های مدرن میفرس

های قطبی  روزه مسافر نیز همین حکم را دارد؛ اعراب عادت داشتند شب ها با استفاده از نور ماه و جهتِ ستاره

دی سفر روزانه در بیابان های داغ امری وقتی در شرایط عا. سفر کنند تا از گرمای شدید روز در امان باشند

 .لبان روزه دار را خدای مهربان باید به مصاف مرگ می فرستاده است؟ شاق بوده است، آیا تشنه



خداوند برای شما آسانی اراده کرده و ": سوره بقره صریحا علت این تخفیف را ذکر کرده است ۰۸۱آیه 

، که (به اصطالح بلده کبیره)ی متروپلیتن ومیلیونی امروز آیا در شهرها. "خواهد هرگز سختی شما را نمی

فاصله برخی محله ها با یکدیگر بیش از چهار فرسخ است، بازهم باید روزه رمضان را تعطیل کرد و آیا اصال 

 تلقی می شود تا مشمول چنان حکمی گردد؟ "سفر"در عرف امروز چنین تحرکاتی در سطح شهرها 

منتفی گردیده، آیا منطقی است نماز و روزه را که از مهم ترین فروع دینی هستند  وقتی فلسفه و علت تخفیف

 ؟!ناقص کنیم

 

 وضوی نماز

آیه ششم سوره مائده حکم وضو گرفتن قبل از نماز را با جزئیات کامل و حدود آن برای مؤمنین صادر کرده 

 .است

الةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَ  الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ یَا أَیُّهَا القذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَ  الصَّ

تُمُ  الْغَائِطِ أَوْ الَمَسْإِلَ  الْکَعْبَینِ وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطقهَّرُواْ وَإِن کُنتُم مَّرْضَ  أَوْ عَلَ  سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنکُم مِّنَ

اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّنْ حَرَجٍ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُم مِّنْهُ مَا یُرِیدُ 

 رُونَوَلَـکِن یُرِیدُ لِیُطَهَّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلقکُمْ تَشْکُ

نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و ( عزم)اید چون به  اى کسان  که ایمان آورده

غسل )مسح کنید و اگر جُنُب بودید خود را پاک کنید ( هر دو پا)پاهاى خودتان را تا برآمدگ  پیشین 

و آب    جت آمد، یا با زنان نزدیک  کردهو اگر بیمار یا در سفر بودید، یا یک  از شما از قضاى حا( نمایید

خواهد بر شما تنگ  نیافتید، پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید، خدا نم 

 .بدارید( او)خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که سپاس  بگیرد لیکن م 

پاها و ( یا مسح کردن)فقهای شیعه و سنی در نحوه شستن  این حکم که از جمله موضوعات مورد اختالف

باشد و به دلیل تفاوت استنباط ها و اتکاء به احادیث  می( یا بر عکس)ها از آرنج به پائین  جهتِ شستن دست

 .انگیز می باشد متعارض موجب تفرقه میان مسلمانان شده، از جهاتی در روزگار ما سئوال



ود آب و آلودگی محیط به گرد و خاک هوا و فقدان وسائل بهداشتی ایجاب در جغرافیای عربستان، کمب

فلسفه وضو را آیه . کرده است کسانی که در نمازهای جماعت حضور می یافتند پاکیزه و طاهر باشند می

...(. ما یریداهلل لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم و)مذکور همین طهارت و نظافت بیان کرده است 

کنند در کشورهای متمدن که مردم عادت کرده اند هر روز دوش بگیرند و استحمام کامل  اى سئوال می عده

های خود را با آب و صابون بشویند، آیا بازهم باید قبل از هر نمازی وضو  کنند و در روز چندین بار دست

 ؟!بگیرند، حتی اگراز حمام آمده باشند

قصد قربت در اجرای این حکم شرط الزم می باشد و در دوش گرفتن  و "نیّت"دارند اصل  فقیهان اظهار می

توان  صرفنظر از این که چنین شرطی در حکم وضو قید نشده است، همچنان می. شود چنین نیتی انجام نمی

پرسید آیا در همه شرایط، حتی پس از استحمام کامل و آب تنی دراستخر وغیره هم اگر نیت و قصد قربت 

د وضو کرد؟ ممکن است گفته شود فلسفه وضو تنها پاکیزگی نیست، بلکه منافع و مصالح کند باید تجدی

دیگری نیز بر آن مترتب است، در این صورت باید این موارد شناخته گردد تا عبادت با آگاهی بیشتر انجام 

 .شود

  

 طعام اهل کتاب

امروز بسیاری از فقیهان بر این عقیده با وجود حالل شمردن صریح طعام اهل کتاب درآیه پنجم سوره مائده ، 

؟ بر !در آیه مذکور حبوبات است و غذاهای گوشتی آنان همچنان حرام است "طعام"هستند که منظور از 

اساس چنین فتوائی بیشتر مسلمانانِ معتقدِ مقیم در کشورهای غربی از خوردن طعام اهل کتاب، به رغم حالل 

اگر حلیت طعام اهل کتاب تشویق مسلمانان برای ایجاد . کنند تناع میشمردن بدون استثنای آن در قرآن، ام

ارتباط با آنان از طریق رفت و آمد و دعوت یکدیگر به مهمانی باشد، چنین قیدی خالف مقصود شارع 

 ؟!خواهد بود، مگر آنکه به دعوت کننده تذکردهیم مطابق آئین ما پذیرائی کنند 

 

 ذبح شرعی

هنگام ذبح حیوانات حالل گوشت در زمان نزول قرآن مسئله ای ( یا امتناع از آن)دا موضوع ذکر کردن نام خ

در نحوه ذبح، که  "شکلی "ای  در ارتباط با موضوع شرک و توحید بوده است نه مسئله "محتوائی"دقیقا 



ذبح کردن شما اگر دلیل این حکم را از بیشتر مردم سئوال کنید عموماً آداب . تصور میشود دلیل حرمت باشد

آب دادن به قربانی، رو به قبله قرار دادن و قطع رگهای اصلی حیوان مطرح می کنند، در حالی که : را مثل

 .اصال چنین شروطی در قرآن ذکر نشده و همه جا سخن از اخالص نیت در قربانی است

آفریدگار خودشان، از ، به عنوان خالق جهان و رازق و "اهلل"مشرکین معاصر رسول خدا با وجود اعتقاد به 

که آنها را دختران خدا می )آنجائیکه باور نداشتند بشری بتواند بدون شفاعت و واسطه قرار دادن فرشتگان 

ها انجام  با خدا ارتباط بر قرار کند، قربانی را به نام بُت( ها را به یاد و نام آنها می ساختند پنداشتند و بت

  .خود را درخواست می کردنددادند و با توسل به آنها حاجات  می

؟ و به !!ها که نشانه دختران اویند هاى خدا را بگیریم مگربه نام بُت آنها می گفتند ما حق نداریم جان آفریده

کردند و از خوردن  ها هلهله می آمیز به افتخار بُت همین دلیل هنگام ذبح حیوانات با آداب و تشریفاتی شرک

 .کردند امتناع می( با وجود اعتقاد به خدا)نام خدا ذبح شده بود هائی که مستقیماً به  قربانی

بوده  "توحید"برده شود نفی نقش واسطه ها درتقرب به خدا و تبلیغ  "اهلل"اصرار قرآن بر این که حتما باید نام 

نام غیر خدا  را هنگام ذبح ببرند و هم از خوردن آنچه به "اهلل"است، بنابراین هم به مسلمانان حکم می کند نام 

 .ذبح شده باشد امتناع کنند

در زمان نزول قرآن، اوال میان مشرکین و ( مستقیماً به نام خدا، یا با واسطه وشفیع)مجادله در مورد قربانی 

، ثانیا (که شاید به همین دلیل پیامبر ذبیحه یهود را مصرف نمود)مؤمنین بوده است، نه اهل کتاب و مسلمانان 

ها ریختن بکلی  خود را از دست داده است و کشتن حیوانات و افتخار آن را به پای بتامروز موضوعیت 

های زمانه خود از طریق قربانی  یهودیان و مسیحیان امروز قصدی از بزرگ کردن بت. منتفی شده است

لیل در قربانی ندارند و جز پیروی آگاهانه یا نا خودآگاه از فرمانی که خداوند به ابراهیم خ... گوسفند و گاو و

 .کنند گوسفند داد نمی

وقتی قرآن به مسلمانان اجازه داده است آنچه را سگ های شکاری می آورند بخورند و صید نیم خورده 

،آیا آنچه توسط غیر (۱مائده )درندگان را، مشروط برآنکه قبل از مردن ذبح کرده باشند ، می توانند بخورند

 ؟!ن شکاری و درندگان استمسلمانان ذبح شده بدتر از صید سگا

در ضرورت نام بردن خدا هنگام ذبح قربانی برای مسلمانان تردیدی نیست، در این هم که مسلمانان شایسته 

است همچون پیروان بقیه شرایع استقالل خودشان را در این آداب حفظ کنند شکی وجود ندارد، آنچه مورد 



صریح قرآن طعام اهل کتاب را بر مسلمانان حرام بحث است، برخی فتاوی فقهی است که بر خالف نص 

سوره انعام وجوب ذکر خدا هنگام ذبح حیوان را برداشته و حرام بودن آن را در  ۰۴۱قرآن در آیه .داند می

 .مورد تصریح قرار داده است "غیرخدا"صورت ذکر نام 

کنیم، چه بسا از خوردن اگر به فلسفه توحیدی این حکم در قرآن و ضرورت دوری از شرک بیشتر توجه 

هائی که به افتخار مقامات و مسئولین مملکتی و به نیت خوش خدمتی و تقرّب به قدرت انجام می شود  قربانی

 .نمائیم و یا برآوردن حاجتی از بندگان خدا مورد نظر است امتناع می

  

 احكام کيفـری دراسالم و قـرآن

قوانین و مقرراتی است که براساس آن خطاکاران در یک جامعه اسالمی در  "احکام کیفری"منظور از 

بخشی از این احکام مستند قرآنی داشته و درکتاب الهی بر آن تصریح . گیرند معرض مجازات و تنبیه قرار می

برای تنظیم مناسبات مردم شده است و بخشی دیگر با اجتهاد و استنباط فقیهان در طول چهارده قرن گذشته 

توان میان احکام قرآنی و احکام اسالمی مرزبندی  به این ترتیب می. در جوامع اسالمی وضع شده است

 .باشد مشخّصی را فرض نمود؛ اولی الهی وعام است، و دوّمی بشری و خاص می

ت میگساری، قمار و سنگسار، اعدام مرتد و مُلحِد، مجازا: همانطور که قبال گفته شد، احکامی همچون

حجابی در قرآن نیامده است وهیچ نص صریحی برآنها موجود نیست، بلکه فقیهان مسلمان براساس بینش  بی

های زمانی و مکانی، همانند بقیه متولیان دینی در سایر شرایع، برای اداره جامعه  بشری و مصلحت اندیشی

بگذریم از این که برخی . اع خود وضع کرده اندمقرراتی را با استنباط از کتاب و سنت و با عقل و اجم

آمیز نسبت به غیر مسلمانان  های خشن و تعصب العمل رفتارهای به ظاهرمذهبی همچون ترور مخالفین وعکس

های فردی مبتنی بر روایاتی غیرمعتبر  هرگزمورد توافق فقیهان فرق اسالمی و اجماع آنان نبوده و استنباط

 .شود محسوب می

های مدنی در دنیای امروز ممکن است  ناسبات جوامع بشری و موازین حقوق بشری و آزادیاز منظرم

ایرادهای فراوانی به برخی احکام استنباطی فقیهان گرفته شود، اما اگرموضوعات اجتماعی را اموری طبیعی 

سا نتایج دیگری مربوط به شرایط زمانی مکانی ویژه دانسته ودر جایگاه خودش مورد ارزیابی قراردهیم، چه ب

 .بگیریم



 

در نظامات دموکراتیک امروزی وقتی قانونی توسط نمایندگان اکثریت مردم تصویب می شود، برای بقیه 

های تشخیص و تحقق آراء مردم به شکل مدرن  درست است که در جوامع گذشته شیوه. گردد االجرا می الزم

که اکثریت مطلق آنان باوری مشترک داشتند و  امروزی وجود نداشته است، اما به هرحال در میان مردمی

کرد، متولیان دینی  اختالف عقاید، برخالف عصر روشنگری و توسعه ارتباطات، در میان آنان کمتر بروز می

کردند کم و بیش  ای تمایالت اکثریت را نمایندگی میکردند و آنچه وضع می در جوامع مذهبی به گونه

این از زاویه نگاه امروزی نمی توان برآنان خرده گرفت، آن چه قابل ایراد بنابر. شد خواسته مردم تلقی می

 .های بشری خود به دین و مشیّت الهی است است، منتسب کردن برداشت

. سخن بر سر روزگار ماست که تحوالتی شگرف رخ داده و زمان و مکان و فکر و فرهنگ عوض شده است

لمان دین در بهبود مناسبات دنیائی مردم و سعادت اخروی ی احکام یعنی مقصد شارع و هدف عا"محتوا"

و شیوه تحقق آن برحسب شرایط اجتماعی موضوعی قابل  "شکل"بندگان همچنان ثابت وابدی است، اما 

پذیرش این سخن درباره نظریات فقیهان، که براساس اجتهاد . مطالعه برای امکان تغییرو تحول می باشد

اما معموال چنین نرمش و قابلیت تغییرشکلی برای احکام . ن مشکل باشدشخصی عرضه شده، نباید چندا

. بنابراین ضرورت دارد درآغاز فلسفه احکام قرآنی را مورد تدبر قرار دهیم. شود کیفری قرآن مقبول واقع نمی

م، در اگر به راهنمائی نازل کننده کتاب راه حلی برای انطباق روح احکام با مقتتضیات زمانه خود پیداکردی

 .تر خواهد شد این صورت تعمیم و تسرّی آن به احکامی که فقیهان وضع کرده اند ساده

 :اند با بررسی اجمالی احکام قرآنی به راحتی متوجه می شویم که این احکام در سه زمینه نازل شده

 ارتباط انسان با خالق -۰

 (تعارض عقل با هوای نفس)ارتباط بانفس خود  -۲

 (مردم)لق خداارتباط با خ -۱

در ارتباطات ردیف اول و دوم، یعنی مناسبات انسان با خدا و خودش هیچگونه کیفر دنیائی در قرآن نیامده 

کفر، شرک، نفاق، ارتداد، الحاد، ترک نماز و روزه و دیگر : توان به دالئل نظری یعنی کسی را نمی. است

اما گناه و معصیت و ثواب و عقاب . است "گناه " انجام این امور البته. احکام عبادی تنبیه و مجازات کرد

اموری اخروی هستند که حکم آن با داورِ نهائی است و او به هیچکس، حتی پیامبران، نقش وکالت و 



حفاظت از ایمان مردم نسپرده و به احدی حق اجبار، اکراه، الزام و تکلیف در امورایمانی که با قلب انسان 

 .سروکار دارد نداده است

حکام قرآنی تنها و تنها در زمینه مناسبات انسانها با یکدیگر، یعنی برای حسن روابط بندگان و به نفع خودشان ا

 :شود، بسیار محدود و مختصرو فقط در چهار موضوع زیر می باشد وضع شده و برخالف آنچه تصور می

 (حکم سرقت)مال  -۰

 (حکم قتل یا جراحت)جان  -۲

 (حکم زنا) ناموس  -۱

 (محاربه با خدا و رسول -حکم تعرض به جامعه ) امنیت  -۴

حجابی  ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا شارع اسالم برای منکراتی همچون قمار، شراب و بی

ها برحذر داشته کیفری مقرر نکرده است تا فقیهان مجبور نباشند  وامثالهم که ما را درکتابش صریحاً از آن

 ؟!ز جانب خود ضوابطی به مصلحت جوامع وضع نمایندبرای حفظ مصالح اُمت ا

تری وجود  چه بسا دالئل محکم. ها به نظر می رسد دو دلیل برای امتناع ازصدور حکم کیفری در این زمینه

 .داشته باشد

در سرقت، قتل، زنا و تعرض به امنیت جامعه، ضرر و صدمه مستقیم متوجه مردم است و ممکن است ظلم  -۰

ای اعمال نماید، اما در قمار و  ونه خسارتی نبیند، پس الزم است قدرت قانونی جامعه جریمهکننده هیچگ

رعایت حجاب . شراب ضرر مستقیم به خود شخص وارد میشود وخودش کیفرش را بزودی در دنیا می بیند

گر رعایت برای محفوظ ماندن از تعرض ارازل و اوباش است که ا( سوره احزاب ۱۵مطابق آیه )نیز در قرآن 

 .نگردد خود شخص ممکن است آسیب ببیند

 

حجابی در  با سرقت و قتل و زنا و سلب امنیت اجتماعی جز به نیروی قانونی نمیتوان مقابله کرد، اما بی -۲

توانند بجای تنبیه و تعزیر زنان، با نگاه نکردن و بی توجهی و  زمینه عرضه و تقاضا مطرح می شود و مردان می

قماربازی و . سازتراست این دفاعی منصفانه تر، به مراتب مؤثرتر و آخرت. از خود دفاع کنند با قدرت تقوا

خواری نیز عموماً در محافل و مجالس لهو و لعب انجام میشود که در یک جامعه راستین دینی چنین  شراب

وب نمی شود تا مجالسی به ندرت، آن هم در اختفاء تشکیل می شود، که تعرضی آشکار به شعائر دینی محس



ضرورت مقابله وجود داشته باشد، اگر هم همگانی شده باشد، برخورد یک اقلیت مقید به احکام شرع با 

 .اکثریت بی بند و بار نه حاصلی دارد و نه حکمی قرآنی

، دو مقدمه الزم (مال، جان، ناموس ، امنیت)قبل از پرداختن به احکام کیفری قرآن در موضوعات چهارگانه 

 :طرح می نمایدرا م

. اشکال بودن آنان نزد خدا نیست فقدان کیفر برای بیشترمعاصی و اعمال خالف شرع به معنای بی –الف 

گناه ، نقض نظامات تشریعی خالق و از . دنیائی در این امور تفکیک کرد "کیفر"را باید از  "گناه"حساب 

خرت رسیدگی میشود و عوارض آن در بر عهده بندگان است، که به حساب آن در آ "حقوق الهی"جمله 

اما . گیر شخص میگردد نظام علت و معلولی و واکنش ذاتی اعمال به طور طبیعی در دنیا یا آخرت دامن

وضع شده وچون امری مردمی است شکل آن تابع تحوالت مردمی  "حقوق مردم"کیفرهای قرآنی در زمینه 

 .می باشد

مدینه و عمدتاً در یکی دو سال آخررسالت پیامبرکه جامعه اسالمی  احکام کیفری قرآن، تماماً در دوران -ب

ها تقویت گردیده و نظامات تشریعی  شکل گرفته، وضع اقتصادی سامان یافته، تعلیم و تربیت ارائه شده، ایمان

های مائده و بقره و احزاب در  این احکام که عمدتاً در سوره. برای همه مردم تبیین گشته وضع شده است

ای دارد که زیربناها و اساس آن قبال ساخته شده  های پایانی نازل شده، جنبه روبنائی برای جامعه لسا

آیا از مردم متفرق با . وشهروندان مسلمان با شوق و اشتیاق و داوطلبانه قبول هجرت و حکم دین کرده اند

ز مهاجرین و انصارو اصحاب مذهبِ موروثی و سطح معرفت نازل دینی می توان همان انتظاری را داشت که ا

هائی چندان اصراری برای اجرای احکام کیفری،  رفت؟ در آن زمان با چنین زمینه بدر و اُحد در آن دوران می

های  آیا اصرارخشک و خشن در زمان ما از ناحیه بینش. وقتی مفری شرعی برای آن یافت می شد، نبود

 طالبانی قابل توجیه است؟

 :قت آنست که به موارد چهارگانه بپردازیمبا مقدمات فوق اینک و

 

 (حکم سرقت) مال -۰

 :سوره مبارکه مائده مجازات مرد و زن سرقت کننده را به شرح ذیل روشن کرده است ۱۸آیه 



 کِیمٌوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَاالً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَ

و خدا فرادست و . دست مرد و زن دزد را بسزای عملشان، به عنوان عقوبتی پیشگیرانه از جانب خدا، ببرید

 .فرزانه است

به رحمت خویش بر او باز می )اصالح کند، خدا ( با استرداد مال)س هرکس پس از ارتکاب سرقت توبه وپ

 .گردد، که خدا آمرزگاری مهربان است

باشد که عملی خشن  انگیز وموجب انتقاد به اسالم شده است، مسئله بریدن دست می بحث آنچه در روزگار ما

های بسیار  گرچه با محدودیت. و به دور از عواطف و احساسات بشری در جوامع امروزی تلقی می شود

، در قائل شده اند( شرط ۰۵در )ای که فقیهان با اتکاء به روایات و احادیث برای اجرای آن حکم  گسترده

طول تاریخ چهارده قرن گذشته به ندرت این حکم اجرا شده است، با این حال وجود چنین مجازاتی در 

قرآن، به خصوص اصراربرخی حکام شرع در ایران بعد از انقالب برای اجرای آن، حتی به رغم توصیه 

 .مقامات قضائی، موضوع داغ تر و مسئله آفرین تر شده است

کنند چگونه ممکن است خداوند مجازاتی چنین سنگین را، بدون آنکه مشخص  ب میمؤمنین نیز بعضاً تعج

ها، مُچ، آرنج، و یا بازوها باشد، به طورکلی وضع کرده  پنجه: کرده باشد قطع دست باید ازکدام قسمت

تابع در این صورت شکل اجرای آن نه امری الهی و ابدی، بلکه . دهند ؟ فقیهان آن را به سنّت نسبت می!باشد

 .تشخیص و مصلحت اندیشی پیامبر و رهبران دینی پس از ایشان در زمان و مکان مشخصی بوده است

دو بار در داستان یوسف و زلیخا در قرآن آمده است، آنجا که زنان  "قطع ید"نکته دیگر این که مسئله 

سوره یوسف آیات )ریدند درباری عنان اختیار از کف داده و دستان خود را با مشاهده جمال نیکوی یوسف ب

رساند،  را در این مورد با فعل متعدی بیان کرده است که شدت بیشتر را می "قطع ید"قرآن کلمه (. ۱۱و ۱۰

آیا نمی توان گفت همگی از !! آیا واقعا آنها دستان خود را به ناگهان قطع کردند و هیچ احساسی هم نکردند

 ؟!تی از جراحت بردستان آنان باقی ماندو نشانه و عالم "دست برداشتند"خوردن میوه 

اصطالح دست برداشتن یا مانع دست درازی کسی از تجاوزشدن اصطالحی بسیار معمول و متعارف است، 

از انگلستان در قضیه ملی شدن نفت که دست تسلط بریتانیای کبیر را از صنایع نفت ایران  "خلع ید"مثل 

تر مصدق بدون آن که دست کسی را ببرد، دست قدرت انگلستان در نهضت ملی ایران مرحوم دک. کوتاه کرد



های مؤثر روزگار با بیدارساختن مردم ومراجعه به دادگاههای بین المللی  و دربار وابسته به آن را از طریق شیوه

 .قطع کرد

تن زندان گر در زمان نزول قرآن، در جامعه قبیلگی مدینه، با فقدان دولت ونیروی انتظامی و قضائی و نداشا

مجبور بودند برای جلوگیری از تکرار دزدی دست سارقان را ببرند تا مجازات و برای دیگران شناخته شوند، 

های عظیم با هزاران  های میلیاردی توسط کمپانی خارج شده و سرقت "یدی"امروز که کارها از شکل 

ها باشد، عمال روح و محتوای  دست کارمند از طریق کامپیوتر انجام می شود، بدون آن که نیازی به بریدن

ها را پس از محکمه و  حکم الهی با قطع کردن امکانات قانونی و ارجاع کار به خطاکاران تأمین شده و آن

 .مجازات از ادامه سوء استفاده باز می دارند

ل نیز به هر چند موضوع قطع دست و پا از زبان فرعون سه باردر قرآن آمده و کیفر محاربان با خدا و رسو

همین نحو بیان شده است، برای شناخت گستره معنائی این کلمه و مصادیق دیگر آن الزم است معنای دو 

 .دهیم را در کلّ قرآن مورد بررسی قرار می "ید"و  "قطع": کلمه

 

 معنای قطع( الف

اللت بر بریدن بار در قرآن تکرارشده است، به استثنای مواردی اندک، که د ۱۶این کلمه که با مشتقاتش 

 :مثل. ها داللت می کند ها و تفرقه فیزیکی و پاره شدن ظاهری می کند، عموماً بر انواع دیگری از جدائی

  (۲۲و محمد ۲۲بقره )قطع ارتباط خویشاوندی 

  (۲۵عنکبوت )قطع ارتباط طبیعی با جنس مخالف 

 (۲۲ف، اعرا۵۴، انعام۰۱۶بقره)ها در قیامت  قطع ارتباطات اجتماعی و پارتی 

  (۱۱، مؤمنون۵۱، انبیاء۰۶۸و  ۰۶۱اعراف )قطعه قطعه کردن وحدت جامعه 

 (۰۲۲آل عمران)پارچگی دشمن  قطعه قطعه کردن یک 

  (۰۲۰توبه)قطع مسافت با طی طریق 

 (۱۲نمل)قاطع بودن در تصمیم گیری و بریدن کار 

 (۶۱، حجر۸۰، هود۲۲یونس)ای از شب  ای، پاره قطعه 

  (۲۲اعراف)قطع دنباله یک قوم، هالکت یک نسل 



  (۴رعد)قطعات مجاور زمین 

  (۱۱واقعه)قطع شدن میوه درخت 

 ...وغیره 

  

 "يــَد"معنای ( ب

می گویند، اما از آنجائیکه معموال اِعمال قدرت انسان با دست  "ید"درست است که به دست در زبان عربی 

طور استعاره به خداوند  به "ید"به همین دلیل کلمه . ز یافته استنی "قدرت"انجام می شود، این کلمه معنای 

 :مثل. هم، با این که دستی ندارد، نسبت داده شده است

 (هاست دست خدا باالی دست)یداهلل فوق ایدیهم 

 (خیر به دست توست)بیدک الخیر

 (.پادشاهی به دست اوست)بیده الملک 

معرفی کرده ( اولی االیدی واالبصار) "ن دست ها و بصیرت هادارندگا"قرآن حضرت ابراهیم و فرزندانش را 

 .که نیروی اراده و بینش آنان را نشان می دهد

گیری واختیاری برای  نهفته است، تصمیم "ید"و تصمیم نیز در کلمه  "اختیار"عالوه بر معنای قدرت، مفهوم 

 :نگاه کنید به دو مثال زیر. اعمال قدرت

 (.کسی که عقد ازدواج به اختیار اوست)ده عقده النکاح الذی بی...  - ۲۱۲بقره 

 (.خودتان را به دست، اختیار، خود به هالکت نیندازید)والتلقوابایدیکم الی التهلکه ...  -۰۵۱بقره 

  

 (حكم قتل و جراحت)جان  -۲

مکن است آدمی در برابر ظلم و ستم و جرم و جنایتی که علیه او یا وابستگانش انجام میشود، سه حالت م

 :اتخاذ کند



 (.بدی را با بدی بیشترپاسخ دادن)انتقام گیری  –الف 

 (.بدی را منصفانه با بدی مثل آن پاسخ دادن)قصاص  –ب 

 (.بدی را با خوبی پاسخ دادن)عفو و اغماض  –ج 

ین هم اکنون نیز شاهد اِعمال چن. شیوه معمول و متعارف آدمیان در طول تاریخ عموماً بند الف بوده است

و حامیان مدعی حقوق بشر آنان درجنایات  "هولوکاست"ای از ناحیه مظلوم نمایان متمسک به حربه  شیوه

 .و سایر نقاط جهان هستیم "غزه"

سفر خروج، )که برای اولین بار در تورات  "قصاص"قانون . عکس العمل نیکوتر انصاف و قصاص است

که امروز قوانینش را نادیده می گیرند، تصریح می کند  آمده است، همان توراتی( ۲۱تا  ۲۱، جمالت ۲۰فصل

تا با محدود .... که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و

 .کردن مجازات ازانتقام گیری مانع شود

نظر کردن ِ  و صرفعالی ترین شیوه مقابله با جرم و جنایت و مؤثرترین راه اصالح آن، عفو وگذشت است 

 .حتی از مقابله به مثل

و باالخره . قرآن شیوه نخست را به شدت مذمّت و از آن نهی کرده، قصاص یعنی مقابله به مثل را مجاز شمرده

 .عفو و گذشت را مؤکداً توصیه کرده وفضیلت را دراین شیوه شمرده است

تعالیم قرآنی و سنت پیامبرِ رحمت، چنین القاء می های متعصبان ناآگاه از  مخالفان اسالم با توسل به خشونت

گیری است و قانون قصاص را دلیلی بر روحیه سخت گیری  کنند که گویا این شریعت مُبلّغ خشونت و انتقام

های انتقام طلب نیزکم وبیش همین گونه  چنین برداشتی منحصر به ایشان نیست، خودی. کنند تلقی می

ناآگاهان از آیات قصاص در قرآن در ابتدای انقالب، وقتی تابلوی آیه شریفه  تلقی بسیاری از. اندیشند می

را در دیوار ( در قصاص برای شما زندگی است) "ولکم فی القصاص حیوة یا اولی االلباب لعلکم تتقون"

 های مردم بود که حیات جامعه پشت سر محکومان دادگاه انقالب نصب می کردند، القای این اندیشه به توده

 .در گرو اعدام این محکومان است

گردد، اما  گیری تصاعدی نابود و با اکتفا به مقابله به مثل ِ منصفانه حفظ می درست است، حیات جامعه با انتقام

آری قصاص اجازه داده شده است تا هم . رضایت خدا و فضیلت توصیه شده، همواره در عفو و گذشت است

توان با آنان شرعاً مقابله به مثل کرد، و هم افراد متوسط، که  بدانند می حرمت قانون حفظ شود و جنایتکاران



با این حال قرآن هر کجا اجازه . قدرت ایمانی کافی برای عفو ندارند، دچار عقده و سرکش  از دین نگردند

  .به قصاص داده است به دنبال آن توصیه به عفو کرده است

اعدام لغو شده است، برخی طرفداران حقوق بشربه اسالم خرده  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان حکم

گیرند که چرا قانون قصاص را وضع کرده است، آنها توجه ندارند که آزاد گذاشتن آدمی به قصاص، ولی  می

بخش بیشتری است تا قانوناً او را  توصیه مؤکد به عفو، کرامت قائل شدن برای آدمی و تربیت کننده و تکامل

 .صرفنظر کردن ازحق قصاص کنیممجبوربه 

گرایان  دهد تا چه حدّ تصورات تعصب تدبر در آیات مربوط به قصاص و مقابله به مثل در قرآن نشان می

خواهند با حَربه  می( پیروزی در گرو رُعب و وحشت افکندن است) "النصر بالرعب"نظر که با سیاست  تنگ

 .ح ومصلحت زمانه و منطق اسالم استخشونت از جوامع اسالمی دفاع کنند، دور از سال

 :نگاه کنید به برخی آیات در این باب

 وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ  اللقهِ إِنقهُ لَا یُحِبُّ الظقالِمِینَ – ۴۱شوری 

کند، پاداشش با خداست، براستی او ( آشتی)و هرکه گذشت و اصالح . جزای هر بدی، بدی همانند آن است

 .ستمگران را دوست ندارد

 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرینَ – ۰۲۶نحل 

عفو ) ر شکیبائی ورزیدکنید، به اندازه مجازاتی که به شما شده است مقابله کنید؛ اما اگ اگر مجازات می

 .، این شیوه برای شکیبایان بهتراست(کنید

دو آیه فوق به شکل کلی فضیلت عفو را در برخورد با مخالفین مطرح کرده است، دو آیه زیر مشخصاً با ذکر 

 :تر از قصاص را توصیه وتشویق به صرفنظر کردن از قصاص کرده است صریحاً مرحله کامل "قصاص"کلمه 

السِّنق بِالسِّنِّ وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنق النقفْسَ بِالنقفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَاألَنفَ بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَ -۴۱مائده 

 وْلَـئِکَ هُمُ الظقالِمُونَوَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفقارَةٌ لقهُ وَمَن لقمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُ

، چشم در برابر چشم، بینی در برابر (قصاص کنید)در تورات بر یهودیان مقرّر داشتیم که جان را در برابرجان 

اما هر کس از قصاص . دارد( همانند)بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، و هر زخمی قصاص 



قصاص، نه زیاده )اوست، و هرکس طبق قانونی که خدا نازل کرده ( گناهان)ای برای  صرفنظر کند، کفاره

 حکم نکند، چنین اشخاصی ستمگرند( روی

نثَ  بِاألُنثَ  یَا أَیُّهَا القذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَ  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألُ -۰۲۸و ۰۲۵بقره 

وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى نْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ فَمَ

 بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

 تَتققُونَ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ األَلْبَابِ لَعَلقکُمْ

آزاد در برابر آزاد، . قصاص در مورد کشته شدگان بر شما مقرر گردید( حق)ای کسانی که ایمان آورده اید، 

ای شناخت یا تعقیب و  از آنجائی که در نظام قبیله. )اسیردر برابر اسیر، زن در برابر زن، و مرد در برابرمرد

عی قبیله هویت شخصی را در خود هضم و با تعصب از تحویل گرفتن قاتل میسّر نبود، از طرفی هویت جم

، و آنکه حق قصاص از خون (کرد، در این حالت قصاص از قبیله مطرح شده است نه فرد قاتل قاتل دفاع می

. اش بر او بخشوده شود، او نیز شایسته است خوبی را پیروی کرده و خونبهائی به نیکوئی بپردازد برادر دینی

بعد از آن ( از وابستگان مقتول)یف و رحمتی است از جانب پروردگارتان و هر کس تخف( اجازه عفو)این

 .تجاوز کند، عذابی دردناک در انتظار دارد( گذشت)

 .برای شما زندگی است، باشد تا پرهیزکار شوید( اکتفا به مقابله به مثل)ای خردمندان، در قصاص 

  

 (حكم زِنا و فحشاء)ناموس  -۳

برخی نشریات وطنی را بخوانید، کمتر روزی است که خبری ازقتل دختر یا زنی  "دثحوا"شما اگر صفحه 

این تازه مواردی است که گزارش !... توسط پدر، برادر، نامزد یا همسرش در ارتباط با مسائل ناموسی نبینید

هائی  تترچه جنای داند در گوشه کنار مملکت و شهرهای کوچک خدا می. رسد شود و به اطالع مردم می می

 .به عنوان غیرت دینی و حفظ عفت عمومی انجام می شود

اعتنای به  های خودسری است که در برخی شهرها به نیّت مبارزه با مفاسد اجتماعی و بی از آن بدتر، گروه

های مُهلکی به  پردازند وجنایت ها می قانون و نظامات حقوقی، به شکار زنان مشکوک به خودفروشی درخیابان

های متعصبانه منحصر به وطنمان نیست، شدید  گری این افراط. دهند خود یا فتوای آمرانشان انجام میتشخیص 

 .شنوید خوانید و می تر از آنرا در پاکستان و افغانستان و برخی جوامع به ظاهر اسالمی می



ه مبنای قرآنی های جاهالنه که عمدتاً در پوشش حفظ محرمات دینی انجام می شود، هیچگون ورزی این غیرت

قائل شده یکصد ضربه شالق  "زنا"قرآن حداکثر کیفری که برای . باشد ندارد و به هیچ حکم الهی مستند نمی

است، آنهم در صورتی که در منظر و مرآی عمومی یعنی پارک و خیابان انجام شده، به گونه ای که چهار 

سد معموال در خَفا و خلوت و به دور از چشم از آنجائی که این گونه مفا. شاهد بر آن گواهی داده باشند

  !گیرد، اجرای چنین حکمی عمال نزدیک به محال است دیگران صورت می

های خودسرضابطه چهارشاهد رعایت می گردد؟ در حالی که به نصّ قرآن  های محفلی گروه آیا در قتل

چهار شاهد نداشته باشند، حتی اگر دامن وارد می کنند، در صورتی که  کسانی که چنین اتهامی بر زنان پاک

آیه دوم )گردد  سه شاهد هم باشند، هشتاد ضربه تازیانه خواهند خورد و مادام العمر شهادتشان پذیرفته نمی

 (.سوره نور

های معمول، چنین نیست که فحشای علنی در مجامع عمومی  رغم بی بند و باری در کشورهای غربی نیز به

حساب می آید، قانون شدیداً با چنین مواردی برخورد می کند  آزادترین کشورها به آزاد باشد، در آمریکا که

به نظر نمی رسد جریمه نقدی و تحمل زندان و محرومیت از . کنند و شخص خاطی را دستگیر و زندانی می

ندارد  ای بیشتردوام تراز تنبیه با تازیانه که هرچند دردناک است، اما ده دقیقه بعضی حقوق اجتماعی سبک

 .باشد

 

ترین راه  ترین و عملی در هرحال درزمان نزول قرآن زندان و چنان تدابیر تنبیهی موجود نبود و تازیانه ساده

گردد، با  اگر نتایج آماری نشان دهد که مقصود شارع در این دوران به این شیوه تأمین نمی. شد محسوب می

 .تری با محتوای حکم مطرح کرد ان شکل مناسباجتهاد عالمان آگاه به مسائل اجتماعی چه بسا بتو

 :دهیم سوره نور را مورد توجه قرار می ۲، آیه "زنا"تر حکم  برای شناخت دقیق

إِن کُنتُمْ  لقهِالزقانِیَةُ وَالزقانِی فَاجْلِدُوا کُلق وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ ال – ۲تا  ۴نور 

 تُؤْمِنُونَ بِاللقهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ

 نِینَکَ عَلَ  الْمُؤْمِالزقانِی لَا یَنکِحُ إلقا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزقانِیَةُ لَا یَنکِحُهَا إِلقا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذَلِ

لُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِکَ وَالقذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَ

 هُمُ الْفَاسِقُونَ

کم، اگر براستی به خدا و روز واپسین باور زن و مرد زنا کار را، هرکدام صد تازیانه بزنید و در اجرای این ح



 .دارید، دستخوش رأفت نشوید و باید گروهی از مؤمنان در اجرای حکم حضور یابند

و زن زناکار نیز سزاواراست ( یا نمی کند)مرد زناکار سزاوار است جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نکند 

 .اح برمؤمنان تحریم شده استکه جز با مرد زناکار یا مشرک همسری نکند واین نک

کسانی که زنان پاکدامن را متهم کنند و چهار گواه نیاورند، آنها را هشتاد تازیانه کیفر دهید و هرگز گواهی 

مگرکسانی کهپس از آن توبه کنند و به اصالح بپردازند . نپذیرید و اینانند که منحرفند( در هیچ امری)آنان را 

 .یر مهربان استکه در این صورت خدا توبه پذ

حضور تعدادی از مؤمنین در اجرای حکم، که ممکن است در این زمانه به نوعی تسری خشونت تلقی شود، 

به نظر مفسرین برای مراقبت ازاجرای صحیح قانون است تا مبادا بیش از حد تعیین شده مجازات گردد و یا با 

 .اعمال نظر مقامات اجرای حکم نادیده گرفته شود

در تفسیر )عمل زنا به تعبیر مرحوم طالقانی . توصیه شده در آیه مذکور در مورد زناکاران است شدت عمل

دارد، یعنی تکرار عمل و روسپیگری مورد  "زناکار، زناکاری"داللت بر تلبس و ثبات صفت ( پرتوی از قرآن

گردد  سوره نساء می ۰۱ها ممکن است رُخ دهد، مشمول آیه  نظر است وگرنه فحشای اتفاقی که در خانواده

با تنبه طرفین، سرد شدن عشق و عالقه، )که بجای تازیانه، نگهداری دائمی زناکار در خانه توصیه شده تا 

 .خداوند راهی پیش پای آنها بگذارد...( ازدواج یکی از دو طرف و

یْهِنق أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنق فِی الْبُیُوتِ وَالالقتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَ -۰۱نساء 

 حَتق َ یَتَوَفقاهُنق الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنق سَبِیالً

شرمی زد، از چهار تن از نزدیکان خود بر آنها گواهی بخواهید، اگر گواهی  از زنان شما هر که دست به بی

 .ها نگاه دارید تا خدا راهی برای آنها بگشاید العمر آنها را در خانهدادند مادام 

ها نگهدارید، ناظر به محدود کردن و مراقبت و اصالح آنهاست، نه  آنها را درون خانه": به نظر مرحوم طالقانی

رای بازداشت دارد ، ب. ، چه در اسالم محکومیت زندانی ندارد"فاحبسوهن، فاسجنوهن"جدا و زندانی کردن

 "....منع فرارو توطئه و

 

 

 



 (حكم محاربه و افساد)امنيت  -۴

سرقت مال، سلب جان وتعرض به ناموس، معموال در ارتباطی دوجانبه اتفاق می : احکام سه گانه قبلی در باره

بنابراین . گیرد گسترده تر از این سه مورد، سلب امنیت جامعه است که آثار آن دامن همه مردم را می. افتد

 .تری برای آن وضع شده است حسب نوع عمل، مجازات سنگینبر

تواند به  بشر چگونه می. است "محاربه با خدا و رسول و فساد در زمین"ها  عنوان قرآنی این دسته از مجازات

برود؟ جنگ با رسولی که به رحلت و رحمت ایزدی پیوسته امروز چه موردی دارد؟ و باالخره !! جنگ با خدا

 تواند داشته باشد؟ ن چه مصداق معینی در روزگار ما میفساد در زمی

سرقت مسلحانه، راهزنی و نا اَمن ساختن جاده ها، چاقوکشی و تعرض به : مفسرین گذشته مصادیقی همچون

های سیاسی دینی نیز از این فراتر رفته، اقدام  برخی قدرت. اند جان و نوامیس مردم و امثالهم را مطرح کرده

، توطئه، تبلیغ به (مسلحانه و مخملی؟)، براندازی (و در واقع به خطر افتادن سلطه خودشان)شورعلیه امنیت ک

( ها در قرآن نیامده است که البته ذکر صریحی از آن)نفع بیگانگان و جاسوسی را از مصادیق این حکم 

از پیش پای خود محارب، مفسد فی االرض و باغی، موانع مزاحم را : های اند و با چماق و برچسب شمرده

 .اند برداشته

 

 .ها و سلب امنیت مردم و موارد مشابهی را اضافه کرد به مصادیق فوق در این زمان می توان بمب گذاری

 

شان به  اما جرم سیاسی، که در زمان ما مطرح شده وبراساس آن مخالفین را بخاطرعقاید و نظریات سیاسی

م پایه قرآنی نداشته، استنباط فقیهان از برخی روایات های بلند مدت محکوم می کنند، هیچکدا زندان

پیامبر مکرم اسالم و حضرت علی نیز تا جائی که . واحادیثی است که مورد مناقشه و اختالف علما می باشد

مخالفان دست به اسلحه نبرده و سلب امنیت مردم نکرده بودند، آزادی کامل آنها را در مخالفت سیاسی 

اوند درباره منافقانی که در حضور رسول اظهار اطاعت از فرامین او در باره جنگ می خد. کردند رعایت می

کردند،  آمیز می توطئه( شبانه در بیتی جمع شدن)کردند، اما در پنهانی خالف نظریات اورا تبلیغ کرده و بیتوته 

د بگذار، با آنان درگیر ایشان را آزا( مادام کهعمال مانع مسلمانان نشده اند)به رسول خود توصیه کرده است

 (.۸۰نساء) مشو و به خدا توکل کن 



های اعتقادی مردم یعنی  کفر ورزیدن ودرافتادن با پایه "محاربه با خدا و رسول"رسد که عنوان  چنین بنظر می

هم زدن تعادل وصلح و آرامش وهمزیستی  ، به"فساد فی االرض"جنگ مذهبی راه انداختن باشد و عنوان 

 (.واهلل اعلم)ز مردم و تبه کاری و خون ریزی باشد مسالمت آمی

یعنی پیکاردر دین و  "قتال فی الدین و اخراج اهله"مشابه این مضمون را قرآن در آیات دیگری با عنوان 

آواره ساختن مردم از شهر و دیار بیان کرده است که یکی ازمصادیق روشن امروزی آن آواره ساختن ملت 

 .با اسالم جلوه می باشد مظلوم فلسطین و ضدّیت

سوره مائده را که تنها آیه مربوط به این امر است مورد بررسی قرار می  ۱۴و  ۱۱با مقدمات فوق ابتدا آیات 

 :دهیم

أَوْ تُقَطقعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم  اْإِنقمَا جَزَاء القذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی األَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتقلُواْ أَوْ یُصَلقبُو

  مِّنْ خِالفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ األَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

 رٌ رَّحِیمٌإِالق القذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنق اللّهَ غَفُو

کوشند، جزاین  در سرزمین خود به تبهکاری می( باسلب امنیت)جنگند و  کیفر آنها که با خدا و رسول می

از یک دست و یک پای آنان در ( بخشی)کشته شده یا به دار آویخته شوند یا ( بسته به میزان جرم)نیست که 

رسوائی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی این . جهت مخالف بریده شود و یا از آن سرزمین تبعید گردند

 .بزرگ خواهند داشت

 .پس بدانید که خدا آمرزگاری مهربان است. مگر کسانی که قبل از دستگیری توبه کنند

همین که . آیات فوق به روشنی چهار نوع کیفر را، بر حسب شرایط و نوع جرم و جنایت، تعیین کرده است 

باز گذاشته و تعیین مجازات را در چارچوب حاالت بیان شده، به تشخیص و شارع اسالم دست قوّه قضائیه را 

تواند تابع مصلحت  مصلحت اندیشی قضات واگذارکرده است، نشان میدهد شکل اجرای احکام تا کجا می

 .جوامع باشد

 :این چهار کیفر به ترتیب شدت عمل به قرار زیر است

  اعدام -۰

 به دار آویخته شدن -۲



 (پنجه ها)قطع قسمتی از دست وپا  -۱

 تبعید از سرزمین -۴

ای  در جامعه قبیله. ردیف سوم کیفر فوق ممکن است از جهاتی مغایر موازین حقوق بشر در روزگار ما بیاید

ترین راه برای مقابله با چنین  چهاده قرن قبل، در شرایطی که پلیس و زندانی وجود نداشته است، شاید ساده

، برای شناسائی یا جلوگیری از تکرار عمل، و قطع (همچون مجازات سرقت)انی قطع پنجه دست جنایت کار

این نقش . برای دشوار کردن تحرک و رفت و آمد مجرم بوده است( در جهت معکوس دست)پنجه پا 

ی برای علمای دین در زمانه ماست که با وجود امکان نگهداری در زندان، ببینند کدام شیوه با شرایط اجتماع

 .تحقق منظور شارع مؤثرتراست

  

 (حقـوق زنـان)احـكام اجتمـاعى قـرآن 

 قوام بودن مرد بر زن

مفسران قوّامیت را به معنای سرپرستی و . کند سوره نساء از قوام بودن مردان بر زنان حکایت می ۱۴آیه 

دساالری و تجویز تسلط مردان اند و تلقی بسیاری از مردان از آیه مذکور نوعی مر مدیریت امورتفسیر کرده

  .درهمه امور زندگی است

کند که در زمان نزول  اوال آیه فوق شکل حکمی ندارد، بلکه سخن از واقعیتی تاریخی در جوامع بشری می

و شاید برخی استعدادها )این آیات ناشی از دو دلیل بوده است؛ اول برتری نسبی مردان ازنظر توانائی جسمی 

دوم، دخل و (. بما فضل اهلل بعضهم علی بعض)در حفاظت از کانون خانواده ( رتباط داشتهکه به مدیریت ا

  (.وبما انفقوا من اموالهم)خرج زندگی 

کنند اگر شرایط اجتماعی به هر دلیلی تغییر کرده باشد، یعنی قانون نقش حفاظت را عهده دار  مردم سئوال می

صرفنظر ازغلط یا درست بودن این )ندگی شریک شده باشند شده و زنان نیز دوشادوش مردان در مخارج ز

آیا با وجود منتفی یا سست شدن دالئل تاریخی حکم ( کار و عدم انطباق وضعیت موجود با طبیعت زن

؟ وقتی واقعیت های زندگی امروزعوض شده باشد، چگونه برخی !مذکور، باز هم چنین قوامیتی واقعیت دارد

که حمل و شیردهی نوزاد و اداره خانه و فرزندان را بر دوش گرفته و کار بیرون  مردان انتظار دارند همسری

 ؟!هم میکند ، بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود



 

 !مسئله کتک زدن زن

توسط شوهر، به اسالم و  "زدن زن"رسد در هیچ موضوعی مربوط به حقوق زنان، به اندازه مسئله  به نظر نمی

گویند درست است که حتی در کشورهای پیشرفته اروپائی و امریکا، هنوز هم  می !باشد قرآن حمله شده

زنند، اما این مسئله امری  دهند و کتک می مردان به اتکاء قدرت بیشتر، در بسیاری موارد زنان را آزار می

بعیضی را توان باور کرد خالق انسانها که زن و مرد را یکسان آفریده، چنین ظلم و ت بشری است، چگونه می

مجاز شمرده باشد؟ بنابراین یا قرآن کتابی بشری است، که تمایالت و عاداتِ اعراب و فرهنگ زمانه خود را 

 .است دهد، یا در آن تحریف و دخل و تصرفی به عمل آمده بازتاب می

را  شگفت اینکه اکثریت منتقدین، نه خود به قرآن مراجعه کرده و ترجمه ساده و زمینه و علت این حکم

آن و حکمتی که در حقوق متقابله زن و شوهر ( context)اند، و نه به شرایط زمانی مکانی  بررسی کرده

نه تنها ناباوران به حقانیت اسالم، که موج تبلیغات علیه این آئین را تقویت و . اند مورد نظر بوده، توجه داشته

با اتکاء به انتظارات زمانه و نظامات حقوقیِ  کنند، بلکه برخی مسلمانان تحصیلکرده و آزاده نیز تشدید می

معنای قابل پذیرشی از آیه مورد نظر ( ضَرَبَ)کوشند با ارائه ترجمه دیگری برای فعل زدن  جوامع مدرن، می

 .کنند عرضه نمایند و به این ترتیب ناخواسته تحریفی در کتاب الهی وارد می

ه نساء ، هر چند به عنوان آخرین حربه پس از طی مراحل سور ۱۴در آیه ( زدن) "ضرب "از طرفی ذکر کلمه 

مقدماتی، آنهم در شرایط کامال ویژه توصیه شده است، دستاویزی برای برخی مردان خشونت طلب به وجود 

ای همسران خود  بر سر مسائل پیش پا افتاده( نه تنها امور ناموسی)آورده است تا در اختالفات عادی زندگی 

 .بنابراین ضروری است این حکم مورد بررسی قرار گیرد. بگیرند را به ضرب و شتم

رسد خطای عمومی در منطبق شمردن عملکرد پیروان یک آئین با اصل و اساس آن، و به حساب  به نظر می

اسالم گذاشتن آنچه برخی مردان مسلمان در طول تاریخ با اتکاء به خُلق و خوى بشرى و مردساالری، با زنان 

اند، عامل مهم  در این سوء تفاهم بوده و در نتیجه چنین تصور شده است که این رفتارها ریشه در  خود کرده

هاى فقه  و فرهنگ  و تدبر  داورى  در حال  که مراجعه مستقیم و مستقل از پیش. هاى قرآن  دارد آموزه

 .حکم  باشدتواند رهگشای شناخت فلسفه و حکمت صدور چنان  ، می(قرآن)تحقیقی  در خود متنِ 



 .شود باشد یادآور م  سوره نساء که بیانگر چنین حکم  م  ۱۴ذیالً برخ  نکات را درباره آیه 

  

 ؟!قاعده يا استثناء

آیه مورد نظر مطلقاً مربوط به عموم زنان و توده غالب آنان در جامعه نیست تا کسی آن را توهینی به جنس 

دمربوط به زنانی است که در غیاب شوهر، در آنچه خداوند بلکه سیاق آیات نشان می ده! زن تلقی نماید

 .کنند حفاظت از آن را بر زنان مقرر کرده، یعنی حفظ ناموس و اموال مشترک، خیانت می

 :ترجمه متن آیه چنین است که

سازد که  ، آشکار می ۰  "زنان شایسته در غیاب مرد، نگهدار چیزی هستند که خداوند آن را حفظ کرده"

را ( والالتی تخافون نشوزهن) "نگرانی از نافرمانی"کدام دسته از زنان مورد خطاب هستند و دنباله آن که 

نه مسائل روزمره )است، موضوع نافرمانی را، که در زمینه ناموس و حقوق متقابله جنسی  مطرح ساخته

 .دهد است، نشان می(زندگی

دار زندگی زن از نظر خوراک و پوشاک و پناهگاه و سایر  توضیح آنکه در نظام خانوادگی اسالم، مرد عهده

ای برای تأمین مخارج زندگی، حتی کار در خانه ندارد  باشد و زن هیچگونه وظیفه نیازهای اساسی زندگی می

از . زند خود،در صورت طالق، حق مطالبه مزد دارددهد، حتی شیر دادن فر و برای خدماتی که انجام می

تواند یک طرفه و بدون تکلیف متقابله باشد، زن نیز در نظام حقوقی اسالم موظف  آنجائی که هیچ حقی نمی

است ( امور جنسی)کند، در آنچه مربوط به روابط زناشوئی  است در ازای خدماتی که از شوهر دریافت می

بوده، نامحرمی را به خود نپذیرد و با دیگری ارتباطی نامشروع، در هر سطحی، نسبت به شوهر خود وفادار 

در این زمینه حاصل گردد، طبیعی است که شرع یا ( نُشوزی)در این صورت اگر بیم خیانتی . برقرار نکند

 .توانند ساکت بمانند عرف نمی

 

 سلسله مراتب اجراى حكم

واده از دستبرد دزدان ناموس، و عزت نفس آدمی اجازه غیرت مرد نسبت به همسر خود، غریزه حفظ خان

به همین دلیل است که در . دهد شاهد بی تفاوتِ تجاوز به حریم خصوصی خود، یا فساد درونی آن باشد نمی



اند و هنوز هم در مناطقی که قدرت دولتی بر قدرت  طول تاریخ مردان همواره خیانت همسر را با خون شسته

شنویم و در شهرهائی که ترس از قانون و  نداخته است، همچنان اخباری از این نوع را میفردی مردان سایه نی

گاه  هائی از خودکشی مرد پس از کشتن زن و معشوق او را گه کیفر دستگاه قضائی مستولی است، نمونه

 .خوانیم می

 

ای زن کوچکترین حقی در است که بر ای با نظام قبیلگی و در میان مردانی نازل شده سوره در جامعه ۱۴آیه 

در . شناختند های زندگی، قائل نبودند و اصوالً راهی برای ادب کردن، غیر از زدن، نمی هیچ یک از زمینه

چنین شرایطی، آیه فوق، نه در توصیه و تجویز زدن زنان، بلکه در توقف و تعطیل آن و در پیش گرفتن شیوه 

ضوعات عادى سلیقه ای روزمره و اختالفات و مشاجرات آن هم نه در مو. تربیتی تدریجی نازل شده است

 .مربوط به زندگی مادى، بلکه در موضوع حفظ ناموس و روابط زناشوئ 

توصیه کرده است، شامل سه مرحله و با ( باشد که کامالً نادر و استثناء م )ترتیب  که قرآن در چنین مواردى 

 :باشد استفاده از سه زمینه و توان مؤثر به شرح ذیل می

با ذکر عواقب اخروی یا آثار منفی در میان )گرفتن شیوه پند و اندرز  ، در پیش(به کارگیری توان عقلی) -۰

 (.اعضای خانواده و فامیل و جامعه

البته در صورتیکه ردیف اول مؤثر واقع )، ترک موّقت روابط زناشوئی در بستر (کارگیری توان جنسی به) -۲

 (.مان الزمنشود، آن هم پس از مدت ز

 ۲ .، ممانعت از ادامه ارتباط نامشروع و خیانتی که در شرف وقوع است(به کارگیری توان جسمی) -۱

است، دو طرفه بوده و در یک  همانطور که گفته شد، حقوقی که خداوند برای زن و شوهر مقرر کرده

به طوری که اگر اجزائی از آن تغییر کرد، عادالنه بودن آن زیر . دهد معنا می( Package)مجموعه هماهنگ 

در شرایط ویژه ) "زدن زن"مثالً احکام مربوط به مهریه، ارث زن، قوام بودن مرد و همچنین . رود سئوال می

آور و  ده را به عهده داشته و تنها نان، مربوط به جوامع و شرایطی است که مرد وظیفه ادارة مادی خانوا(خود

که نقش نان آوری )در چنان شرایطی، البته نصفه بودن ارث زن . نگهبان و نظام دهنده خانواده بوده است

اما در روزگاری که وضعیت جوامع تغییر کرده و زنان دوش به دوش . و بقیه روابط، قابل توجیه است( نداشته

ب درآمد مشارکت می کنند و نقشی مساوی در بنای زندگی مادی ایفا می مردان در تالش برای معاش و کس

های خشن زندگی و دور ساختنشان از کانون گرم خانواده  نمایند، صرفنظر از اینکه آیا کشاندن زنان به محیط



تری  و فرستادن فرزندان به مراکز نگهداری کودکان مصلحت و مفید به حال جوامع بوده و یا ضررهای سنگین

توان گفت در چنین شرایطی چه بسا خدا هم راضی نباشد و  است، حداقل می به خودشان و به جامعه وارد شده

عادالنه نداند ارث زن نصف مرد باشد و شوهری که نه مهریه داده، نه خرجی داده و نه حمایت و دفاعی کرده 

 !فتن از خانه را هم به زنش ندهداست، کامجوئی از زن را حق شرعی و مسلم خود بدانــد و اجازه بیرون ر

اصوالً قضاوت درباره یک حکم دین  و ارزیابـ  میزان کاربرد آن خارج از مجموعه و سیستم حقوقی متقابل 

 .کاری غیر منطقی است

 

 :خالصه کالم

 :مطالب گفته شده را شاید بتوان در چند جمله زیر خالصه کرد

( نشوز)ر شرایط ویژه سرکشی در امر زناشوئی و روابط جنسی موضوع زدن زن، استثنائی بسیار نادر، د -۰

 .است

هاى خانوادگ  و مهار  حکم مورد نظر، برای از میان برداشتن برخوردهای خشن و خونین در مورد خیانت -۲

 .و محدود کردن آن آمده است، نه توصیه و تشویق به زدن

بند نبودن مرد به وظائف  دهد و در صورت پاى این قوانین در چارچوب حقوق و وظائف طرفینی معنا می -۱

 .گردد معنا می خود بی

 هدف از تعیین این احکام، پیشگیری و درمان قبل از وقوع است، نه مجازات و اجرای احکام -۴

  

 ؟!مسئله چند همسرى

وجه به در این صورت با ت! آیا واقعاً اسالم اجازه داده است مردان تا چهار همسر برای خود اختیار کنند؟

 !همسر خواهند ماند ای بی تساوی نسبی تعداد زنان و مردان، مسلماً عده

همسری بوده و  طلب در تک  آیا خداوند حکیم در کتاب هدایتش، نگرانِ ارضاء نشدن برخی مردان زیاده

 ای دیگر است؟ خواسته است دل آنان را با این جواز راضی کند یا قضیه به گونه

 

خن از چند همسری رفته است و اجازه ازدواج با چهار زن نیز داده شده است، ولی درست است، در قرآن س



آیا اگر پزشک جراحی برای جلوگیری از سرایت ! باید دید در چه شرایطی، با چه کسانی و برای چه منظوری

 ؟شود یا خدمت عفونت به اندام بیمار به قطع عضوی از اعضاء او اقدام کند، عمل او خیانت محسوب می

 

مطرح شده است که آن را مورد تدّبر قرار  ۱و  ۲، آیات "نساء"مسئله چند همسری در همان آغاز سوره 

 .دهیم می

 

 :شویم اى را به عنوان مقدمه یادآور می چند نکته

 .موضوع آیات، حل مسئله سرپرستی یتیمان است، نه حل مشکل جنسی مردان زیاده طلب -۱

ده جامعه قبیلگی معاصر ظهور اسالم، در فقدان دولت مرکزی و توضیح آنکه یکی از معضالت پیچی

خانه و امثالهم، موضوع اداره زندگی زنان بیوه و  سازمانهای حمایت کننده اجتماعی، همچون پرورشگاه، یتیم

دادند و اداره زندگی این یتیمان در روزگار  ها از دست می فرزندانی بوده است که سرپرست خود را در جنگ

 ۱ .رفته است ترین وظیفه اجتماعی به شمار می جهل، نیاز فوری جامعه و مبرمفقر و 

 

های قرآن،  که در دوران مدینه، یعنی سالهای سخت دفاع و شهادت نازل شده، در بین سوره "نساء"سوره  -۲

  :و صریحاً مسلمانان را فرمان داده است ۴ را بر مسئله یتیمان مبذول داشته بیشترین تمرکز و تأکید

 ۱ (.تَقُومُواْ لِلْیَتَامَ  بِالْقِسْطِ)"به خاطر برقراری عدالت به نفع یتیمان قیام کنید"

میان یتیمان، دقیقاً بر اهمیت اداره زندگی ( قسط) "عدالت اقتصادی"این سوره بر موضوع  ۱و  ۲تأکید آیات 

 آنان نظر دارد

 

 :کند آیه دوم سوره نساء بحث را چنین آغاز می -۳

 (.ا کَبِیرًاوَالَهُمْ وَالَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِیثَ بِالطقیِّبِ وَالَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَ  أَمْوَالِکُمْ إِنقهُ کَانَ حُوبًوَآتُواْ الْیَتَامَ  أَمْ)

، اشیاء مرغوب آنها را با چیزهای (با مرگ پدرشان آن را تصاحب نکنید)دارائی یتیمان را به خودشان بدهید "

و اموال آنها را به سوی اموال خودتان ( با تغییر وتبدیل میراث کاله سر آنها نگذارید)د نامرغوب جابجا نکنی

  "که نزد خدا این کارها گناهی بس بزرگ است( با اختالط مالی و شراکت آن را حیف و میل نکنید)نکشید 

 

ا میراث کودکانی کنید، یک سره سخن از حقوق یتیمان است و هشدار از اینکه مباد همانطور که مالحظه می



دقیقاً و بالفاصله پس از این آیه است که اضافه . را که قدرت دفاع از حقوق خود ندارند را تصاحب نمائید

 :کند می

تُمْ أَالق تَعْدِلُواْ إِنْ خِفْوَإِنْ خِفْتُمْ أَالق تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَ  فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَ  وَثُالَثَ وَرُبَاعَ فَ)

 (فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَ  أَالق تَعُولُواْ

که  با زنانی( توانید می)توانید درباره یتیمان عدالت را برقرار کنید، پس  اگر نگران شدید از اینکه نمی"

توانید عدالت کنید،  پس اگر ترسیدید که نمی. اتا و چهارت کنید؛ دو تا، سه( ازدواج)خوشایند شماست، نکاح 

 ."این شیوه نزدیکتر است به اینکه کجروی نکنید. پس به یکی اکتفا نمائید، یا آنچه در اختیارتان است

 

ممکن است با خواندن آیه فوق این سئوال به ذهن شما خطور کند که چه ضرورتی داشته است برای  -۴

و آیا ! حتماً با آنها ازدواج صورت بگیرد؟ و آنهم تا چهار همسر( ن یتیممادران و دخترا)حفظ حقوق زنان 

  آفریده است؟ خود این مسئله، مسائل جدیدی را نمی

های زمان نزول حکم و قضاوتی ایده آلیستی و  البته این سخن به ظاهر بسیار منطقی است، ولی دور از واقعیت

 .نگر است مطلق

نشینی  کند، اما در چهارده قرن پیش، به عرب باده ن حکمی منطقی جلوه نمیمسلّم است که در روزگار ما چنی

کرد و از شنیدن این خبر که همسرش دختری به دنیا آورده است،  که تا دیروز دختر خود را در خاک می

گرفت،چگونه ممکن بود گفته شود همسر بیوه و فرزندان یتیم کسی را که در  خشم و ننگ وجودش را فرا می

 کشته شده است نگهدارى کند؟جنگ 

چگونه ممکن بود در جامعه به سختی فقیر و گرسنه عربستان به کسی تحمیل کرد که مسئولیت سیر کردن 

اى مثبت برای تشویق و تحریک به این امر  جز آنکه انگیزه! ... شکم بازماندگان فالن خانواده را بپذیرد؟

 .رددایجادشود و در ازاى این تکلیف حقی هم معیّن گ

 

تر و بی  مسلّم است که حل مشکل زنان بیوه و فرزندان یتیم آنان، اگر بدون ازدواج امکان پذیر بود ، ساده

شد، و به همین دلیل هم در آیه قبل اجرای عدالت میان یتیمان، یعنی تأمین زندگی آنان را بدون  دردسرتر می

های جوامع بشری از بندگان  با وقوف به واقعیتامّا از آنجائی که خداوند . مسئله ازدواج مطرح کرده است

( بالعوض)آلیستی ندارد، اضافه کرده است که اگر بیم داشتید که تمایلی ندارید زندگی آنان را انتظار ایده

با همه عوارض )ای ناگزیر  به عنوان نسخه( به عنوان ضرورتی موقت و مقطعی)اداره نمائید، در این صورت 



 !دواج کنیدبا آنان از( جانبی آن

  

 (يهوديان و مسيحيان)ازدواج با اهل کتاب 

فقیهان . دامن از اهل کتاب را صادر کرده است آیه پنجم سوره مائده صریحاً حکم آزادی ازدواج با زنان پاک

مسلمان البته این حکم را در مورد مردان بالاشکال می دانند، اما این قلم نشنیده است فقیهی فتوای ازدواج زن 

ظاهرا چنین استدالل می کنند که در حالت دوم احتمال گرایش . ان با مردی از اهل کتاب را داده باشدمسلم

  .زن مسلمان و فرزندانش به شریعت غیراسالمی بیشتر است و این خالف مصلحت امت اسالمی می باشد

آوری و نیروی دفاعی  نان اگر در روزگار قدیم با سلطه مردان بر خانواده و مردساالری تاریخی، که مبتنی بر

عالوه برآن، کمتر کسی . مرد بود، این امر واضح می نمود، اینک چنین تفاوتی به شدت تخفیف یافته است

در این . است که نقش مؤثرتر مادران در تربیت فرزندان و طوالنی تر بودن این مدت را قبول نداشته باشد

 اسالمی پیدا می کنند؟صورت چگونه می توان مدعی شد فرزندان گرایش غیر

می گویند ظاهرِ آیهِ سوره مائده این جواز را فقط به مردان داده است و اگر الزم بود همچون آیه دهم سوره 

اما می دانیم در روزگار . ممتحنه، که حرمت ازدواج با مشرکان را در هر دو حالت بیان کرده ذکر می کرد،

( همچون موارد مشابه)بنابراین! زنان به خواستگاری مردان بروند گذشته، و امروز نیز، رسم نبوده و نیست که

در هر حال جا دارد این موضوع نیز به خصوص . طبیعی می باشد که فقط به مردان چنین توصیه ای شده باشد

در این روزگار که میلیوها مسلمام به کشورهای غربی مسیحی مهاجرت کرده اند، و به فراوانی چنین مواردی 

  .آید، مورد اجتهاد علمای مترقی اسالمی قرار گیرد پیش می

 

 مناسبـات قـوانيـن شـرعی با قوانيـن عُـرفی

شد، تعارض چندانی میان حاکمان،  در قرون گذشته که جوامع اسالمی از نظر سیاسی با نظام خالفت اداره می

طرفین در تعامل و توافق با . آمد بودن داشتند، با عالمان دین به وجود نمی "خلیفه رسول خدا"که ادعای 

نه تنها در . شدند کوب میکردند و مخالفان جدی هم همواره سر یکدیگر، شکل ظاهری دین را حفظ می

دوران خلفای اموی وعباسی و امپراطور عثمانی، بلکه تا همین اواخر در دوران صفویه و قاجار نیز پیوند 



تنگاتنگ دستگاه سیاسی با دستگاه دینی و یکسان بودن تلقی مردم از دین و ایمان، تعارضی برای احکام 

 .آورد شرعی به وجود نمی

وری عثمانی و تجزیه جهان اسالم به کشورهای متفرق، وبا اقتباس نظام پارلمانی پس از فروپاشی امپراط

مجریه، مقننه، و قضائیه، در بخش عظیمی از کشورهای اسالمی، عمال : ازغرب و تفکیک قوای سه گانه

 .تفکیکی رسمی میان قوانین شریعت با قوانین مدنی مطرح شد

روطه در دوران قاجار، دقیقاً نفی اتحاد ِ استبداد حکومتی با ارتجاع مبارزات مردم ایران برای استقرار نظام مش

در میان روحانیون . مذهبی، و مطالبه عدالت، یعنی استقالل دستگاه قضائیه و تشکیل مجلس مستقل مردمی بود

 "سید کاظم یزدی"و "شیخ فضل اهلل نوری ": نیز دو جریان فکری وجود داشت؛ کسانی به رهبری امثال

( که در کنترل و نظارت کامل روحانیت قرار داشت)ر ادامه وضعیت سابق و حاکمیت قوانین شریعت طرفدا

مشروطه و استقالل قوا را عین شریعت  "عالمه نائینی"و  "آخوند خراسانی": بودند وکسان دیگری همچون

  .دیدند ومطابق اسالم می

ترکیسم به رهبری  های پان کمیت ناسیونالیستیا تفکیک رسمی دین از دولت در ترکیه، با حا "سکوالریسم"

البته این تحوالت به سادگی و بدون واکنش . و در ایران با تالش تقلیدی رضاشاه آغاز شد "کمال آتاتورک"

هم انجام نشد؛ نه تنها در دوران دیکتاتوری رضاشاه، بلکه در دوران نهضت ملی و حکومت مردمی مصدق نیز 

مثل قطع دست دزد، حجاب زنان و )اجرای مو به موی احکام شریعت  "ن اسالمفدائیا": هائی همچون گروه

کردند و آنچنان که نقل شده، پاسخ مصدق همین بود که او فقط مجری  را از دولت مطالبه می( شالق زدن

 .مصوبات مجلس است

 "المسلمین اخوان"و تشکیالت گسترده  "جمال عبدالناصر"مشابه این تعارض در مصر میان حکومت مردمی 

و غیرقانونی اعالم کردن آن ( مفسر پرآوازه قرآن)نیز وجود داشت که به اعدام سید قطب رهبر این جمعیت 

 .تشکیالت انجامید

 

، به عنوان دو رودخانه و دو جریان موازی، وضعیت یکسانی در همه "عُرفی"و  "شرعی": دو نظام حقوقی

دی در هم ادغام شده و در مواردی هم از یکدیگرفاصله کشورهای اسالمی نداشتند، بلکه در موارد زیا

. کرد انطباق این دو جریان بستگی به افکارعمومی، نفوذ قدرت دینداران و استبداد حکومتی پیدا می. اند گرفته

رسید که  از آنجائیکه اکثریت مردم مسلمان بودند، به طورطبیعی قوانینی به تصویب نمایندگان آنان می



با این حال چنین نبود که همه احکام شریعت به . العمل مردم را برنیانگیزد عت نداشته و عکستعارضی با شری

های افراطی نیز  های گروه دخالت. نظر نمایندگان، با توجه به مقتضیات زمانه، قابل تصویب و اجرا باشد

 .شد العمل شدید دولت مواجه می عموماً با عکس "فدائیان اسالم"همچون 

 

اسالمی در ایران و قدرت یافتن فقیهان، اجرای مو به موی احکام فقهی توسط متولیان دینی انگیزه با انقالب 

با این که سیستم پارلمانی و نظام حقوق مدنی همچنان از گذشته باقی مانده بود، روحانیونی . بیشتری یافت

خودسر دیگری نیز با  های مستقل از دولت شروع به اجرای احکام شرعی قطع ید و سنگسارکردند و گروه

گرفتن فتوا از روحانیون افراطی، دست به ترور مخالفان سیاسی یا قتل روسپیانی در شهرهای مختلف زدند که 

های فقهی موجود که اجتهاد رأی هر فقیهی را به  البته دست تشکیالت قضائی در این موارد، به دلیل زمینه

 .همچنان ادامه دارد متأسفانه این معضل. شناسد، بسته بود رسمیت می

 

آیا مصلحت جامعه در بازگشت به دوران خالفت و سپردن کار قوانین به فقیهان وچشم ... ؟!چاره چيست

دوختن به استنباط آنها از احکام شریعت است، یا استحکام بخشیدن به قوانین عرفی و مصوبات نمایندگان 

 واقعی مردم، هرچند در مواردی منطبق با شریعت نباشد؟

 

مسلماً در یک جامعه باورمند مسلمان که اکثریت مردم آن اعتقاد و التزام عملی به شریعت داشته باشند، قوانین 

اما اگر مردم چندان اعتقادی به اجرای احکام فقهی نداشتند، در این . مغایر شریعت به تصویب نخواهد رسید

مشروع ومعقول، به اکثریتی تحمیل  صورت چگونه ممکن است اقلیتی مجاز باشد دیدگاه خود را، هرچند

 کند؟

 

بینند،  گروهی از نوگرایان دینی که مغایرتی میان آزادی و حق انتخاب مردم و نظام اکثریت با اسالم نمی

هائی از روحانیون برای اکثریت اصالتی قائل نبوده ومصوباتی را معتبر  اما جناح. طرفدار قوانین مدنی هستند

  .موافق باشند( به زعم خودشان)ای دینی شناسند که با معیاره می

 

در قرآن دارد توجه شود، چه بسا پاسخگو و گشاینده  "عُرف"به نظر این قلم، اگر به جایگاهی که موضوع 

اخالقیاتی که به طور .گردد های معروف و شناخته شده توسط مردم اطالق می عُرف به ارزش! این گره باشد

نگ جامعه شده یا از طریق قوانین رسمی مورد پذیرش اکثریت مردم قرار طبیعی و به مرور زمان وارد فره



 .شود گرفته باشد، عُرف نامیده می

 

اجتناب از میگساری، قمار، : سال به تدریج بر پیامبرنازل شد و احکامی همچون ۲۱شریعت اسالم در طول 

این احکام عمدتاً در پایان . سرقت و امثالهم به تدریج شکل گرفت و وارد فرهنگ جامعه آن روزگار شد

های آخر عمر پیامبر به مورد اجرا گذاشته شد و قبل از آنکه وارد فرهنگ جامعه نشده و  دوران رسالت و سال

 .رفت شکل عُرفی نگرفته بود انتظاری براجرای آنها نمی

 

م دین را هضم و آیا نمی توان همین شیوه را دراین دوران به کار بست و از مردم یا جوامعی که هنوزاحکا

جذب نکرده و شریعت در فکر و فرهنگشان وارد نشده و شکل عرفی و قانونی نگرفته است، انتظارپیروی 

 نادانسته نداشت؟

 

امر به معروف، نهی از ": ، گفته شده"امر به مشروع و نهی ازمحرمات": شاید رمز این که در قرآن به جای

است که توسط مردم شناخته و مورد قبول واقع شده و  "مشروع"تنها بخشی از  "معروف"! همین باشد "منکر

نیزبخشی از محرمات است که مذمت آن توسط مردم  "منکر"و . پیداکرده باشد "قانون"یا  "عُرف": عنوان

به این ترتیب بهترین خدمت مبلغان دینی، نه تحمیل احکام شرعی، . نماید "انکار"شناخته شده ونفسشان آنرا 

 "عُرف"های دینی وباالبردن سطه آگاهی مردم و تعالی بخشیدن به  عالمانه و حکیمانه حکمتکه شناساندن 

 .باشد می

 

 

 فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهلل -۰

ن گام سوم آمده است، نوعی اِعمال قدرتِ سبک و ساده که در آیه مورد نظر به عنوا( زدن) "ضَرَبَ"فعل  -۲

( گیری و از روی غضب و غیرت نه به قصد انتقام)به تناسب نوع خیانت و فقط برای جلوگیری از ادامه آن 

بر حسب روایات منسوب به پیامبر، این امر نباید موجب جراحت و تغییر رنگ پوست گردد و گفته . باشد می

 چوب مسواک باشد شده است بهتر است با



همین سوره، در بسیاری از مردان فرصت طلب چنین تمایلی وجود  ۰۲۲خصوصاً آنکه با توجه به مفاد آیه  -۱

 !داشته که با ازدواج با دختران یتیم مالک اموال آنان گردند

قع شده درصد آن در سوره نساء وا ۱۱مورد یعنی  ۸در قرآن به کار رفته،  "یتیم"باری که واژة  ۲۱از  -۴

 .درصد قرآن است۱در حالیکه حجم سوره نساء کمتر از . است

 ۰۲۲سوره نساء آیه -۱

 


