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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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مقدمه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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پیش گفتار
کسانی که با المیزان الفت دارند ،می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در
متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد ،به طور جداگانه
نیز در پایان تفسیر برخی از آیات ،گفتارهای فلسفی ،علمی ،اخالقی ،اجتماعی ،قرآنی و...
بیان فرموده که خود منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند.
این گفتارها تحت  15عنوان در  4جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد
(جلدهای  17و  18و  19و 20معارف قرآن در المیزان )،و به منظور ارتباط گفتارها با آیات
مورد نظر ،در برخی از آنها ،مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان « مقدمه تفسیری بر
موضوع » ،اضافه گردید .گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده
آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.
در هر موضوع ،آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب ،بحث قابل توجهی
به عمل آمده ،ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده نشده ،در این مجموعه گنجانده شد .در
انتخاب ها نیز ،اصل اختصار رعایت گردید.
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فصل اول

مفهوم حکم در قرآن

گفتارى در معناى:

حکم و انواع حكم از نظر قرآن
ماده حكم بر حسب آنچه كه از موارد استعمال آن به دست مىآید در اصل به معناى
منع است و به همین مناسبت احكام مولوى را حكم نامیدهاند ،چون موالى آمر با امر خود
مامور را مقید ساخته و او را از آزادى در اراده و عمل تا اندازهاى منع نموده و هوا و
خواهش نفسانى او را محدود مىسازد .
و همچنین حكم به معناى قضا  ،كه آن نیز دو طرف دعوا را از مشاجره و یا تعدى
و جور باز مىدارد .
و حكم به معنى تصدیق كه قضیه را از اینكه مورد تردید شود منع مىنماید و احكام
و استحكام  ،كه معناى منع در آن دو نیز خوابیده چون هر چیزى وقتى محكم و مستحكم
مىشود كه از ورود منافى و فساد در بین اجزایش جلوگیر بوده باشد و نگذارد اجنبى در بین
اجزایش تسلط پیدا كند .
و در آیه:
« كتاب احكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر!»(/1هود)
به اعتبارى احكام در مقابل تفصیل استعمال شده و معناى اصلیش را از دست نداده،
براى اینكه این احكام نیز از فصل كه همان بطالن التیام و تركیب اجزاى هر چیزى است ،
جلوگیرى به عمل مىآورد و به همین معنى است محكم در مقابل متشابه .
راغب در مفردات خود مىگوید  :لفظ حكم در اصل به معناى منع به منظور اصالح
است و به همین جهت لگام حیوان را حكمة الدابة  -به فتح حاء و كاف  -نامیده اند.
این كلمه وقتى به خداى تعالى نسبت داده شود  ،اگر در مساله تكوین و خلقت باشد
معناى قضاى وجودى را كه ایجاد و آفرینش باشد مىدهد ،مانند آیه:
« و هللا یحكم ال معقب لحكمه!» (/41رعد) و آیه:
« و اذا قضى امرا فانما یقول له كن فیكون!»(/117بقره)
و به اعتبارى مىتوان آیه:
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« قال الذین استكبروا انا كل فیها ان هللا قد حكم بین العباد!»(/48غافر)
را از این باب گرفت .
و اگر در تشریع باشد معناى قانونگذارى و حكم مولوى را مىدهد و به این معنا
است آیه:
« و عندهم التوریة فیها حكم هللا!»(/43مائده) و آیه:
« و من احسن من هللا حكما!»(/50مائده)
و لذا در آیه « :و جعلوا هلل مما ذرا من الحرث و االنعام نصیبا فقالوا هذا هلل بزعمهم
و هذا لشركائنا  -تا آنجا كه مىفرماید  -ساء ما یحكمون!»(/136انعام) كسانى را كه به خود
اجازه تشریع و قانونگذارى را دادهاند مالمت كرده است.
و وقتى همین لفظ به انبیا علیهمالسالم نسبت داده شود معناى قضا را كه یكى از
منصبهاى الهى است و خداوند انبیاى خود را به آن منصب تشریف و اكرام كرده افاده
مىكند و در این باره فرموده است:
« فاحكم بینهم بما انزل هللا و ال تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق!» (/48مائده)
و نیز فرموده «:اولئك الذین آتیناهم الكتاب و الحكم!»(/89انعام)
و شاید بعضى آیات اشعار یا داللت كند بر اینكه به انبیا حكم به معنى تشریع داده
شده  ،مانند آیه:
« رب هب لى حكما و الحقنى بالصالحین!» (/83شعرا)
و اگر به غیر انبیا نسبت داده شود معناى قضاوت را افاده مىكند همچنانكه در آیه:
« و لیحكم اهل االنجیل بما انزل هللا فیه!»(/47مائده) به این معنا آمده است.
معناى دیگرى نیز براى حكم هست و آن عبارت است از منجز كردن وعده و
اجراى حكم و قانون و آیه:
« و ان وعدك الحق و انت احكم الحاكمین!»(/45هود)
به همین معنا است .
المیزان ج  7 :ص 354 :
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فصل دوم

شارع احکام اسالم

مقدمه تفسیری درموضوع :

انحصار تشریع حکم
« قُ ْل أ َ َر َء ْیتُم َّما أ َ َ
َّللاُ أ َ ِّذنَ لَ ُك ْم أ َ ْم
ق فَ َجعَ ْلتُم ِّم ْنهُ َح َراما ً َو َحلَالً قُ ْل َء َّ
نز َل َّ
َّللاُ لَكُم ِّمن ِّر ْز ٍ
ترونَ !»
عَلى َّ ِّ
َّللا ت َ ْف ُ
« بگو به من خبر دهید آیا رزقى كه خدا برایتان نازل كرده و شما بعضى را حالل
و بعضى را حرام كردید خدا به شما اجازه داده بود؟ یا از پیش خود حالل و حرام
درست كردید و آنگاه آن را به افتراء به خدا نسبت دادید؟» (/59یونس)
اگر ما در كالم خداى تعالى تدبر كنیم و بحثى عمیق و ریشهاى بنمائیم  ،خواهیم دید
كه از نظر قرآن كریم حكم مختص به خداى تعالى است و احدى از خلق حق آن را ندارد كه
به تشریع حكمى مبادرت جسته آن را در میان جامعه انسانى دائر و رسمى بسازد  ،قرآن
كریم در این باره فرموده:
« ان الحكم اال هلل !»(/57انعام)
و خداى تعالى خودش به علت این انحصار اشاره نموده و فرموده:
« فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین
القیم!»(/30روم)
پس  ،به حكم این آیه  ،حكم مخصوص خداى تعالى است و معناى این انحصار این
است كه حكم او معتمد بر خلقت و فطرت و منطبق بر آن است و با وضعى كه عالم هستى
منطبق بر آن است مخالفتى ندارد .
و علت این عدم مخالفت این است كه خداى سبحان خلق را به عبث نیافریده
همچنانكه خودش فرموده «:افحسبتم انما خلقناكم عبثا!»(/115مومنون) بلكه خلق را به
خاطر غرض هاى الهى و غایات و هدفهاى كمالى آفریده  ،به این منظور آفریده تا به فرمان
فطرت متوجه آن اغراض گردند و بدان سو حركت كنند و خلقت و فطرتشان را به اسباب
و ادواتى مناسب با این حركت مجهز فرموده و از میان راههائى كه منتهى به آن هدف
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مى شود راهى را برایشان انتخاب كرد و به سوى آن هدایتشان نمود كه پیمودن آن برایشان
ممكن و آسان باشد به دو آیه زیر توجه كنید كه یكى مساله هدایت را تذكر داده و دیگرى
انتخاب راه آسانتر را خاطر نشان ساخته و مىفرماید:
« اعطى كل شىء خلقه ثم هدى!»(/50طه) و نیز مىفرماید:
« ثم السبیل یسره !» (/20عبس)
بنابر این  ،هستى هر موجود در آغاز خلقتش مناسب با آن هدف كمالى بوده كه
برایش معین و مهیا شده و نیز خلقتش مجهز به قوا و ادواتى است كه آن موجود با بكار
بستن آن قوا و ادوات مىتواند به آن هدفها برسد و هیچ موجودى نمىتواند به كمالى كه
برایش مهیا شده برسد مگر از طریق صفات و اعمالى كه خودش باید كسب كند .
با در نظر گرفتن این معنا واجب مىشود كه دین  -یعنى قوانین جارى در صفات و
اعمال اكتسابى – مو به مو با نظام خلقت و فطرت منطبق باشد  ،چون تنها فطرت است كه
هدفهاى خود را نه فراموش مىكند و نه با هدفى دیگر اشتباه مىكند و به انجام هیچ كارى
امر و از انجام هیچ عملى نهى نمىكند مگر به خاطر آن قوا و ادواتى كه به او داده شده و
آن قوا و ادوات هم دعوت نمىكند مگر به آن چیزى كه به خاطر رسیدن به آن مجهز شده و
آن عبارت است از هدف نهائى و كمال واقعى موجود!
از میان همه موجودات انسان نیز همین وضع را دارد و از آن مستثناء نیست! از
آنجا كه مجهز به جهاز تغذیه و نكاح است ناچار حكم حقیقیش در دین فطرت این است كه
غذا بخورد و ازدواج بكند  ،نه اینكه چون مرتاضان هند و رهبانان مسیحیت از آن پرهیز
كند .
و نیز از آنجا كه طبع بشر اجتماعى زیستن و تعاون در زندگى است  ،حكم حقیقیش
این است كه در زندگى با سایر مردم شركت نموده  ،از مجتمع مردم جدا نگردد و به
وظائف اجتماعیش عمل كند و بر همین قیاس سایر خصایص وجودى او اقتضاء احكامى
متناسب با خود را دارد .
پس  ،از میان احكام و سنتها آن حكم و سنتى براى بشر متعین شده كه هستى عام
عالمى به آن دعوت مىكند  ،عالمى كه بشر جزئى حقیر و ناچیز از آن است و جزئى است
كه بر خالف سایر اجزاء مجهز به جهازى است كه او را به مرحله كمال وجودش سوق
مىدهد .
و بنابر این  ،هستى عام عالمى كه اجزاء آن مرتبط و چون زنجیر بهم پیوسته است
و محل اراده خداى تعالى است  ،همو حامل شریعت فطرت انسانى و داعى به سوى دین
حنیف الهى است .
پس  ،دین حق عبارت است از حكم خداى سبحان كه غیر از حكم او حكمى نیست و
همین حكم است كه منطبق بر خلقت الهى است و ماوراى حكم او هر حكمى باشد باطل است
 ،چون آدمى را جز به سوى شقاوت و هالكت نمىكشاند و جز به سوى عذاب سعیر هدایت
المیزان ج  10 :ص 124 :
نمىكند
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گفتارى دیگر در معناى

حكم و اینكه حكم تنها از آن خدا است!
« قُ ْل إِّنى عَلى بَیِّنَ ٍة ِّمن َّربى َو كذَّ ْبتُم بِّ ِّه َما ِّعندِّى َما تَست َ ْع ِّجلُونَ ِّب ِّه إِّ ِّن ا ْل ُح ْك ُم ِّإال ََّّللِّ
یر ا ْلفَ ِّص ِّلینَ !»
یَقُص ا ْل َح َّ
ق َو ُه َو َخ ُ
« بگو به درستى كه من از ناحیه پروردگارم بر حجتى هستم كه شما آن حجت را
تكذیب مىكنید ،نزد من نیست آن عذابى كه در آن شتاب مىكنید ،حكم نیست مگر
از براى خدا ،او خود حق را بیان مىكند و خدا بهترین داوران است!»
(/57انعام)
ماده حكم داللت دارد بر اتقان و استحكامى كه اگر در هر چیزى وجود داشته باشد ،
اجزائش از تالشى و تفرقه محفوظ است  ،خالصه هر موجودى كه از روى حكمت به وجود
آمده باشد  ،اجزایش متالشى نگشته و در نتیجه  ،اثرش ضعیف و نیرویش در هم شكسته
نمى شود ،این است همان معناى جامعى كه برگشت جمیع مشتقات این ماده ،از قبیل احكام و
تحكیم و حكمت و حكومت و  ...به آن است.
انسان در وظائف مقرره در میان موالى و عبید و حقوق دائره در بین مردم به یك
نوع از این اتقان برمىخورد و مىبیند كه موالى و رؤسا  ،وقتى عبید و مرئوسین خود را به
چیزى امر مىكنند  ،گویا تكلیف را به مامورین گره زده و آنان را بدان پاىبند مىسازند ،
گرهى كه نتوانند بگشایند و قیدى كه نتوانند از آن رهائى بیابند.
همچنین در بین دارنده هر متاع و متاعش و صاحب هر حقى با حقش التیام و
اتصالى قائلند كه مانع دخالت اغیار و فاصله شدن بین او و متاعش مىشود  ،به طورى كه
اگر كسى با مالك متاع  ،نزاع نموده و مدعى آن متاع شود و یا با صاحب حقى در حقش
نزاع نموده و بخواهد حق او را باطل كند چنین كسى را بى اعتنا به حق مردم دانسته و
مى گویند  :احكام و اتقانى كه در بین مالك و ملكش هست خوار و ضعیف شمرده است ،
روى همین حساب است كه قاضى را هم حاكم مىگویند زیرا وقتى قاضى در قضیهاى حكم
و مرجع قرار مىگیرد و حكم مىكند به اینكه ملك و حق مورد نزاع  ،مال فالن است  ،در
حقیقت با حكم خود  ،ضعف و فتورى كه در رابطه با ملك و مالك و حق و صاحب آن روى
داده  ،جبران نموده و مبدل به قوت و اتقان مىسازد و بدین وسیله به غائله نزاع و مشاجره
خاتمه مىدهد  ،دیگر آن شخص نمىتواند بین مالك و ملكش و بین حق و صاحبش  ،فاصله
و حائل شود .
و كوتاه سخن اینكه  :آمر در امرى كه مىكند و قاضى در حكمى كه صادر مىنماید
گوئى در مورد امر و حكم  ،نسبتى ایجاد نموده و مورد امر و حكم را  ،با آن نسبت مستحكم
مىسازد و بدین وسیله ضعف و فتورى كه در آن راه یافته بود  ،جبران مىنماید .
این همان معنائى است كه مردم در امور وضعى و اعتبارى از لفظ حكم درك
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مىكنند و همین معنا را قابل انطباق بر امور تكوینى و حقیقى هم دیده احساس مىكنند كه
امور تكوینى از نظر اینكه منسوب به خداى سبحان و قضا و قدر اویند  ،داراى چنین
استحكامى هستند .
اگر مىبینند كه هسته درخت از زمین روئیده و داراى شاخ و برگ و میوه مىشود
و همچنین اگر نطفه به تدریج به صورت جسمى جاندار درآمده و داراى حس و حركت
مىگردد  ،همه را به حكم خداى سبحان دانسته و مستند به قضا و قدر او مىدانند  ،این است
آن معنائى كه انسان از لفظ حكم مىفهمد .
و آنرا عبارت مىداند از  :اثبات چیزى براى چیز دیگر و یا اثبات چیزى مقارن با
وجود چیز دیگر .
بعد از واضح شدن این معنا مىگوییم كه  :نظریه توحید كه قرآن كریم معارف خود
را بر اساس آن بنا نهاده  ،حقیقت تاثیر را در عالم وجود  ،تنها براى خداى تعالى اثبات
مىكند و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداى سبحان به انحاء مختلفى بیان
مىنماید  ،به یك معنا  -استقاللى  -آنرا به خداى سبحان نسبت داده و به معناى دیگر همان
را  -غیر استقاللى و تبعى  -آنرا به غیر او منسوب نموده است .
مثال مساله خلقت را به معناى اول به خداوند نسبت داده و در عین حال در موارد
مختلفى به معناى دوم آنرا به چیزهاى دیگر هم نسبت مىدهد  ،همچنین از طرفى علم و
قدرت و حیات و مشیت و رزق و زیبائى را به خداوند نسبت مىدهد و از طرفى همینها را
به غیر خدا منسوب مىسازد .
حكم هم كه یكى از صفات است  ،از نظر اینكه خود نوعى از تاثیر مىباشد معناى
استقاللیش تنها از آن خداوند است چه حكم در حقایق تكوینى و چه در شرایع و احكام
وضعى و اعتبارى .
قرآن كریم هم در بسیارى از آیات  ،این معنا را تایید نموده است كه از آن جمله
آیات زیر است:
« ان الحكم اال هلل!»(/57انعام)
« اال له الحكم!»(/62انعام)
« له الحمد فى االولى و االخرة و له الحكم!»(/70قصص)
« و هللا یحكم ال معقب لحكمه!» (/41رعد)
و معلوم است كه اگر غیر خداوند كسى داراى حكم بود  ،مىتوانست حكم خدا را به
وسیله حكم خود دنبال كند و با خواست او معارضه نماید:
« فالحكم هلل العلى الكبیر !»(/12غافر)
و همچنین آیات دیگرى كه به طور عموم یا به طور خصوص  ،داللت دارند بر
اختصاص حكم تكوینى به خداى تعالى .
و اما حكم تشریعى  :از جمله آیاتى كه داللت دارند بر اختصاص حكم تشریعى به
خداى تعالى این آیه مىباشد:
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« ان الحكم اال هلل امر أال تعبدوا اال ایاه ذلك الدین القیم!»(/40یوسف)
با اینكه این آیه و ظاهر آیات قبلى داللت دارند بر اینكه حكم تنها براى خداى سبحان
است و كسى با او شریك نیست  ،در عین حال در پارهاى از موارد حكم را و مخصوصا
حكم تشریعى را به غیر خداوند هم نسبت داده است  ،از آن جمله این چند مورد است:
« یحكم به ذوا عدل منكم!»(/95مائده)
« و یا داود انا جعلناك خلیفة فى االرض فاحكم بین الناس بالحق!»(/26ص)
و در باره رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مىفرماید:
« و أن احكم بینهم بما انزل هللا!»(/49مائده)
« فاحكم بینهم بما انزل هللا!»(/48مائده)
« یحكم بها النبیون!»(/44مائده)
و همچنین آیات دیگرى كه اگر ضمیمه شوند با آیات دسته اول  ،این نتیجه را
مى دهد كه حكم به حق به طور استقالل و اوال و بالذات  ،تنها از آن خداى سبحان است و
غیر او كسى مستقل در آن نیست و اگر هم كسى داراى چنین مقامى باشد  ،خداى سبحان بر
او ارزانى داشته و او در مرتبه دوم است و از همین جهت است كه خداى تعالى خود را
احكم الحاكمین و خیر الحاكمین نامیده و فرموده:
« ا لیس هللا باحكم الحاكمین!» (/8تین)و نیز فرموده:
« و هو خیر الحاكمین!» (/87اعراف)
آرى  ،الزمه اصالت و استقالل و اولویت همین است .
آیاتى كه حكم را به اذن خداى تعالى به غیر او نسبت مىداد  -همانطورى كه
مالحظه گردید  -مختص بود به احكام وضعى و اعتبارى و تا آنجا كه من به یاد دارم در این
سنخ آیات  ،آیهاى كه احكام تكوینى را هم به غیر خدا نسبت داده باشد وجود ندارد  ،گو اینكه
معناى صفات و افعالى كه منسوب به خداى تعالى است  ،از قبیل علم ،قدرت  ،حیات  ،خلق
 ،رزق  ،احیاء  ،مشیت و امثال آن چنان نیست كه به هیچ وجه  ،حتى بدون استقالل نیز
قابل انتساب به غیر او نباشد  ،بلكه اگر اینگونه صفات و از آن جمله احكام تكوینى به اذن
خدا به غیر او نسبت داده شود  ،صحیح است  ،لیكن گویا از این جهت در هیچ آیهاى چنین
نسبتى به غیر خدا داده نشده كه احترام جانب خداى تعالى رعایت شده باشد  ،براى اینكه در
لفظ این صفت (حكم) یك نوع اشعارى به استقالل هست  ،به طورى كه مجوزى براى نسبت
دادن آن به اسباب متوسطه نیست  ،چنانكه امر و قضاى تكوینى و همچنین الفاظ بدیع  ،بارى
 ،فاطر و امثال آن هم داراى چنین اشعارى هستند و همه بر معناى خود طورى داللت
مىكنند كه از نحوه داللت آن نوعى اختصاص فهمیده مىشود  ،به همین خاطر در قرآن
كریم اینگونه الفاظ در غیر خداى سبحان استعمال نشده تا حرمت ساحت مقدس ربوبى
رعایت شده باشد .
بحث ما در اینجا پیرامون معناى حكم به پایان مىرسد.
المیزان ج  7 :ص 163
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گفتارى در معناى

حقیقت فعل و حكم خداوند متعال
« قُ ْل إِّنى عَلى بَیِّنَ ٍة ِّمن َّربى َو كذَّ ْبتُم بِّ ِّه َما ِّعندِّى َما تَست َ ْع ِّجلُونَ ِّب ِّه إِّ ِّن ا ْل ُح ْك ُم ِّإال ََّّللِّ
یر ا ْلفَ ِّص ِّلینَ !»
یَقُص ا ْل َح َّ
ق َو ُه َو َخ ُ
بگو به درستى كه من از ناحیه پروردگارم بر حجتى هستم كه شما آن حجت را
تكذیب مىكنید ،نزد من نیست آن عذابى كه در آن شتاب مىكنید ،حكم نیست مگر
از براى خدا ،او خود حق را بیان مىكند و خدا بهترین داوران است!»(/57انعام)
فعل خداى تعالى و حكمش نفس حق است  ،نه اینكه مطابق با حق و موافق با آن
باشد .
توضیح اینكه  :هر چیزى وقتى حق است كه در خارج و در اعیان  ،ثابت و واقع
بوده باشد  ،نه اینكه وجودش وابسته به وهم و ذهن انسانى باشد  ،مانند خود انسان كه یكى
از موجودات خارجى است و همچنین مانند زمینى كه انسان در روى آن زندگى مىكند و
گیاه و حیوانى كه از آن تغذیه مىنماید  ،بنا بر این وقتى آمرى ما را امر به چیزى مىكند و
یا قاضى به چیزى حكم مىنماید امر آمر و حكم قاضى وقتى حق مطلق است كه با مصالح
مطلقى كه ماخوذ از سنت جارى در عالم است  ،موافق باشد .
و وقتى حق نسبى و غیر مطلق است كه اگر با نظام عام جهانى موافقت ندارد با
مصالح نسبى ماخوذ از سنت جارى  ،نسبت به بعضى از اجزاى عالم موافق بوده باشد .
پس اگر آمرى ما را به التزام به عدالت و اجتناب از ظلم امر مىكند  ،این امر حق
خواهد بود  ،براى اینكه موافق با نظام عام جهانى است  ،چرا كه نظام عالم هم كه هر
چیزى را به سعادت و خیر خود هدایت مىكند بر آدمیان واجب كرده است كه به طور
اجتماعى زندگى نموده و اجزاى جامعه شان با هم متالئم و سازگار بوده باشد و برخى از آن
مزاحم برخى دیگر نشوند و یك گوشه جامعه گوشه دیگر را فاسد نسازد تا بدین وسیله از
سعادت وجود آنچه كه براى جامعه مقدر است به دست آمده و همه اجزایش بهره خود را از
آن سعادت بگیرند پس مصلحت مطلق نوع انسانى هم همان سعادت در زندگى او است و
امر به عدالت و نهى از ظلم با این مصلحت مطلق موافق است و چون موافق است حق
است.
بر عكس  ،چون امر به ظلم و نهى از عدالت  ،با این نظام عام موافقت ندارد باطل
است .
همچنین توحید  ،حق است  ،چون انسان را به سعادت حقیقى در زندگى هدایت
مى كند و شرك باطل است چون سرانجام آدمى را به شقاوت و هالكت و عذاب دائمى
مىكشاند .
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همچنین زمانى حكومت بین دو نفر حق است كه با حكم مشروعى كه در آن
مصلحت مطلق انسانى و یا مصلحت قوم خاصى و یا امت مخصوصى رعایت شده موافق
باشد  ،مصلحت حقیقى هم همانطورى كه گفته شد  ،مصلحتى است كه از سنت جارى در
مطلق عالم و یا جارى در بعضى از آن  ،گرفته شده باشد .
با این بیان این معنا به خوبى روشن مىشود كه حق هر چه باشد  ،ناگزیر الگوئى
است كه از نظام و سنت جارى در عالم كون برداشته شده است و جاى تردید نیست كه كون
و جهان هستى با نظامى كه دارد و سنن و نوامیسى كه در آن جارى است  ،فعل خداى
سبحان است  ،ابتدایش از او و قوامش با او و انتها و بازگشتش هم به سوى او است  ،پس
حق هر چه باشد و مصلحت هر قسم كه فرض شود  ،تابع فعل او و پیرو اثر او است و به
استناد به وى ثابت و موجود است  ،نه اینكه او در كارهایش تابع حق بوده و پیرو آثار آن
باشد  ،زیرا كه خداى تعالى به ذات خود حق است و هر چیزى به وسیله او و از پرتو او
حق شده است .
ما آدمیان هم كه مىخواهیم با افعال اختیارى خود نواقص وجودیمان را تتمیم و
جبران نموده حوائج زندگى خود را تامین نماییم  ،از آنجائى كه پارهاى از افعال ما با
سعادت مطلوبمان وفق داده و پارهاى دیگر مخالف با آن است  ،ناچاریم در كارهاى خود
جانب مصلحتى را كه ایمان به مصلحت بودن آن داریم و راستى صالح حال ما در آن است
و تالش ما را به نتیجه مىرساند  ،رعایت كنیم  :همین احساس ارتكازى  ،ما را بر آن
مى دارد كه نسبت به قوانین جارى و احكام عام عالم اذعان نموده  ،شرایع و سنن اجتماعى
را معتبر و الزم الرعایه و واجب االتباع بشماریم زیرا مىبینیم كه رعایت این احكام و
شرایع  ،آدمى را به مصلحت انسانیت و به سعادت مطلوبش مىرساند .
این احساس نیز ما را بر آن مىدارد كه اذعان كنیم به اینكه مصالح و مفاسد  ،جداى
از عالم ذهن و خارج  ،حقیقت و واقعیت داشته و براى خود ظرف تحققى دارند و در عالم
خارج  ،آثار موافق و مخالفى باقى مىگذارند  ،اگر افعال و احكام ما مطابق با مصالح
واقعى باشد  ،خودش هم داراى مصلحت گشته و منتهى به سعادت ما مىگردد و اگر با آن
مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعى و حقیقى باشد  ،ما را به ضررها و شرها سوق
مىدهد .
این نحو از ثبوت  ،ثبوتى است واقعى كه به هیچ وجه قابل زوال و تغییر نیست ،
پس مفاسد و مصالح واقعى و همچنین صفاتى كه با آندو است و آدمى را به انجام و ترك
كارهائى وامىدارد  ،مانند حسن و قبح و همچنین احكامى كه از آن صفات منبعث مىشود ،
مانند وجوب و حرمت  ،همه اینها داراى ثبوت واقعى هستند و فنا و بطالن در آنها راه
نداشته و قابل زوال و تغییر نیستند .
آرى  ،عقل آدمى همانطورى كه به موجودات خارجى و واقعیت آنها نائل مىشود ،
همچنین به اینگونه امور نفس األمرى هم نائل مىگردد .
پارهاى از متكلمین چون مىدیدند كه احكام و شرایع الهى به هیچ وجه از احكام و
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قوانینى كه در جامعههاى انسانى است  ،از جهت معناى حكم جدائى ندارد.
و همچنین مى دیدند كه افعال خداى تعالى از جهت معنا مخالف با افعال ما نیست ،
از این جهت از نكتهاى كه ما خاطرنشان ساختیم غفلت ورزیده و حكم كردند به اینكه احكام
الهى و افعالى كه منسوب به خداى سبحان است  ،مانند افعال خود ما مطابق با مصالح
واقعى و متصف به حسن است و نیز چنین خیال كردند كه مصالح واقعى در افعال خداى
تعالى تاثیر داشته و بر احكام او مخصوصا از نظر اینكه واقف به حقایق امور و بصیر بر
مصالح بندگان است  ،حكومت دارد .
و این خود از غرور فكرى و افراط در رأى آنان بوده و شما خواننده عزیز از
بیانات گذشته ما به خوبى فهمیدید كه اینگونه احكام و مقررات  ،واقعیت خارجى نداشته و
تنها احكامى اعتبارى و غیر حقیقى هستند كه حوائج طبیعى و ضرورتهاى زندگى
اجتماعى  ،انسان را مجبور نموده كه آنها را معتبر بشمارد و گرنه در خارج از ظرف
اجتماع و در نفس األمر نه از آن احكام اثرى هست و نه ارزشى دارد  ،بلكه اثر و ارزش
آن  ،در همان ظرف اعتبار است كه انسان به وسیله آن  ،كارهاى نیك و بد و مفید و مضر
خود را از هم تشخیص داده  ،صالح و فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تمیز مىدهد .
آرى  ،اینگونه افراط و تفریطها در عقائد تفویضىها و جبرىها كه در صدر اسالم
یكهتازان میدان بحث  ،در اطراف معارف اسالمى بودند  ،بسیار است  ،انحراف در مساله
مورد بحث هم از اشتباهات همین دو طایفه است  ،زیرا این دو طایفه در اثر تعصبهاى
مذهبى به وجه عجیبى در دو طرف افراط و تفریط قرار گرفتهاند  ،مفوضه بر این عقیدهاند
كه مصالح و مفاسد و حسن و قبح از امور واقعى بوده و بلكه حقایقى هستند ازلى و ابدى و
تغییر ناپذیر و حتى به اینهم اكتفا نكرده گفتهاند كه  :این امور بر همه چیز حتى بر خداى
سبحان حكومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نیز در كارهاى تكوینى و تشریعیش محكوم
به این امور است و این امور چیزهائى را بر خداى تعالى واجب و چیزهاى دیگرى را بر
او حرام مىكند .
آرى  ،معتزلىها با این رأى فاسد خود  ،خداى را از سلطنت مطلقهاش كنار زده و
مالكیت على االطالقش را ابطال نمودند .
در مقابل آنان  ،طائفه جبرىها این سخنان را انكار كرده و از آنطرف زیادهروى
نموده و گفتهاند كه حسن و قبح نه تنها واقعیت ندارند  ،بلكه حتى از امور اعتبارى هم
نیستند .
و حسن در هر كارى تنها عبارت است از اینكه مورد امر قرار گیرد  ،همچنانكه
قبح در هر كار ى عبارت است از اینكه مورد نهى قرار گرفته باشد و در عالم چیزى به نام
حسن و قبح وجود ندارد و اصال غایت و غرضى در كار عالم نیست  ،نه در آفرینش آن و
نه در شرایع و احكام دینى آن .
بلكه آنان به این هم اكتفا نكرده و گفتند  :آدمى هیچ كارى از كارهاى خود را مالك
نبوده و در هیچ یك از آنها اختیارى از خود ندارد  ،بلكه كارهاى او هم مثل خود او مخلوق
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خدایند .
درست عكس طائفه اولى كه در مقابل این طائفه مىگفتند  :به طور كلى كارهاى
انسان مخلوق خود او است و خدا در آن هیچگونه مالكیت و اختیارى ندارد و قدرتش به آن
تعلق نمىگیرد .
این دو مذهب به طورى كه مالحظه مىكنید یكى در طرف افراط و دیگرى در
طرف تفریط قرار دارند  ،و حقیقت امر نه به آن شورى است و نه به این بى نمكى.
بلكه حقیقت مطلب این است كه این امور هر چند امورى اعتبارى هستند و لیكن ریشه حقیقى
دارند .
توضیح اینكه انسان و هر حیوانى كه مانند انسان زندگى اجتماعى دارد هر كدام به
قدر خود در مسیرى كه در زندگى دارند و راهى كه براى بقاى حیات و رسیدن به سعادت
اتخاذ كردهاند  ،داراى نواقصى هستند كه ناچارند كارهائى را از روى اراده و شعور انجام
داده و بدان وسیله نواقص خود را بر طرف سازند و حوائج اجتماعى خویش را برآورده
كنند و ناگزیرند این كارها را و هر امرى را  -كه اگر نباشد ،سعى و كوشششان در راه
رسیدن به سعادت نتیجه نمىدهد  -به اوصاف امور خارجى از قبیل حسن  ،قبح  ،وجوب ،
حرمت ،ملكیت  ،حق و باطل و امثال آن وصف نمایند .
حتى قانون علت و معلول را كه مخصوص موجودات خارجى است در كارهاىشان
جارى سازند و به دنبال آن قوانین عمومى و خصوصى براى كارهاى خود وضع نموده و
یك نوع واقعیت و ثبوت كه الگویش از واقعیت موجودات خارجى برداشته شده براى آن
قوانین قائل بشوند  ،تا بدین وسیله امور زندگى اجتماعیشان بگذرد .
شاهد در این معنا  ،این است كه ما خودمان همانطورى كه معتقدیم به اینكه گل زیبا
است به همان معنا قائلیم عدالت نیز زیبا است و همچنانكه معتقدیم مردار زشت است قائلیم
به اینكه ظلم زشت است .
همانطورى كه دست خود را مال خود مىدانیم همچنین فالن متاع را هم كه واقعا
جزئى از ما نیست  ،مال خود مىدانیم  ،همانطورى كه اثر و معلول را براى علتش واجب
مىدانیم( و واقعا هم واجب است!) همچنین فالن عمل را واجب مىشماریم .
و این معنا اختصاص به انسان خاصى ندارد  ،بلكه در بین همه اقوام و ملل وجود
دارد چیزى كه هست از نظر اختالفى كه در مقاصد اجتماعى آنان هست  ،مختلف مىشود .
مثال مىبینید چیزهائى را كه این قوم زیبا مىدانند قوم دیگرى آنرا زشت شمرده و
احكامى را كه قومى معتبر مىداند  ،قومى دیگر كوچكترین اعتبارى برایش قائل نیست ،
چیزهائى را كه این معروف مىداند آن دیگرى منكرش مىشمارد  ،امورى كه خوشایند او
است در نظر این منفور مىآید و چه بسا ملتى چند صباحى سنتى را براى خود اتخاذ كرده و
در اثر همگامى با گذشت زمان و طى كردن مراحلى از سیر اجتماعى و برخورد به
احتیاجاتى نو ظهور  ،آن سنت را رها كرده سنت دیگرى را براى خود اتخاذ مىكند .
البته این اختالفات و تغییر و تبدیلها كه گفته شد نسبت به مقاصدى است كه هر
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كدام مخصوص یك جامعه است و گرنه مقاصد عمومى كه حتى دو نفر هم در آن اختالف
رأى ندارند  ،از قبیل اصل لزوم تشكیل جامعه و یا لزوم عدالت و حرمت ظلم و امثال آن ،
قابل تغییر نمىباشد و هیچ جامعهاى در اصل آن( نه در جزئیات) اختالف ندارند .
آنچه تاكنون گفته شد نسبت به انسان و حیوانات شبیه به انسان بود و خداوند هم از
آنجائى كه دین خود را در قالب سنن عمومى و اجتماعى بشر ریخته است  ،از این جهت در
معارف حقیقى خود  ،همان سبكى را كه خود ما در سنن اجتماعى خود رعایت مىكنیم
مراعات كرده است  ،مثال همانطورى كه ما تفكر در زندگى خود را الزم شمرده و پذیرفتن
سنن زندگى را الزم مىدانیم  ،خداى تعالى هم تفكر در معارف دینیش و پذیرفتن آن را بر ما
واجب فرموده و به همین مالحظه خود را پروردگار و معبود و ما را بنده و مربوب خود
شمرده است و به ما خاطرنشان ساخته كه براى او دینى است مركب از عقایدى اصولى و
قوانینى عملى كه عمل به آنها واجب و موجب ثواب و تخلف از آن حرام و مورث عقاب
است و صالح حال ما و سرانجام نیكمان و به نتیجه رسیدن كوششهاى ما در این است كه
آن عقاید و احكام را مانند آراى اجتماعى خود پیروى نموده و محترم بشماریم .
آرى  ،در دین خدا عقایدى است كه باید بدان معتقد بود و وظائف عملى و قوانینى
در عبادات و معامالت و سیاسات وجود دارد كه باید بدان عمل نمود  ،همچنان كه هر
جامعهاى به قوانین خود اعتقاد داشته و به آن عمل مىكند .
همین معنا است كه ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادى و عملى دین
نموده و به ما اجازه مى دهد كه معارف دینى و آراى عقلى و احكام عملى آنرا عینا به چیزى
مستند كنیم كه معارف اجتماعى خود را بدان مستند مىسازیم و آن مساله وجود مصلحت و
نبود مفسده است .
اینجاست كه حكم مىكنیم به اینكه خداى سبحان هم براى بندگان خود وظائف و
تكالیفى تعیین نمىكند مگر اینكه در آن مصلحتى باشد كه دنیا و آخرت آنان را اصالح نماید.
و خالصه  ،خداى سبحان جز به امر حسن و پسندیده دستور نداده و جز از امرى
كه قبیح و موجب فساد دنیا و دین بندگان است نهى نكرده و كارى را انجام نمىدهد مگر
اینكه عقل نیز همان را مىپسندد و چیزى را ترك نمىكند  ،مگر اینكه عقل هم ترك آنرا
سزاوار مىداند .
این بود آنچه كه عقل ما آن را درك مىكند و لیكن با این حال خداى تعالى ما را به
دو حقیقت دیگر تذكر داده است:
اول اینكه :این عقل است كه از معارف اعتقادى و عملى دین ما این مقدار را درك
مى كند و گرنه حقیقت امر از این مقدارها باالتر و باز هم باالتر است  ،براى اینكه آنچه را
كه ما از معارف دین درك مىكنیم  ،حقایقى است كه از مواد آراى اجتماعى گرفته شده و
در حقیقت الگویش از آن آراء برداشته شده است و عقل قاصر است از اینكه پا فراتر
گذاشته و قرآنى را كه از آسمان نازل شده و مشتمل بر حقایقى آسمانى است  ،آن طور كه
هست درك نماید .
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و در این باره فرموده است:
« انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون! و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى حكیم!»
(3و/4زخرف)
و در مثالهائى كه زده است فرموده:
« انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون
علیه فى النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك یضرب هللا الحق و الباطل!»
(/17رعد)
رسول خدا نیز فرموده است:
ما گروه پیغمبران ماموریم كه با مردم به قدر عقلشان تكلم كنیم!
و امثال این آیات و روایات بسیار است .
و شاید همین عبارات  ،جبرى مذهبان را به انكار حسن و مصلحت وادار ساخته
است  ،غافل از اینكه معناى اینگونه عبارات  ،نفى حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات
قبح و مفسده آن و یا  -العیاذ باهلل  -ساقط كردن افعال خدا را از اعتبار عقالئى و آنرا به
منزله افعال كودكان قرار دادن نیست .
همچنانكه اگر كسى بگوید  :عقل چشم ندارد  ،معنایش اثبات كورى براى عقل یا آن
را به كلى از ادراك ساقط ساختن نیست  ،بلكه معنایش منزه دانستن آن است از نقص و
احتیاج به داشتن عضو .
دوم اینكه  :گر چه افعال خداى تعالى و شرایع و احكامش معلل به جهات حسن و
مزایاى مصالح است و وظائف عبودیت را به داشتن آن جهات تعلیل مىكند  ،همانطورى
كه احكام و اعمال عقالئى همین طور است و لیكن بین شرایع و احكام او و احكام عقالئى
ما این فرق هست كه جهات مزبور نسبت به ما حاكمیت داشته و در اراده و اختیار ما مؤثر
است و ما از جهت اینكه عقال هستیم وقتى فعلى را داراى حسن و مصلحت بدون مزاحم
مىیابیم وادار به انجام آن شده و وقتى حكمى را واجد این اوصاف مىیابیم بدون تردید
قانونیت آن را امضا نموده و آنرا در جامعه خود اجرا مىكنیم .
و این جهات غیر از معانیى كه ما آنرا از سنت تكوین و وجود خارجى مستقل از ما
و از ذهنمان اقتباس كردهایم چیز دیگرى نیست و اگر اعمال حسنه را اختیار مىكنیم براى
این است كه در مسیر خود دچار گمراهى و بى هدفى نشده و اعمالمان منطبق با سنت تكوین
بوده باشد و مانند موجودات خارجى در مسیر حقیقت قرار بگیرد .به عبارت دیگر  ،این
جهات و مصالح معانیى هستند كه از اعیان خارجى انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند و
اعمال و احكام مجعوله ما متفرع بر این جهات و محكوم آن و متاثر از آنند .
به خالف افعال و احكام خداى تعالى كه خودش وجود خارجى است  ،همان وجودى
است كه ما از آن حسن و مصلحت را انتزاع كرده و افعال خود را متفرع بر آن مىنمائیم ،
با این حال چگونه م مكن است كه افعال و احكام او متفرع بر جهات مزبور و محكوم آن و
متاثر از آن باشد  -دقت بفرمائید!
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با این بیان این معنا روشن شد كه جهات حسن و مصلحت و امثال آن  ،با اینكه در
افعال خداى تعالى و احكامش و در افعال ما و احكام عقالئیمان موجود است در عین حال
نسبت به ا فعال و احكام ما مؤثر و حاكم و به عبارت دیگر داعى و علت غائى است و
نسبت به افعال و احكام خداى تعالى حكومت و تاثیر نداشته بلكه الزم ال ینفك آن و یا به
عبارت دیگر فوائدى عمومى است كه مترتب بر آن مىشود .
آرى ما از جهت اینكه از عقال هستیم هر كار و هر حكمى كه مىكنیم براى این
مىكنیم كه ناقصیم و بدان وسیله خیر و سعادتى را كه فاقدیم  ،تحصیل مىنمائیم و اما خداى
تعالى هر كارى و هر حكمى كه مىكند براى این نیست كه چیزى را كه تاكنون نداشته كسب
نماید  ،بلكه براى این است كه او خدا است و اگر مىگوئیم كارهاى خداى تعالى هم مانند
كارهاى ما داراى جهات حسن و مصلحت است  ،این فرق هم هست كه افعال ما مورد
بازخواست خداى تعالى و معلل به نتایج و مصالح است ولى افعال او مورد بازخواست كسى
واقع نشده و معلل به غایت و نتیجهاى كه خدا بعد از نداشتن داراى آن شود  ،نیست  ،بلكه
هر كارى كه مىكند  ،خود آن كار و آثار و لوازمش همه براى او مكشوف است  -در این
نكته دقت بیشترى كنید!
آیات كریمه قرآن هم این فرق را تایید نموده و در باره اینكه خداوند محكوم این
جهات نیست ،مىفرماید:
« ال یسئل عما یفعل و هم یسئلون!»(/23انبیا) و نیز مىفرماید:
« له الحمد فى االولى و االخرة و له الحكم!»(/70قصص) و نیز مىفرماید:
« و یفعل هللا ما یشاء!» (/27ابراهیم) و نیز مىفرماید:
« و هللا یحكم ال معقب لحكمه!»(/41رعد)
و اگر كارهاى خداى تعالى هم مانند كارهاى عقالئى ما بود  ،صحیح نبود كه
بفرماید «:ال معقب لحكمه !» براى اینكه در این صورت براى حكمش دنبال كنندهاى مىبود
و كسى بود كه رعایت مصلحت را در كارها و در حكم  ،بر او واجب كند .
و نیز صحیح نبود بفرماید «:یفعل ما یشاء !» زیرا كه در این صورت دیگر
نمىتوانست هر چه مىخواهد بكند  ،بلكه تنها كارى را مىتوانست انجام دهد كه داراى
مصلحت باشد .
و در باره اینكه كارها و احكامش همه بر طبق مصلحت است مىفرماید:
« قل ان هللا ال یامر بالفحشاء!»(/28اعراف) و نیز مىفرماید:
« یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم!»(/24انفال)
و همچنین آیات دیگرى كه احكام خداى را به وجوهى از حسن و مصلحت تعلیل
مىكند .
« قل لو ان عندى ما تستعجلون به لقضى االمر بینى و بینكم!»(/58انعام)
یعنى اگر مىتوانستم خواستههاى بیجاى شما را عملى سازم و معجزه پیشنهادى شما
را كه اگر به هر پیغمبرى نازل شود قطعا كار او و قومش را یكسره مىكند  ،جامه عمل
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بپوشانم  ،ناچار كار من و شما نیز یكسره گشته و یكى از ما دو طرف دعوا  ،نجات یافته و
طرف دیگر هالك و دچار عذاب مىشد و معلوم است كه در این میان  ،تنها شما معذب و
هالك مىشدید  ،چون ستمكار شمائید و عذاب الهى هم شامل حال ستمكاران است .
زیرا خداى سبحان منزهتر از آن است كه ستمكار را از غیر ستمكار نشناخته و مرا
به جاى شما عذاب كند .
پس در اینكه فرمود «:و هللا اعلم بالظالمین!»(/58انعام) یك نوع كنایه و تعلیلى به
كار رفته و معنایش این است كه شما معذب خواهید بود  ،براى این كه ظالمید و عذاب الهى
جز به ظالمین كارى ندارد .
و این جمله اشاره است به مطلبى كه در آیه «:قل ا رایتكم ان اتیكم عذاب هللا بغتة او
جهرة هل یهلك اال القوم الظالمون!»(/47انعام) گذشت.
المیزان ج  7 :ص 167 :
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فصل سوم

عدالت در اسالم
گفتارى پیرامون معناى:

عدالت
ان ذَ َوا
« یَأَی َها الَّ ِّذینَ َءا َمنُوا ش َه َدةُ بَ ْینِّ ُك ْم إِّذَا َح َ
ضر أ َ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْوت ِّحینَ ا ْل َو ِّصیَّ ِّة اثْنَ ِّ
ع ْد ٍل ِّمن ُك ْم »!...
َ
« اى كسانى كه ایمان آوردید شهادتى كه براى یكدیگر در حال احتضار و هنگام
اداى وصیت تحمل مىكنید مىباید كه دو تن از شما یا دیگران آنرا تحمل كنند و
اگر مصیبت مرگ ،شما را در سفر پیش آید و دو نفر مسلمان نیافتید تا وصیت
شما را تحمل كنند  ،دو نفر از كفار را شاهد بگیرید و در صورتى كه ورثه در باره
این دو شاهد سوء ظنى داشتند آنان را بعد از نماز بازداشت كنید تا سوگند یاد كنند
كه ما شهادت خود را بمنظور سود مادى اگر چه رعایت جانبدارى از خویشان
باشد تحریف نكرده و شهادت خداى را كتمان نكردهایم چه مىدانیم كه اگر چنین
(/106مائده)
كنیم از گنهكاران خواهیم بود!»
كسانى كه در احكام و معارف اسالمى بحث مىكنند در خالل بحثهاى خود بسیار
به لفظ عدالت بر مىخورند و چه بسا در باره عدالت به تعریفات مختلف و تفسیرهاى
گوناگونى كه ناشى از اختالف مذاقهاى اهل بحث و مسلكهاى ایشان است برخورد مىكنند ،
لیكن مذاقى كه در تعریف عدالت اختیار مىكنیم باید مذاقى باشد كه با كار ما كه تفسیر قرآن
است سازگار باشد مذاقى باشد كه بتوان آنرا در تجزیه و تحلیل معناى عدالت و كیفیت
اعتبارش با فطرتى كه مبناى همه احكام اسالمى است وفق دهد و این خود مذاق
مخصوصى است .
و آن این است كه بگوییم  :عدالت كه در لغت به معناى اعتدال و حد وسط بین عالى
و دانى و میانه بین دو طرف افراط و تفریط است  ،در افراد مجتمعات بشرى هم عبارتست
از افرادى كه قسمت عمده اجتماع را تشكیل مىدهند و آنان همان افراد متوسط الحالند  ،كه
در حقیقت به منزله جوهره ذات اجتماعند و همه تركیب و تالیفهاى اجتماعى روى آنان
دور مىزند .
زیرا نوابغ و رجالى كه از مزایا و فضایل عالى اجتماعى برخوردارند و همه افراد
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اجتماع همشان و غرض نهائیشان رسیدن به مقام ایشان مىباشد در هر عصرى جز عدهاى
انگشت شمار نیستند و در هر جامعهاى یافت شوند در طبقه اعضاى رئیسه آن اجتماع قرار
مىگیرند و عده این چنین افراد آنقدر نیست كه به تنهایى بتوانند جامعهاى را تشكیل داده و
یا در تكمیل و تكون آن اثرى داشته باشند .
همچنین افراد معدودى كه نقطه مقابل آنان و در طرف تفریط قرار دارند  ،یعنى
اشخاص بى شخصیت و فرومایه اجتماع كه پایبند به حقوق اجتماعى نیستند و فضائلى كه
مورد غبطه و آرزوى افراد جامعه باشد در آنان نیست و خالصه بى بند و بارهایى كه پایبند
به اصول عامه اجتماعى كه در حقیقت حیات جامعه به رعایت آنها است  ،نیستند و رادعى
از ارتكاب گناهان اجتماعى كه باعث هالكت جامعه و بطالن تجاذب و پیوستگى الزم بین
اجزاى اجتماع است ندارند  ،كه این چنین افراد هم مانند دسته اول عددشان در هر عصرى
انگشت شمار بوده و در تشكیل اجتماع اثرى نداشته و بود و نبودشان یكسان است و اجتماع
وقعى و اعتمادى به رأى و خیر خواهى شان ندارد  ،از این دو دسته كه بگذریم تنها افرادى
در تشكیل جامعه به حساب مىآیند كه مردمى متوسط الحال هستند  ،تنها اینانند كه ساختمان
و اسكلت جامعه را تشكیل مىدهند و بدست اینان است كه مقاصد جامعه و آثار حسنهاى كه
غرض از تشكیل جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار است ظاهر مىگردد و این
مطلب روشن است و هیچ جامعهشناسى نیست كه در اولین برخورد به آن به حسن قبول
تلقیش نكند  ،آرى هر كسى به طور قطع احساس مىكند كه در زندگى اجتماعى خود به
افرادى احتیاج دارد كه رفتار اجتماعىشان مورد اعتماد و در امور میانهرو باشند  ،از
بىباكى و قانونشكنى و مخالفت با سنن و آداب جارى پروا داشته باشند و تا اندازهاى نسبت
به حكومت و دستگاه قضا و شهادات و غیره ال ابالى نباشند  ،این است حكم فطرى و
ارتكازى هر كسى  ،اسالم هم این حكم را كه حكمى است فطرى و ضرورى و یا نزدیك به
ضرورى در شاهد معتبر دانسته و فرموده:
« و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقیموا الشهادة هلل ذلكم یوعظ به من كان یؤمن باهلل و
الیوم االخر!»(/2طالق) و نیز فرموده:
« شهادة بینكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منكم!»(/106مائده)
در این دو آیه روى سخن با مؤمنین است  ،پس اینكه شرط كرده كه این دو شاهد
باید از دارندگان فضیلت عدالت باشند مفادش این است كه شاهد باید نسبت به مجتمع دینى
مردى معتدل باشد  ،نه نسبت به مجتمع قومى و شهرى و از همین جا استفاده مىشود كه
شاهد باید در جامعه طورى مشى كند كه مردم دین دار به دین وى وثوق و اطمینان داشته
باشند و كارهایى را كه در دین گناه كبیره و منافى دین بشمار مىرود مرتكب نشود ،
چنانكه قرآن هم در این مقوله مىفرماید:
« ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخال كریما!»(/31نسا)
و در آیات دیگرى هم به همین معنا اشاره نموده  ،از آن جمله مىفرماید :
« و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و ال
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تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون!»(/4نور)
نظیر آیه مورد بحث از جهت اشتراط عدالت آیه «:ممن ترضون من
الشهداء!»(/282بقره) است  ،زیرا رضایتى كه در آن اخذ شده همان خوش بینى مجتمع
دینى است و معلوم است كه مجتمع دینى از جهت دینى بودنش از كسى راضى و به وى
خوشبین مىشود كه رفتارش براى جماعت اطمینانآور نسبت به دیانتش باشد .
و این همان معنایى است كه در اصطالح فقه آنرا ملكه عدالت مىنامند  ،البته این
ملكه غیر ملكه عدالت در اصطالح فن اخالق است  ،چون عدالت فقهى هیاتى است نفسانى
كه آدمى را از ارتكاب كارهایى كه به نظر عرف متشرع گناه كبیره است باز مىدارد و اما
ملكه عدالت در اصطالح اخالق ملكه راسخ به حسب واقع است نه به نظر عرف و این
معنایى كه ما براى عدالت كردیم معنایى است كه از مذاق و مذهب امامان اهل بیت
علیهمالسالم بنا بر روایاتى كه از آن خاندان نقل شده نیز استفاده مىشود  ،از آن جمله
صدوق در كتاب فقیه به سند خود از ابن ابى یعفور نقل مىكند كه گفت حضور حضرت
صادق علیهالسالم عرض كردم  :در بین مسلمین عدالت مرد با چه چیز شناخته مىشود تا
شهادتهایى كه له یا علیه مسلمین مىدهد پذیرفته گردد؟ امام فرمود :به اینكه مسلمین او را
به ستر و عفاف و جلوگیرى از شكم و شهوت و دست و زبان بشناسند و به اجتناب از
گناهان كبیرهاى كه خداوند متعال مرتكب آنرا وعده آتش داده از قبیل مىگسارى ،زنا ،ربا،
عقوق پدر و مادر و فرار از جنگ و امثال آن معروف باشد و دلیل بر این كه شخص از
جمیع این گناهان اجتناب دارد این است كه جمیع معایب خود را بپوشاند ،به طورى كه بر
مسلمان ان تفتیش سایر معایب و لغزشهایش حرام باشد و ستودن وى به پاكى و اظهار
عدالتش در بین مردم واجب شود ،دلیل دیگرش این است كه به رعایت نمازهاى پنجگانه و
مواظبت بر آنها و حفظ اوقات آنها معهود باشد و در جماعتهاى مسلمین حضور بهم برساند
و جز با عذر موجه از اجتماعاتى كه در مصالها منعقد مىشود تخلف نورزد  ،وقتى داراى
چنین نشانه هایى بود و همواره در مواقع نماز در مصالى خود دیده شد و خالصه اگر از
اهل شهر و قبیلهاش بپرسند فالنى چطور آدمى است بگویند ما جز نیكى از او ندیدهایم و
همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن یافتهایم  ،همین مقدار براى احراز عدالت و
قبول شهادتش در بین مسلمین كافى است  ،زیرا نماز خود پرده و كفاره گناهان است و
ممكن نیست كسى كه در جماعات حاضر نمىشود و نماز را در مساجد نمىخواند در
بارهاش شهادت دهند كه وى نمازگزار است  ،جماعت و اجتماع تنها براى همین منظور
تشریع شده كه نمازگزار را از بى نماز بشناسند و اگر غیر این بود كسى نمىتوانست به
صالح و سداد و دیانت اشخاص شهادت دهد و لذا رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم تصمیم
گرفت خانههاى مردمى را به جرم كناره گیرى از جماعت مسلمین آتش بزند و بارها
مىفرمود «:نماز كسى كه بدون عذر در مسجد حاضر نمىشود نماز نیست!»
مؤلف  :همین روایت را شیخ در تهذیب زیادتر از آنچه ما از صدوق علیه الرحمه
نقل كردیم روایت كرده و ستر و عفافى كه در این روایت است هر دو بنا بر آنچه در
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صحاح است به معناى تزكیه است و این روایت همانطورى كه مىبینید عدالت را امرى
معروف در بین مسلمین دانسته  ،وسائل از نشانههاى آن پرسش نموده و امام علیهالسالم در
باره آثار آن فرموده  :اثر مترتب بر عدالت كه داللت بر این صفت نفسانى و حكایت از آن
مىكند همانا ترك محرمات پروردگار و خوددارى از شهوات ممنوع است و در باره نشانه
آن فرموده  :نشانه عدالت اجتناب از گناهان كبیره است و دلیل بر این اجتناب به آن تفصیلى
كه امام بیان داشت حسن ظاهر بین مسلمین است .
و در تهذیب از عبد هللا بن مغیره از ابى الحسن على بن موسى الرضا علیهماالسالم
نقل مى كند كه فرمود  :كسى كه بر فطرت اسالم به دنیا آمده باشد و مردم نفس او را نفسى
صالح بدانند جایز است كه شهادت دهد و شهادتش معتبر است.
و نیز در همان كتاب است كه سماعه از ابى بصیر از ابى عبد هللا علیهالسالم نقل
كرده كه فرمود  :در شهادت اشخاص ضعیف عیبى نیست به شرطى كه عفیف و خویشتن
دار باشند .
در كتاب كافى به سند خود از على بن مهزیار از ابى على بن راشد نقل مىكند كه
گفته است  :خدمت حضرت ابى جعفر علیهالسالم عرض كردم  :دوستان شما در بین خود
اختالف دارند  ،آیا با این حال مىتوانم در نماز به همه آنها اقتدا كنم؟ فرمود  :دنبال كسى
نماز بخوان كه به دیانتش وثوق داشته باشى .
مؤلف  :داللت این چند روایت بر مطالب گذشته  ،واضح است .البته در ذیل عنوان
عدالت بحثهاى زیادترى هست و لیكن چون از غرض ما خارج است لذا از ایراد آن
خوددارى مىكنیم .
المیزان ج  6 :ص 297 :
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فصل چهارم

احکام جزائی اسالم

گفتارى چند پیرامون

عفو و مجازات
معنى جزا چیست ؟
در پاسخ این سؤال به عنوان مقدمه باید گفت كه هیچ مجتمعى از مجتمعات
بشرى خالى از وظائف اجتماعىاى كه افراد آن موظف به احترام به آن باشند نیست  ،چون
اصوال تشكیل جامعه براى هماهنگ كردن مردم و ایجاد توافق بین اعمال ایشان و نزدیك
كردن آنان به یكدیگر است  ،براى این است كه همه با هم مؤتلف و مجتمع شده و بوسیله
آثارى كه در ائتالف و اجتماع است احتیاجات هر یك از افراد به مقدار استحقاق و به نسبت
عمل و سعیشان برآورده مىگردد .
و این وظائف از آنجائى كه اختیارى است و افراد نسبت به انجام و ترك آن مختارند
و چون اصوال وظیفه و تكلیف از اراده و عمل ایشان سلب حریت مىكند  ،لذا در خود آن
وظائف ضامن اجرائى نیست و چنان نیست كه حتى افراد ال قید و راحت طلب هم از آن
تخلف نورزند  ،از جهت همین نقصى كه در تكلیف و وظیفه بود بشر اجتماعى چارهاى جز
این ندید كه این نقص را جبران نموده با ضمیمه كردن چیز دیگرى بنیه آنرا تقویت نماید و
آن این بود كه كیفرهائى ناگوار براى مخالفت با آن وظائف و تخلف از آن تكالیف جعل
نموده ضمیمه آن سازد تا كراهت از آن كیفرها و ترس از ضرر آن  ،متخلفین را مجبور به
تسلیم و انجام تكلیف سازد .
این است معنى جزا و كیفر گناه و این خود حقى است براى مجتمع و یا زمامدار
جامعه بر گردن افراد متخلف و عاصى و همینطور است پاداشى كه در ازاى اطاعت ممكن
است جعل شود  ،چیزى كه هست جزا در گناه امر ناگوارى است و در اطاعت امر محبوب
و مرغوبى باید باشد تا داعى و محرك اشخاص بسوى انجام وظیفه واجب و یا مستحب بوده
باشد .
و نیز جزاى گناه حقى است كه براى مجتمع و به گردن متخلف و جزاى اطاعت
حقى است براى مكلف و به گردن مجتمع و یا زمامدار آن .این را جزاى حسنه و یا ثواب و
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آنرا جزاى سیئه و یا عقاب مىنامند .
و این دو نحو جزا در جمیع مجتمعات بشرى هست  ،اسالم هم آن دو را جعل كرده
و فرموده:
« للذین احسنوا الحسنى!» (/26یونس)و نیز فرموده:
« و الذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها !»(/27یونس) و نیز فرموده:
« و جزاء سیئة سیئة مثلها !»(/40شوری)
و این ثواب و عقاب از جهت شدت و ضعف داراى مراتبى است كه ضعیفترین آن
خوش آمدن و ناخوش آمدن عمل است  ،از آن شدیدتر عملى است كه خوبى و بدیش به حدى
برسد كه صاحبش مستحق مدح و یا ذم باشد  ،از آن هم باالتر عملى است كه صاحبش
سزاوار خیر و یا شر باشد  ،البته خیر و شر هم داراى مراتبى است  ،تا ببینى قدرت طرف
در رسانیدن این خیر و شر تا چه اندازه باشد و این ثواب و عقاب هم خودش و هم شدت و
ضعفش زائیده عوامل مختلفى است  ،از آن جمله یكى خود عمل است یكى دیگر این است
كه این عمل از چه كسى سر زده و یكى اینكه این عمل اطاعت و یا نافرمانى چه كسى بوده
و یكى اینكه تا چه اندازه براى مجتمع سودمند و یا تا چه حد مضر و مخل بوده است و شاید
بتوان همه این عوامل را در یك جمله كوتاه خالصه كرده و گفت :هر عملى هر قدر بیشتر
مورد اهتمام باشد عقاب آن در صورت معصیت و ثوابش در صورت اطاعت بیشتر خواهد
بود!

سنخیت بین عمل و جزا
بین عمل چه خوب و چه بد و جزاى آن باید سنخیت و شباهتى و لو تقریبا بوده باشد .
و از آیات قبلى و همچنین از امثال آیه:
« لیجزى الذین اساؤا بما عملوا و یجزى الذین احسنوا بالحسنى!»(/31نجم)
نیز این اعتبار سنخیت استفاده مي شود .
از آن آیات روشنتر  ،آیه زیر است كه خداى تعالى آنرا از صحف ابراهیم و موسى
علیهماالسالم نقل مىفرماید:
« و ان لیس لالنسان اال ما سعى! و ان سعیه سوف یرى! ثم یجزیه الجزاء
االوفى!» (39تا/41نجم)
باز از این آیه هم روشنتر آیات راجع به احكام قصاص است .از آنجمله مىفرماید:
« كتب علیكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و االنثى باالنثى!»
(/178بقره) و نیز مىفرماید:
« الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه
بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا هللا!»(/194بقره)
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و الزمه این هماهنگى و سنخیت در بین جزا و عمل این است كه ثواب و عقاب
اول به خود مباشر و به مقدار عمل ش عاید شود  ،به این معنا كه اگر مثال حكمى از احكام و
مقررات اجتماعى را عصیان كرد و كارى كرد كه براى او نفع و براى مجتمع ضرر داشت
باید به همان مقدار تمتعى كه از مجتمع سلب كرده از تمتعاتش سلب شود  ،اگر چه به كلى
آبرویش به باد رود و یا مال و یا عضوى از اعضایش و یا به كلى جانش از او گرفته شود .
و این همان مطلبى است كه ما در بحث بردهگیرى به آن اشاره كردیم و گفتیم :
مجتمع و یا زمامدار جامعه حق دارد به مقدار جرمى كه از مجرم سر زده از جان او و یا
هر چیزى كه با جان او بستگى دارد سلب نموده آزادیش را در انتفاع از آنها بگیرد  ،بنا بر
این اگر مثال مجرمى كسى را بدون اینكه خونى از او طلب داشته باشد و یا او فسادى در
زمین و در میان مجتمع اسالمى كرده باشد به قتل برساند زمامدار مجتمع جان او را مالك
شده و مىتواند به جرم اینكه وى باعث نقصان جان محترمى از جانهاى مجتمع شده حد قتل
را كه همان تصرف در جان قاتل است بر او جارى سازد .
و هم چنین اگر كسى چیزى را كه ربع دینار قیمت داشته باشد بدزدد چون یكى از
مقررات امنیت عمومى را كه به دست شریعت جعل شده و دست امانت مسلمین حافظ آن
است تخلف نموده و زمامدار حكومت اسالمى حق دارد دست او را قطع كند و معنى داشتن
چنین حقى این است كه حكومت شانى از شؤون حیاتى دزد را كه به وسیله دستش تامین
مىشده مالك شده و مىتواند در این ملك خود تصرف نموده  ،آزادى را از این عضوش
سلب نماید و خالصه این وسیله زندگى را از او بگیرد و به همین قیاس است سایر حدود و
كیفرهائى كه شارع اسالم در شرایع و سنن مختلف خود جعل فرموده است .
از اینجا به خوبى معلوم مي شود كه عقاب جرائم یك نوع رقیت و بردگى است و لذا
مىتوان گفت بردگان فرد اعال و خالصه روشنترین مصادیق مشخصن این گونه عقابهایند،
قرآن كریم هم به این معنا اشاره كرده و فرموده:
« ان تعذبهم فانهم عبادك !»(/118مائده)
و از این معنا در سایر شرایع و سنن مختلف دین نیز مظاهرى وجود دارد  ،از آن
جمله در داستان یوسف علیهالسالم آنجا كه به منظور بازداشت برادر تنى خود دستور
مىدهد كه جام طال را دربار و بنهاش بگذارند مىفرماید:
« قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین  -كاركنان یوسف گفتند :اگر معلوم شد كه شما
در انكار خود دروغ گفتهاید كیفر آنكس كه جام طال را دزدیده بود چه باشد؟ گفتند
هر كس از ما كه جام در بار و بنهاش دیده شد خودش كیفر دزدیش باشد  ،چون
معمول خود ما این است كه دزد را برده خود مىگیریم! یوسف بعد از آنكه این
التزام را از آنان گرفت دستور داد اول از سایر برادران بازرسى به عمل آورند ،در
باریان نیز چنین كرده و سرانجام جام را از بار و بنه برادر یوسف بیرون
آوردند!»
« آرى این نقشه را ما به یوسف یاد دادیم! تا آنجا كه مىفرماید :برادران ناتنى
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گفتند اى عزیز مصر این جوان را پدرى است سالخورده كه طاقت فراق او را
ندارد به جاى او یكنفر از ما را برده خود بگیر كه اگر چنین كنى البته به ما احسان
بزرگى كردهاى!» (74تا/78یوسف)
و این پیشنهاد همان فدیه معروفى است كه نسبت به بردگان و سایر بازداشتىها
معمول بوده است .
یوسف گفت:
« معاذ هللا ان ناخذ اال من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون  -پناه بخدا از اینكه ما
كسى را به جاى دزد خود بازداشت كنیم زیرا اگر چنین كنیم یقینا از ستمكاران
خواهیم بود!»(/79یوسف)
و چه بسا قاتل را هم برده مىگرفتهاند و نیز به جاى قاتل شخصى دیگر را فدیه
مى دادند مثال زن او را و یا دختر و خواهرش را به دست ورثه مقتول مىسپردند تا به جاى
قاتل از او انتقام بگیرند .
و مساله عوض دادن به تزویج  ،خود سنتى رائج بوده حتى تا امروز هم این سنت
در بین قبایل و عشایر ایران باقى است و این بدان علت است كه ازدواج را براى زن یك
نوع اسارت و بردگى مىدانند .
قرآن كریم هم در بسیارى از موارد از مطیع تعبیر به عبد نموده از آن جمله راجع
به اطاعت شیطان فرموده:
« ا لم اعهد الیكم یا بنى آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین! و ان اعبدونى!»
(60و/61یس)و نیز مىفرماید:
« ا فرایت من اتخذ الهه هواه!»(/23جاثیه)
و این گونه تعبیرات از این جهت است كه مطیع در اطاعتى كه مىكند اراده خود را
تابع اراده مطاع مىسازد  ،پس در حقیقت به مقدار اطاعتش مملوك مطاع و محروم از
حریت اراده است و زمامدار جامعه یعنى همان كسى كه كیفر متخلف و پاداش وظیفهشناس
به دست او است چون از اراده مطیع سلب آزادى كرده و مقدارى از اراده او را مالك شده
از این جهت مطیع هم به مقدار اطاعتش از وى طلبكار پاداش مي شود و مجتمع یا زمامدار
آن باید در مقابل آن مقدار آزادى كه از موهبت مطیع كاسته به وى پاداش بدهد و آن
كاستگى و نقص را جبران نماید و همین است سر اینكه مىگویند  :وفاى به وعده واجب
است و لیكن وفاى به وعید و تهدید واجب نیست .
براى اینكه وعده در عالم عبودیت و مولویت متضمن ثواب بر اطاعت است كما
اینكه وعید متضمن عقاب بر معصیت .
و چون ثواب حق مطیع است و طلبى است كه در ذمه ولى خود دارد بر ولى و
زمامدار واجب است كه این حق را ادا نموده و ذمه خود را برى سازد  ،به خالف عقاب كه
حق خود زمامدار است بر گردن مكلف مجرم و متخلف .
و چون چنین است مي تواند از حق خود صرفنظر نموده و در ملك خود تصرف
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ننماید  ،براى اینكه چنان نیست كه هر كسى هر حقى را دارا باشد واجب باشد آن را اعمال
كند و هر ملكى داشته باشد در آن تصرف نماید.

عفو و بخشش
از بحث گذشته چنین نتیجه مىگیریم كه صرفنظر كردن از مجازات عاصى و
متخلف جایز است ولى پاداش ندادن به مطیع جایز نیست و این حكم تا اندازهاى فطرى هم
هست  ،براى اینكه كیفر دادن به گناهكار حق كسى است كه نافرمانیش شده و همانطورى كه
گفتیم اعمال حق همیشه واجب نیست لیكن چنان هم نیست كه ترك آن همیشه و در هر جا
صحیح باشد  ،زیرا اگر ترك اعمال حق را در هر جا و براى همیشه تجویز كنیم حكم
فطرى به ثبوت حق را لغو كردهایم و بما اعتراض خواهد شد كه شما از یكطرف مىگوئید
فطرت به ولى امر حق مي دهد كه گنهكار را كیفر دهد و از طرف دیگر آنرا لغو مىنمائید
پس فائده اثبات این حق چیست؟ و آیا تجویز ترك اعمال حق رشته خود را پنبه كردن و
عالوه بر این  ،مستلزم لغو سایر قوانین مقرر در نظم اجتماع نیست؟ یقینا هست و معلوم
است كه لغو و ابطال آن قوانین چه هرج و مرجى به وجود مىآورد .
پس باید گفت مساله عفو از گناه تا اندازهاى صحیح است كه منتهى به چنین محذوراتى
نشود .
خالصه این قضیه به اصطالح علمى  ،قضیهاى است مهمل  ،به این معنى كه نمىتوان
در باره آن حكم یك جا و صد در صد نمود  ،بلكه باید دید حكمت و مصلحتى براى عفو
هست یا نه  ،اگر بود عفو جائز است و گرنه رعایت احترام قوانینى كه حافظ بنیه اجتماع و
سعادت بشر است الزم تر است و به همین منظور البته باید گنهكار را مجازات كرد ،آیه
شریفه:
« و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحكیم!»(/118مائده)
كه حكایت قول عیسى علیهالسالم است نیز اشاره باین معنا دارد .
و در قرآن كریم از اسبابى كه حكمت الهى سبب آن را براى مغفرت امضاء نموده
دو سبب كلى دیده مىشود .
اول :توبه و بازگشت به سوى خداى سبحان و رجوع از كفر به ایمان و از معصیت
به اطاعت.
و از جمله آیاتى كه متعرض این معنا است آیات زیر است:
« قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر الذنوب
جمیعا انه هو الغفور الرحیم! و انیبوا الى ربكم و اسلموا له من قبل ان یاتیكم العذاب
ثم ال تنصرون!»(53و/54زمر)
تا اینجا مربوط به توبه از كفر است و در آن تهدید به عذابى كرده كه نصرت و
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شفاعت احدى در رفع آن مؤثر نیست .
« و اتبعوا احسن ما انزل الیكم من ربكم من قبل ان یاتیكم العذاب بغتة و انتم
التشعرون!»(/55زمر)
« انما التوبة على هللا للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئك
یتوب هللا علیهم و كان هللا علیما حكیما !»(/17نسا)
« و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت
االن و ال الذین یموتون و هم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا الیما!» (/18نسا)
سبب دوم شفاعت در روز قیامت است.
خداى تعالى در این باره مىفرماید:
« و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق و هم
یعلمون!»(/86زخرف)
و آیات دیگرى كه متعرض امر شفاعتند.
در قرآن كریم در موارد متفرق دیگرى عفو بدون ذكر سبب ذكر شده است  ،لیكن
اگر در همان موارد هم دقت شود اجماال به دست مىآید كه در آن موارد نیز مصلحتى در
كار بوده و آن عبارت بوده از مصلحت دین  ،از آن جمله آیات زیر است:
« و لقد عفا عنكم و هللا ذو فضل على المؤمنین!» (/152ال عمران)
و نیز مىفرماید:
« ء اشفقتم ان تقدموا بین یدى نجویكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب هللا علیكم
فاقیموا الصلوة و آتوا الزكوة و اطیعوا هللا و رسوله!»(/13مجادله) و نیز
مىفرماید:
« لقد تاب هللا على النبى و المهاجرین و االنصار الذین اتبعوه فى ساعة العسرة من
بعد ما كاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رؤف رحیم!»
(/117توبه)و نیز مىفرماید:
« و حسبوا أال تكون فتنة فعموا و صموا ثم تاب هللا علیهم ثم عموا و صموا كثیر
منهم!»(/71مائده) و نیز مىفرماید:
« الذین یظاهرون منكم من نساءهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم اال الالئى و لدنهم و
انهم لیقولون منكرا من القول و زورا و ان هللا لعفو غفور!»(/2مجادله)
و نیز مىفرماید:
« یا ایها الذین آمنوا ال تقتلوا الصید و انتم حرم  -تا آنجا كه مىفرماید  -عفا هللا
عما سلف و من عاد فینتقم هللا منه و هللا عزیز ذو انتقام!»(/95مائده)
و باید دانست توبهاى كه در امثال «:آیه عفا هللا عنك لم اذنت لهم!» است از قبیل
توبه مورد بحث ما نیست زیرا در امثال این آیات خداوند خبر از مغفرت و قبول توبه
نمىدهد بلكه در حقیقت دعا به توبه مىكند و مثل این است كه ما به یكدیگر بگوئیم خدا از
گناهت در گذرد چرا چنین و چنان كردى .
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كما اینكه نظیر این تعبیر در آیه «:انه فكر و قدر! فقتل كیف قدر!»
(18و/19مدثر) نیز بكار رفته است  ،چیزى كه هست در آن آیه دعاى به توبه شده بود و در
این آیه نفرین و همچنین مغفرتى كه در آیه «:انا فتحنا لك فتحا مبینا  ،لیغفر لك هللا ما تقدم
من ذنبك و ما تاخر!» (1و/2فتح) است از قبیل توبه و مغفرت مورد بحث نیست  ،به
شهادت اینكه در این آیه مغفرت را نتیجه فتح مكه قرار داده و معلوم است كه بین فتح مكه و
مغفرت گناه هیچ ارتباطى نیست.

مراتب عفو و بخشش
عفو داراى مراتبى است.
از آنجائى كه عفو عبارتست از بخشیدن گناهى كه مستلزم نوعى پاداش و مجازات
باشد و این مجازات و پاداش همانطورى كه گفته شد از جهت اختالفى كه در اثر گناه هست
داراى عرضى عریض و مراتبى است مختلف و اختالف جزا  ،جز از جهت اختالف و
شدت و ضعف آثار گناه نیست و خالصه از جهت اینكه بحث از مراتب عفو بستگى كامل
دارد به آگهى از مراتب آثار گناه  ،چون میزان در شدت و ضعف عقاب و كم و زیادى
پاداش همان آثار گناه است از این رو الزم دانستیم كه قبل از بحث از مراتب عفو قدرى در
باره گناه و آثار آن توقف نموده و در آنچه كه عقل فطرى ما را بدان ارشاد مىكند تامل
نمائیم .
آرى  ،گر چه بحث قرآنى است و مقصود از آن بدست آوردن نظریه كتاب الهى
است نسبت به این گونه حقایق  ،لیكن خداى تعالى بطورى كه خودش بیان فرموده همواره با
ما به قدر عقل ما و بر طبق موازین فطرى ما حرف مىزند  ،همان موازینى كه ما بوسیله
آن نیك و بد هر چیزى را هم در مرحله فكر و هم در مرحله عمل مىسنجیم و در چند جاى
از ابحاث این كتاب به این معنا اشاره كردهایم و چگونه چنین نیست و حال آنكه خود
پروردگار در موارد بسیارى از بیانات خود از عقل و فكر بشر استمداد نموده و خالصه ،
كالم شریف خود را با همان احكام عقلى تایید كرده  ،از آنجمله فرموده است «:ا فال
تعقلون!»(/44بقره) و « ا فال تتفكرون!» (/50انعام) و امثال اینها .

مراتب جرم و گناه
اینك در باره گناه و اختالف مراتب آن مىگوئیم:
چیزى كه عقل سلیم و اعتبار صحیح ما را بان ارشاد مىكند این است كه اولین
چیزى كه بستگى به نظام اجتماعى انسان دارد و مجتمع آنرا احترام مىگذارد همان احكام
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عملى و مقدساتى است كه عمل به آن و مداومت بر آن مقاصد انسانى مجتمع را حفظ نموده
و او را در زندگى به سعادت مىرساند  ،همین سنن و مقدسات است كه مجتمع را وادار
مىسازد تا به منظور حفظ آن قوانین  ،جزائى وضع كند و متخلفین و كسانى كه از آن سنن
سرپیچى مى كنند كیفر نموده و عاملین به آنرا پاداش دهد  ،گناه در این مرحله هم عبارتست
از همان سرپیچى كردن از متون قوانین عملى و قهرا عدد گناهان به اندازه عدد آن قوانین
خواهد بود .
مرتكز در اذهان ما مسلمین هم از معنى لفظ گناه و الفاظ مرادف آن از قبیل
معصیت و سیئه  ،اثم  ،خطاء  ،حوب  ،فسق و غیر آن همین معنا است .
مساله پیروى از قوانین به اینجا خاتمه نمىیابد و مجتمع بشرى تنها به اینكه مردم از
ترس قوانین جزائى به دستورات عملى عمل كنند اكتفا نمىكند  ،بلكه غرض نهائیش این
است كه افراد در اثر ممارست و مراقبت بر عمل به آن داراى فضائلى نفسانى شوند  ،چون
اصوال مداومت بر عمل نیك آدمى را به اخالقى كه مناسب با آن عمل و با هدف اصلى از
تشكیل جامعه است متخلق مىسازد و این اخالق همان چیزى است كه جوامع بشرى آنرا
فضائل انسانى نام نهاده و همه افراد را به كسب آن تحریك نموده و مقابل آنرا رذائل نامیده و
مردم را از آن برحذر مىدارد.
خواهید گفت كه مگر قوانین هر مجتمعى این آثار حسنه را در روحیات افراد
مى گذارد ؟ چه بسیار قوانینى كه بر عكس در روحیات مردم اثر سوء دارد ؟ البته این سؤال
به جا است لیكن ما فعال كارى به این جهت نداریم كه اثر قوانین وضع شده در جوامع
مختلف بشرى مختلف است  ،تنها مىخواستیم بگوییم سنن و قوانین اجتماعى در روحیات
اثر مستقیم دارد  ،البته معلومست كه قوانین صحیح و دستور العملهاى نیك در تخلق به
فضائل و قوانین بد در تخلق به رذائل مؤثر است و این صفات نیك و بد اخالقى گر چه از
نظر اینكه اوصافى هستند روحى و مستقیما اختیارى انسان نبوده و ضامن اجرائى براى آن
نیست و لذا جوامع بشرى هم براى تخلف از آن  ،قوانینى جزائى وضع نكردهاند  ،لیكن از
نظر اینكه گفتیم عمل به دستورات عملى در تخلق به فضائل و تخلف از آن دستورات در
تخلق به رذائل مؤثر است از این جهت همین بكار بستن دستورات عملى  ،خود ضامن
اجراى آن خواهد بود .
خالصه اینكه اختیارى بودن عمل كافى است كه كسب فضائل و دورى از رذائل هم
اختیارى باشد  ،با این تفاوت كه عمل خودش اختیارى انسانى است و لیكن اخالق به واسطه
عمل اختیارى است و همین مقدار از اختیارى بودن كافى است كه صحیح باشد عقل در باره
كسب فضائلش اوامرى صادر نموده  ،مثال بگوید  :در مقام كسب فضیلت شجاعت  ،عفت و
عدالت برآى و در باره دورى از رذائل آن نواهىیى صادر كرده و بگوید  :از تهور ،
خمود ،طمع  ،ظلم و امثال آن دورى جوى  ،چنان كه همین مقدار اختیارى بودن بس است
براى اینكه ثواب و عقاب عقلى هم كه همان مدح و ذم است براى آن تصور نمود .
و خالصه  ،در این مرحله یعنى مرحله تخلف از احكام اخالقى هم مرتبهاى از گناه
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وجود دارد بلكه مرتبه آن فوق مرتبه گناه در مرحله عمل است  ،بنا بر این در باره فضائل
و رذائل اخالقى نیز حاكمى هست كه به وجوب تحصیل این و لزوم اجتناب از آن حكم كند و
آن عقل آدمى است كه به طور كلى بنایش بر این است كه وقتى عمل به یكى از دو چیز
متالزم را ممكن بداند بدون هیچ تاملى حكم به وجوب آن دیگرى هم مىكند و تخلف از آن
را هم عصیان دانسته و متخلف را مستحق نوعى مؤاخذه مىداند .
بنا بر این تا اینجا دو نوع امر و نهى و دو نوع ثواب و عقاب ثابت شد ،اینك در
اینجا نوع سوم آن ظاهر مي شود:
توضیح اینكه :فضائل و رذائل یك مقدارش كه به منزله اسكلت بنا است و چارهاى
جز تحصیل آن و اجتناب از این نیست  ،واجب و حرام است .
و بیشتر از آن كه به منزله زینت و رنگآمیزى بنا است جزو مستحبات اخالقى
است كه عقل نسبت به تحصیل آن  ،امر استحبابى مىكند  ،چیزى كه هست همین مستحبات
اخالقى كه براى مردم عادى مستحب است نسبت به آحادى از مردم كه در ظرف اینگونه
آداب زندگى مى كنند واجب است و عقل بر حسب اقتضائى كه افق زندگى آنان دارد حكم به
وجوب رعایت آن مىكند  ،مثالى كه مطلب را قدرى روشن كند این است كه ما خود مىبینیم
كه مردم صحرانشین و عشایرى كه افق زندگیشان از افق مردم متوسط شهر دور است ،
هیچ وقت به تخلف از احكام و قوانینى كه براى مردم شهر ضرورى و به حكم عقل و فهم
خود آنان واجب الرعایه است مؤاخذه نمىشوند و چه بسا كارهائى از عشایر سر مي زند كه
نسبت به مردم شهر زشت و ناپسند است و لیكن همین شهر نشینان آنان را توبیخ ننموده و با
خود مى گویند :اینان معذورند  ،چون افق زندگیشان از سواد اعظم دور و در نتیجه افق
فهمشان هم از درك دقایق آداب و رسوم دور است .
آرى مردم شهر همه روزه سر و كارشان با این رسوم و چشمشان پر از مشاهده این
آداب است و این خود معلمى است كه آنان را درس ادب مىآموزد  ،مردم شهر هم باز با هم
تفاوت دارند و همهشان در یك افق نیستند  ،زیرا در بین ایشان نیز عده معدودى یافت
مىشوند كه داراى فهم لطیفتر و آداب ظریفترى هستند  ،انتظارى كه از آنان مىرود از
مردم متوسط نمىرود و مؤاخذاتى كه از آنان مىشود از اینان نمىشود  ،براى اینكه مردم
متوسط اگر دقایق ادب و ظرافتهاى قولى و عملى را رعایت نكنند عذرشان موجه است ،
چون فهمشان بیش از آن نیست و از ادب و لوازم آن بیش از آن مقدارى كه رعایت مىكنند
درك نمى كنند  ،چون افق و ظرف زندگیشان ظرف همین مقدار از ادب است  ،به خالف
نوادر و مردان فوق العاده كه در ترك آن دقایق و ظرائف اگر چه جزئى باشد مؤاخذه
مى شوند  ،براى آنان حتى یك اشتباه لفظى غیر محسوس و یك كندى مختصر و یا یك لحظه
كوتاه اتالف وقت و یا یك نگاه و اشاره نابجا و امثال آن گناه است  ،با اینكه هیچیك از اینها
نه با قوانین مملكتى و عرفى مخالفت دارد و نه با قوانین دینى و این مثل معروفى هم كه
مىگویند  :حسنات االبرار سیئات المقربین  -نیكىهاى نیكان نسبت به مقربین گناه است به
همین مالك است .
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خالصه روى این حساب در هر موقعیت و افقى كه فرض كنیم كارهائى
هست كه در آن افق و موقعیت گناه شمرده نمىشود و انسانهاى آن افق گناه بودن آنرا
احساس ننموده و از آن غفلت دارند مسؤول و زمامدارشان هم ایشان را به ارتكاب آن كارها
مؤاخذه نمىكند  ،لیكن هر چه افق باالتر و موقعیت باریكتر و لطیفتر شود گناه بودن
مقدار بیشترى از آن كارها نمایانتر مىگردد .
اینجاست كه اگر قدرى در بحث دقیق شویم بنوع دیگرى از احكام و قوانین كه نوع
چهارم آن و عبارتست از احكام مخصوص افق حب و بغض برمىخوریم  ،توضیح اینكه ما
مىبینیم چشم دشمن مخصوصا اگر در حال غضب باشد همه اعمال نیك را هم بد و مذموم
مىبیند و بر عكس چشم دوست مخصوصا وقتى كه در دوستى بحد شیفتگى رسیده باشد جز
حسن و كمال نمىبیند  ،تا آنجا كه تمامى هم خود را صرف در خدمت به دوست نموده بلكه
كارش به جائى مىرسد كه كوچكترین غفلت از محبوب را گناه مىشمارد  ،چون به نظر او
ارزش خدماتش به دوست به مقدار توجه و مجذوبیتى است كه نسبت به او دارد و چنین
معتقد است كه یك لحظه غفلت از دوست و قطع توجه به او مساوى است با ابطال طهارت
قلب  ،حتى چنین كسى اشتغال به ضروریات زندگى از قبیل  ،خوردن و آشامیدن و امثال آن
را گناه مىداند  ،زیرا فكر مىكند كه گر چه این كارها ضرورى است و آدمى ناگزیر از
اشتغال به آن است  ،لیكن یك یك آنها از جهت اینكه كارى است اختیارى و اشتغال به آن
اشتغال اختیارى به غیر محبوب و اعراض اختیارى از اوست از این جهت گناه و مایه
انفعال و شرمندگى است  ،لذا مىبینیم كسانى كه از فرط عشق و یا از بزرگى مصیبتى كه
به آنها روى آورده باین حد از خود بىخبر مىشوند از اشتغال به خوردن و نوشیدن و امثال
آن استنكاف مىورزند .
كالم معروفى را هم كه نسبت مىدهند به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كه
فرمود:
« انه لیغان على قلبى فاستغفر هللا كل یوم سبعین مرة  -بدرستى كه من  -از آنجائى
كه مامور به هدایت خلق و مبعوث به شریعتى آسان هستم و قهرا در تماس با
مردم و توجه به ما سوى هللا  -خاطراتى در دلم خطور مىكند كه ممكن است بین
من و پروردگارم حجاب شود لذا همه روزه هفتاد بار استغفار مىكنم!»
باید به امثال این معانى حمل كرد .
و هم چنین آیه شریفه:
« و استغفر لذنبك و سبح بحمد ربك بالعشى و االبكار!»(/55غافر)
و آیه شریفه:
« فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا !» (/3نصر)
و سایر آیاتى را كه از زبان انبیاء علیهمالسالم نقل مىكند به امثال این معانى حمل
مىشود .
از آن جمله یكى كالم نوح علیهالسالم است كه عرض كرد:
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« رب اغفر لى و لوالدى و لمن دخل بیتى مؤمنا!»(/28نوح)
و یكى دیگر كالم ابراهیم علیهالسالم است كه عرض مىكند:
« ربنا اغفر لى و لوالدى و للمؤمنین یوم یقوم الحساب!»(/41ابراهیم)
و یكى كالم موسى علیهالسالم است كه در باره خودش و برادرش عرض مىكند:
« رب اغفر لى و الخى و ادخلنا فى رحمتك!»(/151اعراف)
و یكى دیگر كالمى است كه قرآن كریم آنرا از رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم
حكایت مىكند كه عرض كرد:
« سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیك المصیر!»(/285بقره)
بدین علت گفتیم كه اینگونه كلمات باید به معناى مورد بحث حمل شود كه انبیاء
علیهمالسالم با اینكه داراى ملكه عصمتاند ممكن نیست معصیتى از آنها سر زند و با اینكه
مامورند مردم را بسوى دین و عمل به آن دعوت نموده قوال و فعال به تبلیغ آن قیام نمایند
معقول نیست كه خود از عمل به دستورات دینى سرپیچى كنند و چگونه چنین چیزى تصور
دارد و حال آنكه مردم همه مامور به اطاعت از آنهایند؟ مگر ممكن است خداوند مردم را
مامور به اطاعت از كسانى كند كه ایمن از معصیت نیستند؟ پس ناچار باید آیات مزبور را
به همان معنائى كه گفتیم حمل نمود و اعتراف به ظلمى را كه از بعضى از آن حضرات
حكایت شده مانند اعتراف ذو النون است كه عرض كرد:
« ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین!» (/87انبیا)
چون وقتى صحیح باشد بعضى از كارهاى مباح را براى خود گناه بدانند و از
خداوند در باره آنها طلب مغفرت نمایند جایز هم هست كه آن كارها را ظلم بشمارند  ،زیرا
هر گناهى ظلم است .
البته محمل دیگرى نیز براى خصوص اعتراف بظلم هست و سابقا هم به آن اشاره
شد كه مراد از ظلم  ،ظلم به نفس باشد  ،چنانكه آدم و حوا علیهماالسالم گفتند:
« ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین!»
(/23اعراف)
و اینكه گفتیم این كلمات فالن محمل را دارد  ،نخواستیم اعتراف كنیم به اینكه این
محمل ها خالف ظاهر آیات و یك نوع معانى است كه ما خود تراشیده و به منظور حفظ آراء
و عقاید مذهبى خود و اعمال تعصب ،آیات را بر آن حمل كردهایم.
نه ما در این معنائى كه كردیم نخواستیم تعصب به خرج دهیم  ،به شهادت اینكه
بحثى كه در جلد دوم المیزان در باره عصمت انبیاء كرده آن را اثبات نمودیم بحثى بود
قرآنى و خالى از هر گونه تعصب و متكى بر دقت در آیات قرآنى بى اینكه مطلبى غیر از
قرآن را در آن دخالت داده باشیم .
چیزى كه هست همانطورى كه در آن بحث و در مواردى دیگر مكررا گفتهایم نباید
در تشخیص ظهور اینگونه آیات به فهم عامیانه اكتفا نمود  ،براى اینكه قرائن مقامى و
همچنین قرائن لفظى چه آنهائى كه در خود كالم هست و چه آنهائى كه جداى از كالم یافت
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مىشود تاثیر قاطعى در تشخیص ظهور دارند  ،مخصوصا قرآن كریم كه در تشخیص
ظهور و معنى هر آیه از آن بیشتر از هر كالم دیگرى باید رعایت این جهت را نمود  ،زیرا
كالم الهى هر آیهاش شاهد و مصدق و زبان آیات دیگر است .
غفلت از همین نكته بوده است كه مساله تاویل را در بین عدهاى از مفسرین و
علماى كالم رواج داده  ،این عده از آنجائى كه ارتباطى بین آیات قرآنى نمىدیدند و خیال
مى كردند كه این آیات جمالتى است بریده و اجنبى از هم و هر كدام مستقل در معنا  ،لذا
بدون اینكه در تشخیص معنى هر كدام از سایر آیات استمداد كنند آنرا بر معنائى عامیانه
حمل كردند  ،همانطورى كه مردم بازار كلمات یكدیگر را بر معنى ظاهرش حمل مىكنند و
لذا وقتى مىشنوند كه قرآن كریم مىفرماید «:فظن ان لن نقدر علیه !» مىگویند «:ذو النون
خیال كرد  -بلكه یقین كرد و حاشا بر او كه چنین خیالى كند  -كه خداى سبحان قدرت بر وى
ندارد!»
آیه بعدیش را مالحظه نكردند كه ذوالنون را از مؤمنین دانسته ،مىفرماید «:و كذلك
ننجى المؤمنین!»(/88انبیا) آرى اگر این دو آیه را با هم مالحظه مىكردند قطعا به چنین
اشتباهى دچار نمىشدند و مىفهمیدند كه معنى آیه  ،آن معناى عامیانه و غلط نیست  ،زیرا
مؤمن در قدرت خداى سبحان شك نمىكند تا چه رسد به اینكه عجز خداى را ترجیح داده و
یا یقین به آن كند .
و نیز وقتى مىشنوند كه قرآن مىفرماید «:لیغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك و ما
تاخر!»(/2فتح) چنین خیال مىكنند كه البد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیز مانند سایر
مردم گناه و مخالفت امرى از اوامر و یا نهیى از نواهى مربوط به احكام دین را كرده كه
خدایش آمرزیده .
فكرشان آنقدر رسا نبوده كه بفهمند این آیه مربوط است به آیه قبلیش كه میفرماید:
«انا فتحنا لك فتحا مبینا!»(/1فتح) و اگر این گناه و آن آمرزش از سنخ گناهان
مردم عادى و آمرزش آن بود هیچ ربطى بین آمرزش آن و داستان فتح مكه نبود و حال آنكه
در این آیات گناه به معنائى گرفته شده كه آمرزش آن نتیجه فتح مكه است ،عالوه بر این ،
اگر مراد از گناه  ،همان معناى متعارف بود مغفرت آن با مطالب بعد هم كه مىفرماید « :و
یتم نعمته علیك و یهدیك صراطا مستقیما! و ینصرك هللا نصرا عزیزا!» (2و/3فتح)
متناسب نبود  ،زیرا در اینصورت معناى این جمالت عطف بر آن آمرزش مىشوند .
و نیز وقتى به سایر آیاتى كه به خیال خودشان متعرض لغزشهاى انبیائى چون آدم ،
ابراهیم  ،لوط  ،یعقوب  ،یوسف  ،داود  ،سلیمان  ،ایوب و محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
مىرسند بدون تامل و با كمال بى شرمى به ساحت مقدس آنان جسارت نموده و طعنهها و
نسبتهاى ناروائى كه الیق خود آنان است به انبیاء علیهمالسالم مىدهند .
راستى كه هیچ عیب و ننگى باالتر و بدتر از بى ادبى نیست!!
خالصه اینكه ،علمى كه باید آدمى را به ادب و خضوع در برابر پروردگار و
برگزیدگان او وادار سازد در این كوتهنظران مایه گمراهى شده و آنان را به جائى كشانیده
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كه خدائى را كه قرآن مجید رب العالمین معرفىاش نموده با خداى تورات و انجیل دست
خورده و تحریف شده عوض كنند و خدا را قوهاى بدانند غیبى و داراى بدن كه مانند
پادشاهان كه هر روز به سركشى بخشى از كشور خود مىروند در اطراف عالم هستى قدم
زده و هیچ همى جز اشباع شهوت و غضب سركش خود ندارد.
و در نتیجه نه تنها نسبت به مقام پروردگار خود جاهل ماندند بلكه از مقام نبوت و
مدارج عالى و شریف روحى انبیاء علیهمالسالم و مقامات رفیع آنان نیز غافل شدند و این
جهل و غفلت باعث شد كه آن نفوس طیبه و طاهره را هم مانند نفوس شریر مردم پست و
فرومایه بدانند كه از شرف انسانیت جز اسم بهره و بوئى ندارند  ،نفوسى كه یك روز بر سر
آز و شهوت  ،عرض و مال خود را مىبازند و روزى خود را بر سر اینكار از دست
مىدهند  -سبحان هللا  -همین مردم فرومایه هم با همه پستى و نادانىشان هیچ وقت راضى
نمىشوند نسبتهائى كه این عالمنماها به خدا و انبیا مىدهند به خداى خود و پیغمبران خود
بدهند و هرگز حاضر نیستند زمام امور دنیایشان را بلكه زمام امور خانه و اهل و عیالشان
را به دست كسانى بسپارند كه این عالمنماها آنها را انبیاء میخوانند  ،چطور راضى خواهند
شد كه خداى علیم و حكیم آنها و انبیایشان چنین خدا و چنین انبیائى باشند .
خود مردم عامى و بلكه فرومایهگان آنها هم مىدانند كه خداوند اگر انبیائى مبعوث
نموده براى این بوده كه فردا مردم عذرى نداشته باشند .
و مىدانند كه انبیاء از هر لغزش و گناهى معصومند و اگر معصوم نباشند و جایز
باشد كه پیغمبرى كافر و یا فاسق و فاجر شود و یا مردم را به شرك و وثنیت دعوت كند
آنگاه پاى خود را كنار كشیده و تقصیر را به گردن شیطان گذارد  ،غرض از بعثت حاصل
نمىشود  ،چون در چنین صورتى از مردم هیچ توقعى نمىتوان داشت و خداوند هیچ حجتى
بر مردم نخواهد داشت .
آرى  ،مردم عوام این معنا را درك مىكنند ولى این گمراهان عالمنما كه علم خود را
سرمایه و سالح براى اضالل مردم قرار دادهاند از درك آن عاجز ماندهاند و وقتى این
مطالب را مىشنوند و بحث از عصمت انبیاء و موهبتها و مواقف روحى آنان به میان
مى آید آنرا شرك و غلو در باره بندگان خدا دانسته و به امثال آیه قل انما انا بشر مثلكم  -بگو
بدرستى من نیز بشرى مانند شمایم تمسك مىجویند  ،تقصیر هم ندارند  ،براى اینكه
پروردگارى را كه اینها تصور كردهاند بمراتب پائینتر از انبیا و صفاتى را كه براى ذات و
افعال خدا قائلند بمراتب پائینتر از صفات و مقامات انبیاء علیهمالسالم است .
و اینها همه مصائبى است كه اسالم و مسلمین از دست اهل كتاب مخصوصا یهود
دیده و خرافاتى است كه به دست اینها جعل و در بین روایات ما گنجانیده شده و در نتیجه
عدهاى هم به آن معتقد شدهاند  ،از آن جمله معتقد شدند كه خداى سبحان  -كه قرآن كریم با
جمله «:لیس كمثله شىء  -هیچ چیز شبیه او نیست!» توصیف نموده  -العیاذ باهلل  -مانند
یكى از انسانهاى متجبرى است كه خود را آزاد و غیر مسؤول و دیگران را همه بنده و
مسؤول خود مى داند و از آن جمله معتقد شدند كه ترتب هر یك از مسببات بر اسباب خود و
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به وجود آمدن هر نتیجهاى از مقدمات خود و اقتضاى هر موجود مؤثر مادى و معنوى
براى اثر خود ،همه جزافى و بدون رابطه است .
و لذاست كه مىگویند اگر خداى تعالى نبوت را به رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلمّ
ختم نموده و بر آن جناب قرآن نازل كرده و اگر موسى علیهالسالم را به تكلم با خود ممتاز
ساخته و عیسى علیهالسالم را به تایید به روح اختصاص داده  ،هیچكدام به خاطر
خصوصیتى در روح و نفوس شریف آن حضرات نبوده  ،بلكه خداى تعالى خودش چنین
خواسته كه یكى را به آن و یكى را به این اختصاص دهد و اگر با عصاى موسى سنگ
شكافته و آب جارى مىگردد زدن آن حضرت خصوصیتى ندارد  ،بلكه عینا مانند زدن ما
است  ،اال اینكه خدا خواسته كه آنجا سنگ شكافته و آب جارى بشود و در زدن ما نشود و
هم چنین اگر عیسى علیهالسالم به مردگان مىگوید :برخیزید به اذن خدا و آنان هم
برمىخیزند  ،خصوصیتى در گفتن وى نیست بلكه گفتن او عینا مثل گفتن ما مردم عادى
است  ،اال اینكه خداى تعالى بعد از گفتن او مردگان را زنده مىكند و در گفتن ما نمىكند و
همچنین است سایر معجزات انبیاء علیهمالسالم .
اینان از این رو دچار چنین اشتباهاتى شدهاند كه نظام تكوین را بر نظام تشریع قیاس
كردهاند و مقررات تشریع را بر تكوین حكومت دادهاند در حالى كه نظام تشریع از وضع و
قرارداد تعدى و از جهان اجتماع انسانى تجاوز نمىكند و اگر كمى فكر مىكردند  ،به اشتباه
خود واقف شده و مىفهمیدند كه گناهى مافوق این گناه و مغفرتى مافوق مغفرت متعلق به آن
نیز هست  ،راستى ایشان چگونه از درك این حقیقت غافل شدهاند؟ با اینكه انتقال به آن خیلى
دشوار نبود  ،براى اینكه خداى تعالى از طرفى مكرر بندگانى را براى خود به نام مخلصین
سراغ مى دهد كه معصوم و مصون از گناه بوده و شیطان براى همیشه از اغواى آنان ناامید
است و گناه  -به معناى معروف  -هرگز از ایشان سر نمىزند و به مغفرت آن حاجت
ندارند و در باره عدهاى از انبیاى عظام خود مانند ابراهیم  ،اسحاق  ،یعقوب  ،یوسف و
موسى علیهماالسالم صریحا فرموده كه اینان از مخلصین هستند  ،راجع به ابراهیم و اسحاق
و یعقوب فرموده «:انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار!» (/46ص)و در حق یوسف
علیهالسالم فرموده «:انه من عبادنا المخلصین!» (/24یوسف)و در باره موسى علیهالسالم
فرموده « :انه كان مخلصا!»(/51مریم) و از طرفى دیگر از همین انبیاى مخلص و بى گناه
طلب مغفرت را حكایت كرده  ،چنانكه از ابراهیم علیهالسالم حكایت كرده كه عرض كرد:
« ربنا اغفر لى و لوالدى!»(/41ابراهیم)
و از موسى علیهالسالم نقل كرده كه گفت:
« رب اغفر لى و الخى و ادخلنا فى رحمتك !»(/151اعراف)
و هر كسى مىتواند بفهمد كه اگر مغفرت جز به گناهان متعارف تعلق نمىگرفت
طلب مغفرت ایشان با اینكه بى گناهند معنائى نداشت .
گر چه بعضى در توجیه آن گفتهاند كه این حضرات خواستهاند از باب تواضع در
برابر پروردگار  ،خود را در عین بى گناهى گنهكار بخوانند  ،لیكن این توجیه نیز غلط
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است و گویا غفلت كردهاند از اینكه انبیاء هیچ وقت در نظریات خود خطا و شوخى و
تعارف نمىكنند و اگر طلب مغفرت مىكنند این تقاضاىشان جدى و از آن معناى صحیحى
در نظر دارند .
عالوه بر این  ،دعاى ابراهیم علیهالسالم تنها بخودش نبود بلكه دعاى به پدر و مادر
و جمیع مؤمنین هم بود .
در باره خودش ممكن است كسى بگوید تعارف است ،در باره جمیع مؤمنین چه
خواهد گفت ؟ و هم چنین نوح علیهالسالم كه به طور اطالق عرض كرد:
« رب اغفر لى و لوالدى و لمن دخل بیتى مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات!»(/28نوح)
چه اطالق كالمش شامل كسانى هم كه معصومند و محتاج به مغفرت نیستند
مىشود .
با اینهمه چطور ممكن است كسى نفهمد كه گناهانى غیر از گناهان متعارف هست
كه از آن طلب مغفرت مىشود .
و طلب مغفرتى غیر از طلب مغفرت متعارف هست و خداوند از ابراهیم نقل مىكند
و مىفرماید:
« و الذى اطمع ان یغفر لى خطیئتى یوم الدین!»(/82شعرا)
و شاید همین نكته باعث شده كه خداى تعالى هر جا كه در كالم خود رحمت و یا
رحمت اخروى یعنى بهشت را ذكر مىكند قبل از آن مغفرت را اسم مىبرد  ،مثال
مىفرماید:
« و قل رب اغفر و ارحم!» (/118مومنون)و نیز مىفرماید:
« و اغفر لنا و ارحمنا!»(/286بقره)
و نیز از قول آدم و همسرش علیهماالسالم حكایت كرده كه عرض كردند:
« و ان لم تغفر لنا و ترحمنا/23(»!...اعراف)
و از نوح علیهالسالم حكایت مىكند كه گفت:
« و اال تغفر لى و ترحمنى/47( »!...هود)
پس از این بیان چنین به دست آمد كه گناه داراى مراتب مختلفى است كه یكى پس
از دیگرى و در طول هم قرار دارند  ،چنانكه مغفرت نیز داراى مراتبى است كه هر مرتبه
از آن متعلق به گناه آن مرتبه مىشود و چنین نیست كه گناه در همه جا عبارت باشد از
نافرمانى اوامر و نواهى مولوى كه معناى متعارفى آن است و نیز چنین نیست كه هر
مغفرتى متعلق به چنین گناهى باشد  ،بلكه غیر از این معنائى كه عرف از گناه و مغفرت
مىفهمد گناهان و مغفرتهاى دیگرى هم هست كه اگر بخواهیم آنرا از بحث سابق خود گرفته
و بشماریم بالغ بر چهار مرتبه مىشود:
اول  :گناه معمولى و عرفى كه اگر بخواهیم عمومى تعریفش كنیم عبارت مىشود
از مخالفت پاره اى از مواد قوانین عملى چه دینى و چه غیر دینى و مغفرت متعلق به این
مرتبه از گناه هم اولین مرتبه مغفرت است .
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دوم  :عبارت است از گناه متعلق به احكام عقلى و فطرى و مغفرت متعلق به آن هم
دومین مرتبه مغفرت است .
سوم  :گناه متعلق به احكام ادبى است نسبت به كسانى كه افق زندگیشان ظرف آداب
است و این مرتبه هم براى خود مغفرتى دارد و این دو قسم از گناه و مغفرت را فهم عرف
گناه و مغفرت نمىشمارد و شاید اگر در جائى هم چنین اطالقى ببینند حمل بر معناى
مجازى مىكنند و لیكن بنظر دقیق و علمى مجاز نیست براى اینكه همه آثار گناه و مغفرت
را دارد .
چهارم  :گناهى است كه تنها ذوق عشق  ،آنرا و مغفرت مربوط به آن را درك
مىكند  ،البته در طرف بغض و نفرت نیز گناه و مغفرتى مشابه آن تصور مىشود .
و این نوع از گناه و مغفرت را فهم عرفى حتى به معنى مجازى هم گناه نمىشمارد
و این اشتباهى است از عرف  ،و البته تقصیر هم ندارد  ،زیرا فهم عرفى از درك این حقایق
قاصر است و چه بسا كسانى از همین اهل عرف بگویند این حرفها از خرافات و موهومات
عشاق و مبتالیان بمرض برسام و یا از تخیالت شعرى است و متكى بر مبناى صحیحى از
عقل نیست و غفلت داشته باشند از اینكه ممكن است همین تصوراتى كه در افق زندگى
اجتماعى تصوراتى موهوم به نظر مىرسد در افق بندگى حقایقى ناگفتنى باشد .
آرى عبودیتى كه ناشى از محبت پروردگار است كار بنده را بجائى مىكشاند كه دل
از دست داده و عقلش خیره و سرگردان مىشود و دیگر شعورى كه بتواند چیزى را غیر
پروردگار درك نموده  ،ارادهاى كه چیزى غیر از خواستههاى او بخواهد برایش باقى
نمىگذارد ،در چنین حالتى انسان احساس مىكند كه كوچكترین توجه به خود و به مشتهیات
نفس خود گناهى است عظیم و پردهایست ضخیم كه جز مغفرت الهى چیزى آن را برطرف
نمىسازد .
قرآن كریم هم گناه را حجاب دل و مانع از توجه تام به پروردگار نامیده و فرموده:
« كال بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون كال انهم عن ربهم یؤمئذ لمحجوبون!»
(14و/15مطففین)
این بود آنچه را كه گفتیم بحث دقیق و جدى  -نه بحثى كه با حقایق بازى كند  -آدمى
را به آن ارشاد مىنماید و ممكن هم هست كه براى اولیاى خدا در خالل راز و نیازهاى
نهانى كه با خداى خود دارند حاالتى دست دهد كه در آن احوال به گناهانى رقیقتر از این
مراحل چهارگانه و همچنین مغفرتى لطیفتر از این مغفرتها برخورد نمایند كه اینگونه
بحثهاى كلى و عمومى نتواند از عهده بیان آن برآید .

آیا بدون گناه ،مؤاخذه و مغفرت معقول است؟
در بحث از روش عقالى اجتماع  ،انسان به این معنا برمىخورد كه عقالء مؤاخذه
و عقاب را فرع بر مخالفت تكلیف اختیارى دانسته و از شرائط صحت تكلیف هم عقل را
مىشمارند .
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البته شرائط مختلف دیگرى براى اصل مؤاخذه و حدود آن نیز قائلند كه ما فعال در
مقام بیان و بحث از آن نیستیم .
گفتار ما فعال در باره عقلى است كه مردم متوسط الحال هر مجتمعى آنرا وسیله
تشخیص زشت از زیبا و نافع از مضر و خیر از شر مىدانند .
چون مردم  -حتى دانشمندان  -از نظر اجتماعى نه از نظر علمى  ،براى هر انسانى
مبدأ فعالهاى كه قادر بر تشخیص خیر و شر است سراغ مىدهند  ،اگر چه از نظر علمى
آنرا قبول نداشته  ،ممكن است بگویند ما در انسان غیر از قوائى كه در او به ودیعه سپرده
شده از قبیل قوه خیال و حافظه و امثال آن قوه دیگرى بنام عقل سراغ نداریم و تشخیص
خیر و شر كه مىگویند كار عقل است خاصیت توافق عملى همان قوا است نه اثر قوه
جداگانه به نام عقل  ،مانند عدالت كه اثر توافق غرایز است.
و لیكن ما به این جهت كار نداریم تنها مىخواهیم بگوئیم چنین تشخیصى در انسان
هست و مجتمعات بشرى با همه اختالف سلیقهاى كه دارند در وجود آن همه متفقند و قبول
دارند كه تكلیف  ،فرع داشتن قوه مشخصهایست كه از آن به عقل تعبیر میشود و ثواب بر
امتثال و عقاب بر مخالفت تكلیف منوط به داشتن آن است.
و عاقل است كه در ازاى اطاعت پاداش و در قبال معصیت كیفر داده مىشود! و اما
غیر عاقل یعنى اطفال و دیوانگان و مستضعفین دیگر ثواب و عقابى بر اطاعت و
معصیتشان نیست!
و اگر هم در مقابل اطاعت پاداشى داده شوند از باب تشویق است  ،چنانكه مؤاخذه
و سیاست در قبال نافرمانیشان تادیب است و این معنا در همه مجتمعات حتى در مجتمع
اسالمى هم امرى است مسلم .
و در عین اینكه سعادت و شقاوت در دنیا را نتیجه امتثال و مخالفت تكلیف مىداند ،
با اینحال اینان را نه در امتثالشان سعید مىداند و نه در مخالفتشان شقى زیرا تكلیفى ندارند
تا با ثواب امتثال آن سعید و با عقاب مخالفت آن شقى گردند  ،اگر چه احیانا بوسیله پاداشى
تشویق و با گوشمالىهائى تادیب شوند .
این حكم اسالم است نسبت به سعادت و شقاوت در دنیا و اما نسبت به حیات اخروى
كه دین الهى آنرا اثبات نموده و مردم را نسبت به آن به دو دسته  ،سعید و شقى تقسیم نموده،
آنچه كه قرآن شریف در این باب ذكر فرموده مجمالتى است كه نمىتوان از آن حكم
جزئیات را و اینكه مستضعفین هم سعادت و شقاوت اخروى دارند یا خیر استفاده نمود ،زیرا
جزئیات احوال مردم در آخرت امرى نیست كه عقل بتواند از آن سر در آورد .
از جمله آن مجمالت آیات زیر است كه مىفرماید:
« و آخرون مرجون المر هللا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و هللا علیم حكیم!»
(/106توبه) و نیز مىفرماید:
« ان الذین توفیهم المالئكة ظالمى انفسهم قالوا فیهم كنتم قالوا كنا مستضعفین فى
االرض قالوا ا لم تكن ارض هللا واسعة فتهاجروا فیها فاولئك ماویهم جهنم و سائت
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مصیرا! اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان ال یستطیعون حیلة و ال
یهتدون سبیال! فاولئك عسى هللا ان یعفو عنهم و كان هللا عفوا غفورا!»
(97تا/99نسا)
و این آیات همین طورى كه مالحظه مىكنید مشتمل است بر عفو از مستضعفین و
قبول توبه ایشان و حال آنكه مستضعفین گناهى نداشتهاند و این مغفرت در موردى به كار
رفته كه گناهى در كار نبوده  ،عذابى هم كه در آیه است عذاب بر كسى است كه تكلیف
نداشته .
خالصه این آیات از همان مجمالتى است كه گفتیم قرآن كریم در باره امر آخرت
بیان داشته  ،اال اینكه روى مراتبى كه ما براى گناه و مغفرت قائل شدیم ممكن است این آیات
را معنا كرده  ،زیرا به آن بیان گناه و مغفرت منحصر در مخالفت تكلیف نیست  ،بلكه
بعضى از مراحل مغفرت متعلق به مرضهاى قلبى و احوال بدى مىشود كه عارض بر
قلب شده و بین قلب و پروردگار حجاب مىشود  ،مستضعفین درست است كه به خاطر
ضعف عقل و یا نداشتن آن تكلیف ندارند  ،لیكن چنان هم نیستند كه ارتكاب كار زشت در
دلشان اثر نگذاشته و دلهایشان را آلوده و محجوب از حق نسازد  ،بلكه در این جهت با غیر
مستضعفین یكسانند و خالصه در تنعم به نعیم قرب خدا و حضور در ساحت قدس الهى
محتاج به ازاله آن مرضها و دریدن آن پردهها هستند و چیزى هم از عهده ازاله و رفع آن
برنمىآید مگر همان عفو پروردگار و پردهپوشى و مغفرت او .
بعید نیست مراد از روایاتى هم كه مىگوید  :خداوند سبحان مردم را محشور مىكند
و آتشى را هم مىآفریند  ،آنگاه به مردم دستور مىدهد تا در آتش داخل شوند پس هر كس
وارد آتش شود داخل بهشت مىشود و هر كس سرپیچى كند داخل جهنم مي شود همین معنا
باشد  ،یعنى مراد از آتش رفع آن پردهها و معالجه آن مرضها باشد .و ما در تفسیر سوره
توبه در المیزان حرفهائى كه در اینگونه روایات داریم ایراد خواهیم نمود و مختصرى هم
در تفسیر سوره نساء ایراد نمودیم.
و نیز از جمله مواردى كه در قرآن كریم عفو و مغفرت در غیر مورد گناه بكار
برده شده مغفرتى است كه در موارد رفع تكلیف كرارا ایراد گردیده  ،مثل آیهاى كه
مىفرماید:
« فمن اضطر فى مخمصة غیر متجانف الثم فان هللا غفور رحیم!»(/3مائده)
نظیر این مطلب را در سوره انعام هم فرموده و نیز در باره اینكه از فاقد آب تكلیف
به وضو رفع شده و باید تیمم كند  ،مىفرماید:
« و ان كنتم مرضى او على سفر  -تا آنجا كه مىفرماید  -فتیمموا صعیدا طیبا
فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم ان هللا كان عفوا غفورا!»(/43نسا)
و نیز در باره حد كسانى كه در زمین فساد مىكنند فرموده:
« اال الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان هللا غفور رحیم!»
(/34مائده) و نیز در رفع حكم جهاد از معذورین مىفرماید:
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« ما على المحسنین من سبیل و هللا غفور رحیم!»(/91توبه)
و در باره بالیا و مصائبى كه به مردم مىرسد مىفرماید:
« و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر !» (/30شوری)
از این گونه آیات كشف مىشود كه صفت عفو و مغفرت در خداى تعالى مثل صفت
رحمت و هدایت او است كه متعلق به امور تكوینى و تشریعى هر دو مىشود  ،پس خداى
تعالى یك وقت از معاصى عفو مىكند و آنرا از نامه اعمال محو مىسازد و یك وقت از
حكمى كه اقتضاى تشریع دارد عفو مىكند از وضع و تشریع آن صرفنظر مىنماید و یك
وقت هم از بالیا و مصائب عفو مىكند از نزول آن با آنكه اسباب نزولش فراهم است
جلوگیرى مىنماید.

رابطه میان عمل و جزا
از بحث قبلى چنین فهمیدیم كه اوامر و نواهى عقالئى یعنى همان قوانین دائر بین
عقال مستلزم آثار جمیل و پسندیدهایست كه بر امتثال آن مترتب شده و در حقیقت ثواب آن به
شمار مىرود .
چنانكه مستعقب آثار ناپسند و بدى است كه بر مخالفت آن مترتب شده در حقیقت
عقاب آن محسوب مىشود و غرض عقال از ترتیب آن آثار حسنه و این آثار سیئه تقریبا
بكار بردن حیلهایست براى وادار كردن مردم به عمل به آن قوانین و تحذیر از مخالفت آن .
از اینجا معلوم مي شود كه رابطه میان عمل و جزا رابطهایست جعلى و قراردادى
كه خود مجتمع یا زمامداران  ،آن را وضع نمودهاند و محرك ایشان بر این وضع و قرارداد
حاجت شدیدى بوده كه بجریان قوانین مذكور داشتهاند .
زیرا اگر آن پاداشها و كیفرها را بر امتثال قوانین و تمرد از آن جعل نمىكردند
نمى توانستند از قوانین خود استفاده نموده و حاجتى را كه محرك ایشان بود از آن برآورده و
از اختالل نظام جلوگیرى بعمل آورند و لذا هر وقت از عمل به قوانین بىنیاز مي شوند و
دیگر به آن قوانین احتیاجى نمىبینند در وفاى به قراردادهاى خود یعنى دادن پاداش و كیفر
سهلانگارى مىكنند و نیز كم و زیادى جزا و شدت و ضعف كیفرها به حسب اختالف مقدار
حاجت به قوانین و عمل به آن مختلف مىشود ،باین معنا كه هر وقت احتیاج به عمل به
قوانین زیاد شود پاداش و كیفرها نیز به همان نسبت شدت مىیابد و هر چه احتیاج كمتر شد
آن نیز كمتر مىشود .
پس در حقیقت آمر و مامور و تكلیف كننده و مكلف ،مانند مشترى و فروشندهاى
هستند كه هر یك به دیگرى چیزى داده و چیزى مىستاند  ،آمر و زمامدار خریدار عمل
مردم به قوانین است و پاداشى كه مىدهد به منزله بهاى معامله است و عقاب و كیفرى كه
به متخلف مىدهد به منزله خسارت و ضمان قیمتى است كه در هر معامله در مقابل اتالف
متاع بر ذمه مىگیرند .
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و كوتاه سخن  ،رابطه میان عمل و جزا امرى است قراردادى و اعتبارى نه حقیقى
و تكوینى نظیر سایر عناوین احكام و موازین اجتماعى كه به منزله محور چرخ اجتماع
است مانند عنوان ریاست و مرئوسیت و امر و نهى و اطاعت و معصیت و وجوب و
حرمت و ملك و مال و خرید و فروش و غیر آن كه همه عناوینى هستند اعتبارى نه حقیقى ،
چون حقایق عبارتند از همان موجودات خارجى و حوادثى كه همراه آنها است و به هیچ
وجه به دارائى و ندارى و عزت و ذلت و مدح و ذم تغییر نمىكنند .
مانند زمین و آنچه كه از آن بیرون مي آید و نیز مانند مرگ و حیات و مرض و
صحت و گرسنگى و سیرى و تشنگى و سیرابى كه امورى هستند حقیقى و واقعى .
این است آنچه كه عقالى اجتماع در بین خود دارند .
خداى سبحان هم میان ما و خودش همین مطالبى را كه ما بین خود مجرى مىداریم
معمول داشته  ،یعنى سعادتى را كه به وسیله دین خود  ،ما را بدان هدایت نموده در قالب
همین سنن اجتماعى ریخته  ،امر و نهى كرده ترغیب و تحذیر نموده بشارت داده و انذار
كرده به ثو ابها وعده و به عقابها وعید داده و در نتیجه كار تلقى دین را عینا به اندازه
سهولت تلقى قوانین اجتماعى آسان نموده و قرآن كریم در اشاره به این مطلب فرموده:
« و لو ال فضل هللا علیكم و رحمته ما زكى منكم من احد ابدا!»(/21نور)
آرى خداى تعالى نفوسى را كه قابل و مستعد براى درك حقایقند مهمل نگذاشت و در
خالل آیات خود به این معنا اشاره فرموده كه در ماوراى این معارف دینى كه ظواهر كتاب
و سنت مشتمل بر آن است امر دیگرى هست خطیرتر و اسرارى هست كه نفیستر و
گرانبهاتر از آن ها است  ،از آن جمله مىفرماید:
« و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخرة لهى الحیوان!»
(/64عنکبوت)
همانطورى كه مىبینید در این آیه شریفه دنیا را بازیچهاى شمرده كه جز خیال ،
مبنا و اساس دیگرى ندارد و جز اشتغال به ضرورتهاى زندگى چیز دیگرى نیست .
و حقیقت حیات  ،فقط زندگى آخرت و سعادت دائمى است  ،وقتى حیات دنیا و همان
چیزى كه ما آنرا زندگى مىنامیم صرفنظر از شؤونى كه دارد  ،از قبیل مال و جاه و ملك و
عزت و كرامت و امثال آن لهو و لعب باشد قهرا شؤون آن به طریق اولى لهو و لعب خواهد
بود و اگر مراد از حیات دنیوى مجموع زندگى و شؤون آن باشد البته لهو بودنش روشنتر
خواهد بود .
بنا بر این مى توان گفت قوانین اجتماعى و هدفهائى كه از عمل به آن منظور است
از قبیل رسیدن به عزت و جاه و مال و یا غیر آن و همچنین قوانین دینى و هدفهائى كه
منظور از عمل به آن رسیدن به آنها است و خداوند سبحان به فطرت یا به رسالت انبیاء
علیهمالسالم ما را به آن نتایج راهنمائى كرده مثلشان مثل بازیچههائى است كه مربى و ولى
عاقل در اختیار طفل صغیرى كه عاجز از تشخیص صالح از فساد و خیر از شر است
گذاشته و طفل را در بازى با آن راهنمائى مىكند تا بدین وسیله عضالت و اعصاب طفل را
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ورزیده كرده و روحش را نشاط بخشیده  ،او را براى عمل به قوانین و رستگار شدن به آن
آماده سازد .
پس عملى كه عنوان لعب بر آن صادق است عمل طفل است و این عمل از ناحیه
طفل پسندیده هم هست  ،چون او را به سوى عمل و رسیدن به حد رشد سوق مىدهد و همین
عمل از ناحیه ولى طفل هم پسندیده و عملى حكیمانه و جدى است ،به طورى كه به هیچ
وجه عنوان لعب بر آن صادق نیست .
خداى تعالى به این معنا اشاره نموده مىفرماید:
« و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما العبین! ما خلقنا هما اال بالحق و لكن
اكثرهم ال یعلمون!»(38و/3دخان)
و این آیه قریب به مضمون آیه قبلى است .
سپس براى توضیح اینكه چطور این تربیت صورى نتائجى معنوى دارد مثال عامى
براى مردم زده  ،مىفرماید:
« انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون
علیه فى النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك یضرب هللا الحق و الباطل فاما
الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض!»(/17رعد)
پس از این بیانى كه خداى تعالى فرمود روشن شد كه بین عمل و جزا رابطهاى
است حقیقى  ،نه قراردادى و اعتبارى كه اهل اجتماع آنرا بین عمل به قوانین خود و جزاى
آن قائلند.

عمل ،رابطه جزا و عمل را به نفس سرایت مىدهد!
خداى تعالى بعد از بیان رابطه بین عمل و جزا در باره اینكه این رابطه به قلب
سرایت كرده  ،قلب در اثر عمل حالت و هیات مخصوصى به خود مىگیرد  ،اشاره نموده ،
مىفرماید:
« و لكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم!»(/225بقره) و نیز مىفرماید:
« و ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا!»(/284بقره)
و در این معنا آیات زیاد دیگرى است كه از آنها برمىآید جمیع آثار مترتبه بر
اعمال از ثواب و عقاب همه در حقیقت مترتب بر حاالتى است كه دلها از راه عمل كسب
مىكنند و اعمال تنها و تنها واسطه این ترتبند .
آنگاه در آیات دیگرى بیان مىكند كه آن جزائى كه مردم در برابر عمل خود به
زودى مواجه با آن مىشوند در حقیقت همان عمل ایشان است و چنان نیست كه خداى تعالى
مانند مجتمعات بشرى عملى را در نظر گرفته و جزاى معینى را ردیف آن قرار داده و به
سبب جعل و قرارداد این را اثر آن كرده باشد .
بلكه محفوظ ماندن عمل در نزد خداى تعالى به محفوظ ماندن نفس عامل است و اثر
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عمل در نفس عامل همچنان محفوظ هست تا آنكه در روز آشكار شدن نهانىها آنرا اظهار
نماید .
از آن جمله مىفرماید:
« یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها
و بینه امدا بعیدا!»(/30ال عمران) و نیز مىفرماید:
« ال تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون!»(/7تحریم)
و داللت این چند آیه بر این معنا روشن است  ،البته آیات بسیار دیگرى هم هست كه
از همه روشنتر این آیه شریفه است:
« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید!»(/22ق)
چه از این آیه مخصوصا به قرینه اینكه فرمود «:الیوم» استفاده مىشود كه جزاى
اخروى در دنیا نیز حاضر و آماده بوده  ،چیزى كه هست انسان مادامى كه در دنیا بوده از
وجود آن غفلت د اشته  ،كلمه غفلت نیز قرینه دیگرى است بر این معنا  ،زیرا اگر آن جزا
در دنیا آماده و حاضر نبود غفلت از آن معنا نداشت  ،چنانكه كشف غطا نیز قرینه دیگرى
است كه از آن استفاده مى شود  ،چیزى در پس پرده بوده و تنها پرده مانع از دیدن آن بوده
است .
و این آیات تفسیر مىكنند آیات دیگرى را كه ظاهرند در مجازات معمولى و بینونت
میان عمل و جزا .
به عبارت روشنتر  ،از این آیات استفاده مىشود كه اگر آیات دیگرى ظهور در
این دارد كه عمل و جزا دو چیز جداى از هم و غیر همند از این جهت است كه آن آیات
ناظر به ربط اجتماعى و قراردادى و این آیات ناظر به مرحله رابطه حقیقى و واقعى عمل
و جزاست .
این بود مطالبى كه ما در اینجا مىخواستیم در پیرامون مجازات و عفو بگذرانیم ،
البته در جلد اول المیزان در تفسیر جمله «:ختم هللا على قلوبهم!»(/7بقره) نیز مختصر بحثى
در این باره نمودیم ،طالبین مىتوانند براى تكمیل و توضیح بحث به آنجا نیز مراجعه نمایند
– و خدا راهنما است!
المیزان ج  6 :ص 515 :
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تفسیر موضوعی المیزان

فصل پنجم

حکم قصاص در اسالم

مقدمه تفسیری بر موضوع:

قصاص اسالمی
علَ ْی ُك ُم ا ْل ِّقصاص فى ا ْلقَتْلى ال ُح ُّر بِّال ُح ِّر َو ا ْلعَ ْب ُد بِّا ْلعَ ْب ِّد َو
« یَأَی َها الَّ ِّذینَ َءا َمنُوا ُكتِّب َ
سن
األُنثى ِّباألُنثى فَ َم ْن ُ
اتبَا ُ
شى ٌء فَ ِّ
ع ِّبا ْل َم ْع ُر ِّ
وف َو أَدَا ٌء ِّإلَ ْی ِّه ِّب ِّإحْ ٍ
ع ِّف َى لَهُ ِّم ْن أ َ ِّخی ِّه ْ
ذَ ِّلك ْ
اب أ َ ِّلی ٌم!»
یف ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َرحْ َمةٌ فَ َم ِّن ا ْعتَدَى بَ ْع َد ذَ ِّلك فَلَهُ َ
تخ ِّف ٌ
عذ َ ٌ
ب لَعَلَّك ْم تَتَّقُونَ !»
« َو لَ ُك ْم فى ا ْل ِّق
ِّ
صاص َحیَوةٌ یَأُولى األ َ ْلبَ ِّ
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید قصاص ( جنایاتى كه واقع مي شود )،بر شما
واجب است! آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن! پس اگر
صاحب خون از برادرش( قاتل) بگذرد قاتل باید كه احسان او را به خوبى تالفى
كند و خونبهائى كه بدهكار است به طرز خوبى بپردازد! این خود تخفیفى است از
ناحیه پروردگارتان و هم رحمتى است پس اگر كسى بعد از عفو كردن دبه در آورد
و از قاتل قصاص بگیرد عذابى دردناك دارد!»
« و شما را در قصاص حیاتى است اى خردمندان اگر بخواهید تقوى داشته
( 178و /179بقره)
باشید!»
در اینكه خطاب را متوجه خصوص مؤمنین كرده  ،اشاره است باینكه حكم قصاص
مخصوص جامعه مسلمین است و كفارى كه در كشورهاى اسالمى بعنوان اهل ذمه زندگى
مىكنند و غیر آنان از كفار  ،مشمول آیه نیستند و آیه از كار آنها ساكت است.
و اگر این آیه را با آیه «:أن النفس بالنفس!»(/45مائده) بسنجیم  ،نسبت تفسیر را
براى آن دارد  ،پس دیگر وجهى براى این سخن كه چه بسا كسانى گفته باشند( كه این آیه
ناسخ آن است و به حكم این آیه به خاطر كشتن بردهاى قاتل آزاد اعدام نمي شود و به خاطر
كشتن زنى قاتل مرد اعدام نمي شود )،باقى نمىماند .
كلمه « قصاص» به معنی تعقیب کردن جای پاست .اگر قصاص را قصاص
نامیدهاند براى این است كه جانى را در جنایتش تعقیب مي كنند و عین آن جنایت كه او وارد

49

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد و دوم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در احکام حقوقی ،جزائی و خانوادگی اسالم

آورده بر او وارد مىآورند!
عفو از قاتل تنها در حق قصاص است  ،در نتیجه مراد به كلمه« شىء» همان حق
است و اگر « شىء » را نكره آورد ،براى این بود كه حكم را عمومیت دهد ،بفرماید  :هر
حقى كه باشد  ،چه تمامى حق قصاص باشد و چه بعضى از آن  ،مثل اینكه صاحبان خون
چند نفر باشند  ،بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند كه در
اینصورت هم دیگر قصاص عملى نمىشود  ،بلكه( مثل آن صورتیكه همه صاحبان حق از
حق خود صرفنظر كنند )،تنها باید دیه یعنى خون بها بگیرند.
اگر از صاحبان خون تعبیر به برادران قاتل كرد براى این بود كه حس محبت و
رأفت آنان را بنفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند  :در عفو لذتى است كه در انتقام نیست .
« فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان/178(»!...بقره) بر اوست كه قاتل را
تعقیب كند و خون بها را از او مطالبه نماید مطالبهاى پسندیده و بر قاتل است كه خون بها را
به برادرش كه ولى كشته او است  ،با احسان و خوبى و خوشى بپردازد و دیگر امروز و
فردا نكند و او را آزار ندهد .
« ذلك تخفیف من ربكم و رحمة /178( »!...بقره)یعنى حكم به انتقال از قصاص
به دیه  ،خود تخفیفى است از پروردگار شما و به همین جهت تغییر نمىپذیرد  ،پس ولى
خون نمى تواند بعد از عفو دوباره دبه در آورده و از قاتل قصاص نماید و اگر چنین كند ،
خود او هم متجاوز است و كسیكه تجاوز كند و بعد از عفو قصاص كند عذابى دردناك دارد .
« و لكم فى القصاص حیوة یا اولى االلباب  ،لعلكم تتقون!»(/179بقره)
این جمله به حكمت تشریع قصاص اشاره میكند و هم توهمى را كه ممكن است از
تشریع عفو و دیه بذهن برسد  ،دفع مي نماید و نیز مزیت و مصلحتى را كه در عفو است ،
یعنى نشر رحمت و انگیزه رأفت را بیان نموده  ،مىفرماید  :عفو به مصلحت مردم نزدیكتر
است  ،تا انتقام .
و حاصل معناى این جمله این است كه عفو هر چند تخفیفى و رحمتى است نسبت به
قاتل( و رحمت خود یكى از فضائل انسانى است!) و لكن مصلحت عموم تنها با قصاص
تامین مي شود! قصاص است كه حیات را ضمانت میكند نه عفو كردن و دیه گرفتن و نه
هیچ چیز دیگر  ،و این حكم هر انسان داراى عقل است و اینكه فرمود «:لعلكم تتقون!»
معنایش این است كه بلكه شما از قتل بپرهیزید و این جمله به منزله تعلیل است  ،براى
تشریع قصاص .
مفسرین گفتهاند  :این جمله یعنى جمله « و لكم فى القصاص حیوة »!...با همه
اختصار و كوتاهیش و اندكى كلمات و حروفش و سالمت لفظش و صفاى تركیبش و
بلیغترین آیات قرآن  ،در افاده معناى خویش است و برجستهترین آیات است در بالغت ،
براى اینكه در عین اینكه استداللش بسیار قوى است  ،معنایش هم بسیار لطیف و زیباست و
در عین اینكه معنایش لطیف و زیباست  ،داللتش رقیقتر و در افاده مدلولش روشنتر است
.
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قبل از آنكه قرآن كریم این جمله را در باره قصاص ایراد كند  ،بلغاى دنیا در باره
قتل و قصاص كلماتى داشتند كه بسیار از بالغت و متانت اسلوب و نظم آن كلمات تعجب
مي كردند و لذت مىبردند  ،مثل این گفتار كه «:كشتن بعض افراد ،احیاء همه است!» و
این گفتار كه «:زیاد بكشید تا كشتار كم شود!» و از همه خوشآیندتر این جمله بوده كه
مىگفتند «:كشتن مؤثرترین عامل است براى از بین بردن كشتار!»
لكن آیه شریفه مورد بحث  ،همه آن كلمات بلیغ را از یاد برد و همه را عقب زد ،
زیرا جمله« و لكم فى القصاص حیوة  -در قصاص براى شما حیات است!» از همه آن
كلمات كوتاهتر و تلفظش آسانتر است  ،عالوه در این جمله  ،كلمه قصاص معرفه یعنى با
الف و الم آمده و كلمه حیوة نكره  ،یعنى بدون الف و الم آمده است تا داللت كند بر اینكه
نتیجه قصاص و بركات آن  ،دامنهدارتر و عظیمتر از آن است كه با زبان گفته شود .
و باز با همه كوتاهیش  ،نتیجه قصاص را بیان كرده و حقیقت مصلحت را ذكر
كرده  ،كه حیات است و همین كلمه حیات حقیقت آن معنائى را كه نتیجه را افاده مي كند
متضمن است چون قصاص است كه سرانجام به حیات مىانجامد نه قتل  ،براى اینكه بسیار
مىشود شخص را بعنوان اینكه قاتل است مىكشند در حالیكه بى گناه بوده  ،این كشتن
خودش عدوانا واقع شده و چنین كشتنى مایه حیات نمي شود.
بخالف كلمه قصاص كه هم شامل كشتن مىشود و هم شامل انحاء دیگرى از انتقام،
یعنى اقسامى كه در قصاص غیر قتل هست  ،عالوه بر اینكه كلمه قصاص یك معناى زائدى
را افا ده مي كند و آن معناى متابعت و دنبال بودن قصاص از جنایت است و به همین جهت
قصاص قبل از جنایت را شامل نمىشود  ،بخالف جمله« قتل مؤثرترین عامل در جلوگیرى
از قتل است!» كه این شامل قصاص قبل از جنایت هم مي شود .
از این هم كه بگذریم  ،جمله مورد بحث متضمن تحریك و تشویق هم هست ،چون
داللت مي كند بر اینكه شارع یك حیات و زندگىئى براى مردم در نظر گرفته كه خود مردم
از آن غافلند و اگر قصاص را جارى كنند مالك آن حیات مي شوند  ،پس باید كه این حكم را
جارى بكنند و آن حیات كذائى را صاحب شوند .
نظیر اینكه به كسى بگوئى  :تو در فالن محل یا نزد فالن شخص مالى و ثروتى
دارى و نگوئى آن مال چیست كه معلوم است شنونده چقدر تشویق مىشود به رفتن در آن
محل یا نزد آن شخص .
باز از این هم كه بگذریم عبارت قرآن به این نكته هم اشاره دارد  :كه صاحب این
كالم منظورش از این كالم جز حفظ منافع مردم و رعایت مصلحت آنان چیز دیگرى نیست
و اگر مردم به این دستور عمل كنند  ،چیزى عاید خود او نمىشود  ،چون مي فرماید «:لكم
 براى شما !»این بود وجوهى از لطائف كه آیه شریفه با همه كوتاهیش مشتمل بر آن است ،البته
بعضى وجوهى دیگر عالوه بر آنچه گذشت ذكر كردهاند كه هر كس به آنها مراجعه كند
مىفهمد  ،چیزى كه هست بدون مراجعه به آنها هر كس در آیه شریفه هر قدر بیشتر دقت
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كند  ،جمال بیشترى از آن برایش تجلى مي كند  ،بطوریكه غلبه نور آن بر او چیره مىشود،
آرى « كلمة هللا هى العلیا  -كلمه خدا عالىترین كلمه است!» (/40توبه)
المیزان ج  1 :ص 655 :

بحث علمى در:

اهمیت قصاص اسالمی
در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل ،
معتقد بود و لكن قصاص او حد و مرزى نداشت بلكه به نیرومندى قبائل و ضعف آنها
بستگى داشت  ،چه بسا مي شد یك مرد در مقابل یك مرد و یك زن در مقابل یك زن كه
كشته بود قصاص مي شد و چه بسا مي شد در برابر كشتن یك مرد  ،ده مرد كشته مي شد و
در مقابل یك برده  ،آزادى بقتل مىرسید و در برابر مرئوس یك قبیله  ،رئیس قبیله قاتل
قصاص مي شد و چه بسا مي شد كه یك قبیله  ،قبیلهاى دیگر را بخاطر یك قتل بكلى نابود
مي كرد .
و اما در ملت یهود ؟ آنها نیز به قصاص معتقد بودند  ،همچنانكه در فصل بیست و
یكم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن
كریم آنرا چنین حكایت كرده:
« و كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و االنف باالنف و االذن
باالذن و السن بالسن و الجروح قصاص!»(/45مائده)
« و در آن الواح برایشان نوشتیم :یك نفر بجاى یك نفر و چشم بجاى چشم و بینى
در برابر بینى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر
زخم قصاص باید كرد!»
ولى ملت نصارى بطوریكه حكایت كردهاند در مورد قتل  ،به غیر از عفو و گرفتن
خون بها حكمى نداشتند  ،سایر شعوب و امتها هم با اختالف طبقاتشان  ،فى الجمله حكمى
براى قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخیر براى حكم
قصاص معلوم نكردند .
در این میان  ،اسالم عادالنهترین راه را پیشنهاد كرد  ،نه آنرا بكلى لغو نمود و نه
بدون حد و مرزى اثبات كرد  ،بلكه قصاص را اثبات كرد  ،ولى تعیین اعدام قاتل را لغو
نمود و در عوض صاحب خون را مخیر كرد میان عفو و گرفتن دیه  ،آنگاه در قصاص
رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده  ،فرمود  :آزاد در مقابل كشتن آزاد  ،اعدام
شود و برده در ازاء كشتن برده و زن در مقابل كشتن زن .
لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده،
باینكه قوانین مدنى كه ملل راقیه آنرا تدوین كردهاند  ،قصاص را جائز نمىداند و از اجراء
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آن در بین بشر جلوگیرى مي كند .
مىگویند قصاص به كشتن در مقابل كشتن  ،امرى است كه طبع آدمى آن را
نمىپسندد و از آن متنفر است و چون آنرا به وجدانش عرضه مي كند  ،مىبیند كه وجدانش
از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع مي كند .
و نیز مىگویند  :قتل اول یك فرد از جامعه كاست  ،قتل دوم بجاى اینكه آن كمبود
را جبران كند  ،یك فرد دیگر را از بین مىبرد و این خود كمبود روى كمبود مىشود و نیز
مي گویند  :قصاص كردن بقتل از قساوت قلب و حب انتقام است  ،كه هم قساوت را باید
وسیله تربیت در دل هاى عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل باید او
را در تحت عقوبت تربیت قرار داد و عقوبت تربیت به كمتر از قتل از قبیل زندان و اعمال
شاقه هم حاصل مي شود .
و نیز مي گویند  :جنایتكارى كه مرتكب قتل مي شود تا به مرض روانى و كمبود
عقل گرفتار نشود  ،هرگز دست به جنایت نمىزند  ،به همین جهت عقل آنهائیكه عاقلند ،
حكم مي كند كه مجرم را در بیمارستانهاى روانى تحت درمان قرار دهند .
و باز مي گویند  :قوانین مدنى باید خود را با سیر اجتماع وفق دهد و چون اجتماع
در یك حال ثابت نمى ماند و محكوم به تحول است  ،ال جرم حكم قصاص نیز محكوم به
تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقیه امروز
هم محكوم به آن باشند  ،چون اجتماعات امروز باید تا آنجا كه مىتواند از وجود افراد
استفاده كند  ،او مىتواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند  ،عقوبتى كند
كه از نظر نتیجه با كشتن برابر است  ،مانند حبس ابد و حبس سالهائى چند كه با آن هم حق
اجتماع رعایت شده و هم حق صاحبان خون .
این بود عمده آن وجوهى كه منكرین قصاص به اعدام براى نظریه خود آوردهاند .
و قرآن كریم با یك آیه به تمامى آنها جواب داده و آن آیه:
« من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى االرض فكانما قتل الناس جمیعا و من احیاها
فكانما أحیا الناس جمیعا !»(/32مائده)
« هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمین كرده ،به قتل
برساند ،مثل این است كه همه مردم را كشته و كسى كه یكى را احیاء كند ،مثل این
است كه همه را احیاء كرده باشد!»
بیان این پاسخ این است كه قوانین جاریه میان افراد انسان  ،هر چند امورى وصفى
و اعتبارى است كه در آن مصالح اجتماع انسانى رعایت شده  ،اال اینكه علتى كه در اصل ،
آن قوانین را ایجاب مي كند  ،طبیعت خارجى انسان است كه انسان را به تكمیل نقص و رفع
حوائج تكوینیش دعوت مىكند .
و این خارجیت كه چنین دعوتى مي كند  ،عدد انسان و كم و زیادى كه بر انسان
عارض مى شود نیست  ،هیئت وحدت اجتماعى هم نیست  ،براى اینكه هیئت نامبرده خودش
ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست  ،بلكه این خارجیت عبارتست از طبیعت آدمى
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كه در آن طبیعت یك نفر و هزاران نفرى كه از یك یك انسانها تركیب مىشود فرقى ندارد ،
چو ن هزاران نفر هم هزاران انسان است و یك نفر هم انسان است و وزن یكى با هزاران از
حیث وجود یكى است .
و این طبیعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود
دفاع مي كند  ،چون مفطور  ،به حب وجود است فطرتا وجود را دوست مي دارد و هر
چیزى را كه حیات او را تهدید مي كند به هر وسیله كه شده و حتى با ارتكاب قتل و اعدام ،
از خود دور مي سازد و به همین جهت است كه هیچ انسانى نخواهى یافت كه در جواز
كشتن كسیكه مي خواهد او را بكشد و جز كشتنش چارهاى نیست شك داشته باشد و این عمل
را جائز نداند .
و همین ملتهاى راقیه را كه گفتید  :قصاص را جائز نمي دانند  ،آنجا كه دفاع از
استقالل وحریت و حفظ قومیتشان جز با جنگ صورت نمىبندد  ،هیچ توقفى و شكى در
جواز آن نمي كنند و بى درنگ آماده جنگ مي شوند  ،تا چه رسد به آنجا كه دشمن قصد
كشتن همه آنان را داشته باشد .
و نیز مىبینید كه این ملل راقیه از بطالن قوانین خود دفاع مي كنند  ،تا هر جا كه
بیانجامد  ،حتى بقتل و نیز مىبینید كه در حفظ منافع خود متوسل به جنگ مي شوند البته در
وقتى كه جز با جنگ دردشان دوا نشود .
و بخاطر همین جنگهاى خانمان برانداز و مایه فناى دنیا و هالكت حرث و نسل
است كه مىبینیم ال یزال ملتهائى خود را با سالحهاى خونینى مسلح مي كنند و ملتهائى
دیگر براى اینكه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگویند  ،مي
كوشند خود را به همان سالحها مسلح سازند و موازنه تسلیحاتى را برقرار سازند .
و این ملتها هیچ منطقى و بهانهاى در این كار ندارند  ،جز حفظ حیات اجتماع و
رعایت حال آن و اجتماع هم جز پدیدهاى از پدیدههاى طبیعت انسان نیست  ،پس چه شد كه
طبیعت كشتارهاى فجیع و وحشتآور را و ویرانگرى شهرها و ساكنان آن را براى حفظ
پدیدهاى از پدیدههاى خود كه اجتماع مدنى است جائز مىداند ولى قتل یك نفر را براى حفظ
حیات خود جائز نمىشمارد ؟ با اینكه بر حسب فرض  ،این اجتماعى كه پدیده طبع آدمى
است  ،اجتماعى است مدنى .
و نیز چه شد كه كشتن كسى را كه تصمیم كشتن او را گرفته ،با اینكه هنوز نكشته،
جائز مىداند ولى قصاص كه كشتن او بعد از ارتكاب قتل است ،جائز نمي داند؟ و نیز چه
شد كه طبیعت انسانى حكم مي كند به انعكاس وقایع تاریـــخى و مي گوید:
« فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره!»(7و/8زلزله)
« هر كس به سنگینى ذرهاى عمل خیر كند آن را مىبیند و هر كس به سنگینى
ذرهاى شر مرتكب شود آن را مىبیند!»
كه هر چند كالم قرآن است ولى زبان طبیعت آدمى است و خالصه براى هر عملى
عكس العمل قائل است و این عكس العمل را در قوانینى كه جعل مي كند  ،رعایت مي كند
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و لكن كشتن قاتل را ظلم و نقض حكم خویش مي داند ؟ .
عالوه بر آنچه گذشت قرآن كریم و قانون اسالم در تمامى دنیا چیزى كه بهاى انسان
شود و میزانى كه با آن میزان بتوان انسان را سنجید  ،سراغ نمي دهد مگر یك چیز  ،آنهم
ایمان به خدا و دین توحید است و بر این حساب وزن اجتماع انسانى و وزن یك انسان
موحد  ،نزد او برابر است و چون چنین است حكم اجتماع و فرد نزد او یكسان مىباشد ،
پس اگر كسى مؤمن موحدى را بكشد در اسالم با كسیكه همه مردم را بكشد یكسان است ،
بخاطر اینكه هر دو به حریم حقیقت تجاوز نموده  ،هتك حرمت آن كردهاند .
همچنانكه قاتل یك نفر با قاتل همه مردم از نظر طبیعت وجود یكسان است.
و اما ملل متمدن دنیا كه به حكم قصاص اعتراض كردهاند  ،همانطور كه در
جوابهاى ما متوجه شدید  ،نه براى این است كه این حكم نقصى دارد  ،بلكه براى این است
كه آنها احترامى و شرافتى براى دین قائل نیستند و اگر براى دین حد اقل شرافتى و یا وزنى
معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به باالتر از آن هر آینه در مسئله
قصاص همین حكم را مي كردند .
از این هم كه بگذریم اسالم دینى است كه براى دنیا و همیشه تشریع شده نه براى
قومى خاص و امتى معین و ملل راقیه دنیا اعتراضى كه به حكم قصاص اسالم كردهاند از
این رو بوده كه خیال كردهاند افرادش كامال تربیت شدهاند و حكومتهایشان بهترین حكومت
است و استدالل كردهاند به آمارگیرىهایشان كه نشانداده در اثر تربیت موجود  ،ملت خود
بخود از كشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلى و جنایتى در آنها اتفاق نمىافتد  ،مگر بندرت و
براى آن قتل نادر و احیانى هم  ،ملت به مجازات كمتر از قتل راضى است و در صورتى
كه این خیال ایشان درست باشد اسالم هم در قصاص كشتن را حتمى و متعین ندانسته  ،بلكه
یك طرف تخییر شمرده و طرف دیگر تخییر را عفو دانسته است .
بنا بر این چه مانعى دارد حكم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند ،
ولى مردم متمدن  ،طرف دیگر تخییر را انتخاب كنند و از عقوبت جانى عفو نمایند ؟ .
همچنانكه آیه قصاص هم خودش به این معنا اشاره دارد  ،مىفرماید  :هر جنایتكار
قاتل كه برادر صاحب خونش از او عفو كرد و به گرفتن خون بها رضایت داد ،در دادن
خون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تالفى نماید و این لسان  ،خود لسان تربیت است
مىخواهد به صاحب خون بفرماید «:در عفو لذتى است كه در انتقام نیست!» و اگر در اثر
تربیت كار مردمى بدینجا بكشد  ،كه افتخار عمومى در عفو باشد  ،هرگز عفو را رها
نمىكنند و دست به انتقام نمي زنند .
و لكن مگر دنیا همیشه و همه جایش را این گونه اجتماعات راقى متمدن تشكیل
دادهاند ؟ نه بلكه براى همیشه در دنیا امتهائى دیگر هستند  ،كه درك انسانى و اجتماعیشان
به این حد نرسیده ،الجرم در چنین اجتماعات مسئله صورت دیگرى بخود مىگیرد  ،در
چنین جوامعى عفو به تنهائى و نبودن حكم قصاص  ،فجایع بار مىآورد  ،به شهادت اینكه
همین اآلن به چشم خود مى بینیم  ،جنایتكاران كمترین ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و
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هیچ اندرزگو و واعظى نمي تواند آنها را از جنایتكارى باز بدارد  ،آنها چه مىفهمند حقوق
انسانى چیست ؟ .
براى اینگونه مردم  ،زندان جاى راحتترى است  ،حتى وجدانشان هم در زندان
آسودهتر است و زندگى در زندان برایشان شرافتمندانهتر از زندگى بیرون از زندان است كه
یك زندگى پست و شقاوت بارى است و به همین جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه
ننگى و نه از اعمال شاقهاش مىترسند و نه از چوب و فلك آن ترسى دارند .
و نیز به چشم خود مىبینیم در جوامعى كه به آن پایه از ارتقاء نرسیدهاند و حكم
قصاص هم در بینشان اجراء نمىشود  ،روز بروز آمار فجایع باالتر مي رود  ،پس نتیجه
مىگیریم كه حكم قصاص حكمى است عمومى  ،كه هم شامل ملل راقیه مي شود و هم شامل
غیر ایشان  ،كه اكثریت هم با غیر ایشان است .
اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسید  ،و بنحوى تربیت شد كه از عفو لذت ببرد،
اسالم هرگز به او نمىگوید چرا از قاتل پدرت گذشتى ؟ چون اسالم هم او را تشویق به عفو
كرده و اگر ملتى همچنان راه انحطاط را پیش گرفت و خواست تا نعمتهاى خدا را با
كفران جواب بگوید  ،قصاص براى او حكمى است حیاتى  ،در عین اینكه در آنجا نیز عفو
به قوت خود باقى است .
و اما این كه گفتند  :رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضاء مىكند قاتل اعدام نشود  ،در
پاسخ مى گوئیم بله و لكن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صالح نیست و هر ترحمى فضیلت
شمرده نمىشود  ،چون بكار بردن رأفت و رحمت  ،در مورد جانى قسى القلب( كه كشتن
مردم برایش چون آب خوردن است )،و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانونشكن كه بر
جان و مال و عرض مردم تجاوز مي كند  ،ستمكارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم
بطور مطلق و بدون هیچ مالحظه و قید و شرطى  ،رحمت را بكار ببندیم  ،اختالل نظام
الزم مىآید و انسانیت در پرتگاه هالكت قرار گرفته  ،فضائل انسانى تباه مىشود  ،همچنان
كه آن شاعر فارسى زبان گفته:
« ترحم بر پلنـــــــــــــــــــــــــــگ تیـز دندان!»
« ستمكارى بود بر گوسفندان!»
و اما اینكه داستان فضیلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطر نشان
كردند جوابش همان جواب سابق است  ،آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم ،یارى كردن
حق و عدالت است كه نه مذموم است و نه زشت  ،چون منشا آن محبت عدالت است كه از
فضائل است  ،نه رذائل  ،عالوه بر اینكه گفتیم  :تشریع قصاص به قتل تنها بخاطر انتقام
نیست  ،بلكه مالك در آن تربیت عمومى و سد باب فساد است.
و اما اینكه گفتند  :جنایت قتل  ،خود از مرضهاى روانى است كه باید مبتالى بدان
را بسترى كرد و تحت درمان قرار داد و این خود براى جنایتكار عذرى است موجه  ،در
پاسخ مىگوئیم همین حرف باعث مي شود قتل و جنایت و فحشاء روز بروز بیشتر شود و
جامعه انسانیت را تهدید كند  ،براى اینكه هر جنایتكارى كه از قتل و فساد لذت مىبرد ،
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وقتى فكر كند كه این سادیسم جنایت  ،خود یك مرض عقلى و روحى است و او در
جنایتكاریش معذور است و این حكومتها هستند كه باید اینگونه افراد را با یك دنیا رأفت و
دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى دیگر حكومتها هم به همین معنا معتقد باشند
البته هر روز یكى را خواهد كشت و معلوم است كه چه فاجعهاى رخ خواهد داد .
و اما این كه گفتند  :بشریت باید از وجود مجرمین استفاده كند و به اعمال شاقه و
اجبارى وادار سازد و براى اینكه وارد اجتماع نباشند و جنایات خود را تكرار نكنند  ،آنها
را حبس كنند  ،در پاسخ مىگوئیم  :اگر راست مي گویند و در گفته خود متكى به حقیقت
هستند  ،پس چرا در موارد اعدام قانونى كه در تمامى قوانین رائج امروز هست  ،به آن حكم
نمىكنند ؟ پس معلوم مىشود در موارد اعدام  ،حكم اعدام را مهمتر از زنده ماندن و كار
كردن محكوم تشخیص مي دهند در سابق هم گفتیم كه فرد و جامعه از نظر طبیعت و از
حیث اهمیت یكسانند .
المیزان ج  1 :ص 660 :
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فصل ششم

عقد ها و پیمان ها

بحثی در پیرامون موضوع:

عقد و پیمان
« یَأَیُّ َها الَّ ِّذینَ َءا َمنُوا أ َ ْوفُوا بِّا ْلعُقُو ِّد /1( »!...مائده)
قرآن كریم همانطور كه از ظاهر جمله «:اوفوا بالعقود!» مالحظه مىكنید  ،داللت
دارد بر اینكه دستور اكید داده بر وفا كردن به عقود و ظاهر این دستور عمومى است  ،كه
شامل همه مصادیق مىشود و هر چیزى كه در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبى با
وفا داشته باشد را در بر مىگیرد.
عقد عبارت است از هر فعل و قولى كه معناى عقد لغوى را مجسم سازد و آن
معناى لغوى عبارت است از برقرار كردن نوعى ارتباط بین یك چیز و بین چیز دیگر ،
بطورى كه بسته به آن شود و از آن جدائى نپذیرد.
مانند عقد بیع  ،كه عبارت است از نوعى ربط ملكى بین كاال و مشترى  ،بطورى
كه مشترى بعد از عقد بتواند در آن كاال به هر جورى كه بخواهد تصرف كند و عالقهاى
كه قبال فروشنده با آن كاال داشت قطع شود و دیگر نتواند در آن كاال دخل و تصرف كند
چون دیگر مالكیتى در آن ندارد.
و مثل عقد نكاح كه عبارت است از ایجاد رابطه زناشوئى بین زن و مردى بنحوى
كه آن مرد بتواند از آن زن تمتع ببرد و عمل زناشوئى با او انجام دهد و آن زن دیگر نتواند
چنین رابطهاى با غیر آن مرد برقرار نموده  ،مردى دیگر را بر ناموس خود تسلط دهد و
مانند عهدى كه صاحب عهد شخص معهود له را بر خود مسلط مىسازد ،تا آن عهد را براى
او وفا كند  ،و نتواند عهد بشكند .
قرآن كریم در وفاء به عهد به همه معانى كه دارد تاكید كرده و رعایت عهد را و
در همه معانى آن و همه مصادیقى كه دارد تاكید شدید فرموده  ،تاكیدى كه شدیدتر از آن
نمىشود و كسانى كه عهد و پیمان را مىشكنند را به شدیدترین بیان مذمت فرموده و به
وجهى عنیف و لحنى خشن تهدید نموده و كسانى را كه پاى بند وفاى به عهد خویشند در
آیاتى بسیار مدح و ثنا كرده و آیات آنقدر زیاد است كه حاجتى بذكر آنها نیست .
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و لحن آیات و بیاناتى كه دارد طورى است كه داللت مىكند بر اینكه خوبى وفاى به
عهد و زشتى عهدشكنى از فطریات بشر است و واقع هم همین است.
علت و ریشه این مطلب این است كه بشر در زندگیش هرگز بى نیاز از عهد و
وفاى به عهد نیست  ،نه فرد انسان از آن بى نیاز است و نه مجتمع انسان و اگر در زندگى
اجتماعى بشر كه خاص بشر است دقیق شویم  ،خواهیم دید كه تمامى مزایائى كه از مجتمع
و از زندگى اجتماعى خود استفاده مىكنیم و همه حقوق زندگى اجتماعى ما كه با تامین آن
حقوق آرامش مىیابیم  ،بر اساس عقد اجتماعى عمومى و عقدهاى فرعى و جزئى مترتب
بر آن عهدهاى عمومى استوار است  ،پس ما نه از خود براى انسانهاى دیگر اجتماعمان
مالك چیزى مىشویم و نه از آن انسانها براى خود مالك چیزى مىشویم  ،مگر زمانى كه
عهدى عملى به اجتماع بدهیم و عهدى از اجتماع بگیریم  ،هر چند كه این عهد را با زبان
جارى نكنیم چون زبان تنها در جائى دخالت پیدا مىكند كه بخواهیم عهد عملى خود را براى
دیگران بیان كنیم  ،پس ما همینكه دور هم جمع شده و اجتماعى تشكیل دادیم در حقیقت
عهدها و پیمانهائى بین افراد جامعه خود مبادله كردهایم هر چند كه به زبان نیاورده باشیم و
اگر این مبادله نباشد هرگز اجتماع تشكیل نمىشود و بعد از تشكیل هم اگر به خود اجازه
دهیم كه یا به مالك اینكه زورمندیم و كسى نمىتواند جلوگیر ما شود و یا به خاطر عذرى
كه براى خود تراشیدهایم این پیمانهاى عملى را بشكنیم  ،اولین چیزى را كه شكستهایم عدالت
اجتماعى خودمان است  ،كه ركن جامعه ما است و پناهگاهى است كه هر انسانى از خطر
اسارت و استخدام و استثمار  ،به آن ركن ركین پناهنده مىشود .
به همین جهت است كه خداى سبحان این قدر در باره حفظ عهد و وفاى به آن
سفارشهاى اكید نموده  ،از آن جمله فرموده:
« و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوال !»(/34اسرا)
و این آیه شریفه مانند غالب آیاتى كه وفاى به عهد را مدح و نقض آن را مذمت
كرده هم شامل عهدهاى فردى و بین دو نفرى است و هم شامل عهدهاى اجتماعى و بین
قبیلهاى و قومى و امتى است  ،بلكه از نظر اسالم وفاى به عهدهاى اجتماعى مهمتر از وفاى
به عهدهاى فردى است  ،براى اینكه عدالت اجتماعى مهمتر و نقض آن بالئى عمومىتر
است و به همین جهت قرآن این كتاب عزیز هم در مورد دقیقترین عهدها و هم بى
اهمیتترین آن موارد با صریحترین بیان و روشنترین سخن از نقض عهد منع كرده  ،از
آن جمله فرموده:
« براءة من هللا و رسوله الى الذین عاهدتم من المشركین فسیحوا فى االرض اربعة
اشهر و اعلموا انكم غیر معجزى هللا  ،و ان هللا مخزى الكافرین»!...
«(این آیات) بیزارى است از خدا و رسولش بسوى آنان كه (شما مسلمین) پیمان
بستید با آنان از مشركین! پس شما (اى مشركین) تا چهار ماه (پیمانتان معتبر
است و مىتوانید) آزادانه در زمین آمد و شد كنید و بدانید كه شما ناتوان كننده خدا
نیستید و اینكه خدا خواركننده كافران است! (و این آیات) اعالمى است از خدا و
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پیغمبرش به مردم در روز حج اكبر كه خداوند و رسولش بیزار است از مشركین،
حال اگر توبه كردید كه توبه برایتان بهتر است و اما اگر سر پیچیدید ،پس بدانید
كه شما ناتوان كننده خدا نیستید و تو (اى محمد) كسانى را كه كفر ورزند به عذاب
دردناكى بشارت ده! مگر آن كسانى از مشركین كه شما با آنان عهد بستهاید و
ایشان بهیچ وجه عهد شما را نشكسته و احدى را علیه شما پشتیبانى و كمك
نكردند ،كه باید عهدشان را تا سر آمد مدتشان استوار بدارید كه خدا پرهیزكاران
را دوست مىدارد! پس وقتى ماههاى حرام تمام شد مشركین را هر جا یافتید به
قتل برسانید و دستگیر نموده و برایشان تنگ بگیرید و به هر كمینگاهى (براى
گرفتن آنان) بنشینید1(» !...تا/5توبه)
این آیات همانطور كه سیاقش به ما مىفهماند بعد از فتح مكه نازل شده  ،بعد از آنكه
خداى تعالى در آن روز مشركین را خوار كرد و قوت و شوكتشان را از بین برد  ،اینك در
این آیات بر مسلمانان واجب كرده كه سرزمین تحت تصرف خود را كه بر آن تسلط یافتهاند
از قذارت و پلیدى شرك پاك كنند و به همین منظور  ،خون مشركین را بدون هیچ قید و
شرطى هدر كرده  ،مگر آنكه ایمان آورند و با این همه تهدید مع ذلك جمعى از مشركین را
كه بین آنها و مسلمانان عهدى برقرار شده استثناء كرده و فرموده متعرض آنان نشوند و
اجازه هیچگونه آزار و اذیت آنان را به مسلمین نداده  ،با اینكه روزگار  ،روزگار ضعف
مشركین و قوت و شوكت مسلمین بوده است و هیچ عاملى نمىتوانسته مسلمانان را از آزار
و اذیت آن عده جلوگیر شود و همه اینها به خاطر احترامى است كه اسالم براى عهد و
پیمان قائل است و براى اهمیتى است كه اسالم در امر تقوا دارد .
بله علیه شكننده عهد حكم كرده است كه اگر عهدى را بعد از عقد شكست  ،آن عقد
و آن پیمان ملغى و باطل است و به طرف مقابلش اجازه داده كه بر وى تجاوز كند  ،به
همان مقدارى كه او به وى تجاوز كرده و در این باره فرموده است:
« كیف یكون للمشركین عهد عند هللا و عند رسوله ...چگونه براى مشركین در نزد
خدا و نزد رسولش عهدى باشد؟ مگر آن مشركینى كه شما با ایشان نزد مسجد
الحرام عهد بستید ،پس ما دام كه پایدار بر عهد شما بودند شما نیز پایدار بر
تعهداتى كه به ایشان سپردهاید باشید كه خداوند پرهیزكاران را دوست مىدارد...
در باره هیچ مؤمنى رعایت هیچ خویشاوندى و عهدى را نمىكنند و ایشان آرى،
هم ایشانند تجاوزگران! پس اگر توبه كردند و نماز را بپا داشته و زكات دادند
برادران شما در دین خواهند بود و ما آیتها را براى قومى كه بدانند تفصیل
مىدهیم! و اگر سوگندهاى خود را بعد از عهدشان شكستند و در دین شما طعنه
زدند پس كارزار كنید با پیشوایان كفر كه ایشان پاى بند سوگندهایشان نیستند،
شاید بوسیله كارزار دست بردارند!»(7تا/12توبه)
و نیز فرموده:
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« فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم  ،و اتقوا هللا ...اگر آنان
حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنید چون خدا قصاص را در همه حرمتها
جایز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان اندازه كه بر شما ستم
روا داشتند بر آنان ستم كنید و نسبت به ستم بیش از آن از خدا بترسید و بدانید كه
خدا با مردم با تقوا است!»(/194بقره)
و باز فرموده:
« و ال یجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا على
البر و التقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان و اتقوا هللا ...و دشمنى و كینه
كسانى كه نگذاشتند به مسجد الحرام درآئید شما را وادار به تعدى نكند ،یكدیگر را
در كار نیك و در تقوا یارى كنید و در گناه و دشمنى به یكدیگر كمك مكنید و از خدا
پروا كنید ،كه خدا شدید العقاب است!»(/2مائده)
و جان كالم اینكه اسالم حرمت عهد و وجوب وفاى به آن را بطور اطالق رعایت
كرده  ،چه اینكه رعایت آن به نفع صاحب عهد باشد و چه به ضرر او  ،آرى كسى كه با
شخصى دیگر هر چند كه مشرك باشد پیمان مىبندد  ،باید بداند كه از نظر اسالم باید به
پیمان خود عمل كند و یا آنكه از اول پیمان نبندد  ،براى اینكه رعایت جانب عدالت اجتماعى
الزمتر و واجبتر از منافع و یا متضرر نشدن یك فرد است  ،مگر آنكه طرف مقابل عهد
خود را بشكند  ،كه در این صورت فرد مسلمان نیز مىتواند به همان مقدارى كه او نقض
كرده نقض كند و به همان مقدار كه او به وى تجاوز نموده وى نیز به او تجاوز كند زیرا
اگر در این صورت نیز نقض و تجاوز جائز نباشد  ،معنایش این است كه یكى دیگرى را
برده و مستخدم خود نموده و بر او استعالء كند و این در اسالم آنقدر مذموم و مورد نفرت
است كه مىتوان گفت نهضت دینى جز براى از بین بردن آن نبوده است .
و به جان خودم سوگند كه این یكى از تعالیم عالیهاى است كه دین اسالم آن را براى
بشر و به منظور هدایت انسانها به سوى فطرت بشرى خود آورده و عامل مهمى است كه
عدالت اجتماعى را كه نظام اجتماع جز به آن تحقق نمىیابد حفظ مىكند و مظلمه استخدام و
استثمار را از جامعه نفى مىكند .
و قرآن این كتاب عزیز به آن تصریح و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بر طبق
آن مشى نموده و سیره و سنت شریفه خود را بر آن اساس بنا نهادند و اگر نبود كه ما در این
كتاب تنها به بحث قرآنى مىپردازیم ،داستانهائى از آن جناب در این باره برایت نقل
مىكردیم و تو خواننده عزیز مىتوانى به كتبى كه در سیره و تاریخ زندگى آن حضرت
نوشته شده مراجعه نمائى .
و اگر بین سنت و سیره اسالم و سنتى كه سایر امتهاى متمدن و غیر متمدن در
خصوص احترام عهد و پیمان دارند مقایسه كنى و مخصوصا اخبارى را كه همه روزه از
رفتار امتهاى قوى با كشورهاى ضعیف مىشنویم كه در معامالت و پیمانهایشان چگونه
معامله مىكنند؟! و در نظر بگیرى كه تا زمانى كه با پیمان خود آنها را مىدوشند پاى بند
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پیمان خود هستند و زمانى كه احساس كنند كه عهد و پیمان به نفع دولتشان و مصالح
مردمشان نیست آن را زیر پا مىگذارند  ،آن وقت فرق بین دو سنت را در رعایت حق و در
خدمت حقیقت بودن را لمس مىكنى .
آرى سزاوار منطق دین همین و الیق منطق آنان همان است  ،چون در دنیا بیش از
دو منطق وجود ندارد یك منطق مىگوید  :باید حق رعایت شود  ،حال رعایت آن به هر
قیمتى كه مىخواهد تمام شود  ،زیرا در رعایت حق  ،مجتمع سود مىبرد و منطقى دیگر
مىگوید  :منافع مردم باید رعایت شود  ،حال به هر وسیلهاى كه مىخواهد باشد  ،هر چند
كه منافع امت با زیر پا گذاشتن حق باشد  ،منطق اول منطق دین و دوم منطق تمامى
سنتهاى اجتماعى دیگر است  ،چه سنتهاى وحشى و چه متمدن  ،چه استبدادى و
دموكراتى و چه كمونیستى و چه غیر آن .
خواننده عزیز توجه فرمود كه اسالم عنایتى كه در باب رعایت عهد و پیمان دارد را
منحصر در عهد اصطالحى نكرد  ،بلكه حكم را آن قدر عمومیت داد كه شامل هر شالوده و
اساسى كه بر آن اساس بنائى ساخته مىشود بگردد و در باره همه این عهدها چه
اصطالحیش و چه غیر اصطالحیش سفارش فرمود.
المیزان ج  5 :ص 258 :

گفتارى در معناى

عهد ،و اقسام و احكام آن
شر ِّكینَ !»
َّللاِّ َو َرسو ِّل ِّه إِّلى الَّ ِّذینَ َ
« بَ َرا َءةٌ ِّمنَ َّ
ع َهدتم ِّمنَ ا ْل ُم ِّ
« این آیات بیزارى است از خدا و رسولش بسوى آنانكه شما مسلمین پیمان بستید
با آنان از مشركین!»( /1توبه)
در جلد ششم المیزان ( و شرحی در باال ) گفتارى پیرامون معناى عقد و عهد
گذراندیم و اینك در اینجا بیانى دیگر در معناى آنچه گذشت و اقسام احكامى كه مترتب بر
آن مىشود در چند فصل ایراد مىنمائیم:
فصل  -1از بحثهائى كه تا اینجا در این كتاب ایراد شد این معنا براى خواننده
روشن گردید كه انسان در مسیر زندگیش همواره كارهاى خود را و آن موادى را كه
كارهایش مربوط به آن است به صورت امور وجودى و موجودات خارجى تصویر نموده و
احكام و آثار امور خارجى را بر آن مترتب نموده و قوانین جارى در كون را آنطور كه با
غرضهایش مناسب باشد در آنها اجرا مىكند  ،همچنانكه مثال صوتهاى گوناگونى از قبیل ز
 ،ى و د را گرفته و آنها را به شكل مخصوص تركیب نموده بصورت لفظ زید درمىآورد ،
آنگاه فرض مىكند كه این كلمه فالن انسان معین خارجى است  ،آنگاه همان انسان را به این
نام مىنامد و در نتیجه هر وقت بخواهد آن انسان را در ذهن مخاطب و طرف صحبتش
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وارد سازد همین كلمه را مىگوید و بال فاصله آن انسان معین در ذهن مخاطبش مجسم
مىشود و غرض گوینده به دست مىآید .
و اگر بخواهد یك عملى را كه جز با عده چند نفرى انجام نمىشود اداره كند چند نفر
را انتخاب مى كند و همه آنها را یك انسان واحد فرض نموده و یكى از آنها را نسبت به بقیه
به منزله سرى فرض مى كند كه نسبت به سایر اعضاء یك بدن ریاست دارد و آن یك نفر را
رئیس و افراد دیگر را اعضاء مىخواند  ،آنگاه احكام یك سر خارجى را بر آن یكنفر و
احكام اعضاى خارجى یك بدن را بر افراد عضو و زیر دست بار مىكند و همچنین .
و اگر تمامى افكار یك انسان اجتماعى را بطور صحیح تجزیه و تحلیل كنید خواهید
دید كه برگشت همه آنها به این تصورها و تصدیقهاست  ،حال یا این تصور و تصدیق
بدون واسطه از یك انسان اجتماعى صورت مىگیرد و یا آنكه با واسطه یك نفر و یا وسائط
افراد بیشترى انجام مىشود و هیچ فرقى میان افكار شخصى و افكار اجتماعى او نیست .
و اگر مىبینیم انسان در باره عقد قراردادها و پیمانها و متعلقات آن از سوگند و
بیعت و امثال آن اهتمام مىورزد نخستین عامل و داعیش تحفظ بر زندگى و رسیدن به
مزایاى آن و در نتیجه بهره مندى از سعادت خویش است  ،چون آدمى وقتى از زندگیش تمتع
مىگیرد كه زندگیش بر مجراى حقیقیش جریان یابد .
آرى  ،او به هر مقصدى از مقاصد خود كه دست یابد و بر آن مسلط شود شروع
مى كند به تمتع از آن  ،اما تمتعى كه مناسب با آن بوده و خود را مجهز به ادوات و وسایل
تمتع از آن ببیند و بدین منظور اگر به موانعى برخورد با تمام قوا در رفع آنها مىكوشد و
خود را كه موفق به این استفاده مىداند بخاطر سلطه و قدرتى است كه به او اعطا شده است.
یكى از وسایل و ادواتى كه در اختیار بشر است سرمایه فكر او است كه با آن امر
زندگى خود را تدبیر نموده و كار معاش خود را اصالح مىكند كار امروزش را انجام داده
و زمینه كار فردایش را فراهم مىسازد .
و كارهایش كه یا بطور مستقیم تصرف در ماده و یا برگشتش به آن است در عین
اینكه همه بستگى دارد به مقدار تسلطش بر عمل و احاطهاش به متعلقات آن از نظر دوام
تسلط و قدرت یكسان نیستند  ،بعضى از كارهایش بستگى دارد به سلطنتى كه به مقدار زمان
عمل دوام داشته باشد  ،مانند گرسنهاى كه به غذائى رسیده و آن را بخورد  ،كه خوردن آن
جز به مقدار سلطنتى كه تا پایان عمل ادامه داشته باشد ،احتیاج ندارد  ،چون خوردن چنین
كسى احتیاج به تمهید مقدمه ندارد.
و بعضى دیگر كه قسمت عمده اعمال انسانى است  ،بستگى دارد به داشتن قدرت و
سلطنتى كه هم در موقع انجام آن و هم قبل از آن و در بعضى حتى بعد از آن امتداد داشته
باشد و آن اعمال اجتماعى اوست كه محتاج به تمهید مقدمات و زمینهسازى قبلى است  ،پس
نمىتوان گفت تمامى كارهاى انسان تصادفى و اتفاقى است بلكه قسمت عمده آن وضعش
طورى است كه قبل از رسیدن موقعش باید زمینهاش را فراهم كرد .
یكى از مقدمات عمل  ،فراهم آوردن تمامى اسباب و منظم نمودن وسایل آن است و
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یكى دیگر بر طرف كردن موانعى است كه ممكن است در حین عمل از انجام آن جلوگیرى
كند و خالصه انسان موفق به اعمال حیاتیش نمىشود مگر بعد از آنكه از فوت شدن وسایل
و مزاحمت موانع در امان باشد .
تنبه و توجه به این حقیقت است كه آدمى را وادار مىكند به اینكه خود را از ناحیه
رقباى خود خاطر جمع نموده و اطمینان پیدا كند عالوه بر اینكه از اعمال حیاتیش مانع
نمىشود بلكه او را در آنچه محتاج به مساعدت و كمك است یارى مىكنند .
مثال انسانى محتاج به لباس است و ناگزیر است از یك ماده بسیط و سادهاى مانند
پنبه و یا پشم براى خود لباس تهیه كند  ،لیكن این عمل حیاتى وقتى انجام مىشود كه
ریسندگان و بافندگان و دوزندگان و كارگران كارخانههائى كه ماشین ریسندگى و بافندگى و
خیاطى مىسازند همه به او مساعدت كنند و او وقتى مىتواند به مقصود خود نایل شود كه
از ناحیه ایشان اطمینان و ایمنى داشته باشد و بداند كه او را تنها نمىگذارند .
و همچنین كسى كه مىخواهد در سرزمینى و یا در خانهاى سكونت گزیند وقتى
مىتواند به مقصود برسد كه مطمئن باشد دیگران ممانعتش نمىكنند و عالوه  ،مىتواند در
آن زمین و یا خانه به نحوى كه صالحش باشد تصرف كند .
درك این حقیقت است كه انسان را نیازمند و وادار مىكند به اینكه با رقیبهاى خود
عهد و پیمان ببندد و بدین وسیله عمل خود را با عمل دیگران پیوسته و مرتبط سازد ،
همانطورى كه با عقد( گره) چند قطعه طناب را به هم متصل مىسازد و همچنین او را
وادار مى كند به اینكه متقابال دیگران را با عمل خود مساعدت نموده و عقد و عهد آنان را
امضاء كند و متعهد شود كه مانع كار آنان نگردد.
این است برگشت تمامى عقدها و قراردادهائى كه در میان مردم منعقد مىشود ،
مانند عقد نكاح و عقد خرید و فروش و عقد اجاره و امثال آن كه هم عقد است و هم مصداق
عهد به معناى عام  ،چون معناى عام عهد این است كه انسان به دیگران قول بدهد و یا سند
بسپارد كه ایشان را در فالن عمل مساعدت نموده و یا تا فالن مدت و یا بدون ذكر مدت
متعهد شود كه مانع كار ایشان نشود .
و همین معناى عام عهد مورد بحث ما است  ،نه عهد به معناى خاص و به اسم
مخصوص مانند عقد بیع و یا نكاح و یا غیر آن از معامالت  ،چون اینگونه عهدها فعال
مورد غرض ما نیست  ،زیرا هر كدام در مجتمعات بشرى احكام و آثار و خواص
مخصوصى دارند  ،بلكه گفتار ما در عهد به معناى قراردادهائى است كه انسان با غیر خود
مىبندد مبنى بر اینكه او را كمك نموده و عالوه مانع و مزاحم كارهاى اجتماعى او نشود و
در مقابل فالن عوض را بگیرد  ،مانند كسى كه معاهده مىبندد كه در هر سال فالن مقدار
مال به فالن شخص بدهد و او را در رسیدن به هدفش كمك كند  ،و در مقابل  ،فالن سود را
بگیرد و یا معاهده كند كه او را تا مدتى معین و یا بدون ذكر مدت در رسیدن به هدفش
مزاحمت نكند  ،كه این یك نوع عقدیست كه جز با نقض یك طرف و یا طرفین منحل
نمىشود .
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و چه بسا عالوه بر استحكام عهد پاى سوگند هم به میان آید  ،یعنى شخص معاهد
عهدى را كه مىسپارد به یكى از مقدسات كه معتقد به احترام آنست مربوط كند و گویا
احترام و عزت آن امر مق دس و عظیم را رهن و گروگان عهد خود كرده و این معنا را
مجسم مىسازد كه اگر عهدش را بشكند حرمت آن محترم را هتك كرده است  ،مثل اینكه
بگوید  :به خدا سوگند به تو خیانت نمىكنم و یا بگوید  :بجان خودم یاریت مىكنم و یا سوگند
مىخورم كه یاریت مىكنم و با این سوگندها به طرف بفهماند كه اگر به وعدهاش عمل نكند
و عهد خود را بشكند حرمت پروردگار و یا عزت جان عزیزش و یا سوگندش را ابطال
كرده و خود را ناجوانمرد و بى مروت كرده است .
و چه بسا براى چهارمیخه كردن عهدش آن را با بیعت و دست دادن ابرام مىكند ،
یعنى دست خود را در دست طرف گذاشته و مىفهماند كه من دست خودم را به تو سپردم و
دیگر دستى ندارم تا با آن بر خالف عهدم رفتارى كنم.
فصل  -2این عهد و پیمانها همانطورى كه مورد احتیاج افراد انسان قرار مىگیرد
همچنین اجتماعات بشرى بدان محتاج مىشوند  ،چون اجتماع جز جمع شدن همین افراد
چیز دیگرى نیست  ،حیات اجتماع عبارتست از مجموع حیات افراد ،كارهاى اجتماع
عبارتست از مجموع كارهاى افراد و همچنین خیر و شر و نفع و ضرر و سالمتى و مرض
و ترقى و رشد و استقامت و انحراف و نیز سعادت و شقاوت و بقاء و زوال اجتماع
عبارتست از مجموع آنچه از اینها كه در افراد است .
پس مجتمع در حقیقت یك انسان بزرگى است كه همه حوائج و هدفهاى یك انسان
كوچك را دارد و نسبت یك اجتماع به اجتماعى دیگر عینا نسبت یك انسان است به انسانى
دیگر  ،اجتماع نیز همانند افراد  ،در سوار شدن بر اسب مرادش احتیاج به امنیت و سالمتى
دارد بلكه مى توان گفت احتیاج اجتماع به امنیت بیشتر است از احتیاج یك فرد به آن  ،چون
هر قدر عامل و غرض او بزرگتر شد عمل نیز بزرگتر مىشود .
آرى  ،اجتماع هم از ناحیه اجزاء و افرادش به امنیت احتیاج دارد و محتاج است به
اینكه افرادش متالشى و پراكنده نشوند و هم از ناحیه دشمنان و رقبایش و بطورى كه تاریخ
امم و اقوام گذشته نشان مىدهد و خود ما از وضع ملتهاى عهد خودمان مشاهده مىكنیم
رسم و سنت همه اجتماعات بشرى بر این بوده كه یك اجتماع در پارهاى از شؤون حیاتى و
زندگى سیاسى و اقتصادیش و یا پارهاى از شؤون فرهنگیش با اجتماع دیگرى پیمان مىبندد
 ،معلوم مىشود هیچ اجتماعى راه زندگى اجتماعى و یا پیشرفت بسوى مقاصد خود را جز
به وسیله كمك گرفتن از امثال خود و ایمنى از معارضه اجتماعات دیگر هموار نمىبیند .
فصل  -3اسالم هم بخاطر اینكه متعرض اصالح زندگى اجتماعى و عمومى بشر
شده همانطورى كه به اصالح زندگى افراد اهتمام نموده است قوانین كلیى در باره شؤون
حیات اجتماعى بشر دارد  ،از قبیل قانون جهاد و دفاع و مقاتله با متجاوزین و پیمانشكنان و
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همچنین قوانینى در باره صلح و عهد و میثاق و غیر آن دارد .
و همین عهد و پیمانى كه ما در این چند فصل در باره آن بحث مىكنیم در شریعت
اسالم معتبر شده و اسالم به تمام معنا و بطورى كه ما فوق آن تصور نشود به آن اعتبار
داده است و شكستن آن را از بزرگترین گناهان شمرده است  ،مگر آنكه طرف مقابل اقدام به
نقض آن كرده باشد كه در این صورت مقابله به مثل را جایز دانسته است.
قرآن كریم در آیات بسیارى امر به وفاى به عهد و عقد كرده و شكستن عهد و
میثاق را شدیدا مذمت نموده  ،و از آن جمله فرموده است:
« یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود!»(/1مائده) و نیز فرموده:
« و الذین ینقضون عهد هللا من بعد میثاقه  -تا آنجا كه مىفرماید  -اولئك لهم اللعنة
و لهم سوء الدار!»(/25رعد) و نیز فرموده:
« و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوال!»(/34اسرا)
و همچنین آیاتى دیگر .
و شكستن عهد را همانطورى كه گفتیم جایز ندانسته مگر در جائى كه حق و عدالت
آن را تجویز كند و آن در جائى است كه طرف مقابل معاهد از روى ظلم و گردنكشى اقدام
به نقض آن نموده و یا مسلمین از نقض ایشان ایمن نباشند و كارهائى كرده باشند كه از
درجه اعتبار ساقط شده باشند  ،كه البته در چنین صورتى اگر مسلمان و یا مسلمانان
عهدشكنى كنند كسى به ایشان اعتراض و یا مالمت نمىكند و در این باره فرموده است:
« و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان هللا ال یحب الخائنین!»
(/58انفال) و نقض عهد را در صورتى كه خوف خیانت طرف مقابل در كار باشد تجویز
كرده و راضى به این معنا نشده مگر به اینكه مسلمین قبال به طرف خود اعالم بدارند و
آنان را غافلگیر نكنند و مرتكب چنین خیانتى نگردند .و نیز در آیه:
« برائة من هللا و رسوله الى الذین عاهدتم من المشركین فسیحوا فى االرض اربعة
اشهر!»(/1توبه)
راضى به نقض عهد نگشته مگر بعد از آنكه چهار ماه براى آنان مهلت قرار دهد ،
تا در كار خود فكر كنند و آخرین رأى خود را با آزادى هر چه تمامتر معلوم بدارند تا  ،یا
ایمان آورند و نجات یابند و یا كشته شوند و نابود گردند .
و این مهلت دادن آثار حسنهاى داشت كه یكى از آنها این بود كه معاهدین مورد نظر
آیه ایمان آوردند و خود را بكشتن ندادند .
خداوند این فایده را به بهترین وجهى تكمیل نموده و بعد از اعالم برائت  ،فرمود:
« و ان احد من المشركین استجارك فاجره حتى یسمع كالم هللا ثم ابلغه مامنه ذلك
بانهم قوم ال یعلمون!» (/6توبه)
و آنگاه از مشركین آن دستهاى را كه به عهد خود وفا دارند استثناء كرده و فرموده:
« كیف یكون للمشركین عهد عند هللا و عند رسوله اال الذین عاهدتم عند المسجد
الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان هللا یحب المتقین! كیف و ان یظهروا
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علیكم ال یرقبوا فیكم اال و ال ذمة یرضونكم بافواههم و تابى قلوبهم و اكثرهم
فاسقون!» (7و/8توبه)
و در ضمن  ،استقامت و استوارى در عهد را از تقوى كه دین جز دعوت به آن
دعوت دیگرى ندارد شمرده و فرموده «:ان هللا یحب المتقین!» و این تعلیل زندهاي است كه
تا روز قیامت باقى خواهد ماند .
و در سوره بقره فرموده:
« فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم!»(/194بقره)
و در سوره مائده فرموده:
« و ال یجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا على
البر و التقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان!»(/2مائده)
و اما نقض ابتدایى و بدون اینكه دشمن معاهد قبال نقض عهد كرده باشد در دین
حنیف اسالم جایز نیست و به عدم جواز آن هم در آیات مورد بحث یعنى جمله:
« فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم!» (/7توبه)و هم در آیه:
« و ال تعتدوا ان هللا ال یحب المعتدین!» (/190بقره)اشاره فرموده است.
عمل رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هم بر همین معنا بوده چون مىبینیم با بنى
قینقاع و بنى قریظه و سایر قبائل یهود معاهده بست و عهد خود را نشكست مگر بعد از آنكه
معاهدینش نقض كردند و در حدیبیه با مشركین قریش عهد بست و به عهدش وفادار بود تا
آنان اقدام به نقض نموده و بنى بكر را علیه خزاعه كمك كردند ،چون همانطورى كه گفتیم
خزاعه در عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بودند و بنى بكر با مشركین قریش پیمان
نظامى داشتند.
و اینكه گفتیم اسالم وفاى به عهد را واجب كرده و نقض آن را بدون مجوز تحریم
نموده است تا حدى است كه هر چند وفاى به عهد باعث فوت منافع مسلمین و یا موجب
خسارت آنان شود و مسلمین با اینكه مىتوانند با اعمال قدرت و یا بهانهجوئى و بر خالف
عهدى كه دارند منافع خود را حفظ نموده و در آخر از معاهدین خود عذرخواهى كنند
بطورى كه مورد مالمت هم واقع نشوند مع ذلك اسالم اجازه چنین عملى را به آنان نداده
است  ،چون مدار احكام اسالم بر حق و حقیقت است و حق براى هیچ كس و هیچ قومى
ضرر و زیان ببار نمىآورد مگر اینكه خود آن شخص و یا آن قوم از حق منحرف شده
باشند .
فصل  -4اجتماعات بشرى مخصوصا جوامع مترقى آن  -البته جوامع غیر دینى -
براى اجتماعشان و از سنتهاى جاریشان هدف و غرضى جز تمتع از مزایاى زندگى مادى
به قدر امكان ندارند و در نتیجه جز قوانین عملى كه حافظ مقاصد گوناگون زندگیشان است
چیز دیگرى كه نسبت به آن تحفظ به خرج دهند ندارند .
و خیلى روشن است كه در محیطى این چنین براى امور معنوى ارزشى نیست مگر
به همان مقدارى كه در مقاصد زندگى مادى دخالت و با آن موافقت داشته باشند  ،فضایل و
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رذایل معنوى از قبیل راستى و جوانمردى و مروت و گستردن رحمت و رأفت و احسان و
امثال آن تا جائى اعتبار و ارزش دارد كه براى جامعه استفاده مادى داشته باشد و از ابقاء
آنها متضرر نشوند و اما در جائى كه منافى با منافع مردم شد دیگر داعیى بر عمل كردن و
بكار بردن آن ندارند  ،بلكه داعى به مخالفت با آن خواهند داشت .
و لذا مىبینیم اولیاى امور اینگونه اجتماعات  ،غیر از حفظ منافع مادى جامعه خود
احساس وظیفه دیگرى در خود نمىبینند و در كنفرانسهاى رسمى كه تشكیل مىدهند
گفتگوئى از امور معنوى به میان نمىآورند و پیمانها و قراردادهائى كه مىبندند همه بر
وفق مصالح روز است  ،تا مصلحت روز چه اقتضائى داشته باشد ،قدرت و بنیه خود و هم
چنین نیروى طرف مقابل را مىسنجند  ،مقتضیات دیگر را در نظر مىگیرند و آنگاه هم
سنگ آن قرار مىبندند .
اگر این موازنه حالت اعتدال را داشت عهد و قرار هم به اعتبار خود باقى مىماند ،
ولى اگر كفه میزان قدرت خود را نسبت به كفه میزان طرف سنگینتر دیدند بهانهجوئى
كرده و تهمتها مىتراشند تا سرانجام عهدى را كه سپرده بودند بشكنند و مقصودشان از
بهانهجوئى و تهمت حفظ ظاهر قوانین بین المللى است كه مىترسند اگر حفظ این ظاهر را
هم نكنند حیات اجتماع آنها و یا بعضى از منافعشان به خطر بیفتد  ،كه اگر این ترس نبود
بدون كوچكترین عذرى پیمان و قرارداد را زیر پا مىگذاشتند .
و اما دروغ و خیانت و تجاوز به منافعى كه طرف آن را حق خود مىداند در
اینگونه جوامع زیاد وجود دارد و زشتى آن ایشان را از ارتكابش باز نداشته و بخاطر آن از
منافع مادى چشم نمىپوشند  ،چون در نظر آنان اخالق و معنویات اصالت ندارد  ،اصل
منافع مادى است و اخالق و معنویات بخاطر منافع مادى مورد اعتبار و اعتناء قرار
مىگیرد .
و اگر خواننده محترم حوادث اجتماعى را كه در مجتمعات گذشته و آینده رخ داده و
مى دهد مورد دقت قرار دهد و مخصوصا در حوادث جهانى كه در عصر حاضر به وقوع
مىپیوندد دقت به عمل آورد به پیمانهاى بىشمارى برمىخورد كه به دست یكى از دو
جامعه متعاهد نقض شده و نقض آن بخاطر همان سودجوئى و اعمال زور بوده است و اما
در اسالم زندگى مادى بشر زندگى حقیقى و اصلى وى به شمار نرفته  ،اسالم تمتع از
مزایاى زندگى مادى را سعادت واقعى انسان نمىداند  ،بلكه زندگى حقیقى و سعادت واقعى
یك جامعه آن زندگیى است كه جامع و واجد سعادت مادى و معنوى و دنیایى و آخرتى انسان
باشد .
و پدید آوردن چنین اجتماعى مستلزم این است كه قوانینش بر اساس خلقت و فطرت
تنظیم شود نه بر اساس منافعى كه انسان آن را صالح به حال خود بداند و لذا اسالم دعوت
خود را بر اساس پیروى از حق و هدایت قرار داده نه بر پیروى هوى و هوس و تمایالت و
عواطف و احساسات اكثریت و چنین فرموده:
« فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك
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الدین القیم!»(/30روم) و نیز فرموده:
« هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله و لو كره
المشركون!»(/33توبه) و نیز فرموده:
« بل اتیناهم بالحق!» (/90مومنون)و فرموده:
« و لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و االرض و من فیهن!»(/71مومنون)
و نیز مستلزم این است كه در چنین اجتماعى اعتقادات حقه و فضائل اخالقى و
صالح بودن اعمال یكجا رعایت شود براى اینكه نه مادیات از معنویات بى نیاز است و نه
معنویات از مادیات .
و به عبارت دیگر فضایل انسانى باید رعایت شود چه اینكه سود مادى داشته باشد و
چه ضرر و همچنین از رذایل باید اجتناب شود چه اینكه منفعت مادى داشته باشد و چه به
منافع مادى ضرر برساند .
آرى  ،پیروى از حق مستلزم این معنا است و لیكن باید دانست كه رعایت فضایل
اخالقى و اجتناب از رذایل ضرر نمىرساند مگر اینكه از راه میانهاى كه حق آن را ترسیم
و تعیین نموده تخطى شود و به افراط و یا تفریط برسد .
و لذا مىبینیم خداى سبحان در مساله مورد بحث یعنى مساله عهد و نقض عهد از
طرفى دستور مىدهد مسلمانان عهد مشركین را كه خود نقض عهد كردند نقض كنند و از
طرفى به مالك فضیلت رحم و رأفت چهار ماه مهلتشان مىدهد و با آنكه حوادث و
پیشرفتهاى مسلمین مشركین را زبون و ضعیف كرده و مسلمانان قدرت دارند عهد آنهائى را
كه در عهد خود وفادار بودند بشكنند مع ذلك به آنان دستور مىدهد به اینكه ایشان هم متقابال
در عهدشان وفادارى كنند  ،از طرفى به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم دستور مىدهد در
صورتى كه خوف خیانت از مشركین دارد عهدشان را بشكند و از طرفى هم مىفرماید كه
باید قبال به ایشان اطالع دهد و اعالم بدارد و همین دستور را چنین تعلیل مىكند كه خداوند
خیانت را دوست نمىدارد!
المیزان ج  9 :ص 246 :
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فصل هفتم

احکام ازدواج و زناشوئی
بحث علمى در باره :

ازدواج و طالق
عمل هم خوابى  ،یكى از اصول اعمال اجتماعى بشر است و بشر از همان آغاز
پیدایش و ازدیاد خود  ،تا به امروز دست از این عمل اجتماعى نكشیده و قبال هم گفته بودیم
كه این اعمال باید ریشهاى در طبیعت داشته باشد تا آغاز و انجامش به آن ریشه برگشت
كند.
اسالم وقتى مىخواهد این عمل جنسى را با قانون خود نظام بخشد  ،اساس تقنین
خود را بر خلقت دو آلت تناسلى نرى و مادگى نهاده است  ،چون دو جهاز تناسلى متقابل كه
در مرد و زن است( و هر دو در كمال دقت ساخته شده و با تمامى بدن نر و ماده  ،اتصال و
بستگى دارد )،بیهوده و عبث در جاى خود قرار نگرفته و به باطل خلق نشده و هر متفكرى
كه در این باره خوب دقت كند به روشنى خواهد دید كه طبیعت مرد در مجهز شدنش به
جهاز نرى چیزى به جز جهاز طرف مقابل را نمىطلبد .
و همچنین طبیعت زن در تجهیزش به آالت مادگى چیزى جز جهاز طرف مقابل را
نمى جوید و این دو جذبه در كشش طرفینى خود هدفى به جز تولید مثل و بقاى نوع بشر
دنبال نمىكند ،پس عمل همخوابگى اساسش بر همین حقیقت طبیعى است( نه بر بازیچه و
لذت گیرى و بس و نه بر اساس مدنى بودن انسان )،و تمامى احكامى را هم كه اسالم در
باره این عمل مقرر كرده و پیرامون این حقیقت دور مىزند و مىخواهد این عمل به
صورت بازى انجام نشود .
و خالصه همه احكام مربوط به حفظ عفت و چگونگى انجام عمل همخوابى و اینكه
هر زنى مختص به شوهر خویش است و نیز احكام طالق  ،عده  ،اوالد  ،ارث و امثال آن
همه براى همین است كه این دو جهاز در راهى به كار بیفتد كه براى آن خلق شدهاند  ،یعنى
بقاى نوع بشر!
و اما در قوانین دیگرى كه در عصر حاضر در جریان است اساس همخوابى
شركت زن و شوهر در مساعى حیات است و در حقیقت از نظر این قوانین نكاح  ،كه
معنى فارسى آن  ،همان همخوابى است یك نوع اشتراك در عیش است و چون دایره اشتراك
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در زندگى درون خانه تنگتر از دایره اشتراك در زندگى شهر و همچنین مملكت است و با
در نظر داشتن اینكه قوانین اجتماعى و مدنى امروز تنها اجتماع شهر و مملكت را در نظر
میگیرد و كارى به زندگى مشترك در درون خانهها ندارد  ،به همین جهت متعرض هیچ یك
از احكامى كه اسالم در باره بستر زناشویى و فروعات آن وضع كرده نیستند  ،در آن
قوانین سخنى از عفت و اختصاص و امثال آن دیده نمىشود .
و بنائى كه تم دن امروز بر این اساس چیده شده عالوه بر نتائج نامطلوب و مشكالت
و محذورهاى اجتماعى كه به بار آورده و انشاء هللا به زودى بیان خواهد شد با اساس خلقت
و فطرت به هیچ وجه سازش ندارد  ،براى اینكه مىدانیم آن هدفى كه در انسان انگیزه كرد
و باعث شد تا انسان طبیعى به طبع خود( و نه سفارش هیچكس) زندگى خود را اجتماعى و
بر اساس تشریك مساعى بنیان نهد  ،غیر آن داعى است كه او را به ازدواج وامیدارد ،
داعى و انگیزه او در تشكیل اجتماع این بوده كه مىدید آن سعادت زندگى كه طبیعت ،
بنیهاش را در او نهاده  ،به امورى بسیار نیازمند است كه خود او به تنهائى نمىتواند همه آن
امور را انجام دهد و ناگزیر باید از راه تشكیل اجتماع و تعاون افراد و طبقات به دست
آورد  ،بدون هیچ توجهى به اینكه این افراد مرد باشند یا زن  ،خالصه او نان مىخواهد حال
نانوا چه زن باشد و چه مرد.
پس به دست آمدن همه آن حوائج نیازمند به همه مردم است و عجب اینجا است كه
همین طبیعت و فطرت  ،شوق و عالقه به هر شغلى را در دل طائفهاى قرار داده  ،تا از كار
مجموع آنان  ،مجموع حوائج تامین گردد .
و اما انگیزه و داعیش بر ازدواج تنها و تنها مساله غریزه جنسى و جذبهاى است كه
بین مرد و زن هست و از طرف آن انگیزه كه وى را به تشكیل اجتماع وامىداشت  ،هیچ
دعوتى به ازدواج نمى شود  ،پس كسانى كه ازدواج را بر پایه و اساس تعاون زندگى بنا
كرده اند  ،از مسیر اقتضاى طبیعى تناسل و تولید مثل  ،به دیگر سوى منحرف شدهاند  ،به
جائى منحرف شدهاند كه طبیعت و فطرت هیچ دعوتى نسبت به آن ندارد .
و اگر مساله ازدواج بر پایه تعاون و اشتراك در زندگى بود  ،مىبایست مساله
ازدواج  ،هیچ یك از احكام مخصوص به خود را جز احكام عمومىاى كه براى همه شركتها
و تعاونىها وضع شده است  ،نداشته باشد .
مثال همه مردان در همه زنان شریك و نیز تمامى زنان درتمامى مردان شریك باشند
و معلوم است كه در این صورت دیگر در بشر فضیلتى به نام عفت  ،باقى نمىماند و
نسبها و دودمانها مختلط مىشد  ،مساله ارث  ،دچار هرج و مرج مىگردید و همان
وضعى پیش مىآمد كه كمونیستها و بلشویكها پیش آوردند  ،و نیز در چنین صورتى ،
تمامى غرائز فطرى كه مرد و زن( انسان) مجهز به آن غرائز است باطل مى گردد.
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طالق
یک حکم مترقی در اسالم
طالق ،كه خود یكى از مفاخر شریعت اسالم است ،مانند همه احكام اسالم ،در
فطرت بشر سرچشمه دارد ،به این معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته و از
ناحیه فطرت هیچ دلیلى بر منع از طالق نیست و اما خصوصیات قیودى كه در تشریع
طالق رعایت شده  ،در تفسیر سوره طالق در المیزان آمده است .
در اینجا همین را بگوئیم و بگذریم كه در فطرى بودن اصل طالق همین بس كه
ملل متمدن دنیا و كشورهاى بزرگ امروز نیز بعد از سالها و قرنها ناگزیر شدند حكم
ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طالق را در قوانین مدنى خود بگنجانند.
المیزان ج  2 :ص 419 :

بحثى حقوقى و اجتماعى در:

فطری بودن ازدواج دائم و موقت
وج ِّه ْم َح ِّفظونَ !»
« َو الَّ ِّذینَ ُه ْم ِّلفُ ُر ِّ
« إِّال عَلى أ َ ْز َو ِّج ِّه ْم أ َ ْو َما َملَكَت أ َ ْی َمن ُه ْم فَ ِّإن ُه ْم َ
ومینَ !»
یر َملُ ِّ
غ ُ
« فَ َم ِّن ا ْبتَغَى َو َرا َء ذَ ِّلك فَأُولَئك ُه ُم ا ْلعَا ُدونَ !»
« و همانهایند كه عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ مىكنند!»
« مگر از همسران و یا كنیزان خود كه در مباشرت با این زنان مالمتى ندارند!»
« و كسى كه غیر از این زنان را به مباشرت طلبد البته ستمكار و متعدى خواهد
بود!» (5تا/7مومنون)
جاى هیچ تردیدى نیست كه حوائج زندگى  ،بشر را وادار كرده كه براى اجتماع
خود قوانینى وضع نماید و به سنن اجتماعى جارى در مجتمع خود عمل كند.
و این احتیاج هر چه سادهتر و طبیعىتر باشد كوشش براى رفع آن واجبتر و
سهلانگارى در دفع آن مضرتر است و پر واضح است كه احتیاج به اصل تغذى كه زنده
ماندن دائر مدار آن است غیر از احتیاج به تنعم در غذا و انواع میوهها است و به همین
قیاس است سایر شؤون زندگى .
یكى از حوائج اولیه انسان  ،احتیاج هر یك از دو جنس نر و مادهاش به جنس
مخالف است  ،به اینكه با او درآمیزد و عمل جنسى با او انجام دهد  ،هر چند كه صانع بشر
احساس این احتیاج را در بشر قرار داده و طرفین را مجهز به غریزه شهوت كرده است تا
نسل بشر باقى بماند .
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و به همین جهت است كه مجتمعات انسانى در گذشته و امروز همگى داراى سنت
ازدواج بودهاند و خانواده تشكیل مىدادهاند و این بدان جهت است كه تنها ضامن بقاى نسل
بشر  ،ازدواج است .
ممكن است شما بگویید نه  ،این انحصار را قبول نداریم  ،زیرا در تمدن جدید راه
دیگرى غیر از اصل تناسل و یا ارضاى غریزه براى دفع این حاجت پیشنهاد كردهاند و آن
اصل اشتراك در زندگى است  ،به اینكه مردان با آمیختن با یكدیگر و همچنین زنان با
همجنس خود  ،این احتیاج را بر طرف سازند .
لیكن در پاسخ مىگوییم دلیل بر غیر طبیعى بودن روش مذكور این است كه هیچ
اجتماعى سراغ نداریم كه اصل اشتراك در میان آنها شایع شده باشد و از ازدواج و تشكیل
خانواده بى نیاز شده باشند .
و كوتاه سخن اینكه ازدواج سنتى است طبیعى كه از آغاز پیدایش بشر تاكنون در
مجتمعات بشرى دایر بوده و هیچ مزاحمى به غیر از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده  ،آرى ،
تنها مزاحم ازدواج  ،زنا است كه نمىگذارد خانوادهاى تشكیل شود و طرفین بار سنگین
ازدواج را تحمل كنند و به همین بهانه شهوات را به سوى خود مىخواند و خانوادهها را
مىسوزاند و نسلها را قطع مىكند .
و باز به همین جهت است كه همه مجتمعات دینى و یا طبیعى ساده و سالم عمل زنا
را شنیع و زشت مىدانند و آن را فاحشه و منكر مىخوانند و به هر وسیلهاى كه شده علیه
آن مبارزه مىكنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به كلى از آن جلوگیرى نمىكنند و لیكن در
عین حال آن را كار نیكى نمىشمارند  ،چون مىدانند كه این كار عمیقا با تشكیل خانواده
ضدیت دارد و از زیادى نفوس و بقاى نسل جلوگیرى مىكند و لذا به هر وسیلهاى كه شده
آن را كمتر مىكنند و سنت ازدواج را ترویج مىنمایند و براى كسانى كه فرزند بیشترى
بیاورند جایزه مقرر مىدارند و درجات آنان را باال مىبرند و همچنین مشوقات دیگر به كار
مىبندند .
چیزى كه هست على رغم همه آن سختگیرىها علیه زنا و این تشویقها در امر
ازدواج  ،باز مىبینیم كه در تمامى بالد و ممالك چه كوچك و چه بزرگ این عمل
خانمانسوز و ویرانگر  ،یا علنى و یا به طور پنهانى انجام مىشود  ،كه البته علنى و یا
سرى بودن آن بستگى به اختالف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد .
و این خود روشنترین دلیل است بر اینكه سنت ازدواج دائم براى نوع بشر كافى
براى رفع این احتیاج حیوانى نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج باز در پى
تتمیم نقص آن است .
پس آنهایى كه در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و
تسهیل امر ازدواج بر آیند .
و به همین جهت است كه شارع اسالم سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم
نموده  ،تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا را از قبیل
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آمیخته شدن نطفهها  ،اختالل انساب  ،واژگون شدن رشته خانوادگى  ،انقطاع نسل و
مشخص نشدن پدر آن فرزند نداشته باشد و آن شرایط این است كه یك زن مختص به یك
مرد باشد و زن بعد از جدایى از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده در
آن ذى حق باشد پس با جعل این مقررات محذورهاى زنا را بر طرف كرده و با القاى سایر
قوانین ازدواج دائم  ،از قبیل حق نفقه و  ...مشقت ازدواج دائم را بر داشته است .
و به خدا سوگند این حكم( تشریع متعه) از افتخارات اسالم در شریعت سهل و
آسان آن به شمار مىرود  ،مانند طالق و تعدد زوجات و بسیارى از قوانین دیگرش و لیكن
به فرموده قرآن كریم «:ما تغنى اآلیات و النذر عن قوم ال یؤمنون!» حرف منطقى و مستدل
كجا و مردم كر و ناشنوا كجا ؟ آنها هنوز حرف خود را مىزنند كه من زنا را از متعه
بیشتر دوست مىدارم !؟
المیزان ج  15 :ص 20 :
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فصل هشتم

زندگی زناشوئی
مقدمه تفسیری بر موضوع:

قیمومت مردان بر زنان
ض َو ِّب َما أَنفَقُوا ِّم ْن
الر َجا ُل قَ َّو ُمونَ عَلى النِّ ِّ
َّللاُ بَ ْعض ُه ْم عَلى بَ ْع ٍ
ساء ِّب َما فَض َل َّ
« ِّ
َّللاُ َو الَّتى ت َخافُونَ نُ َ
شوزهُنَّ
ب بِّ َما َح ِّفظ َّ
أ َ ْم َو ِّل ِّه ْم فَالص ِّل َحت قَنِّتَتٌ َح ِّفظتٌ ِّل ْلغَ ْی ِّ
یهنَّ س ِّبیالً
اضربُوهُنَّ فَ ِّإ ْن أَط ْعنَك ْم فَال ت َ ْبغُوا َ
ضاجع َو ِّ
فَ ِّعظوهُنَّ َو ا ْه ُج ُروهُنَّ فى ا ْل َم ِّ
علَ ِّ
ع ِّلیًّا ك ِّبیرا ً !»
َّللاَ كانَ َ
إِّنَّ َّ
اق بَ ْین ِّه َما فَا ْبعَثُوا َحكَما ً ِّم ْن أ َ ْه ِّل ِّه َو َحكَما ً ِّم ْن أ َ ْه ِّل َها إِّن یُ ِّریدَا إِّصلَحا ً
شق َ َ
« َو إِّ ْن ِّخ ْفت ُ ْم ِّ
ع ِّلیما ً َخ ِّبیرا ً !»
َّللاَ كانَ َ
َّللاُ بَ ْین ُه َما ِّإنَّ َّ
ق َّ
یُ َوفِّ ِّ
« مردان بر زنان قیمومت و سرپرستى دارند ،به خاطر این كه خدا بعضى را بر
بعضى برترى داده و به خاطر این كه مردان از مال خود نفقه زنان و مهریه آنان
را مىدهند ،پس زنان صالح و شایسته باید فرمانبر شوهران در كامگیرى و
تمتعات جنسى و حافظ ناموس و منافع و آبروى آنان در غیابشان باشند ،همانطور
كه خدا منافع آنان را حفظ فرموده و زنانى را كه بیم دارید نافرمانیتان كنند ،نخست
اندرز دهید ،اگر به اطاعت در نیامدند ،با آنها قهر كنید و در بستر خود راه ندهید
و اگر این نیز مؤثر نشد بزنیدشان اگر به اطاعت در آمدند دیگر براى ادامه
زدنشان بهانهجویى مكنید  ،و به خاطر علوى كه خدا به شما داده مغرور نشوید ،
كه دارنده علو و بزرگى خدا است!»
« و اگر ترسیدید كار به جدایى بكشد ،داورى از خانواده مرد و داورى از خانواده
زن بفرستید ،كه اگر بناى آن دو به اصالح باشد خداى تعالى بینشان را توافق پدید
(34و/35نساء)
مىآورد ،كه خدا همواره دانایى با خبر است!»
كلمه « قیم» به معناى آن كسى است كه مسؤول قیام به امر شخصى دیگر است و
كلمه« قوام» و نیز «قیام» مبالغه در همین قیام است.
مراد از جمله «:بما فضل هللا بعضهم على بعض!» آن زیادتهایى است كه خداى
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تعالى به مردان داده  ،به حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند  ،چون زندگى
زنان یك زندگى احساسى و عاطفى است  ،كه اساس و سرمایهاش رقت و لطافت است و
مراد از جمله «:بما انفقوا !» مهریهاى است كه مردان به زنان مىدهند و نفقهاى است كه
همواره به آنان مىپردازند .
و از عمومیت علت به دست مىآید كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است یعنى قیم
بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست و چنان
نیست كه مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند  ،بلكه حكمى كه جعل شده براى
نوع مردان و بر نوع زنان است  ،البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طایفه
دارد و بنا بر این پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت
دارند  ،عبارت است از مثل حكومت و قضا ( مثال ) كه حیات جامعه بستگى به آنها دارد و
قوام این دو مسؤولیت و یا بگو دو مقام بر نیروى تعقل است  ،كه در مردان بالطبع بیشتر و
قوىتر است  ،تا در زنان همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه كه قوام آن برداشتن نیروى
بدنى و هم نیروى عقلى است  ،كه هر دوى آنها در مردان بیشتر است تا در زنان .
و بنا بر این  ،این كه فرمود «:الرجال قوامون على النساء !» اطالقى تام و تمام
دارد و اما جمالت بعدى كه مىفرماید «:فالصالحات قانتات  »!...كه ظاهر در خصوصیاتى
است كه بین زن و شوهر هست نمىخواهد این اطالق را مقید كند  ،بلكه مىخواهد فرعى از
فروع این حكم مطلق را ذكر نموده  ،جزئى از میان جزئیات آن كلى را بیان كند  ،پس این
حكم جزئى است كه از آن حكم كلى استخراج شده  ،نه اینكه مقید آن باشد .
همان طور كه قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشرى تنها مربوط
مىشود به جهات عامهاى كه زنان و مردان هر دو در آن جهات شریكند و چون جهاتى
است كه نیازمند به تعقل بیشتر و نیروى زیادتر است كه در مردان وجود دارد ،یعنى امثال
حكومت و قضا و جنگ بدون این كه استقالل زن در اراده شخص و عمل فردى او خدشهاى
بخورد و بدون این كه مرد حق داشته باشد اعتراض كند كه تو چرا فالن چیز را دوست
مىدارى و یا فالن كار را مىكنى  ،مگر آن كه زن كار زشت را دوست بدارد  ،یا مرتكب
شود  ،به شهادت این كه فرمود  :فال جناح علیكم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف .
همچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست كه سلب آزادى از اراده زن و
تصرفاتش در آنچه مالك آن است بكند و معناى قیمومت مرد این نیست كه استقالل زن را
در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او و دفاع از منافعش را سلب كند  ،پس زن همچنان
استقالل و آزادى خود را دارد  ،هم مىتواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و هم
مىتواند از آن دفاع نماید و هم مىتواند براى رسیدن به این هدفهایش به مقدماتى كه او را به
هدفهایش مىرساند متوسل شود .
بلكه معناى قیمومت مرد این است كه مرد به خاطر این كه هزینه زندگى زن را از
مال خودش مى پردازد  ،تا از او استمتاع ببرد  ،پس بر او نیز الزم است در تمامى آنچه
مربوط به استمتاع و همخوابگى مرد مىشود او را اطاعت كند و نیز ناموس او را در غیاب
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او حفظ كند و وقتى غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهد و آن بیگانه را از
زیبائیهاى جسم خود كه مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نیز در اموالى كه شوهرش در
طرف ازدواج و اشتراك در زندگى خانوادگى به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته
خیانت نكند .
پس معناى آیه مورد بحث این مىشود كه زنان مسلمان سزاوار است صفت صالح
را پیشه خود بسازند  ،كه اگر چنین كنند قهرا قانتات خواهند بود  ،یعنى همواره و دائما
شوهران خود را در هر چه كه از ایشان بخواهند اطاعت خواهند كرد  ،البته هر چیزى كه
با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد و واجب است بر آنان كه جانب خود را در همه چیزهایى
كه متعلق حق شوهران است در غیاب شوهران حفظ كنند .
و اما معنای جمله  «:بما حفظ هللا!» این است كه زنان مطیع شوهران خویشند و
حافظ غیب ایشانند ،به حفظى كه خدا از حقوق ایشان كرده ،چون قیمومت را براى آنان
تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب فرموده است.
المیزان ج  4 :ص 544 :

گفتارى در معناى:

قیمومت مردان بر زنان
این معنا بر احدى پوشیده نیست ،كه قرآن كریم همواره عقل سالم انسانها را تقویت
مى كند و جانب عقل را بر هواى نفس و پیروى شهوات و دلدادگى در برابر عواطف و
احساسات تند و تیز ترجیح مىدهد و در حفظ این ودیعه الهى از این كه ضایع شود توصیه
مىفرماید و این معنا از آیات كریمه قرآنى آنقدر روشن است كه احتیاجى به آوردن دلیل
قرآنى ندارد  ،براى این كه آیاتى كه به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانى این
معنا را افاده مىكند یكى دو تا ده تا نیست كه ما آنها را نقل كنیم .
قرآن كریم در عین حال مساله عواطف پاك و درست و آثار خوبى كه آن عواطف
در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته  ،اثر آن را در استوارى امر جامعه پذیرفته  ،در
آیه شریفه  :اشداء على الكفار رحماء بینهم دو صفت از صفات عاطفى را به عنوان دو
صفت ممدوح مؤمنین ذكر كرده  ،مىفرماید مؤمنین نسبت به كفار خشن و بیرحمند و نسبت
به خودشان مهربانند .
و در آیه:
« لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و رحمة!»(/21روم)
مودت و رحمت را كه امورى عاطفى هستند ،دو تا نعمت از نعم خود شمرده و
فرموده ،از جنس خود شما ،همسرانى برایتان قرار داد ،تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان
آرامش یابد و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد و در آیه:
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« قل من حرم زینة هللا التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق!»(/32اعراف)
عالقه به زینت و رزق طیب را كه آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفى
نموده  ،به عنوان سرزنش از كسانى كه آن را حرام دانستهاند ،فرموده «:بگو چه كسى
زینتها و رزق طیب را كه خدا براى بندگانش پدید آورده تحریم كرده است؟»
چیزى كه هست قرآن كریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده ،
عنوان پیروى عقل به آنها داده است  ،به طورى كه عقل نیز سركوب كردن آن مقدار
عواطف را جایز نمىداند .
یكى از مراحل تقویت عقل در اسالم این است كه احكامى را كه تشریع كرده بر
اساس تقویت عقل تشریع كرده ،به شهادت این كه هر عمل و حال و اختالفى كه مضر به
استقامت عقل است و باعث تیرگى آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش مىشود
تحریم كرده ،نظیر شرب خمر و قمار و اقسام معامالت غررى ،دروغ ،بهتان ،افترا،
غیبت و امثال آن .
خوب معلوم است كه هیچ دانشمندى از چنین شریعتى و با مطالعه همین مقدار از
احكام آن جز این توقع ندارد كه در مسائل كلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام امر را به
كسانى بسپارد كه داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است  ،چون تدبیر امور اجتماعى از قبیل
حكومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است و كسانى را كه امتیازشان داشتن
عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانى بیشتر است ،از تصدى آن امور محروم سازد و نیز
معلوم است كه طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف ،ممتاز از زنانند و
زنان به داشتن عقل كمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند .
و اسالم همین كار را كرده و در آیهاى كه گذشت فرموده «:الرجال قوامون على
النساء!» سنت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیز در طول زندگیش بر این جریان داشت،
یعنى هرگز زمام امور هیچ قومى را به دست زن نسپرد و به هیچ زنى منصب قضا نداد و
زنان را براى جنگیدن دعوت نكرد  -البته براى جنگیدن  ،نه صرف شركت در جهاد ،
براى خدمت و جراحى و امثال آن!
و اما غیر این امور عامه و اجتماعى ،از قبیل تعلیم و تعلم ،كسب ،پرستارى
بیماران ،مداواى آنان و امثال این گونه امور كه دخالت عواطف منافاتى با مفید بودن عمل
ندارد ،زنان را از آن منع نفرمود و سیرت نبویه بسیارى از این كارها را امضا كرد ،آیات
قرآن نیز خالى از داللت بر اجازه این گونه كارها براى زنان نیست  ،چون الزمه حریت
زن در اراده و عمل شخصى این است كه بتواند این گونه كارها را انجام دهد  ،چون معنا
ندارد از یك طرف زنان را در این گونه امور از تحت والیت مردان خارج بداند و ملكیت
آنان را در ق بال مردان معتبر بشمارد و از سوى دیگر نهیشان كند از این كه به نحوى از
انحا ملكشان را اداره و اصالح كنند و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد كه براى دفاع از
خود در محكمه شرع طرح دعوى كنند و یا شهادت بدهند و در عین حال از آمدن در محكمه
و حضور نزد والى یا قاضى جلوگیرشان شود و همچنین سایر لوازم استقالل و آزادى .
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بلى دامنه استقالل و آزادى زنان تا آنجایى گسترده است كه به حق شوهر مزاحمت
نداشته باشد  ،چون گفتیم در صورتى كه شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت
او است  ،البته قیمومت اطاعت و در صورتى كه حاضر نباشد مثال به سفر رفته باشد
موظف است غیبت او را حفظ كند و معلوم است كه با در نظر گرفتن این دو وظیفه هیچ یك
از شؤون جایز زن در صورتى كه مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضى نیست.
المیزان ج  4 :ص 548 :
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فصل نهم

حکم ادای شهادت در اسالم
گفتارى در معناى

شهادت
« یَأَی َها الَّ ِّذینَ َءا َمنُوا ش َه َدةُ بَ ْینِّ ُك ْم إِّذَا »!...
« اى كسانى كه ایمان آوردید شهادتى كه براى یكدیگر در حال احتضار و هنگام
اداى وصیت تحمل مىكنید مىباید كه دو تن از شما یا دیگران آنرا تحمل كنند و
اگر مصیبت مرگ ،شما را در سفر پیش آید و دو نفر مسلمان نیافتید تا وصیت
شما را تحمل كنند ،دو نفر از كفار را شاهد بگیرید و در صورتى كه ورثه در باره
این دو شاهد سوء ظنى داشتند آنان را بعد از نماز بازداشت كنید تا سوگند یاد كنند
كه ما شهادت خود را بمنظور سود مادى اگر چه رعایت جانبدارى از خویشان
باشد تحریف نكرده و شهادت خداى را كتمان نكردهایم چه مىدانیم كه اگر چنین
كنیم از گنهكاران خواهیم بود!»
« پس اگر معلوم شد سوء ظن شما بجا بوده و آن دو مرتكب خیانت شدهاند دو نفر
دیگر از اولیاى میت كه آن دو شاهد علیه آنان شهادت داده بودند بعد از رد
شهادت آنان شهادت مىدهند و سوگند مىخورند كه شهادت ما از شهادت آن دو به
حق نزدیكتر است و ما در این شهادت خود تجاوز نكردهایم و میدانیم كه اگر چنین
تجاوزى بكنیم هر آینه از ستمكاران خواهیم بود !»
« این دستور نزدیكترین راه است براى وادارى شهود بر اینكه صحیح شهادت
دهند و بترسند از اینكه اگر تحریف كنند شهادتشان مردود شده اولیاى میت با
شهادت و سوگند خود آنها را رسوا مىكنند و بترسید از خدا و گوش فرا دهید و
خدا مردم فاسق را رهنمایى نمىكند!»
(106تا/108مائده)
اجتماع مدنى كه دایر در بین ما عائله بشر است و معارضاتى كه در جمیع جهات
زندگى زمینى ما بین قواى فعاله ما هست خواه ناخواه انواع اختالفات و خصومتها پیش
مىآورد  ،زیرا چه بسا اتفاق مىافتد كه یك فرد از بشر مىخواهد از لذتى كه در نظر دارد
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تمتعى ببرد  ،افراد دیگرى هم مىخواهند از همان لذت بهره و سهمى داشته باشند و یا اصال
او را بىبهره كرده و كنار زده و همه را به خود اختصاص دهند  ،این معارضه خود باعث
مى شود لذت مذكور بیش از آنچه كه هست جلوه نموده و دلها را شیفته خود كند و دل دادگان
 ،براى رسیدن به آن به نزاع و كشمكش بپردازند و این كشمكشها كار را به جایى رسانیده
كه بشر در خود احساس احتیاج به حكومت و قضاوتى كه بتواند از عهده فصل این
خصومات و كشمكشها برآید بنماید و اولین چیزى را كه دستگاه قضاوت و حكومت الزم
دارد این است كه قضایا و وقایع همانطورى كه واقع شده ،بدون هیچ گونه تغییر و تحریفى
ضبط شود  ،تا آنكه عین واقعه  ،مورد بررسى و قضاوت قضات قرار گیرد و این معنا
واضح است و جاى تردید نیست و نیز جاى تردید نیست كه وقتى وقایع درست ضبط
مى شود كه كسانى شاهد و ناظر بر آن بوده و آنرا به ذهن بسپارند و یا ماجرا را نوشته و یا
بوسیله دیگرى كه براى كنترل حوادث در دسترس بشر است ضبط نمایند و در موقع لزوم
به آنچه كه دیده و یا نوشتهاند شهادت دهند .
البته ممكن است راههاى دیگرى هم براى حفظ و ضبط حوادث باشد و لیكن شهادت
از سایر وسایل ممكن از چند جهت امتیاز دارد:
اول اینكه  :سایر اسباب ضبط  ،امورى هستند كه براى عموم مردم میسر نیستند ،
حتى نوشتن كه از همه وسایل تا اندازهاى عمومىتر و آسانتر و بىخرجتر است باز براى
جمیع مردم امكان ندارد حتى امروز كه روز تمدن بشر است باز همه مردم قادر بنوشتن
نیستند تا چه رسد به داشتن وسایلى دیگر از قبیل ضبط صوت و امثال آن  ،به خالف
شهادت كه همیشه و براى همه افراد امكان دارد .
دوم اینكه  :شهادت كه عبارتست از تشریح زبانى  ،تحمل و ضبطش از خطر
دستخوش عوارض شدن  ،دورتر از سایر وسایل است و نسبت به نوشتن و امثال آن از
دستبرد حوادث مصونتر است و لذا مىبینیم هیچ یك از امتها با همه اختالفى كه در سنن
اجتماعى و سلیقههاى قومى و ملى و با آن تفاوت فاحشى كه در ترقى و عقب ماندگى و
تمدن و توحش دارند  ،با اینهمه در مجتمعات خود نسبت به شهادت  ،خود را بىنیاز ندانسته
و از قبول آن شانه خالى نكرده و تا اندازهاى به اعتبار آن اعتراف دارند  ،روى این حساب
شهادت كسى معتبر است كه یكى از افراد مجتمع و جزئى از اجتماع بشمار آید و لذا
اعتبارى به شهادت اطفال غیر ممیز و دیوانگانى كه نمىفهمند چه مىگویند  ،نیست و نیز
از همین جهت بعضى از ملل وحشى كه زنان را جزو اجتماع بشرى نمىشمارند
شهادتشان را هم معتبر نمىدانند  ،چنانكه سنن اجتماعى غالب امتهاى قدیمى مانند روم و
یونان و غیر آنها به همین منوال جریان داشته است و اسالم هم كه دین فطرت است شهادت
را معتبر دانسته و در بین سایر وسایل تنها آنرا معتبر داشته و سایر وسایل را از درجه
اعتبار ساقط دانسته  ،مگر در صورتى كه افاده علم كند و در باره اعتبار شهادت فرموده:
« و اقیموا الشهادة هلل!»(/2طالق) و نیز فرموده:
« و ال تكتموا الشهادة و من یكتمها فانه اثم قلبه!»(/283بقره) و نیز فرموده:
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« و الذین هم بشهاداتهم قائمون!» (/33معارج)
و در باره عدد شهود جز در مساله زنا در جمیع موارد دو نفر را كافى دانسته كه
هر كدام دیگرى را تایید كند و فرموده:
« و استشهدوا شهیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل و امراتان ممن
ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما االخرى و ال یاب الشهداء اذا
ما دعوا و ال تسئموا ان تكتبوه صغیرا او كبیرا الى اجله ذلكم اقسط عند هللا و اقوم
للشهادة و ادنى اال ترتابوا!»(/282بقره)
چون ذیل آیه افاده مىكند كه آنچه در صدر آیه درباره احكام شهادت ذكر شده كه
از آن جمله ضمیمه شدن یكى است به دیگرى به عدالت و اقامه شهادت و رفع سوء غرض
بیشتر مطابقت دارد  ،چون اسالم در تشخیص اینكه چه كسى از افراد مجتمع بشمار مىرود
و خالصه چه كسانى مجتمع انسانى را تشكیل مىدهند زنان را هم جزو مجتمع و مشمول
حكم شهادت مى دانست ،از این رو زنان را هم در اقامه شهادت با مردان سهیم نموده و حق
اداى شهادات را هم به آنان داده  ،اال اینكه چون مجتمعى را كه اسالم بوجود آورده مجتمعى
است كه ساختمانش بر پایه عقل نهاده شده نه بر عواطف و زنان جنبه عواطفشان بر
تعقلشان غلبه دارد  ،از این رو از این حق به زنان نصف مردان داده .
بنا بر این شهادت دو نفر از زنان معادل یك نفر از مردان خواهد بود  ،چنانكه آیه
شریفه گذشته نیز به این حكمت اشاره كرده و فرموده «:ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما
االخرى  -تا اگر یكى از آن دو گمراه و دستخوش عواطف شد دیگرى متذكرش سازد!»
المیزان ج  6 :ص 284 :
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فصل دهم

حکم ادای سوگند در اسالم
گفتارى پیرامون :سوگند
ان ذَ َوا
« یَأَی َها الَّ ِّذینَ َءا َمنُوا ش َه َدةُ بَ ْی ِّن ُك ْم ِّإذَا َح َ
ضر أ َ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْوت ِّحینَ ا ْل َو ِّصیَّ ِّة اثْنَ ِّ
ان ِّم ْن َ
ت
َ
ض فَأَصبَتْكُم ُّم ِّصیبَةُ ا ْل َم ْو ِّ
ضر ْبت ُ ْم فى األ َ ْر ِّ
غ ِّیر ُك ْم إِّ ْن أَنت ُ ْم َ
ع ْد ٍل ِّمن ُك ْم أ َ ْو َءا َخ َر ِّ
شترى بِّ ِّه ث َ َمنا ً َو لَ ْو كانَ ذَا
تحْ بِّسونَ ُه َما ِّمن بَ ْع ِّد الصلَو ِّة فَیُ ْق ِّ
ان بِّ َّ
اَّللِّ إِّ ِّن ْ
ارت َ ْبت ُ ْم ال نَ ِّ
س َم ِّ
َّللاِّ ِّإنَّا ِّإذا ً لَّ ِّمنَ االَ ِّث ِّمینَ !»
قُ ْربى َو ال نَ ْكت ُ ُم ش َه َدةَ َّ
« اى كسانى كه ایمان آوردید شهادتى كه براى یكدیگر در حال احتضار و هنگام
اداى وصیت تحمل مىكنید مىباید كه دو تن از شما یا دیگران آنرا تحمل كنند و
اگر مصیبت مرگ ،شما را در سفر پیش آید و دو نفر مسلمان نیافتید تا وصیت
شما را تحمل كنند ،دو نفر از كفار را شاهد بگیرید و در صورتى كه ورثه در باره
این دو شاهد سوء ظنى داشتند آنان را بعد از نماز بازداشت كنید تا سوگند یاد كنند
كه ما شهادت خود را بمنظور سود مادى اگر چه رعایت جانبدارى از خویشان
باشد تحریف نكرده و شهادت خداى را كتمان نكردهایم چه مىدانیم كه اگر چنین
(/106مائده)
كنیم از گنهكاران خواهیم بود!»
حقیقت معناى اینكه مىگوییم :به جان خودم سوگند كه فالن مطلب فالن است و یا :
به حیاتم قسم كه مطلب همانست كه من گفتم  ،این است كه گفتههاى خود را در راستى و
صحت به جان و زندگى خود كه در نظر  ،عزیز و محترم است پیوند دهیم  ،بطورى كه
صحت و راستى گفتار ما بسته به جان و زندگى ما و عدم صحت آن بسته به عدم زندگى ما
باشد ،بطالن گفتارمان ابطال حرمت و منزلت زندگیمان باشد  ،با حفظ اینكه نداشتن ارزش
و احترام زندگى سقوط از مقام انسانیت است  ،چون انسانیت  ،آدمى را دعوت به حفظ
احترام زندگى مىكند و همچنین معناى اینكه مىگوییم  :تو را به خدا قسم فالن كار را مكن
و یا فالن كار را بكن  ،این است كه مىخواهیم امر و نهى خود را به مقام و منزلتى كه
خداى سبحان در نظر مؤمنین دارد پیوند داده و مربوط سازیم  ،به طورى كه مخالفت امر و
نهى ما  ،خوار شمردن مقام خداى تعالى باشد و همچنین غرض و معناى اینكه مىگوییم :
وهللا هر آینه فالن كار را مىكنم  ،پیوند مخصوصى است كه بین تصمیمى كه بر كارى
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گرفته ایم و بین مقام و منزلتى كه خداى متعال در نظرمان دارد بر قرار كنیم  ،بطورى كه
فسخ آن عزیمت و نقض آن تصمیم ابطال منزلت و اهانت به حرمتى باشد كه خداى سبحان
در نظر ما دارد و نتیجه این پیوند این است كه خود را از فسخ عزیمت و شكستن عهدى كه
بستهایم باز داریم .
بنا بر این مىتوان گفت  :قسم عبارت است از ایجاد ربط خاصى بین خبر و یا انشاء
و بین چیز دیگرى كه داراى شرافت و منزلت است  ،بطورى كه بر حسب این قرار داد ،
بطالن و دروغ بودن انشا یا خبر مستلزم بطالن آن چیز باشد و چون آن چیز در نظر
صاحب قرار داد داراى مكانت و احترام الزم الرعایه است و هیچگاه راضى به اهانت به آن
نیست از این جهت فهمیده مىشود كه در خبرى كه داده راستگو است و در تصمیمى كه
گرفته پایدار است  ،پس قسم در اینگونه امور تاكیدى است بالغ .
در بعضى از لغات بجاى قسم و در مقابل آن  ،خبر را به چیزى كه فاقد شرف و
احترام است مربوط مىسازند و غرضشان از این قسم پیوندها  ،اظهار بى اعتنایى است
نسبت به خبرى كه مىدهند و یا مىشنوند  ،در حقیقت این یك قسم زخم زبان به شمار
مىرود و لیكن از این قسم پیوندها در كالم عرب بسیار كم دیده مىشود .
تا آنجا كه ما سراغ داریم سوگند از عادات و رسومى است كه در تمامى زبانها
متداول است و پیداست كه آنرا از نیاكان خود به ارث بردهاند  ،نه اینكه مختص به یك زبان
و از مخترعات یك نسل بوده باشد و این خود دلیل بر این است كه سوگند از شؤون تلفظات
یك لغت نیست بلكه حیات اجتماعى انسان وى را بسوى آن هدایت نموده است  ،زیرا انسان
در بعضى از موارد مىفهمد كه چارهاى جز توسل به سوگند و استفاده از آن ندارد و همیشه
توسل به سوگند در بین امم دائر بوده و چه بسا در موارد متفرقهاى كه نمىتوان در تحت
قاعدهاش در آورد و احیانا در مجتمعات انسانى پیش مىآید بمنظور دفع تهمت و دروغ و یا
تسكین نفس و تایید خبر به آن متوسل مىشدهاند  ،تا اندازهاى كه حتى قوانین كشورى هر
امت در پاره اى از موارد از قبیل تحلیف سالطین و اولیاى مملكت در ابتداى تاجگذارى و یا
افتتاح مجلس شورا و امثال آن به آن اعتبار و قانونیت داده است  ،اسالم نیز كمال اعتبار را
نسبت به سوگندى كه با نام خداوند واقع شود مبذول داشته و این نیست مگر براى خاطر
عنایتى كه اسالم به رعایت احترام مقام ربوبى دارد  ،آرى اسالم ساحت قدس خداى تعالى
را از اینكه مواجه با صحنه هایى كه با مراسم ربوبیت و عبودیت منافى باشد حفظ كرده و لذا
كفارههاى مخصوصى براى شكستن سوگند وضع نموده و سوگند زیاد را هم مكروه دانسته ،
و فرموده:
« ال یؤاخذكم هللا باللغو فى ایمانكم و لكن یؤاخذكم بما عقدتم االیمان فكفارته اطعام
عشرة مساكین!»(/89مائده) و نیز فرموده:
« و ال تجعلوا هللا عرضة الیمانكم!»(/224بقره)
و سوگند را در مواردى كه مدعى در محكمه  ،شاهدى بر دعوى خود ندارد معتبر
دانسته و فرموده «:فیقسمان باهلل لشهادتنا احق من شهادتهما و ما اعتدینا !» (/107مائده)
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و از كلمات رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است كه فرموده  :شاهد آوردن به عهده
مدعى و سوگند خوردن به عهده منكر است .
و این اعتبار سوگند در حقیقت اكتفا كردن محكمه است به داللت سوگند بر ایمان -
درونى طرف در جایى كه دلیل دیگرى بر صدق گفتارش نباشد  ،توضیح اینكه  :مجتمع
دینى مجتمعى است كه بر پایه ایمان به خداى تعالى بنا نهاده شده و اجزاى این مركب كه با
هم تالیف شده و اجتماع را تشكیل دادهاند  ،انسانهاى با ایمان است  ،خالصه در چنین
مجتمع سرچشمه همه سنتهایى كه پیروى مىشود و محور جمیع احكامى كه جارى
مىگردد ایمان به خدا است .
و كوتاه سخن  ،جمیع آثارى كه از این چنین مردم بروز مىكند همه و همه ناشى از
حالت درونى و ایمان آنها است چنانكه در یك مجتمع بى دین محور همه اینها ایمان افراد
است به مقاصد قومى خود و همه سنن و قوانین كشورى و آداب و رسومى كه در بینشان
دائر است ناشى از ایمان است .
وقتى حال یك جامعه دینى چنین باشد و صحیح باشد اعتماد و اتكاء بر ایمان افراد
در جمیع شؤون اجتماعى و لوازم زندگى  ،همچنین صحیح است اعتماد به ایمانشان در
جائى كه جز ایمان به خدا دلیل دیگرى بر صدق گفتارشان در بین نیست و این اعتماد به
ایمان همان سوگندى است كه شارع در مواردى كه مدعى گواهى بر صدق دعوى خود
ندارد براى وى تشریع فرموده  ،تا منكر  ،انكار خود را مربوط و بسته به ایمان درونى خود
كند و بر صدق گفتار خود سوگند یاد نماید  ،به طورى كه اگر كشف شود كه در انكار و
اظهاراتش دروغ گفته  ،كشف شود كه در اظهار ایمانش به خدا نیز دروغگو بوده است ،
پس در حقیقت ایمانش كه بوسیله عقد قسم مربوط و مرهون صدق گفتارش شده به منزله
گروگانى است كه مدیون  ،آنرا در اختیار طلبكار خود مىگذارد كه وقتى مجاز است
گروگان را بگیرد كه در وعدهاى كه داده وفا كند یعنى در سر موعد طلب وى را بپردازد و
گرنه دیگر دست به گروگان پیدا نمىكند  ،همچنین منكر كه در عالم اعتبار ایمانش گروگان
به مطلبى بسته است كه بر آن سوگند یاد كرده  ،به طورى كه اگر خالف آن مطلب كشف
شد ایمانش نیز از بین رفته و از این سرمایه تهى دست شده و ایمانش در جامعه از درجه
اعتبار ساقط مىشود و از ثمرات ایمانش  -كه در چنین مجتمع عبارت است از همه مزایاى
اجتماعى  -محروم مانده و در این مجتمع كه گفتیم باید اجزایش با هم مؤتلف باشند رانده و
مطرود شده بلكه رانده زمین و آسمان مىشود  ،نه در زمین ماوایى دارد كه در آن قرار
گیرد و نه آسمانى كه بر سرش سایه افكند .
مؤید این مطلب انزجار و تنفر شدیدى است كه مسلمین صدر اسالم در برابر كسانى
كه از سنن دینى مانند نماز جماعت و حضور در جبهه جنگ تخلف مىورزیدند از خود
نشان دادهاند  ،چه از اعتراض مسلمین آنروز كه در حقیقت روزگار سلطه دین بر همه
هواها بوده به خوبى مىفهمیم تا چه اندازه یك مرد متخلف از سنن دینى در نظر مجتمع
مطرود و منفور بوده است و عالم در نظر آن بىنوا  ،تا چه اندازه تنگ مىشده  .اینكه گفتیم
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مسلمین صدر اسالم براى این بود كه اسالم  ،مجتمعى كه به تمام معنى دینى باشد و دین بر
تمامى شؤون اجتماعى حكومت كند جز در صدر اسالم بخود ندیده  ،است .
مجتمع كشورهاى اسالمى امروز با اینكه اسمش اسالمى است در حقیقت مجتمعى
است كه دین در آنها رسما حكومت و نفوذ ندارد و بیشتر تمایالت مادى در دلها
حكمفرماست  ،مجتمعى است كه از مختصرى تمایالت دینى آنهم بسیار ضعیف و مورد
اعراض و طعن عموم و از تمایالت مادى بس شدید  ،تركیب یافته است  ،مجتمعى كه تمدن
جدید قسمت عمده توجه مردم را بخود جلب كرده و عالقهاش تا اعماق دلها ریشه دوانیده و
در نتیجه كشمكشى بس عجیب بین این دو عالقه و دو داعى در دلها براه انداخته و همواره
در نزاع بین داعى دین و دنیا  ،غلبه و پیروزى نصیب تمایالت مادى بوده در نتیجه آن
وحدت نظامى كه اسالم در مجتمع دینى مسلمین بوجود آورده بود و در همه شؤون اجتماع
گسترش داشت از بین رفته و در روحیات مردم هرج و مرج عجیبى بپا خاسته است  ،البته
در چنین روزگارى سوگند بلكه هر قانون دیگرى هر چه هم در حفظ حقوق مردم از سوگند
قوىتر باشد در مجتمعات امروز كوچكترین اثرى ندارد  ،براى اینكه در این اجتماع نه تنها
سلب اعتماد از قوانین دینى موجود در مجتمع شده  ،بلكه به هیچ یك از نوامیس و مقررات
جدید هم اعتمادى نیست .
این را هم باید تذكر داد كه ما نمىخواهیم بگوییم چون امروز ایمان مردم ضعیف
شده پس باید احكام مربوط به یمین ( سوگند) از بین برود  ،نه  ،خداى تعالى به مقتضات هر
عصر و روزگارى احكامش را نسخ نمىكند و اگر مردم از دین اعراض كنند و از آن به
ستوه آیند  ،خداوند از شرایع دینیش دست بر نمىدارد .
آرى دین در نزد خداى تعالى اسالم است و بس و خداوند هیچوقت به كفر بندگانش
راضى نمى شود  ،اگر بنا بود حق و حقیقت پیرو تمایالت آنان شود آسمانها و زمین تباه
مىگردید  ،جز این نیست كه اسالم دینى است متعرض جمیع شؤون زندگى انسانى و شارح
و مبین احكام آن  ،دینى است كه هر یك از احكام آن نسبت به مابقى متناسب و متالزم است
 ،به این معنا كه یك پیوستگى و وحدت خاصى در سراسر احكام آن حكمفرما است و طورى
به هم مربوطند كه اگر فتورى در یكى از آنها دست دهد و یا یكى از آنها از بین برود اثرش
در سراسر دین بروز مىكند  ،عینا مانند بدن یك انسان كه اگر یكى از اجزایش مریض شود
در مابقى هم اثر مىگذارد  ،و نیز همانطورى كه در بدن انسان اگر عضوى فاسد و یا
مریض شود نباید از سایر اعضا چشم پوشید و بدن را یكسره بدست مرض سپرد  ،بلكه باید
آنرا سالم نگهداشت و در صدد عالج مریضى آن بر آمد .
همچنین اگر اخالق مردم رو به مادیت نهاد خداوند از سایر احكامش چشم نمىپوشد
 ،آرى اسالم گر چه ملتى حنیف و دینى آسان و پر گذشت است و داراى مراتب مختلف
وسیعى است و تكالیف خود را به قدر طاقت انجام و اجراء  ،متوجه اشخاص مىكند و اگر
چه در عین اینكه داراى حالتى است كه در آن حالت باید حفظ جمیع شرایع و قوانینش یكجا
و بدون استثناء رعایت شود  ،لیكن در عین حال داراى حالت دیگرى است و آن حالت
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انفرادى است .
همانطورى كه براى روز امنیت و سالمت احكامى دارد همچنین براى روز
اضطرار احكام دیگرى جعل كرده  ،نماز در روز امنیت و سالمت نمازى است شامل جمیع
شرایط و فاقد جمیع موانع و در روز خوف و اضطرار نمازى است فاقد اغلب شرایط و
عبارت است از اشاره و بس و لیكن این گذشت و تنزل از مرتبه فوق به مرتبه مادون
مشروط است به اضطرارى كه رافع تكلیف و مجوز ترك آن باشد  ،چنانكه فرموده:
« من كفر باهلل من بعد ایمانه اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان و لكن من شرح
بالكفر صدرا فعلیهم غضب من هللا و لهم عذاب عظیم ...تا آنجا كه مىفرماید :ثم ان
ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعدها لغفور
رحیم!»(106تا/110نحل)
و اما اینكه افراد مجتمع در برابر تمتعات مادى شیفته و بى خود شده و دستوراتى را
از دین كه منافى آن تمایالت است ترك نموده و بگویند این دستورات موافق سنن جارى در
دنیاى امروز نیست  ،صرف این جهت باعث نمىشود كه احكام خدا از بین برود  ،زیرا
همانطورى كه گفتیم تنها اضطرار رفع تكلیف مىكند و عالقه به تمایالت مادى  ،اضطرار
و رافع تكلیف نیست  ،بلكه در حقیقت مادیت و دست از دین كشیدن است .
در اینجا بحث دیگرى به میان مىآید و آن این است كه آیا همانطورى كه بعضىها
خیال كردهاند سوگند به غیر اسم خدا  ،شرك به خداوند است یا نه ؟ باید از كسى كه چنین
گم ان كرده پرسید مقصود از این شرك چیست ؟ اگر مقصود این است كه سوگند چون مبتنى
بر تعظیم است اگر به غیر اسم خدا واقع شود در حقیقت غیر خدا را تعظیم نموده و آنرا
پرستیده .
در جواب مىگوییم  :هر تعظیمى شرك نیست  ،بلكه شرك عبارت است از اینكه
عظمتى را كه مخصوص ذات خداوندى است و با آن از هر چیزى بى نیاز است براى غیر
خدا قائل شویم  ،به دلیل اینكه اگر هر تعظیمى شرك بود خود پروردگار در كتاب مجیدش
مخلوقات خود را تعظیم نمىكرد و حال آنكه مىبینیم به آسمان و زمین و مهر و ماده و خنس
و كنس از ستارگان و شهابهایى كه فرو مىریزند سوگند خورده است و همچنین به كوه و
دریا و انجیر و زیتون و اسب و شب و روز و صبح و شفق و ظهر و عصر و روز قیامت
قسم یاد كرده و نیز به نفس و كتاب و قرآن عظیم و زندگى رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
و به مالئكه و مخلوقاتى دیگر در آیات زیادى قسم خورده و معلوم است كه سوگند خالى از
یك نحوه تعظیم نیست.
با این حال چه مانعى دارد همانطورى كه خداوند اشیاء را به عظمتى كه خودش به
آنها داده یاد فرموده  ،ما نیز آنها را به همان موهبت تعظیم و به همان مقدار از تعظیم یاد
كنیم؟ و اگر این تعظیم شرك بود ،كالم خداوند به احتراز از چنین تعظیم و اجتناب از چنین
شرك سزاوارتر بود و نیز خداوند متعال امور بسیارى را در كالم خود احترام نموده ،مثال
در باره قرآن خود فرموده :و القرآن العظیم و در باره عرش فرموده :و هو رب العرش
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العظیم و در باره پیغمبر صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرموده:
« انك لعلى خلق عظیم!»(/4قلم)
و نیز براى انبیا و پیغمبران خود و هم چنین براى مؤمنین حقوقى بر عهده خود
واجب نموده و آن حقوق را تعظیم و احترام كرده  ،از آن جمله فرموده:
« و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون!»
(171و/172صافات)
و نیز فرموده:
« و كان حقا علینا نصر المؤمنین!»(/47روم)
با این حال چه مانعى دارد كه ما نیز این امور را تعظیم نماییم ؟ و از كالمى كه
خداى تعالى در باره مطلق قسم دارد تبعیت نموده و خدا را به یكى از همان چیزهایى كه
خودش به آن قسم یاد كرده و یا به یكى از حقوقى كه خودش براى اولیایش قرار داده قسمش
بدهیم ؟ و چطور مىتوان گفت كه این نحوه قسم شرك به خدا است؟! آرى این نحو قسم ،قسم
شرعى كه در فقه در باب یمین و قضا  ،آثار و احكام مخصوصى دارد نیست و قسم شرعى
تنها قسمى است كه به اسم خداى سبحان منعقد شود و لیكن كالم ما در این جهت نبود .
و اگر مقصود این است كه بطور كلى تعظیم غیر خدا چه در قسم و چه در غیر قسم
جایز نیست  ،این مدعائى است بدون دلیل بلكه دلیل قطعى بر خالفش هست .
بعضى هم گفتهاند كه خدا را به حق رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و سایر اولیایش
قسم دادن و به آنان تقرب جستن و آنان را به هر وجهى كه شده شفیع قرار دادن جایز نیست
 ،زیرا این عمل خود یك نحوه پرستش و براى غیر خدا نفوذ معنوى قایل شدن است .
جواب این حرف هم نظیر جوابى است كه از حرف قبلى داده شد  ،زیرا از این
آقایان مىپرسیم مراد شما از این نفوذ و سلطه غیبى چیست ؟ اگر مراد از این سلطه  ،سلطه
و نفوذ استقاللى است بطورى كه رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و یا امامان علیهمالسالم
در مقابل خداى تعالى مستقل در تاثیر باشند كه خود روشن است هیچ مسلمانى كه به كتاب
خدا ایمان داشته باشد چنین خیالى را هرگز نمىكند .
و اگر مراد مطلق سلطه و نفوذ معنوى است و لو به اذن خدا باشد چنین سلطهاى
هیچ دلیلى بر امتناعش نیست و هیچ اشكالى ندارد كه بعضى از بندگان خدا مانند اولیاى او
متصف به چنین قدرتى بشوند  ،بلكه قرآن شریف پارهاى از سلطنتهاى غیبى را صریحا به
بعضى از بندگان خدا مانند مالئكه نسبت داده  ،از آن جمله فرموده است «:حتى اذا جاء
احدكم الموت توفته رسلنا و هم ال یفرطون!» (/61انعام) و نیز فرموده  « :قل یتوفیكم ملك
الموت!» (/11سجده)و نیز فرموده:
« و النازعات غرقا! و الناشطات نشطا! و السابحات سبحا! فالسابقات سبقا!
فالمدبرات امرا!» (اتا/5نازعات)
و نیز فرموده:
« من كان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك!»(/97بقره)
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و آیات كریمه قرآن در این باره بسیار زیادند .
در باره شیطان و جنود او هم مىفرماید:
« انه یریكم هو و قبیله من حیث ال ترونهم!»(/27اعراف)
« انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین ال یؤمنون!»(/27اعراف)
و در باره شفاعت انبیا و غیر انبیا در آخرت و همچنین در باره معجزات آنها در
دنیا آیات زیادى هست .اى كاش مىفهمیدیم چه فرق است بین آثار مادى و غیر مادى كه این
آقایان آثار مادى را از قبیل سردى و گرمى را بدون هیچ استنكاف و انكارى براى هندوانه و
عسل اثبات مىكنند و اما وقتى به آثار غیر مادى مىرسند اسمش را سلطه غیبى گذاشته و
آنرا انكار مىكنند .
اگر اثبات تاثیر براى غیر خدا قدغن است فرقى بین آثار مادى و غیر مادى نیست
و اگر جایز است كه چیزى به اذن خدا داراى اثر شود باز هم فرقى بین مادى و غیر مادى
نیست و هر دو یكسانند .
المیزان ج  6 :ص 302 :
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فصل یازدهم

بندگی و بردگی
گفتارى پیرامون:

بندگى و بردگی
خداى تعالى در سوره مائده مىفرماید:
« ان تعذبهم فانهم عبادك»!...
« اگر عذابشان كنى اختیار دارى چون آنان بندگان تواند/118( »!...مائده)
این كالم خالصهاي است از معناى رقیت و بندگى  ،گر چه در قرآن كریم آیاتى كه
متضمن این معنا هستند بسیار است  ،لیكن جمله كوتاه فوق نفوذ تصرفات خودمختارانه موال
را در عبد تعلیل مىكند و مشتمل است بر دلیلى كه مىرساند هر جا و در حق هر كسى
بندگى تصور شود حق مسلم و عقلى موال است كه در آن بنده به عذاب تصرف كند  ،براى
اینكه فرض شد كه موال و مالك اوست و عقل همین طور كه شكنجه و سایر تصرفات و
تكالیف شاقه را براى مولى و نسبت به عبد خود تجویز مىكند و چنین حقى را به او مىدهد
 ،تصرفات غیر شاقه را نیز براى او مباح مىداند ،پس عقل حكم مىكند به اینكه موال
مىتواند بهر نحوى كه بخواهد در بنده خود تصرف كند  ،و تنها تصرفاتى را تجویز نمىكند
كه زشت و مستهجن باشد  ،آنهم نه از جهت رعایت حال و احترام بنده  ،بلكه از جهت
رعایت احترام خود مولى و اینكه اینگونه تصرفات زیبنده ساحت مولویت نیست!
الزمه این معنا این است كه بنده نیز باید در آنچه كه موالیش او را بدان تكلیف كرده
و از او خواسته اطاعت و پیروى كند و براى او در هیچ عملى كه خوش آیند موالیش نیست
هیچگونه استقاللى نخواهد بود  ،چنانكه آیه شریفه:
« بل عباد مكرمون ال یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون!»(26و/27انبیا)
نیز تا اندازهاى به این معنا اشاره دارد و همچنین آیه شریفه:
« ضرب هللا مثال عبدا مملوكا ال یقدر على شىء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو
ینفق منه سرا و جهرا هل یستوون!» (/75نحل)
و ما اگر بخواهیم جهاتى را كه قرآن شریف در مساله عبودیت متعرض شده همه را
مورد بحث قرار دهیم باید كه در طى چند فصل راجع به آن بحث كنیم:
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بندگی ،و اعتبار عبودیت براى خداى سبحان
در قرآن كریم آیات بسیار زیادى است كه مردم را بندگان خدا حساب كرده و اساس
دعوت دینى را بر همین مطلب بنا نهاده كه مردم همه بنده و خداى تعالى موالى حقیقى
ایشان است  ،بلكه چه بسا از این نیز تعدى كرده و همه آنچه را كه در آسمانها و زمین است
به همین سمت موسوم كرده  ،نظیر همان حقیقتى كه از آن به اسم مالئكه تعبیر شده و حقیقت
دیگرى كه قرآن شریف آنرا جن نامیده و فرموده:
« ان كل من فى السموات و االرض اال آتى الرحمن عبدا!»(/93مریم)
جهت اینكه بندگى تنها باید براى خداوند اعتبار شود از تجزیه و تحلیل خود معناى
عبودیت به دست مىآید ،چه اگر ما معناى عبودیت را به اجزاى اصلىاش تجزیه كنیم و
خصوصیات زائدى را كه در خصوص مخلوقات صاحب عقل عارض بر معناى اصلى آن
مى شود طرح كنیم بدون تردید حكم به اعتبار عبودیت و وجوب بندگى براى خدا خواهیم
نمود  ،براى اینكه ما اگر به بعضى از بنى نوع خود اطالق بنده و عبد مىكنیم یا مىكردیم ،
براى این بود كه مىدیدیم نامبردگان نه تنها مالك چیزى نیستند بلكه خودشان هم ملك غیرند
 ،ملكى كه تجویز مي كند كه آن غیر یعنى همان كسى كه مالك و موالى عبد است در عبد
خود بهر طورى كه بخواهد تصرف كند  ،ملكى كه هر گونه استقاللى را از عبد و از اراده
و عملش سلب مى كند  ،وقتى معناى عبودیت در بین خود ما افراد بشر این باشد معلوم است
كه معناى تام و تمامش بر ما نسبت به خدا صادق خواهد بود .
بلكه اگر دقت بیشترى در معناى عبودیت شود یقینا حكم خواهیم كرد به اینكه عالوه
بر افراد بشر تمامى موجودات صاحب شعور و اراده بنده خداى سبحانند  ،زیرا خداى
سبحان به تمام معناى كلمه و حقیقتا مالك هر چیزى است كه كلمه شىء  -چیز بر آن اطالق
مى شود  ،چه هیچ موجودى جز خداى سبحان  ،خود و غیر خود را و همچنین نفع و
ضررى را و مرگ و حیات و نشورى را مالك نیست .
خالصه در عالم هستى هیچ چیزى نه در ذات و نه در وصف و نه در عمل استقالل
ندارد و مالك نیست  ،مگر آنچه را كه خدا تملیك كند  ،البته تملیكى كه مالكیت خود او را
باطل نمىكند و نظیر تملیكهاى ما انتقال ملكیت از مالك بغیر مالك نیست  ،بلكه بعد از
تملیك هم باز خود او مالك آن چیزى كه تملیك كرده و همچنین قادر بر آن چیزى كه بندگان
را بر او قدرت داده هست:
« و هو على كل شىء قدیر !»(/120مائده) و
« انه بكل شىء محیط!»(/54فصلت)
همین سلطنت حقیقى و مالكیت واقعى پروردگار منشا وجوب انقیاد موجودات و
مخصوصا آدمیان در برابر اراده تشریعى او و دستوراتى است كه خداوند بر ایشان مقرر
فرموده  ،چه دستوراتى كه در باره كیفیت عبادت و سنتش داده و چه قوانینى كه باعث
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صالح امر آنان و مایه سعادت دنیا و آخرتشان مي باشد جعل فرموده .
خالصه اینكه صاحبان عقل از انس و جن و ملك همه ملك خدایند و خدا هم مالك
تكوینى و به وجود آورنده ایشان است و به همین جهت همه بندگان او ذلیل و زبون حكم و
قضاى اویند ،چه او را بشناسند چه نشناسند و چه اینكه تكالیفش را اطاعت كنند و چه
اطاعت نكنند و هم مالك تشریعى ایشان است ،مالكیتى كه به او حق مىدهد همه را به
اطاعت خود در آورد و همه را محكوم به تقوا و عبادت خود كند و فرق این مالكیت و
مولویت از نظر حكم با مالكیت و مولویتى كه در میان ما مردم معمول و دائر است و
همچنین فرق آن بندگى و عبودیت با بندگى و بردگى افراد بشر نسبت به یكدیگر این است
كه از آنجائى كه خداى سبحان مالك تكوینى و على االطالق است و كسى جز او مالك نیست
از این جهت جایز نیست كه در مرحله عبودیت تشریعى  -نه تكوینى  -كسى جز او پرستش
شود  ،چنانكه خودش فرمود:
« و قضى ربك ان ال تعبدوا اال ایاه!»(/23اسری)
به خالف سایر موالها كه اطاعت كردن و فرمانبردارى آنان به استحقاق ذاتىشان
نیست  ،بلكه به خاطر مالكیتشان مىباشد و مالكیتشان هم ذاتى نیست  ،بلكه مالكیت اینجا
به معنى غلبه بر دیگران به سببى از اسباب است .
فرق دیگر این دو سنخ مالكیت این است كه خداى تعالى از این جهت كه در بندگان
مملوكش كسى و چیزى نیست كه مملوك او نباشد و خالصه چنان نیست كه بعضى در
هستى خود مملوك او باشند و بعضى نباشند  ،بلكه تمامى موجودات از جهت ذاتشان و
صفات و احوال و اعمالشان مملوك تكوینى اویند  ،از این جهت خداى تعالى مالك تشریعى
به تمام معناى آنان نیز هست و لذا به بندگى دائمى آنان و عبودیتى كه جمیع شؤون آنان را
فرا گیرد حكم كرده و دیگر نمىتوانند بعضى از عبادت خود را براى خدا و بعضى را براى
غیر خدا انجام دهند .
به خالف مالكیت و بندگى دائر در بین افراد بشر كه در این مالكیت مالك نمىتواند
هر رقم تصرفى كه مىخواهد در عبد خود بكند  ،چون مالك به تمام معنا و مالك جمیع
شؤون عبد نیست( دقت فرمائید!)
این همان معنائى است كه امثال آیه:
« ما لكم من دونه من ولى و ال شفیع!» (/4سجده)و آیه:
« و هو هللا ال اله اال هو له الحمد فى االولى و االخرة و له الحكم!»(/70قصص) و
آیه:
« یسبح هلل ما فى السموات و ما فى االرض له الملك و له الحمد و هو على كل
شىء قدیر!»(/1تغابن)
اطالقش بر آن داللت مي كند .به هر تقدیر روشن شد كه عبودیتى كه نسبت به خداى
تعالى معتبر است همان معنائى است كه از تجزیه و تحلیل و عبودیت معتبر بین عقال در
مجتمع انسانىشان گرفته مىشود .
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خالصه كالم اینكه این عبودیت معنائى است كه ریشه آن در مجتمعات بشرى نیز
هست  ،اكنون باید در این ریشه بحث و نظر كرد و دید كه به چه جهت بعضى از افراد بشر
بعضى دیگر را بنده خود گرفتهاند؟

بردهگیرى و اسباب آن
تا آنجا كه تاریخ بشریت نشان مىدهد از زمانهاى قدیم تا حدود هفتاد سال قبل مساله
بردهگیرى و خرید و فروش افرادى از جنس بشر به نام غالم و كنیز مسالهاى دائر و
معروف در بین مجتمعات بشرى بوده و شاید امروزه هم در بین بعضى از قبائل دور افتاده
و عقب مانده آفریقا و آسیا معمول باشد و این مساله همانطور كه گفتیم آنقدر سابقهدار و
قدیمى است كه نمىتوان ابتدائى تاریخى براى آن پیدا كرد  ،ولى تاریخ این معنا را نشان
مىدهد كه مساله بردگى داراى نظام مخصوصى در میان همه ملتها بوده و مقررات
مخصوصى داشته است .
معناى اصلى آن این بوده كه انسان در تحت شرائط مخصوصى آزادیش سلب شده و
بصورت متاعى كه قابل ملكیت است مانند سایر اجناس و متاعهائى كه به مالكیت درمىآید
از قبیل حیوانات و نباتات و جمادات درآید و معلوم است كه اگر انسانى مملوك شد دیگر
اختیارى از خود ندارد  ،چون اعمال و آثار او نیز به ملكیت غیر درآمده و آن غیر هر
طورى كه بخواهد مىتواند در اعمال و آثار او تصرف كند این آن سنتى بوده كه گفتیم ملتها
در بردگان اجرا مىكردهاند  ،چیزى كه هست باید گفت مساله بردهگیرى متكى به اراده
جزافى و على االطالق و بدون هیچ قید و شرطى هم نبوده و خالصه اینطور هم نبوده كه
هر كس هر كه را كه دوست مىداشته برده خود مىكرده و یا هر كه را كه دلش مىخواسته
مىفروخته و یا مىبخشیده  ،گر چه در بین قوانینى كه در نظام بردگى اجرا مىشده امور
جزاف زیادى به حسب اختالف آراء و عقاید اقوام و سنن آنها دیده مىشود  ،بلكه ریشه و
اساس آن مبتنى بر نوعى غلبه و تسلط بوده است  ،نظیر غلبه در جنگ كه مجوز این
مىشده كه غالب و فاتح نسبت به مغلوب هر كارى كه مىخواهد بكند  ،بكشد  ،اسیر كند  ،از
او پولى گرفته و رهایش سازد .
نظیر غلبه به ریاست كه رئیس در حوزه ریاستش هر چه مىخواسته مىكرده و
همچنین نظیر غلبه و قهرى كه پدر نسبت به فرزند داشته و پدر را از نظر اینكه فرزند را
تولید كرده ولى امر او دانسته و بوى حق مىداده كه نسبت به طفل ضعیف خود هر كارى
كه دلش بخواهد بكند حتى او را بفروشد و یا به دیگران ببخشد و یا با فرزندان دیگران
تبدیلش كند و یا به طور موقت عاریهاش دهد و یا بالى دیگرى بر سرش آورد .
ما در ابحاث گذشته مكرر گفتیم كه بطور كلى مساله مالكیت در مجتمع انسانى مبنى
است بر غریزهاى كه در هر انسانى تمام قدرت بر انتفاع از هر چیزى كه ممكن است به
وجهى از آن انتفاع برد وجود دارد و انسان كه مساله استخدام  ،جبلى و طبیعى اوست در
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راه بقاى حیات خود هر چیزى را كه بتواند استخدام نموده از منافع وجودى آن استفاده
مى كند چه از مواد اولیه عالم و چه عناصر و چه مركبات گوناگون جمادى و چه حیوانات و
چه انسانى كه هم نوع خود او و در انسانیت مثل اوست و اگر احساس احتیاج به مساله
اشتراك در زندگى نبود آرزوى جبلیش این بود كه همه افراد هم نوع خود را استثمار نماید ،
لیكن همین احتیاج مبرمش به اجتماع و تعاون در زندگى او را مجبور به قبول اشتراك با
سایر ه م نوعهاى خود در عمل و تحصیل منافع هر چیزى و انتفاع از آن نموده است  ،از
این رو  ،او و سایر همنوعانش مجتمعى تشكیل دادند كه هر جزئى از اجزاى آن و هر
طرفى از اطرافش اختصاص به عمل یا اعمالى داشته و تمامى افرادشان از مجموع منافع
حاصله برخوردار مىشوند  ،یعنى نتائج اعمالشان تقسیم شده  ،هر كسى به قدر وزن
اجتماعیش از آن سهم مىگیرد و تن در دادن به چنین تشكیالت  -همانطورى كه گفتیم  -بر
خالف آرزوى طبیعى و جبلى و صرفا از روى اضطرار است  ،به شهادت اینكه مىبینیم
یك فرد از انسان با اینكه موجودى است اجتماعى هر وقت در خود قوت و شدتى مىبیند
پشت پا به همه قوانین اجتماعى و مدنى كه آن نیز طبیعى آدمى است زده و شروع مىكند به
زور و قلدرى افراد هم نوع خود را زیر یوغ استعمار خود كشیدن و دعوى مالك الرقابى
كردن و به جان آنان و نوامیس و اموالشان به دلخواه خود دست درازى كردن.
لذا اگر خواننده محترم آزادانه و منصفانه در روش اینگونه افراد و استثمارشان
تامل كند خواهد دید كه اینان روش خود را در تملك انسانها تنها در انسانهائى كه داخل در
مجتمع آنان و جزئى از اجزاى آنند معتبر نمىدانسته بلكه روش مزبور را در آشنا و بیگانه
و دوست و دشمن مجرى مىداشتند  ،چیزى كه هست دشمن را از این جهت تملك مىكردند
كه بیگانه بود  ،یا به جرم دشمنى محكوم به بیگانگى و خروج از مجتمع او شده و همه آرزو
و همش این بوده است كه تار و پود هستى طرف را به باد داده  ،اسم و رسم او را محو و
نابود سازد  ،به همین جهت از مجتمع طرف خود خارج شده و طرف هم بخود حق مىداد
كه او را نابود كرده و او و مایملك او را تملك كند  ،چون براى او احترامى قائل نبود و
همچنین پدرانى كه اوالد خود را ملك خود مىدانستند آنان نیز اوالد را در عین حالى كه
جزو مجتمع خود مىشمردند هم طراز و هم سنگ خودشان نمىپنداشتند و چنین معتقد بودند
كه فرزندان در مجتمع بشرى از متعلقات و توابع پدرانند و به همین جهت به پدران حق
مىدادند كه در فرزندان خود همه رقم تصرف حتى كشتن و فروختن و تصرفات دیگر را
بكنند .
یا از این جهت تملك مىكردند كه خصوصیاتى كه در آنان بوده آنان را بر این
مى داشت كه خیال كنند كه مافوق افراد مجتمعند و افراد هم پایه و هم وزن و در منافع شریك
آنان نیستند و حق دارند كه در جامعه حكمرانى نموده و از هر لذتى لب لباب آنرا به خود
اختصاص دهند و در نفوس افراد مجتمع همه رقم دخل و تصرف نموده حتى آنان را زیر
یوغ بردگى خود درآورند  ،پس معلوم شد اصل اساسى در مساله بردهگیرى همان حق
اختصاص و تملك على االطالقى بوده كه انسانهاى زورمند براى خود قائل بودهاند و نیز
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معلوم شد كه این روش ناپسند را نسبت به طائفه مخصوصى اجرا نمىكردند  ،بلكه هر
ضعیفى را بدون استثنا محكوم به رقیت خود مىدانستند  ،تنها كسانى مستثنا بودند كه مثل
خودشان زورمند و در وزن اجتماعى هم سنگشان باشند  ،از اینان گذشته هیچ مانعى از
برده گرفتن بقیه افراد مجتمع برایشان نبود و عمده این بقیه سه طائفه بودند - 1 :دشمنانى
كه با آنان سر جنگ داشتند - 2 .فرزندان خرد و ضعیف آنان و هم چنین زنان نسبت به
اولیاى خودشان - 3 .هر مغلوب ذلیلى نسبت به غالب عزت یافته خود .

سیر تاریخى بردهگیرى
گر چه تاریخ شیوع سنت بردهگیرى در مجتمع بشرى در دست نیست  ،لیكن چنین
بنظر مىرسد كه این سنت نخست در باره اسراى جنگى معمول و سپس در باره زنان و
فرزندان عملى شده باشد  ،براى اینكه آن مقدار كه در تاریخ امم قوى و جنگى به قصص و
حكایات و قوانین و احكام مربوط به سنت بردهگیرى اسراى جنگى برمىخوریم به
داستانهاى بردهگیرى زنان و فرزندان برنمىخوریم .
این سنت در بین جمیع ملل و امم متمدن قدیم مانند هند  ،یونان  ،روم و ایران و
همچنین در بین ادیان آسمانى آنروز مثل دین یهود و نصارا  -به طورى كه از انجیل و
تورات استفاده مي شود  -رواج داشته است  ،تا اینكه اسالم ظهور نموده و پس از انفاذ و
امضاء اصل این سنت تضییقات زیادى در دائره آن و اصالحاتى در احكام و قوانین آن كرد
 ،تا اینكه در اثر آن تضییقات اسالم  ،سرانجام این سنت به اینجا كشید كه در هفتاد سال قبل
در كنفرانس بروكسل به طور كلى لغو گردید .
فردینان توتل در معجم خود كه در باره اعالم شرق و غرب نوشته در صفحه 219
مىگوید :مساله بردهگیرى در بین ملل قدیم شایع بود و این بردهها از همان اسراى جنگى و
طوائف مغلوبه بودند و این روش در بین یهود و یونانیها و رومیها و عرب جاهلیت و
همچنین در اسالم داراى نظام معروفى بود و لیكن رفته رفته رو به زوال و لغویت گذاشت،
نخست در هند در سال  1843و سپس در مستعمرات فرانسه سنه  1848و در ایاالت متحده
آمریكا بعد از جنگ انفصال در سنه  1865و در برزیل در سال  1888لغو شد  ،تا آنكه در
سال  1890در بروكسل كنفرانسى تشكیل یافته و به لغویت آن قرارى صادر گردید  ،اال
اینكه تا كنون در سراسر جهان لغو نشده  ،هنوز هم در بعضى از قبائل آفریقا و همچنین
بعضى از نقاط آسیا آثارى از آن باقى است و منشا این لغویت همان تساوى بشر است در
حقوق و واجبات و ضروریات زندگى.
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نظر اسالم در باره بردهگیرى چیست؟
همانطورى كه قبال گفتیم عمده اسباب بردهگیرى سه چیز بود  - 1 :جنگ  - 2زور
و قلدرى  - 3داشتن والیت ابوت و شوهرى و امثال آن .
یكى از تضییقات اسالم همین بود كه این بود سبب اخیر را لغو كرد و حقوق جمیع
طبقات بشر را از شاه و رعیت و حاكم و محكوم و سرباز و فرمانده و خادم و مخدوم را به
طور یكسان محترم شمرده و امتیازات و اختصاصات زندگى را لغو نمود و در احترام
جانها و عرض و مال همه حكم به تسویه فرمود  ،افكار و عقاید و خواستههاى همه را
مورد اعتنا قرار داد  ،یعنى همه را در بكار بردن حقوق محترم خود در حد خود تام
االختیار ساخت و همچنین آنان را بر كار خود و بر دست مزدى كه كسب كردهاند و منافع
وجودشان مسلط كرد .
روى این حساب زمامدار در حكومت اسالمى والیتى بر مردم جز در اجراى احكام
و حدود و جز در اطراف مصالح عامى كه عاید به مجتمع دینى مي شود ندارد و چنین
نیست كه هر چه را دلش خواست بكند و هر چه را كه براى زندگى فردى خود پسندید به
خود اختصاص دهد  ،بلكه در مشتهیات شخصى و تمتعات زندگى فردى مثل یك فرد عادى
است و هیچگونه امتیازى از سایرین ندارد و امر او در آرزوها و امیال شخصیش به هیچ
وجه در دیگران نافذ نیست  ،چه آن آرزو بزرگ باشد و چه كوچك  ،آرى اسالم با این طرز
حكومت موضوع و زمینه استرقاق به زور و قلدرى را از بین برده و همچنین والیت پدران
را هم نسبت به فرزندان محدود نموده و اگر به آنان والیتى آنهم تنها نسبت به حضانت و
نگهدارى اوالدشان داده در عوض بار سنگین تعلیم و تربیتشان و حفظ اموالشان در ایام
حجر و كودكى آن را هم بدوششان گذاشته و همین كه این بار سنگین  ،به رسیدن فرزندان
به حد بلوغ از دوششان برداشته شد آن والیت نیز از آنان سلب شده و در تمامى حقوق
اجتماعى دینى با فرزندان خود برابر مىشوند همانطورى كه آنان صاحب اختیار خود هستند
فرزندان نیز در زندگى شخصى و تمایالت خود مستقل و صاحب اختیار مي شوند  ،این
است آن مقدار والیتى كه اسالم براى پدران نسبت به فرزندان قائل شده و ضمنا سفارشات
اكیدى هم به فرزندان كرده كه زحمات پدران را در راه تعلیم و تربیتشان منظور داشته و در
عوض به آنها احسان و نیكوئى كنند  ،از آن جمله فرموده:
« و وصینا االنسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فضاله فى عامین ان اشكر
لى و لوالدیك الى المصیر! و ان جاهداك على ان تشرك بى ما لیس لك به علم فال
تطعهما و صاحبهما فى الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الى!» (14و/15لقمان)
و نیز فرموده:
« و قضى ربك اال تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او
كالهما فال تقل لهما اف و ال تنهرهما و قل لهما قوال كریما و اخفض لهما جناح
الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربیانى صغیرا!»(23و/24اسرا)
در شریعت مقدس اسالم عقوق و رنجاندن والدین را از گناهان كبیره و هالك كننده
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شمرده است.
همچنین والیتى را كه بشر براى شوهران نسبت به زنان قائل بود از بین برده و بر
عكس براى زنان در جامعه جائى را باز كرده و ارزش اجتماعى برایشان قائل شد  ،عقل
سلیم هم جز این را در باره آنها نمىگوید و تخطى از آن را جایز نمىداند  ،و خالصه در
نتیجه این روش اسالم  ،زنان در برابر مردان و دوش به دوش آنان یكى از دو ركن اجتماع
گردیدند و حال آنكه در دنیاى قبل از اسالم از چنین مكانت و ارزشى محروم بودند  ،اسالم
زمام انتخاب شوهر و زمام اداره اموال شخصى آنان را به خودشان واگذار نمود و حال آنكه
زنان در دنیا داراى چنین اختیاراتى نبودند و یا اگر هم بودند چنین استقاللى را نداشتند ،
اسالم زنان را در امور معینى با مردان شریك كرد و در امور دیگرى جدایشان نمود ،
چنانكه امورى را هم اختصاص به مردان داد  ،و در تمامى امور رعایت وضع ساختمانى
بدنى و روحى شان را نمود و در امورى مانند امر نفقه و شركت در صحنههاى جنگ و
امثال آن كار زنان را آسان نموده بار این گونه امور را به دوش مردان گذاشت.
راجع به این مطالب در اواخر سوره بقره و همچنین در سوره نساء ،در المیزان،
بطور تفصیل بحث شد و در آنجا روشن شد كه ارفاقى را كه اسالم بزنان اختصاص داده
بیش از آن ارفاقى است كه در باره مردان رعایت نموده  ،به طورى كه نظیر آن در هیچ یك
از سیستمهاى مختلف اجتماعى قدیم و جدید دیده نمىشود و ما در اینجا چند آیه از قرآن
شریف به عنوان استشهاد نقل مىكنیم:
« للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن!»(/32نسا) و نیز
فرموده:
« فال جناح علیكم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف!» و نیز فرموده:
« و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف!»(/234بقره) و نیز فرموده:
« انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض!» (/195ال
عمران) و نیز فرموده:
« لها ما كسبت و علیها ما اكتسبت!»(/286بقره)
این آیه شریفه مشتمل است بر خالصهاى از آنچه كه در آیات قبلى بیان شده و نیز
فرموده:
« و ال تكسب كل نفس اال علیها و ال تزر وازرة وزر اخرى!»(/164انعام)
آیات مطلق دیگرى نیز هست كه مانند این آیات ،یك فرد از انسان را چه مرد و چه
زن جزء تام و كامل مجتمع دانسته و او را آنقدر استقالل فردى داده كه در نتایج خوب و بد
و نفع و ضرر اعمالش  ،از هر فرد دیگرى جدایش ساخته  ،بدون اینكه در این استقالل بین
مرد و زن و كوچك و بزرگ فرقى گذاشته باشد  ،آنگاه میانشان در عزت و احترام نیز
تساوى قائل شده و فرموده:
« و هلل العزة و لرسوله و للمؤمنین!»(/8منافقون)
سپس تمامى عزتها و كرامتهاى موهوم را لغو كرده و تنها عزت و احترام دینى
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را كه با تقوا و عمل صالح به دست مىآید معتبر دانسته و فرموده:
« یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان
اكرمكم عند هللا اتقیكم!»(/13حجرات)
پس روشن شد كه اسالم از آن سه سبب مذكور در مورد بردگی ،دو سببش را لغو
كرده و تنها مساله جنگ را باقى گذاشت و سببیت آن را براى برده گیری لغو نفرمود  ،آرى
آن را هم تنها در جنگهائى معتبر دانست كه بین مسلمین و كفار اتفاق افتد كه در این صورت
مسلمین مىتوانند اسیر كافر را برده بگیرند ،نه جنگهائى كه بین خود مسلمین رخ مىدهد ،
كه در این جنگها اسیر گرفتن و برده كردن نیست بلكه یاغى از این دو طائفه آنقدر سركوب
مي شود تا سر در اطاعت امر خدا فرود آورده و رام گردد ،چنانكه فرمود:
« و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما على
االخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر هللا فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل
و اقسطوا ان هللا یحب المقسطین!»(/9حجرات)
« انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم!»(/10حجرات)
جهت این امضاء كردن و معتبر شمردن بردهگیرى اسراى جنگى این است كه به
طور كلى دشمن محارب  ،هدفى جز نابودى انسانیت و از بین بردن نسل بشرى و ویران
ساختن آبادىها ندارد و فطرت بشر بدون هیچ تردیدى چنین كسى را محكوم به زوال دانسته
و بر هر كسى واجب مىداند كه اینگونه دشمنهاى بشریت را جزو مجتمع بشرى به شمار
نیاورده و آنان را مستحق تمتع از مزایاى حیات و تنعم به حقوق اجتماعى نداند و نیز حكم
مىكند بوجوب از بین بردن آنان و یا دست كم برده گرفتنشان  ،عالوه بر این  ،بشر  ،حكم
فطریش و سنت عملیش هم  -تا آنجا كه تاریخ نشان داده  -از روزى كه در زمین منزل گزید
تا امروز همین بوده و بعد از این هم همین خواهد بود .
اسالم هم در ساختمان مجتمع دینى خود كه بر اساس توحید و حكومت دینى
اسالمیش بنا نهاده  ،عضویت هر منكر توحید و یاغى از حكومت دین را نسبت به مجتمع
انسانى لغو فرموده و تنها كسانى را انسان دانسته و عضویت آنان را نسبت به مجتمع
بشرى معتبر شمرده كه اسالم( دین توحید) را پذیرفته و یا الاقل به ذمه و تبعیت حكومت
دین گردن نهاده باشد  ،بنا بر این از نظر اسالم كسى كه از دین و حكومت آن و یا ذمه و
عهده آن خارج باشد از جرگه انسانیت خارج بوده  ،با او همان معاملهاى را مىكند كه با
غیر انسان مىنماید  ،یعنى به انسانها اجازه مىدهد كه او را از هر نعمتى كه خود در
زندگیشان از آن استفاده مىكنند محروم ساخته و زمین را از ننگ و لوث استكبار و افسادش
پاك كنند  ،پس چنین كسى از نظر اسالم هم خودش و هم عملش و هم نتائج همه مساعى و
كارهایش مسلوب الحرمة و بى احترام است  ،روى این حساب لشكر اسالم مىتواند چنین
كسى را در صورت غلبه و پیروزى اسیر نموده و بنده خود قرار دهد .
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راه بردهگیرى در اسالم چیست؟
بردهگیرى در اسالم از این راه صورت مىگیرد كه نخست قشون اسالم خود را
براى روبرو شدن با كفار هممرز و همجوار تجهیز نموده آنان را با كلمات حكمتآمیز خود
و موعظه و مجادله و با حسن دعوت  ،به حق دعوت نموده  ،آنگاه اگر كفار دعوتشان را
پذیرفتند براد رانشان خواهند بود  ،به این معنى كه در هر سود و زیانى با سایر مسلمانان
شركت خواهند داشت و اگر بعد از اتمام حجت نپذیرفتند در این صورت یا این است كه
پیرو كتابى از كتابهاى آسمانى هستند و حاضر مىشوند كه به حكومت اسالمى جزیه و
مالیات بپردازند كه در این فرض بحال خود واگذار شده  ،در تحت لوا و ذمه اسالم به
سالمت زندگى مىكنند  ،یا این است كه با قشون اسالم معاهدهاى مىبندند كه در این
صورت چه اهل كتاب باشند و چه نباشند به عهدشان وفا مي شود و اگر نه اهل كتابند و نه
براى جزیه دادن حاضر ببستن معاهده  ،در این صورت با اعالم قبلى به جهاد و كارزار با
ایشان اقدام مىشود  ،البته تنها كسانى از آنان كشته مىشوند كه شمشیر كشیده و در معركه
و میدان جنگ حاضر شده باشند و اما كسانى كه تسلیم شده و همچنین مردان و زنان و
فرزندان مستضعف  ،هیچكدام محكوم به قتل نیستند و اسالم  ،كشتن آنان را جایز نمىداند و
نیز شبیخون زدن و بدون اطالع بر سر دشمن تاختن و آب را به روى دشمن بستن و او را
شكنجه دادن و مثله كردن را اجازه نمىدهد .
قشون اسالم این روش را همچنان ادامه مىدهد تا آنكه در روى زمین اثرى از
شرك باقى نماند و همه به دین خدا گرایند  ،بنا بر این تنها كسانى محكوم به قتلاند كه دین
حق را نپذیرند و در هر جنگى كه لشكر اسالم پیروز مىشود بعد از خاتمه جنگ به هر چه
از اموال و نفرات لشكر كفر مسلط شود ملك او خواهد بود  ،تاریخ درخشان جنگهاى رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مشتمل است بر صفحاتى نورانى و مملو است از سیره عادله و
پسندیدهاى كه سراسر لطائفى از فتوت و مروت و ظرائفى از برو احسان است .

رفتار و سیره اسالم در باره غالمان و كنیزان چگونه بود؟
بعد از آنكه بردگى بر غالم و یا كنیزى مستقر گردید آن غالم و كنیز ملك یمین شده
و تمامى منافع عملش براى غیر خواهد شد و در مقابل هزینه زندگیش بر عهده مالكش
خواهد بود  ،اسالم سفارش كرده كه موال با عبد خود معامله پدر و فرزندى نموده و او را
یكى از اهل بیت خود حساب كنند و بین او و آنان در لوازم و احتیاجات زندگى فرق نگذارد،
چنانكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هم با غالمان و خدمتكاران خود همین طور رفتار
مىنمود  ،با ایشان غذا مىخورد  ،نشست و برخاست مىكرد  ،در خوراك و پوشاك و امثال
آن هیچ تقدمى براى خود بر آنان قائل نبود .
و نیز توصیه كرده كه بر غالم و كنیز سخت نگیرند و شكنجه ندهند و ناسزا نگویند
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و ظلم روا ندارند و اجازه داده كه این طائفه در بین خود و به اذن اهلشان ازدواج كنند و
همچنین به احرار هم اجازه داده كه با آنان ازدواج نمایند و در دادن شهادت و در كارهاى
خود دخالت داده و سهیم سازند  ،چه در زمان بردگیشان و چه بعد از آزاد شدنشان .
ارفاق اسالم در حق بردگان به جائى رسید كه در جمیع امور با اصرار شركت
مىكردند ،حتى تاریخ صدر اسالم بسیارى از بردگان را یاد مىكند كه متصدى امر امارت
و قیادت لشكر شدهاند ،در بین صحابه بزرگ رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلّم نیز عدهاى
از همین بردگان وجود داشتند ،مانند سلمان فارسى ،بالل حبشى و دیگران ،در حسن سلوك
اسالم با بردگان همین بس كه خود رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم صفیه دختر حى بن
أخطب را آزاد نمود و با او ازدواج كرد و همچنین جویریه دختر حارث را كه یكى از
دویست نفر اسراى جنگ بنى المصطلق بود همسر خود نمود .این عمل باعث شد كه بقیه
نفرات هم كه همه زنان و كودكان بودند آزاد شوند .
این خود یكى از ضروریات سیره اسالم است كه مردان با تقوا اگر چه برده باشند
مقدم بر سایرین هستند  ،حتى از موالى بى تقواى خود هم گرامىترند و عبد مىتواند مالى
را تملك نموده و با اذن اهل خود از جمیع مزایاى حیات استفاده نماید ،این بود اجمالى از
رفتار اسالم نسبت به بردگان .
عالوه بر این  ،تاكید بلیغ و سفارش اكید كرده به آزاد كردن ایشان و اخراجشان از
زندان رقیت به فضاى آزاد حریت  ،و همین روش خود باعث شد كه روز بروز از عده
بردگان كاسته شده و به جمعیت احرار افزوده شود .
به این سفارشات هم اكتفا نكرده  ،یكى از كفارات را آزاد كردن بردگان قرار داد ،
نظیر كفاره قتل و روزهخورى و نیز به موالى اجازه داد كه با بندگان خود مكاتبه كنند ،
یعنى قرارداد ببندند كه هر وقت تمامى قیمت خود را به موالى پرداختند آزاد شوند و یا به
هر مقدارى كه از قیمت خود را پرداختند به همان مقدار آزاد گردند  ،همه این دستورات از
جهت عنایتى است كه اسالم به آزاد شدن بردگان و رها شدنشان از اسارت بندگى و
الحاقشان به مجتمع انسانى دارد و مىخواهد كه هر چه زودتر و هر چه بیشتر پیوند بندگان
به مجتمع بشرى تكمیل شده و بطور كلى این ذلت از عائله بشر رخت بربندد .
خالصه مباحث فصول گذشته
مباحث فصول گذشته را مي توان در سه مطلب خالصه كرد:
اول اینكه اسالم در الغاى اسباب بردهگیرى و تقلیل و تضعیف آن از هیچ بذل جهدى
دریغ نداشته و كوتاهى نكرده  ،تا جائى كه از همه اسبابهاى معمول در دنیاى آن روز تنها
یك سبب را باعتبار خود باقى گذارد  ،آن هم سببى بود كه به حكم فطرت قاطع  ،چارهاى
جز ابقاى اعتبارش نبود و آن سبب عبارت بود از دشمنى با دین و مزاحمت با مجتمع بشرى
و سركشى در برابر حق و بهیچ وجهى از وجوه در برابر حق سر فرود نیاوردن  ،اسالم
این طغیان را مجوز بردهگیرى دانست .
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دوم اینكه اسالم براى احترام و آبرو دادن به بردگان و نجات آنان از ذلتى كه داشتند
جمیع وسائل ممكن را بكار برد و تا اندازهاى كه بیش از آن تصور و امكان ندارد شؤون
حیاتى آنان را با شؤون حیاتى سایر اجزاء مجتمع بشرى  ،یعنى آزادگان نزدیك ساخت ،
بحدى كه بردگان مثل یكى از افراد مجتمع شدند  ،گر چه به تمام معنا همدوششان نگردیدند
 ،لیكن حجاب و فاصلهاى كه باقى ماند بسیار دقیق و قابل تحمل بود و آن این بود كه بردگان
مانند آزادگان تمامى مازاد از فعالیتشان ملك خودشان نبود  ،بلكه از این نیرو تنها مقدارى را
مالك بودند كه زندگىشان را به طور متوسط تامین نماید و زائد بر آن ملك موالى بود  ،به
عبارت دیگر ،در اسالم هیچ فاصلهاى بین عبد و حر نماند مگر تنها این تفاوت كه عبد
محتاج بود به اذن موالیش .
سوم اینكه اسالم در آزاد كردن بردگان و الحاقشان به مجتمع آزادگان به هر گونه
بهانه متشبث شده  ،از طرفى عموم مسلمین را به آزاد كردن بردگان ترغیب و تحریص
نموده و این عمل را یكى از عبادات شمرده و از طرفى هم آنرا در حق بعضى از گنهكاران
واجب نموده و كفاره گناهشان قرار داده و از طرفى دیگر به موالى اجازه داد كه با برده
خود مكاتبه نموده  ،قرار ببندند كه هر وقت از دستمزد خود همه قیمت خود را به موال
پرداختند آزاد شوند و یا به هر مقدارى كه از قیمت خود را پرداختند به همان مقدار آزاد
گردند و نیز به موالى اجازه داد كه بنده خود را تدبیر كنند یعنى او را براى بعد از مرگشان
آزاد سازند .

سیر بردهگیرى در تاریخ
در كتاب دائرة المعارف و كتاب المذهب و االخالق تالیف جان هیسینك طبع بریتانیا
و كتاب مجمل التاریخ تالیف اچ .جی .ولز طبع بریتانیا و كتاب روح القوانین تالیف
مونتسكیو چاپ تهران مىنویسند:
بردهگیرى در آغاز پیدایشش نخست در باره اسراى جنگى تحقق یافت و قبل از آن
رفتار قبائل در باره اسراى جنگى این بود كه آنان را هر چه هم زیاد بودند تا آخرین نفر
مى كشتند ،بعد از آن  ،بنا را بر این گذاشتند كه ایشان را زنده نگهداشته مانند سایر
غنیمتهاى جنگى تملك نمایند و این بنا را نه براى استفاده از كار آنان گذاشتند ،بلكه
منظورشان احسان در حق ایشان و نوع دوستى و رعایت قوانین اخالقى بود .
چون همگام با این سیر تاریخى این احساسات هم در نهاد بشر بیدار شد و بشر به
تدریج به طرف ترقى و تمدن پیش مىرفت ،عالوه بر این  ،وضع مادى بشر در آغاز آن
طور رو براه نبود كه بتواند اسراى جنگى خود را زنده نگهداشته و نان خور خود را بیشتر
سازد  ،چون بشر در آغاز اقتصادیاتش تنها از راه شكار تامین مىشد و لذا مجبور بود
اسراى جنگى را كشته و نابود سازد .
وقتى بفكر نگهدارى آنان افتاده كه در نتیجه اتخاذ روش نزول و ارتحال و انتقال از
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این منزل به آن منزل سطح زندگیش باال رفته به او اجازه چنین ترحم و احسانى را داد .
و با شیوع روش بردهگیرى در بین قبائل و امم به هر طریق كه بود تحولى در
زندگى اجتماعى بشر بوجود آمد  ،به این معنا كه اوال زندگى اجتماعى بشر نظام و انضباط
مخصوصى به خود گرفت و در ثانى كارها و وظائف در بین مردم تقسیم شد .
این را هم باید دانست كه روش بردهگیرى در تمامى اقطار عالم به یك روش معمول نبود ،
بلكه در بعضى از مناطق اصال رایج نگشت نظیر استرالیا  ،آسیاى مركزى  ،سیبریه ،
آمریكاى شمالى  ،اسكیمو و بعضى از نقاط آفریقا از قبیل شمال نیل و جنوب رامبیز و به
عكس در بعضى از مناطق دیگر رواج داشت نظیر جزیرة العرب و قسمت وحشىنشین
آفریقا و هم چنین اروپا و آمریكاى جنوبى  -وضع رفتار امتها هم با بردگان یكسان نبود
بلكه بعضى نسبت به آنان مهربان و بعضى خشن بودند .
مهربانترین امتها نسبت به این طایفه یهود بود  ،به شهادت اینكه ما در آثار
باستانى جهان براى یهود هیچ بناى رفیعى نظیر اهرامى كه در مصر معمول بوده و بناهاى
تاریخى آشور نمىیابیم .
و این خود شاهد روشنى است بر خوشرفتارى یهود نسبت به بردگان  ،زیرا اینگونه
آثار باستانى به دست بردگان ساخته مىشده و خود یك نحو شكنجهاى بوده  ،بر عكس
رومیها و یونانیها كه سختگیرترین مردم نسبت به این طائفه بودند  ،این روش هم چنان در
دنیا معمول بود تا آنكه فكر آزاد كردن بردگان و الغاى روش بردهگیرى نخست در
قسطنطنیه و سپس در روم شرقى شایع شد و در قرن  13میالدى به طور كلى لغو گردید و
اما در روم غربى  ،گر چه در آنجا روش بردهگیرى به طور كلى لغو نشد و لیكن آن اعمال
اجبارى كه در سابق به بردگان تحمیل مىكردند تعطیل شد و روش جدیدى نسبت به آنان
اتخاذ كردند  ،و آن این بود كه آنان را در كار خود كه همان زراعت بود آزاد گذاشته تنها
سهمى از دسترنجشان مىگرفتند و وقتى ملكى را خرید و فروش مىكردند دهقان را هم
ضمیمه ملك معامله مىنمودند .
و اما در اروپا  ،این روش در بیشتر كشورهاى اروپائى تا سال  1772میالدى
ادامه داشت  ،چند سال قبل از این تاریخ بود كه معاهدهاى سىساله بین دو كشور بزرگ
اروپائى یعنى انگلستان و اسپانیا بدین قرار برقرار شد كه دولت انگلستان از بردگان
آفریقائى سالى چهار هزار و هشتصد نفر را به اسپانیا فروخته و در مقابل مبالغ هنگفتى پول
از اسپانیا دریافت دارد .
لیكن همانطورى كه گفتیم این روش روز بروز از رونقش كاسته مىشد تا آنكه در
سال  1761افكار عامه مردم علیه رقیت و بردهگیرى بهیجان آمد و طوائفى علیه این روش
قیام نمودند از آن جمله طائفه مذهبى لرزان بودند كه دست از شورش و قیام خود برنداشتند
تا آنكه در سال  1782قانونى وضع كردند كه هر كسى از هر كجا به كشور بریتانیا وارد
شود آزاد شناخته مىگردد و در سال  1788بعد از آمارگیرى و پىجوئى دقیقى معلوم شد
كه این كشور سالیانه دویست هزار برده معامله مىكرده است و بردگانى را كه از آفریقا
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جمع آورى نموده و تنها به كشور آمریكا صادر مىكردهاند بالغ بر صد هزار نفر در سال
مىشده  ،خالصه  ،مبارزات علیه بردگى هم چنان ادامه داشت تا آنكه در سال  1833در
بریتانیا روش بردهگیرى بطور كلى لغو و دولت مبلغ بیست میلیون لیره به كمپانیهاى
بردهفروشى بابت خسارت غالمان و كنیزانى كه از آن كمپانیها آزاد شدند پرداخت و غالمان
و كنیزانى كه در این واقعه از قید رقیت آزاد گردیدند بالغ بر  770380نفر بودند .
و اما در آمریكا نیز بعد از مبارزات دامنهدار و مجاهدتهائى كه اهالى این كشور در
این راه كردند در سال  1862حكم به لغویت روش مزبور گردید  ،چون نظریه اهالى این
كشور در باره این مطلب مختلف بود  ،سكنه آمریكاى شمالى برده را تنها از نظر تجمل نگه
مىداشتند و اما آمریكاى جنوبى چون كه شغل رسمى سكنه آن زراعت و كشت و كار بود و
به كارگران بسیارى نیازمند بودند از این جهت غرضشان از بردهگیرى استثمار بردگان و
استفاده از نیروى كار آنان بود و ازین روى با لغو شدن روش بردهگیرى مخالفت مىكردند
 ،روش مزبور روز به روز و در كشورى بعد از كشور دیگر لغو مىشد  ،تا آنكه قرار داد
بین المللى بروكسل در سال  1890میالدى مبنى بر لغویت روش مزبور منعقد گشته ،
دولتها و ممالك یكى پس از دیگرى آنرا امضاء كردند و بدین وسیله روش بردهگیرى در
دنیا لغو و میلیونها نفر از نفوس بشرى از قید بردگى آزاد شدند .
خواننده محترم اگر در این گفتار دقت نماید خواهد دید كه همه مجاهدتها و مبارزاتى
كه علیه روش برده گیرى شد و هم چنین قوانینى كه در باره لغویت آن گذرانیدند همه و همه
مربوط به برده گیرى از طریق والیت و زورمندى بوده  ،بشهادت اینكه بیشتر و یا همه
بردگانى كه آنروز به اطراف دنیا برده و فروخته مىشد آفریقایى بودند و معلوم است كه در
آفریقا جنگى پیش نیامده بود كه آنهمه اسیر از آنجا گرفته شود  ،بلكه به وسیله قهر و غلبه و
قلدرى مردم را دستگیر كرده به اطراف رهسپار مىكردند  ،پس رقیت و بردهگیرى كه
اسالم آنرا امضاء فرمود اصال مورد بحث مبارزین علیه رژیم بردهگیرى نبوده .

بناگذارى بر الغاى رژیم بردهگیرى تا چه اندازه صحیح بود؟
این حریت و آزادى فطرى كه ما آنرا براى جنس بشر موهبتى مىنامیم (صرف
نظر از اینكه نتوانستیم بفهمیم كه چه جهت دارد  ،ما این حریت را از سایر حیوانات با اینكه
آنها نیز در داشتن شعور نفسانى و اراده محركه مثل انسانند سلب نموده و بخود اختصاص
داده ایم؟ مگر اینكه بگوئیم همین ما آدمیان حریت را به منظور استفاده خودمان از آنها سلب
نمودهایم!) هیچ اصلى جز این ندارد كه انسان چون مجهز به شعورى باطنى است كه لذتها
را از آالم برایش مشخص مىنماید و هم چنین چون داراى ارادهایست كه او را به جلب
لذتها و وضع آالم وا مي دارد از این جهت مىتواند آزادانه هر چیزى را براى خود اختیار
نماید .
و این شعور باطنى انسان محدود و مقید نیست  ،یعنى چنان نیست كه به پارهاى از
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چیزها تعلق بگیرد و چیزهاى دیگرى را احساس نكند و چنین نیست كه انسان ضعیف و
زیر دست چیزهائى را كه انسان عزیز و قوى درك مىكند درك نكند و همچنین ارادهاش هم
محدود نیست تا در نتیجه به بعضى از چیزهائى كه دوست دارد تعلق نگیرد و یا بدون
اختیار به چیزهائى تعلق بگیرد كه اراده شخص دیگرى به آن تعلق گرفته و آنرا در عین بى
میلى و كراهت به نفع آن شخص انجام دهد .
خالصه اینكه انسان مغلوب و ضعیف هم نظائر همه آنچه را كه مافوقش اراده
مىكند او نیز اراده مىكند و هیچ گونه رابطهاى بین اراده زیر دست و اراده مافوقش نیست
كه اراده ضعی ف و زیر دست را مجبور سازد به اینكه تعلق نگیرد مگر به آنچه كه اراده
قوى و مافوقش تعلق گرفته و یا اراده او را در اراده مافوقش فانى و مندك سازد .
به طورى كه آن دو اراده یكى گردیده و به سود قوى بكار افتد و یا اراده ضعیف را
چنان تابع اراده قوى نماید كه استقالل را از آن سلب گرداند  ،وقتى چنین رابطهاى طبیعى
در میان نبود و از طرفى هم چون قوانین حیات بایستى بر اساس ساختمان طبیعت پى ریزى
شود از این جهت الزم است كه هر انسانى خودش آزاد و در عملش هم آزاد باشد  ،منشا سر
و صداها و مبارزههائى كه علیه رژیم بردگى شد همین حریت فطرى است و صحیح هم
هست لیكن باید دید آیا این حریت موهوبه به انسان موهبتى است براى مجتمع بشرى یا براى
فرد فرد انسانهائى كه در این مجتمع به وجود آمده و زندگى مىكنند؟ و آیا با اینكه تا آنجا
كه سراغ داریم بشر همواره در حال اجتماع بسر مىبرده و جهاز وجودیش اجازه جز
زندگى دسته جمعى را نمى دهد  ،ممكن است یك فرد حریتش بتمام معنا محفوظ مانده و دست
بتركیب آن نخورد؟! یقینا خواهید گفت :خیر ،زیرا محال است مجتمعى بتواند زندگى
اجتماعى خود را با تشریك مساعى افراد حتى براى مدتى كوتاه ادامه بدهد و در همین حال
دست به تركیب آزادى یك یك افراد آن مجتمع نخورد .
آرى تشریك مساعى چه به طور عادالنه و عاقالنه باشد و چه سنتى جائره و جزافى
یا به هر صفتى دیگر متصف باشد آزادى فردى را محدود مىسازد  ،عالوه بر این  ،ممكن
نیست انسان بتواند در این عالم زندگى كند مگر اینكه به حكم ضرورت تصرفاتى در مواد
این عالم بنماید  ،تصرفاتى كه بقاء و دوام زندگیش را تامین و تضمین كند و این وقتى ممكن
است كه در آنچه كه تصرف كرده یك نحوه اختصاص كه از آن بملكیت تعبیر مىشود داشته
باشد  -البته مراد ما از این ملكیت معناى اعمى است كه هم شامل حق میشود و هم شامل
ملك مصطلح  -و این خود مستلزم محدودیت آزادیهاى فردى است  ،براى اینكه مادامى كه
یك فردى مثال فالن لباس را مىپوشد و یا فالن غذا را مىخورد و یا از فالن مایع استفاده
مىكند و یا در فالن محل سكونت مىكند فرد دیگرى نمىتواند مستقال آن استفادهها را از آن
لباس و خوراك و مسكن بكند  ،پس اراده فرد غیر متصرف نسبت به متصرفات فرد
متصرف محدود شده حریتش مقید مىشود و لذا مىبینیم از آن روزى كه جنس بشر در
زمین جاى گرفت همواره مالزم با اختالف و نزاع با یكدیگر بوده و هیچ روزى بر این
انسانهاى پراكنده در پهناى زمین نگذشت مگر اینكه آفتاب آنروز بر نزاع آنان طلوع و از
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كشمكش آنها غروب نموده  ،نزاع و كشمكشهائى كه آنان را به نابودى نفوس و تباهى و هتك
اعراض و تاراج رفتن اموال سوق داده است و این خود شاهد روشنى است بر محدودیت
آزادیهاى افراد و گرنه اگر انسان براى خود  ،انسانیت  ،حریت و آزادى مطلقى قائل بود این
اختالفات دردى از او دوا نمىكرد و كوچكترین اثرى نداشت و نیز مىبینیم دائما قوانین
جزائى و گرفت و گیرهائى چه صحیح و چه غیر صحیح در میان مجتمعات گوناگون بشرى
چه متمدن و چه نیمه وحشى متداول بوده است و این مجازاتها معنائى جز این ندارد كه
مجتمع  ،بعضى از نعمتهائى را كه خلقت به فرد ارزانى داشته مالك است و مىتواند آزادى
افراد را نسبت به آن نعمتها سلب نماید .
آرى اگر جامعه و یا زمامدار جامعه مالك جان یك فرد قاتل نباشد نمىتواند حكم به
اعدام او نموده و جانش را از او سلب نماید و همچنین از یك فرد متخلف كه او را به جرم
گناهى مؤاخذه نموده و به انواع شكنجهها از قبیل قطع و ضرب و حبس و غیر آن عذابش
مى دهد اگر مالك حكم و اجراء آن و اختیاردار سلب بعضى شؤون حیاتى و آسایش و
سلطنت مالى از او نبود نمىتوانست چنین احكامى را در حق او صادر و اجرا نماید ،
چطور مي تواند بدون تحدید و سلب مقدارى از آزادى فرد متخلف و یاغى او را از جور و
تعدى باز داشته و او را از حریم جانها و اعراض و اموال دیگران دور سازد .
كوتاه سخن  ،براى هیچ عاقلى جاى تردید نیست كه آزادى على االطالق انسان در
مجتمع انسانى حتى در یك لحظه باعث اختالل نظام اجتماعى شده و آنا وضع اجتماع را در
هم مىریزد  ،پس اینكه گفتند حریت فطرى و ارتكازى بشر است  -و ما نیز آنرا قبول
داشتیم  -دلیل بر این نمىشود كه حتى افراد در یاغىگرى و بر هم زدن اوضاع اجتماعى هم
آزاد باشند براى اینكه تنها حریت فطرى نیست  ،احتیاج به تشكیل و اجتماع نیز فطرى و
ارتكازى بشر است و همین ارتكاز اطالق حریتش را كه آنهم موهبت اراده و شعور غریزى
اوست مقید و محدود مىسازد  ،زیرا همانطورى كه تشكیل و اجتماع با بطالن اصل آزادى
دوام نمىیابد همین طور جز به اینكه آزادىهاى فردى تا اندازهاى محدود شود قابل دوام
نخواهد بود .
و لذا مىبینیم جوامعى كه بین این دو حد افراط و تفریط در آزادى به سر مىبردهاند
محفوظ و پایدار ماندهاند و تاریخ از اینگونه جوامع بسیار نشان مىدهد  ،و چیز نو ظهورى
نیست  ،گر چه بسیارى از ماها در اثر از حد گذشتن تبلیغات ملل غرب خیال مىكنند كه اسم
آزادى را غربیها در دهنها انداخته و معنایش را هم همانها اختراع و ابتكار كرده و
توانستهاند آزادى على االطالق را حفظ كنند .
به هر حال پیكره یك اجتماع مانند یك بدن است  ،همانطورى كه قواى طبیعى
روحى و جسمى یك فرد یكدیگر را محدود داشته و بعضى از قوا بخاطر بعضى دیگر از
كار دست مى كشد ،مثال قوه باصره كه منشا دیدن هر چیز قابل رؤیتى است وقتى المسه
چشم و یا قواى فكرى خسته و مانده شوند او نیز بمنظور همراهى با همكارانش متوقف
مىشود و قوه ذائقه كه از اعمال دستگاه گوارش از گرفتن لقمه و جویدن و فرو بردنش لذت
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مىبرد وقتى عضالت فك خسته و مانده شدند او نیز دست از اشتهاى خود بر مىدارد .
هم چنین اجتماع بشرى هم كه خود امرى است فطرى براى هیچ قومى دست
نمىدهد مگر اینكه بعضى از افراد  ،مقدارى از آزادى را كه مىخواهند در عمل و در
تمتعات خود داشته باشند فداى دیگران كرده و به محدودیت تن در دهند.

آزادى تا چه حدى محدود است ؟
و اما آن مقدار محدودیتى كه اجتماع در آزادى افراد ایجاد مىكند و اطالق فطرى
آن را تقیید مى نماید بر حسب اختالف مجتمعات بشرى از جهت زیادى قوانین و رسومى كه
در مجتمع دائر مىباشد و كمى آن قوانین و رسوم مختلف مىشود ،زیرا آن چیزى كه بعد از
اجتماع در تقیید آزادىهاى فردى اثر به سزائى دارد همان قوانینى است كه در میان مردم
جارى مى شود ،هر قدر مواد این قوانین بیشتر و مراقبت در اعمال مردم دقیقتر باشد معلوم
است كه محرومیت از آزادى و القیدى بیشتر خواهد بود  ،چنانكه هر قدر مراقبت قوانین
كمتر باشد آن محرومیتها نیز كمتر خواهد بود .
لیكن در عین حال آن مقدار محدودیت واجبى كه در هیچ اجتماعى از بكار بستن آن
مفرى نیست و هیچ انسان اجتماعى نمىتواند آن را ناچیز بگیرد محدودیتى است كه حفظ
وجود اجتماع و سنن دائر و قوانین جارى از نقض و انتقاض موقوف بر آن است .
و لذا هیچ مجتمعى از مجتمعات بشرى را نخواهید یافت كه داراى قوه دفاعىاى كه
از نفوس و ذرارى آن مجتمع دفاع كند و ایشان را از نابودى و هالكت حفظ نماید نبوده
باشد ،بلكه بهر اجتماعى كه نگاه كنید خواهید دید كه زمامدارى امور آن اجتماع را تكفل
نموده و با گستردن امنیت عمومى و بىرحمى در برابر متعدى و ظالم ،سنن جارى و
عادات و رسوم مقدس جماعت را از انتقاض حفظ مي كرده ،این شما و این رسیدگى و
مطالعه اوضاع جوامعى كه تاریخ اوضاع و احوال آنها را ضبط نموده  ،خواهید دید كه
تاریخ نیز گفتار ما را تصدیق مىكند .
اینجاست كه بعد از بیانات گذشته مىتوانیم حرف خود را پوست كنده بزنیم و بگوئیم
روش اسالم در باره بردهگیرى صحیح و روش دیگران غلط بوده است ،براى اینكه در
شریعت فطرت  ،اولین حق مشروع هر مجتمعى سلب حریت از دشمن جامعه خویش است
و به عبارت دیگر هر جامعه اى هر گونه آزادى را از دشمن كه در صدد بر آمده زندگى آن
جامعه را بكلى تباه سازد مالك است و حق دارد هر گونه آزادى اراده و عمل را از دشمن
جانى خود تملك كند و بگیرد ،یا اینكه او را بكلى از صفحه روزگار بر اندازد یا زندهاش
گذارد و تملكش نماید و هم چنین نسبت به دشمن دین و سنن و قوانین جاریهاش مىتواند جلو
قانون شكنى و آزادى عملش را بگیرد و اختیار دارد كه او را به جان و یا مال و یا غیر آن
مجازات نماید ،یقینا هیچ انسان عاقلى بخود اجازه نمىدهد كه از حریت و آزادى دشمنى كه
نه براى حیات مجتمع او وقعى قائل است و نه با او در حفظ مجتمعش برادرى و تشریك
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مساعى مىنماید و نه از تباه ساختن مجتمعش پروا داشته و در مواقع خطر به خودش
وامیگذارد طرفدارى نماید و آیا از آزادى چنین دشمنى طرفدارى كردن و هم وظیفه فطرى
حفظ اجتماع را انجام دادن جمع صریح بین دو متناقض و سفاهت و دیوانگى نیست ؟ یقینا
خواهید گفت چرا .
بنا بر این از مطالبى كه گفتیم روشن شد كه:
اوال بنا گذاشتن بر آزادى انسان به طور مطلق  ،امرى است كه صریحا مخالف حق
فطرى و مشروع انسان است ،آنهم حقى كه نسبت به سایر حقوق مشروع و فطرى انسان
اولویت دارد .
و ثانیا آن بردهگیرى كه اسالم معتبرش دانسته حقى است كه با قوانین فطرت
مطابقت دارد و آن عبارت است از بردهگیرى دشمنان دین و محاربین با مجتمع اسالمى،
چنین كسانى از حریت عمل محروم شده به حكم اجبار به داخل مجتمع اسالمى جلب و در
زى بردگان در خواهند آمد و آن قدر در آن مجتمع خواهند زیست تا آنكه بر اساس تربیت
صالح دینى تربیت یافته تدریجا آزاد و به مجتمع احرار ملحق شوند  ،عالوه بر اینكه
زمامدار مسلمین حق دارد كه اگر براى مجتمع دینى مصلحت بداند تمامى بردگان را تا
آخرین نفر آزاد نموده یا در حق آنها رفتار دیگرى كه منافى با احكام الهى نباشد معمول دارد
و حال آنكه اگر این بردگان به بردگى مسلمین در نیامده بودند یقینا نه اینطور سالم و محترم
مىزیستند و نه نعمت دین و تربیت دینى كه اعظم نعمتهاست نصیبشان مي شد .

داستان بر انداختن بردهگیرى به كجا انجامید؟
دولتهاى بزرگ دنیا در كنفرانس بروكسل قرارى صادر كردند مبنى بر منع اكید
خرید و فروش برده و نتیجه قرار مزبور این شد كه غالمان و كنیزان هر كجا بودند آزاد
گردند و دیگر مثل سابق بردگان براى عرضه به خریدار به صف در نیامده چون رمه
گوسفند از اینجا به آنجا سوق داده نشوند ،نتیجه دیگرش این شد كه دیگر عدهاى از نفوس
بشر براى خدمت در حرمسراها اخته نگردند  ،خالصه امروز دیگر از آن بردگان و آن
اختهها حتى براى نمونه یك نفر هم یافت نمىشود ،مگر در بعضى از اقوام وحشى بطورى
كه نقل مىكنند .
لیكن باید دید آیا صرف بر انداختن اسم برده و بردهگیرى از زبانها و یافت نشدن
اشخاص به این اسم  ،یك دانشمندى را كه آزادانه فكر مىكند قانع مي سازد؟ و آیا مردم
فهمیده نمى پرسند كه مگر در این مساله بحث و نزاع بر سر اسم بود كه با منع از بردن اسم
برده و اطالق اسم حر بر بندگان مطلب تمام و نزاع خاتمه یابد اگر چه آش همان آش و
كاسه همان كاسه باشد؟ باز هم منافع كار عدهاى را از آنان سلب و ارادهشان را تابع اراده
خود بكنند؟ آیا این همه گفتگوها و مبارزههاى اساسى بر سر واقعیت و حقیقت معناى آزادى
و آثار آن بود و راستى اینها با رسوم بردگى مخالفند؟! اگر مخالفند پس آن رفتار وحشیانه
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در جنگ جهانى دومشان چه بود كه دول ضعیف را تسلیم بالقید و شرط خود نموده چون
مور و ملخ به شهرها و دیارشان تاخته میلیونها از اموالشان را به تاراج برده حتى بر
جانشان و اطفال بى گناهشان هم رحم نكردند و میلیونها نفر را به اسیرى و بردگى بداخل
خاك خود كشیده بهر كارى كه خواستند واداشتند و همین امروز هم رفتار خود را بهمان
منوال دارند ادامه مىدهند .
خدایا ! آیا بردهگیرى غیر از همین رفتار غربیها است و بصرف اینكه از بردن اسم
بردگى جلوگیرى كردهاند آزادیخواه و مدافع حقوق بشر شدند؟ مگر معناى بردهگیرى غیر
از سلب آزا دى مطلق و تملك اراده و عمل دیگران و نفوذ حكم اقویا و عزتطلبان در
اشخاص ضعیف و ذلیل به دلخواه خود و به حق و نا حق حكم كردن چیز دیگرى است .
شگفتا ! مگر اسالم چه فرموده بود؟ اسالم هم همین حكم را البته به صحیحترین
وجهى امضا كرده بود ،چطور شد كه با كمال بى شرمى نظام صحیح اسالمى را نظام
بردگى نامیده و نظام غلط خود را نظام بردگى نمىنامند؟ و حال آنكه اسالم اگر برده
مىگیرد به آسانترین وجه و خفیفترین مؤنه گرفته و آنها به بى رحمانهترین وجه و
سنگینترین مؤنه مىگیرند .
ما هنوز خاطرات تلخ آن جنگ جهانى را از یاد نبردهایم ،با اینكه اینها میهن ما را
بعنوان دوستى و حمایت و حفظ از خرابیهاى جنگ اشغال كرده آن همه وحشىگرىها را از
خود نشان دادند  ،واى به حال كشورهائى كه این طرفداران آزادى و مخالفین نظام بردگى
آن كشورها را به عنوان فتح و غلبه بر دشمن اشغال نمودند  ،از آن دوستىشان با ما
مىتوان فهمید كه بر سر دشمن خود چهها آوردهاند؟ اینجاست كه هر شخص فهمیدهاى به
رسوائى قرار داد بروكسل پى برده مىفهمد كه این قرارداد و آن همه تبلیغات جز یك بازى
سیاسى و گرفتن برده به صورت لغو بردگى چیز دیگرى نبود و اگر اسالم بردگى اسراى
جنگى را امضاء فرمود ایشان نیز عمال آنرا امضاء كردهاند  ،چیزى كه هست از تلفظ اسم
آن جلوگیرى نمودهاند .
و اما بردگى از راه والیت و به فروش رساندن فرزندان بدست پدران را گر چه
ایشان اسما و رسما آنرا منع كردهاند لیكن چندین قرن قبل از منعشان اسالم آنرا منع فرموده
بود .
اما برده گیرى از راه غلبه و قلدرى كه اسالم این را نیز منع نموده و لیكن غربیها نه
 ،گر چه اینها نیز بر منع از آن اتفاق نمودهاند و لیكن این منعشان نظیر همان منع از بردگى
اسراى جنگى تنها حرف است و از مرحله حرف نگذاشته و عمل نمىكنند؟ خواننده محترم
مى تواند جواب این سؤال را از مطالعه و مرور به تاریخ و سرگذشت مستعمرات آسیائى و
آفریقائى و آمریكائى اروپائیان و فجایعى كه در آن مستعمرات مرتكب شدند و خونهائى كه
ریختند و نوامیسى كه هتك نمودند و اموالى كه به غارت بردند و تحكمهائى كه كردند بدست
آورد زیرا این فجایع و جنایات یكى و صدتا و هزارتا و خالصه شمردنى نیست .
عجب !! ما چرا خواننده را بجائى حواله دهیم كه شاید به نظرش دور و دراز باشد؟
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براى صدق گفتار ما كافى است كه خواننده عزیز تنها در شكنجه و خون دلهائى كه مردم
الجزایر از ملت متمدن !!! فرانسه در عرض چند سال دید دقت نماید و نفوسى كه به دست
این جانور درنده به خون آغشته گشته و شهرهائى كه در زیر آتش گلولههایش ویران شده و
شدائدى كه مردم بى گناهش از آنها دیدهاند از نظر بگذراند و بر این تمدن نفرین فرستد و هم
چنین ظلم و بیدادى كه ملت عرب از انگلیسیها و ملت سودان و سرخ پوستان آمریكا و
اروپاى شرقى از اتحاد جماهیر شوروى و ستمهائى كه خود ما از دست همینها دیدهایم به
یاد آورده بر این آدمخواران قرن بیستم نفرین كند .
دردناكتر از همه این است كه این جنایات را به اسم خیرخواهى و بشر دوستى
مرتكب مىشوند و حال آنكه این همان بردهگیرى است كه به ظاهر از آن بیزارى مىجستند .
پس از آنچه كه در این فصول دهگانه گذشت معلوم شد كه غربیها نیز با همه آن هو
و جنجالهائى كه علیه روش اسالم براه انداختند ،در مرحله عمل همان رفتار اسالم را اتخاذ
مىنمایند و در موقع وجود سبب یعنى هجوم دشمنى كه در صدد ویران ساختن بناى مجتمع
و هدم انسانیت است از چنین دشمنى حریت را سلب كرده و مىكنند و نمىتوانند نكنند ،زیرا
این حكمى است مشروع در شریعت فطرت و براى آن اصلى است واقعى و ال یتغیر و آن
احتیاج انسانیت است در بقاى خود به دفع مزاحمات وجود و مناقضات بقایش ،چنانكه متفرع
بر این اصل واقعى اصل دیگرى دارد اجتماعى و عقالئى و تبدل ناپذیر و آن همانطورى كه
سابقا هم گفته شد لزوم حفظ مجتمع انسانى است از انعدام و انهدام  ،چیزى كه هست ایشان
از این قسم مشروع تجاوز نموده و بردهگیرى بزور و قلدرى را هم كه قسم نامشروع آن
است معمول مى دارند و همیشه چه قبل از قرارداد بروكسل و چه بعد از آن میلیونها نفوس
بشرى را خرید و فروش كرده و به یكدیگر پیشكش و یا عاریه داده و مىدهند ،اال اینكه
طبق مثل معروف یك بام و دو هوا  ،اعمال وحشیانه خود را بردهگیرى ننامیده و با كمال
پرروئى اسمهاى فریبندهاى از قبیل استعمار  ،استمالك  ،قیمومیت  ،حمایت  ،عنایت ،
اعانت و غیره روى آن مىگذارند .
و معلوم است كه از این تبدیل لفظ جز پوشاندن روى رسوائیهاى خود غرضى
ندارند و لذا هر وقت احساس مىكنند كه دنیا دارد پى به رسوائیها و فجایعشان مىبرد اسم
مبتذل و پوسیده سابق را عوض كرده اسم دیگرى بر آن مىگذارند .
آرى از اقسام مختلف بردهگیرى كه به وسیله قرارداد بروكسل نسخ و ملغى گردید و
آنهمه سر و صدا در دنیا به راه انداخت و دول متمدن دنیا یعنى همان گردانندگان مدنیت
مترقى و پرچمداران آزادى در باره آن آنهمه مباهات كردند تنها قسمى كه باقى ماند و مثل
سایر اقسام بردهگیرى قرارداد مزبور را در خصوص آن نشكستند مساله فروختن فرزندان و
اخته كردن بردگان بود .
آنهم نه براى خاطر احترام به قرارداد بروكسل و یا طرفدارى از آزادى بردگان بود
بلكه براى این بود كه این قسم از بردهگیرى بر ایشان سودى نداشت  ،عالوه بر اینكه به
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مساله فردى بیشتر شباهت داشت تا یك مساله اجتماعى .
مضافا بر اینكه عمل كردن به قرارداد مزبور در خصوص این قسم از بردهگیرى
خود سوژه تبلیغاتى خوبى بود براى غربىها كه آن را به دست گرفته سر و صدا براه
انداخ ته و با مشتى الفاظ پوچ و دروغ خود را در دنیا به آزادى خواهى و مخالفت با رژیم
برده گیرى وانمود ساخته اثر معجزآسائى از الفاظ و ادعاهاى خالى از حقیقت بگیرند مثل
تبلیغاتى كه در سایر موضوعات به راه مىاندازند .
از مقایسهاى كه ما بین روشهاى دنیاى قدیم و جدید در باره بردهگیرى و بین روش
اسالم در باره آن كردیم ،بخوبى معلوم شد كه روش اسالم در باره بردهگیرى متقنترین و
حكیمانهترین و به آزادى و صالح بردگان نزدیكترین روشى است كه ممكن است تصور
نمود .
تنها سؤالى كه در این مقایسه باقى مىماند این است كه غربیها حق استفاده از
بردگان را مخصوص دولتها مىدانند و اسالم بردگان را مثل سایر غنیمتهاى جنگى  -غیر
از اراضى مفتوحه عنوة  -بین سربازان تقسیم مىكند  ،بلكه سهم آنان را قبل از سهم دولت
مىپردازد .
و این سؤال براى خود مساله جداگانهایست غیر مربوط به اصل مساله بردهگیرى كه
شاید در مباحث آینده در ضمن گفتار در تفسیر آیات زكات و خمس به طور مفصل در باره
آن بحث كنیم  -ان شاء هللا و هللا المستعان  -اینك بعد از همه این حرفها بر مىگردیم به
تجزیه و تحلیل كالم صاحب معجم االعالم كه پیش از این نقل كرده بودیم .
وى مىگوید :مبدأ و منشا سر و صداهائى كه به راه افتاد و منجر به الغاى رژیم
بردگى گردید تساوى حقوق افراد بشر در ضروریات زندگى بود ،از نامبرده مىپرسیم
مقصود شما از این تساوى در حقوق چیست؟ اگر مقصود این است كه تمامى افراد بشر در
استحقاق رعایت شدن حقوق واجبشان یكسانند و خالصه حقوق همه افراد هر چه باشد
محترم است ،اگر چه خود آن حقوق به نسبت اختالف و ارزش اجتماعى افراد مختلف باشد
حقوق رئیس از مرئوس و حاكم از محكوم و آمر از مامور و مطیع قانون از متخلف و عادل
از ظالم بیشتر باشد البته همینطور است و همه در اینكه باید حقوقشان چه كم و چه زیاد
محفوظ باشد استحقاق دارند ،لیكن این سخن مستلزم این نیست كه جمیع افراد بشر چه آن
فرد شریفى كه وجودش براى جامعه مفید است و چه آنكسى كه اصال صالحیت ندارد كه
جزئى از مجتمع شمرده شود در همه حقوق مساوى باشند ،زیرا آن یكى نافع و این دیگرى
مضر و مانند سم مهلكى است كه در هر جا از پیكره مجتمع رخنه كند حیات آن بخش را تباه
مىكند و فطرت انسان به طور صریح حكم مىكند بر اینكه باید به فرد نافع آزادى كامل داد
و از افراد مضر سلب آزادى كرد ،پس دشمنى كه در صدد از بین بردن آزادى آدمى است
حق ندارد ادعاى تساوى در آزادى كند ،به همان دلیلى كه گرگ این حق را به گردن گوسفند
و شیر به گردن شكار خود ندارد .
و اگر مقصود این است كه همه افراد بشر حتى افراد وحشى چون همه در انسانیت
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مشتركند و همه قابلیت و استعداد ارتقاء به مدارج انسانیت و نیل به سعادتهاى ممكن را
دارند از این جهت جامعه باید یك یك افراد را از آزادى برخوردار ساخته و آنان را تربیت
نموده به تدریج به صلحا ملحق سازد .
این نیز صحیح است لیكن گاهى مىشود كه این تربیت منوط بر این مىشود كه
براى مدتى آزادى اراده و عمل از افرادى كه تحت تربیتند سلب شود  ،تا در نتیجه این نحوه
تربیت صالحیت آزاد شدن را دارا شوند یعنى بدانند كه اراده و عمل را در كجا بكار برند،
نظیر مریضى كه طبیب اراده و عمل او را كنترل نموده و او را به چیزهائى وا مي دارد كه
خودش اراده آنرا ندارد ،بلكه بر عكس از آن نفرت هم مىكند و همچنین اطفال كه اولیایشان
آنان را در تحت شرایط و مقرراتى تربیت مىكنند كه خود اطفال آن شرایط را دوست
نمىدارند كه هیچ  ،بنظرشان سنگین و دشوار هم مىآید .
اسالم هم به منظور تربیت كفار محارب  ،آزادى را از اراده و عملشان سلب نموده
آنان را به اسم بردگى به داخل مجتمع صالح دینى خود كشانیده و در آغوش خود تربیت
نموده  ،آنگاه به تدریج آزادشان مىسازد .
البته ممكن است یك فرد از این اسراى جنگى تا آخر عمر هم از قید بردگى آزاد
نگردد ،لیكن قانون اسالم در باره بردگان قانونیست اجتماعى و عمومى كه باید به نظر كلى
به آن و به نتیجه آن نظر كرد ،نه یك مساله فردى كه فرض وجود چنان فردى ناقض آن
قانون باشد ،از همه اینها گذشته ،عجب اینجاست كه همانطورى كه سابقا هم گفتیم خود این
آقایان یعنى غربیها در باره اسراى جنگى با همه مخالفتشان با اسم بردگى و اظهار حسن
نیت نسبت به بردگان همان رفتار اسالم را اجرا مىكنند .
و اگر مقصود این است كه آزادى انسان ایجاب مىكند كه تمامى اطراف و جوانب
پیكره مجتمع از آن برخوردار باشد و همه افراد اختیار اراده و عمل خود را داشته باشند و
چیزى بین آنان و اراده بىقید و شرطشان حائل و مانع نباشد ،خیلى روشن و غیر قابل تردید
است كه چنین آزادى بىقید و شرطى را نمىتوان براى افراد بشر قائل شد و ممكن نیست در
جامعه اى آنرا نسبت به خود افراد جامعه اجرا نمود  ،تا چه رسد به دشمنان جنگى جامعه كه
تنها مورد امضاى بردگى اسالمند و گمان نمىكنیم كه خود این آقایان هم به چنین چیزى
ملزم باشند  ،بلكه مىبینیم كه بر خالف آن رفتار مىكنند .
براى اینكه اگر این سخن درست باشد باید بین یك فرد و دو فرد و یك جامعه فرقى
نباشد و این نحو آزادى در باره همه افراد جارى باشد و حال آنكه همین غربیها كه به افراد
آنقدر آزادى قانونى مىدهند كه حتى به او اجازه خودكشى و بدو نفر اجازه دوئل هم مىدهند
نسبت به جوامع فقیر و ملل عقب مانده و یك مشت هم نوع فقیر و بىنواى خود این قدر ظلم
مىكنند كه عرصه زندگى بر آنان تنگ شده و در همان بیغوله و خانههاى ویرانى كه دارند
آب خوش از گلویشان پائین نمىرود.
در اینجا سؤالى باقى مىماند و آن این است كه چرا اسالم تملك مال را براى بردگان
تشریع نكرد تا آنان نیز مانند آزادگان با دستمزد خود حوائج ضرورى خود را برطرف
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ساخته و سربار موالى نباشند؟ و چرا بردگى بردگان را موقت و محدود به اسالم نكرد تا در
نتیجه هر بردهاى كه مسلمان شود آزاد گردد و این لكه ننگ یعنى بردگى و محرومیت تا قیام
قیامت در دامن او و اعقابش باقى نماند؟ جواب این سؤال این است كه اگر اسالم بردگى
بردگان را محدود به اسالم نكرده و بعد از اسالم آوردن بردگان باز هم حكم به بقاى بردگى
ایشان نموده و همچنین اگر عبد را مالك چیزى ندانسته و نیز فطرت بشرى هم اگر سلب
آزادى از دشمنان محارب را تجویز نموده همه براى این است كه دشمن در داخل مملكت
نتواند نقشه هاى درونى خود را عملى سازد و قوه و قدرتى بر مقاومت و پایدارى در مبارزه
و به هم زدن نظم اجتماع صالح و دینى حریف را نداشته باشد  ،چون منشا همه قدرتها مال
و آزادى در عمل است  ،وقتى دشمن نه مالك عمل خود بود و نه مالك مزد عمل  ،قهرا
هوس دشمنى و ستیزه با دشمن خود را هم نمىكند .
بله  ،اسالم تا اندازهاى اجازه تملك را به بردگان داده و البته این تملك تنها در جائى
تجویز شده كه تملیك از ناحیه مالك باشد و در حقیقت مالكیت عبد یكى از شؤون مالكیت
مالك و در طول آن است و چنان نیست كه در عرض مالك مستقل در تصرف باشد .
و اما اینكه چرا بردگى بردگان را محدود به اسالم آوردن آنان نكرد  ،جوابش این
است كه این تحدید با سیاست اسالم منافات داشت  ،چون اسالم براى حفظ اساس دین و اداره
جامعه دینى و بسط دادن تربیت دینى  ،حتى به همین كفار محاربى كه منكوب عده وعدهاش
شده اند سیاستهائى دارد كه اگر به صرف اسالم آوردن بردگان حكم بازادى آنان میكرد آن
سیاستها باطل میشد ،زیرا بردگان كه همان دشمنان راه یافته به داخل كشور اسالمیند
مىتوانستند به ظاهر اسالم آورده و به این وسیله در داخل مملكت آزادانه علیه حكومت
توطئه نموده و به طور خطرناكترى حمله كرده ،افراد و توانائى از دست رفته خود را به
دست آورند و این تنها اسالم نیست كه براى حفظ اساس دین چنین سیاستى را اتخاذ نموده،
بلكه از همین عصر حاضر گرفته تا قدیمىترین ملتى كه تاریخ سراغ مىدهد سنت جارى
بین همه اقوام و ملل همین بوده كه وقتى با دشمن روبرو مىشدند و از یكدیگر مىكشتند و
سرانجام بر دشمن ظفر مىیافتند حق مشروع خود مىدانستند كه شمشیر در میان آنان
گذاشته آنقدر مىكشتند تا تسلیم بال قید و شرط شوند و تنها به این راضى نمىشدند كه دشمن
از قتال دست كشیده اسلحه خود را زمین بگذارد .
بلكه وادارشان مىكردند به اینكه تسلیم امرشان شده نسبت به حكمشان مطیع و منقاد شوند،
چه این حكم به نفع آنان باشد و چه بر ضررشان چه بخواهند آنان را زنده گذاشته و
اموالشان را محترم شمارند و چه بخواهند اموالشان را مصادره و خونهاىشان را بریزند و
این را از سفاهت و نفهمى مىدانستند كه قومى پس از آنكه بر دشمن خود غلبه نموده سیادت
و سیطره خود را مقید به قیدى سازد كه در نتیجه آن قید راه براى برگشتن دشمن و انتقام و
خونخواهیش هموار شده سرانجام همه رشتههایش پنبه گشته و زحماتش هدر رود ،چگونه
ممكن است ملتى به خود اجازه چنین سفاهتى را بدهد؟ و حال آنكه در راه تحصیل این
سیادت و حفظ استقالل مجتمع مقدس خود نفوسى از افراد خود را به كشتن و اموالى را به
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هدر داده؟ و آیا اگر با دادن خسارتهاى جانى و مالى چنین كارى كند به خود ظلم نكرده؟ و
به آن خونهاى ریخته شده اهانت و نسبت به اموال و كوششهاى پیگیر خود اسراف ننموده؟
و اگر ملتى با دادن قربانیان و تحمل خسارتهاى مالى به دشمن خونخوار خود دست یافته و
آنان را ذلیل و برده خود كرد آیا جا دارد كسى اعتراض كند كه چرا خردساالن دشمن را
برده خود كردهاى؟ و حال آنكه مردان با شما سر جنگ داشتند و خسارتهاى جانى و مالى
شما همه از ناحیه بزرگساالن دشمن بوده گناه كودكان چه بود؟ با اینكه نه شمشیرى بدست
گرفته بودند و نه در معركهاى حاضر شده بودند ؟ جوابش این است كه خردساالن دشمن ،
قربانیان پدران خویشند .
از این گذشته ،فراموش نشود كه گفتیم اسالم در باره بردگان داراى حكم
مخصوصى است كه در هیچ ملتى نیست و آن این است كه حكومت اسالمى قانونا حق دارد
در صورتى كه مصلحت حال مجتمع اسالمى باشد اسراى جنگى را آزاد سازد و براى آزاد
ساختن آنان اقدام نموده مجانا یا با دادن قیمت همه آنان را آزاد كند! (و خدا داناتر است!)
المیزان ج  6 :ص 488 :
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