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واکاوی فلسفه قصاص با تکیه بر تفسیر المیزان
سعید عباسزاده مهنه ،حسین نمازیفر



(تاریخ دریافت5932/70/52 :؛ تاریخ پذیرش)5932/70/97 :

چکیده
حکم قصاص از جمله احکام اساسی دین اسالم است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قررار ررفتره اسرت .لکرن
امروزه این سؤال مطرح است که آیا این حکم همچنان که دشمان اسالم اذعان میکنند حکمی ضد حقوق بشری است یا خیرر ازایرنرو
باتوجه به اهمیت موضوع ،نگارنده در پاسخ به این سؤال ضمن تبیین فلسفه و حکمت حکم قصاص از دیدراه عالمره بباببرا،ی ،معتقرد
است این حکم نهتنها ضد حقوق بشری نیست بلکه همچنان که عالمه بباببا،ی(ره) با استعانت از کرالم وحری فرمودنرد؛ اجررای حکرم
قصاص در راستای مصلحت و سعادت نوع بشر است چراکه مصلحت عموم تنها با قصاص تامین میشود ،چون قصاص است که حیات را
ضمانت میکند نه عفو کردن و دیه ررفتن و نه هیچ چیز دیگر ،و این حکم هر انسان داراى عقل است و از منظر ایشان ارر یر فررد از
نوع بشر کشته شود ،خلقت خدا تباه شده ،و در نتیجه غرض خداى سبحان که بقاى انسانیت از نسلی به نسل دیگر است ،بابل میشرود.
بنابراین قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبى برآمده است ،بنابراین بهترین و حکیمانهتررین راه بررای حفری حیرات انسرانهرا و
محفوظ ماندن خون آن ها حکم قصاص است چرا که ارر خواسته باشیم کسی را از قتل دیگری منصرر کنریم ،ابمینران تررین راه آن،
تهدید نمود ن او به مقابله به مثل است و الّا هر مجازات دیگری ممکن است برای او قابل قبول باشد و او را از قصد خود منصر نکند.

کلیدواژگان
تفسیر المیزان ،فلسفه قصاص ،قتل عمد ،قتل نفس.

 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 نویسنده مسئول :استاد یار و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه بین المللل املام خمینلی(ره)،
قزوین ،ایران ،رایانامهh.namazifar@yahoo.com :

این مقاله از پایان نامه با موضوع فلسفه احکام جزایی از دیدگاه عالمه طباطبائی(ره) استخراج شده است
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مقدمه
همهی اوامر و احکام الهی بر اساس مصلحت و مفسدهای اسلت کله خداونلد بلاری ی لالی بلرای
س ادت و رستگاری بشر وضع کرده است و منظور از بررسی فلسفه احکام ،ی نی س ی و کوششى
عقالنى براى دستیابى و شلناخت مصللحت و مفسلده نوعیله اى کله زیربنلا و اسلاس یل

حکل

شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قلوانین در نظلر گرفتله شلده اسلت .چلرا کله
بیگمان همچنان که عالمه طباطبائی(ره) فرمودند مقام آیات و روایات ،ینها مقام بیان حک نیست،
بلکه مقام بیان مالك یشریع حک ه است ،و با نظر به آیات قرآن کری که منبع احکام الهی است
درمییابی که احکام بدون فلسفه و حکمت نیستند .از جمله این احکام الهی ،احکام جزایی اسلالم
است که هرچن د درگذشته نیاز چندانی برای مطرح کردن فلسفه احکام جزایی نبود لکن املروزه از
آنجا که احکام اسالمی مبنای اداره ی
ممال

جام ه قرار گرفتله اسلت و کلیله روابلو حقلوقی ملردم و

اسالمی براساس آن ینظی میگردد و همچنین این احکام اسالمی از طرف دشمنان اسلالم و

حتی از طرف برخی از مسلمانان مورد هجمه و یردید واقع شده است .لذا الزم اسلت اندیشلمندان
مسلمان با ی

یالش جدی در راستای دفاع از عقالنی بودن احکام شری ت گام بردارند و بلا بیلان

فلسفه احکام ،بریری احکام اسالمی را بر هر قانون و حک دیگری به اثبات برسانند.
قتل یکی از بزرگیرین مظال و گناهان کبیره است ،که قاطبهی ادیان بر این نظر اجماع دارنلد،
زیرا قتل یجاوز به اراده ی خداوند نسبت به گسلترش نلوع بشلر در روی زملین اسلت ،از ایلنرو
خداوند باری ی الی در مقابل ی دی و یجاوز به جان افراد جام ه ،حکل قصلار را یشلریع کلرده
است .حک قصار از جمله احکام جزایی اسالم است که شدیدا از سلوی دشلمنان اسلالم ملورد
یردید واقع شده است ،در این میان عالمه طباطبائی(ره) بلا دیلدی روشلن و عالمانله ضلمن بیلان
فلسفه و حکمت این حک الهی ،در صدد پاسخ به هرگونه شلبهه و یردیلدی در خصلور حکل
قصار بر آمده است .لذا در این نوشتار نگارنده ضمن بیان مفهوم و شرایو اجرای حک قصار،
فلسفه یشریع این حک الهی را از منظر عالمه طباطبائی بیان نموده است و سپس هرگونه شلبههای
را که حول این حک مطرح شده است را بیان و سپس پاسخ و دیدگاه عالمه طباطبائی را به یناسب
آن بیان کرده است.
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مفهوم شناسي
قصار در لغت ،اس مصدر از ریشه «قصَّ  ،یقُصُّ» و به م نای پیگیری نمودن اثر چیزی یا شیء
است .لسان ال رب نیز م نای قصار را چنین ذکر میکند« :قَصَصْت الشلیء إِذا یتبّ ْلت أَثلره شلیئا
ب د شی ء» (ابن منظور ،4141 ،ج ،7ر /71مصطفوی ،4141 ،ج ،9ر / 172واسطی ،4141 ،ج،9
ُ ُُ ُ
ِّت ُ= ملادر
ر )331در آیات قرآن کری نیز ریشه قصار آمده است همچون آیله " َو قالَتْ أخِْت قخ ي
ُ
ِّتا=
ِّ َ
موسی به خواهرش گفت :دنبلال موسلی بلرو" (قصلص ،آیله )44و آیله "فَارتَت اَّ َََت آ ََث ُرِهَتا قَ َ
جستجو کنان ردّ پای خود را گرفتند و برگشتند" (کهف ،آیه  )41بنابراین مییوان گفت قصلار

در لغت به م ناى اقتضاء األثر است ،لذا عرب مىگوید:قصّ اثره ی نى یَبِعَ اثره ی نى پیروى کردن و
پشت سر او رفتن و قدم به قدم او را ی قیب کردن و گویا شخص قصار کننده پیروى ملى کنلد و
مىگیرد اثر و دنبالۀ شخص جنایتکننده را و مثل همان کارى را که او کرده ،او هل هملان کلار را
مىکند( .خراسانی ،بی-یا ،ج ،1ر )112قصار در اصطالح فقها به م نای اسلتیفا و گلرفتن مثلل
اثر جنایت قتل یا قطع عضو و یا جرح است به نحوی که قصار کننده عینا هملان جنایلت را کله
بر او وارد شده است را بر جانی وارد کند .م موال همه فقها همین م نا را از قصار بیان کردهاند.

4

(شهید ثانی ،4144 ،ج ،44ر /44نجفی ،4141 ،ج ،11ر )7و این م نا اخلص از م نلای لغلوی
است.
سیر تاریخي حکم قصاص
بدون ش

برخی از اعمال آنچنان با مصالح و منافع انسانها در یضادّ و ی لار

اسلت کله هلی

کس نمییواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آنها را مجرمانه و برخالف حقوق و آزادیهلای فلردی
و اجتماعی نداند .این نوع جرای را در اصطالح ،جرای طبی ی مینامند که قتل و ضرب و جرح از
 .4هو سم السِ فاء مثل جلناية من قِل أو قطع ،أو ضرب ،أو جرح .و أصَ قِفاء أثر .يقال :قص أثره إذ تبع فكأن ملقِص يِبع أثر جلاين
ف فعل مثل فعَ .
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این نوع جرای محسوب ملیشلود .قلرآن کلری در آیله "فَطَاو ََتْ لَت خ َتف خهت خ قَتِ َتل أَْ ت ُ فَت َقَِتَت خ فَأَصتبَ َ ُم َتن
ُ
ين= نفس سرکش  ،ک ک او را به کشتن برادرش یرغیب کرد ( سلرانجام ) او را کشلت و از
ْلاستر َ

زیانکاران شد( ".مائده ،آیه )34قتل نفس را به عنوان اولین جرم واقع شده یوسو انسلان در زملین
م رفی کرده است.
عکس ال مل انسانها در برابر جلرای و یجاوزهلا در دورههلای مختللف یلاریخ ،متناسلب بلا
فرهنگ ،آگاهی و درك و رشد عقالنی آنها ،متفاوت و متغیّر بوده است .با بررسی سایر ملتهلا و
ادیان قبل از اسالم متوجه میشوی حک قصار صرفا مختص به دین اسلالم نیسلت بلکله سلایر
ادیان و ملل نیز در احکام کیفری خود قائل به حک قصار بودهاند ،مانند مللت یهلود کله حکل
قصار را در میان خود اجرا میکردند ،ه چنان که در فصل بیست و یک و بیست و دوم از سلفر
خروج و فصل سى و پنج از سفر عدد از یورات آمده و قرآن کری آن را چنین حکایت کردهَ " :و
ف و أخذخ َن ُِبأخذخ ُن و ُ ُ ُ
ْي و أََ َ ُ ُ
َکَِتبنا َََ ُهم ف ها أَ ان لنتاف ُ
س و ل َع َ ُ ُ
وح قُِّتا
له يُن َو جلخختر َ
ف ِبأََ َ
ْي ِبل َع َ
س ِبلنتاف ُ َ
له ان ِب ي
َ ي
َ
ُ
فَمن تََِّّ َ ُُ
ُ
خ
ک خه خم لظاالُ خمو َن = و ما در یلورات علیله یهودیلان
لئ
و
أ
ف
َّلل
ل
ز
ت
َ
َ
أ
ا
ِب
م
ک
َي
َل
ن
م
و
ل
خ
َ
ا
َ
َ
اارة خ َ َ َ
َ خَ َ
َ َ
اق ب فَت خه َو َکف َ
در باب قصار حک کردی به اینکه جان قایل در برابر قتلش و چش جانی در برابر چشمی که از
دیگری کور کرده و بینی جانی در برابر بینی دیگری که بریده شده  ،گرفته شود  ،و هر جراحتی که
جانی بر دیگران وارد آورده بر او وارد می آورند  ،و قصار می گیرند -مگلر آنکله آسلیب دیلده
یصدق و احسان کند -پس اگر کسی یصدق کند و قصار نگیرد  ،این عمل نیکش کفاره گناهلان
او می شود  ،و کسی که حک نکند بدانچه خدا نازل کلرده اسلت او و همفکلرانش از ظالماننلد".
(مائده ،آیه )12است( .رك :طباطبلائی ،4371 ،ج ،4ر )444و همچنلین در سلایر مللل از جملله:
الواح دوازده گانه روم قدی و ملل بابل و آشور نیز حک قصار مطرح و اجرا میشده است .ولى
ملت نصارى به طورى که حکایت کردهاند در مورد قتل ،به غیر از عفو و گرفتن خون بها حکملى
نداشته است( .خسرو شاهی ،4334 ،ر)39-33
در عصر نزول آیه قصار و قبل از آن ،عرب به قصار و حک اعدام قایل ،م تقد بلود ،لکلن
قصار او حد و مرزى نداشت بلکه به نیرومندى قبائل و ضل ف آنهلا بسلتگى داشلت ،چله بسلا
میشد ی

مرد در مقابل ی

مرد و ی

زن در مقابل ی

زن که کشته بود قصار میشلد و چله
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مرد ،ده مرد کشته ملیشلد ،و در مقابلل یل

بسا میشد در برابر کشتن ی
مىرسید ،و در برابر مرءوس ی

قبیله ،قبیلهاى دیگر را بهخاطر ی

بلرده ،آزادى بلهقتلل

قبیله ،رئیس قبیله قایل قصار میشد و چه بسا میشد کله یل
قتل بکلى نابود میکرد .در میان ملل و ادیان الهی دین اسالم بله

عنوان آخرین دین آسمانی که در عین یوجه به حیات مادّی انسان ،دیگلر اب لاد وجلودی انسلان و
همچنین رشد م نوی او را نیز مورد یوجه قرار داده است ،عادالنهیرین راه را پیشنهاد میکنلد ،للذا
اسالم نه حک قصار را بهکلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات کلرد ،بلکله آن را ضلابطه
مند کرد ،از این رو اسالم هرچند حک قصار را اثبات کرد ،لکن صاحب خون را مخیر کرد میان
اجرای حک قصار و یا عفو کردن و یا گرفتن دیه ،4همچنین دیلن اسلالم در قصلار ،رعایلت
م ادله میان قایل و مقتول را ه نموده ،و فرموده است :آزاد در مقابلل کشلتن آزاد ،و بلرده در ازاء
کشتن برده و زن در مقابل کشتن زن قصار خواهد شد 1.بنابراین یشریع مجلازات قصلار یل
گام بسیار مه در ایجاد ی

نظام کیفری عادالنه و به دور از هرگونله افلراو و یفلریو ،آن هل در

عصری که به خاطر کشتن ی

نفر ،جنگ و خون ریزی بی رحمانه صورت میگرفت ،بوده است.

شرایط اجرای حکم قصاص
اسالم برای اجرای حک قصار شرایطی را در نظر گرفته است بهطوری که اگر این شرایو محقق
نشوند اجرای حک قصار نیز منتفی است حتی اگر قتل به صورت عمدی باشد .لذا برخی از این
شرایو به شرح ذیل میباشد:
بلوغ قاتل

از جمله شرایو اساسی مسئولیت کیفری ،بلوغ است ،لذا شخصی که بالغ نشده است چنانچله قتلل
عمدی را انجام دهد ،ضمانتی متوجه او نیست و قصلار نملیشلود( .شلهید ثلانی ،4144 ،ج،44
 .4شوری ،آیه 11
 .1بقره ،آیه 473
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ر )42از جمله روایایی که به روشنی داللت میکند بر این موضوع روایت حضرت علی(ع) است
ُ
لِّبت ُ
ان َْطَأ ََت ُمَخ خ ل َعاقَُةخ» (طوسی ،4147 ،ج.)133 ،44
که فرمودندََ « :م خَّ ي َ
تساوی در دین

یکی دیگر از شرایو قصار یساوی مقتول و قایلل در دیلن اسلت ،فقهلای امامیله م تقدانلد اگلر
مسلمانی کافری را اع از ذمی ،مستأمن و حربی را به قتلل برسلاند ،در مقابلل ایلن قتلل قصلار
نمیشود .لکن چنانپه کافری مسلمانی را به قتل رساند ،قصار خواهد شلد( .خلویی ،4111 ،ج،1
ر /74حلّی ،4143 ،ج ،1ر )494از جمله احادیثی که فقهای امامیه نقل میکنند حدیث صحیحۀ
تاُ خمهتَُم بُت ُ ُيم يي ُا ل َقِ ُتل َو َال ُا جلَُر َِتا ُ َو
محمّد بن قیس عن أبی ج فر(ع) است کله فرمودنلدَ« :ال يتخ َق خ
لَ ُكن يتخؤ َْ خ ُم َن ل خمهَُ ُم ُجنَايَتِخ خ لَُ يُ ُيم ُي َََى قََّ ُر ُُيَُة لت يُ ُيم ُي مََ ُامُاََ ُتة ُُرَهت يم =.مسلمان به خاطر قتلل کلافر ذملی و
جراحت نسبت به او قصار نمی شود لکن به نسبت جنایت به دیه (که هشتصد دره است) باید
بپردازد (» .شیخ حرّ علاملی ،4149 ،ج ،19ر )443لکلن برخلی از فقهلای اهلل سلنت از جملله
ابوحنیفه و ابن ابی لیلی م تقداند که مسلمان به خاطر قتل کافر ذمی قصار میشود ولی در مقابل
قتل کافر غیر ذمی قصار نمیشود( .ابن رشد ،4112 ،ج ،1ر)434
لکن مییوان گفت هرچند این حک الهی براساس مصلحت جام ه است لکن ایلن حکل نیلز
براساس مقتضیات زمان و بایوجه به فلسفه وجودی آن مییواند یغییر کند ،همچنان کله املروزه در
خصور حک یفاوت دیه مسلمان و غیلر مسللمان قلانون مجلازات اسلالمی در ملاده 221مقلرر
میدارد« :براساس نظر حکومتی مقام م ظ رهبری ،دیه جنایت بر اقلیتهای دینلی شلناخته شلده در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اندازه دیه مسلمان ی یین می گردد ».بنابراین همچنلان کله
مقام م ظ رهبری براساس مصلحت جام ه این دستور را صادر کردهاند این حکل هل ملییوانلد
براساس مصلحت جام ه یغییر کند چرا که بدون ش

یغییر حک به م نای نسخ آن حک نیست و

عقل مییواند با در نظر گرفتن فلسفه احکام و مصلحت جام ه ،حک به یغییر آن دهد.
انتفای رابطه پدری و فرزندی

از شرایو قصار قایل در مقابل قتل مقتول ،انتفای رابطه پدری و فرزندی بین قایل و مقتول است.
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بنابراین اگر پدری فرزند خود را به قتل رساند ،ولی دم مقتول نمییوانلد قایلل را قصلار کنلد و
فقو مییواند دیه را در خواست نماید .لکن اگر پسر پدر خود را به قتل رسلاند و یلا ملادر فرزنلد
خود را به قتل رساند ،قایل قصار خواهد شلد( .خوانسلاری ،4142 ،ج ،7ر )131در خصلور
فلسفه عدم قصار پدر ،در قبال قتل فرزند دو مطلب بیان شده است :اول اینکله رابطله ابلوّت از
آنچنان ارزش و احترامی برخوردار است کله عللیرغل یحقلق مسلئولیت کیفلری ،ملانع اجلرای
مجازات قصار میشود و در واقع از عوامل رافع مسئولیت نسبت به قصار اسلت ،دوم ایلنکله
وجود رابطه ابوّت مانع از یحقق مسلئولیت کیفلری در حلد قصلار اسلت و در واقلع از عواملل
موجهی جرم است و موجب میشود که عمل فاقد وصف مجرمانه در حدّی کله موجلب قصلار
بشود باشد ،لکن فقو مانع اعمال اجرای مجازات قصار است لذا هی یأثیری در مجرمانله بلودن
عمل پدر ندارد و مییوان او را ی زیر و به دادن دیه محکوم کرد( .خسروشاهی ،4334 ،ر)91
عاقل بودن قاتل

به اجماع فقها یکی از ارکان اساسی مسئولیت کیفری عقل میباشد لذا کسی که فاقد عقل و شل ور
و مجنون است چنانچه قتلی را به عمد مریکب شود ،قصار نهخواهد شد .بنلابراین اگلر مجنلون
سبب قتل کسی شود ،قصار نخواهد شد و عاقلهی او مسئول پرداخت دیه هستند (نجفی،4141 ،
ج ،11ر.)477
مهدور الدم نبودن مقتول

بر اساس فقه اسالمی جان و مال همهی انسانها قابل احترام و ی لدی نسلبت بله آنهلا مسلئولیت
کیفری دارد لکن این مصونیّت به خاطر ایمان و یا امان است و اگر ایلن دو رکلن نباشلد همچلون
شخص مرید و یا کافر حربی ،خونش هدر است و اگلر کسلی او را بکشلد ،مسلئولیتی متوجله او
نیست( .حائری ،4143 ،ج ،44ر )143البته امروزه نمییوان به راحتی حک به اریداد کسلی داد و
یا کافر حربی را مشخص کرد ازاینرو باید با اذن حاک اسالمی باشلد و اگلر کسلی بلدون اذن او
اقدام به قتل نماید ،مریکب عملی شده است که قابل ی زیر اسلت( .نجفلی ،4141 ،ج ،11ر)494
البته اگر کسی محکوم به قصار شود هر چند مهدور الدّم اسلت لکلن فقلو اولیلای مقتلول حلق
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قصار او را دارند و اگر کسی دیگر او را به قتل رساند اولیای او ملییواننلد قایلل او را قصلار
کند( .شهید ثانی ،4144 ،ج ،44ر )47همچنین چنانچه کسی به جان و مال و ناموس کسی یجاوز
کند و شخص در جایگاه دفاع از خود ،مهاج را به قتل رساند ،قصار نخواهد شد همچنلان کله
امروزه قانون در ماده 422قلانون مجلازات اسلالمی دفلاع مشلروع را جلایز دانسلته و آن را رافلع
مسئولیت کیفری قرار داده است.
عالمه طباطبائی در خصور دفاع مشروع م تقد است مسئله دفع و غلبه ،م نایى است عملومى
که در یمام شؤون اجتماع بشرى جریان دارد ،لذا انسان از ی

سو دیگران را بله هلر صلوریى کله

ممکن باشد ،وادار میکند به اینکه خواستهاش را برآورده کنند ،و از سوى دیگر هر چله ملزاح و
مانع انجام خواسته او است ،را سر راه بر میدارد .لذا مسئله دفاع ی
فر

اصل فطری بین بشلر اسلت.

کنی که چنین دفاعی در نظام بشری نمىبود ،آن وقت هر فردى از افراد اجتماع کلارى کله

خودش مىخواست مىکرد ،هر چند کله بلا منلافع دیگلران منافلات داشلته باشلد ،و دیگلرى نیلز
نمىیوانست او را از آن کار منصرف کرده و به کارى وادارد که منافى با منافع خلودش نباشلد ،للذا
سبب متالشی شدن نظام اجتماعی خواهد شد( .طباطبائی ،4147 ،ج)191 ،1
فلسفه حکم قصاص
عالمه طباطبائی ذیل یفسیر آیات  479-473سوره بقره بیان میدارند :این دو آیه به حکمت یشریع
قصار اشاره میکند و ه یوهمى را که ممکن است از یشریع عفو و دیه به ذهن برسد ،دفع
مینماید و همچنین مزیت و مصلحتى را که در عفو است ،ی نى نشر رحمت و انگیزه رأفت را
بیان مینماید .سپس ایشان میفرمایند هر چند عفو یخفیفى و رحمتى است نسبت به قایل ،و
رحمت خود یکى از فضائل انسانى است ،لکن مصلحت عموم ینها با قصار یامین میشود ،چون
قصار است که حیات را ضمانت میکند نه عفو کردن و دیه گرفتن و نه هی چیز دیگر ،و این
حک هر انسان داراى عقل است ،و اینکه خداوند فرمود( :لَ َعَا خكم تَتِات خقو َن) ،به این م نا است که شما از

قتل بپرهیزید ،چرا که این جمله به منزله ی لیل براى یشریع حک قصار است( .طباطبائی،4147،
ج ،4ر)133
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ایشان م تقداند خداوند در این آیهی شریفه ضمن بیان نتیجهی قصلار ،حقیقلت مصللحت و
فلسفه حک قصار را حیات انسانی ذکر کرده است .لذا قصار اسلت کله سلرانجام بله حیلات
مى انجامد نه قتل ،براى اینکه بسیار شده است که شخص را به عنوان اینکه قایل است ملىکشلتند
در حالى که بى گناه بوده است ،بنابراین ،این کشتن خود عدوانا واقع شده است لذا چنلین کشلتنى
مایه حیات نمیشود  .وی بیان میدارد که آیات مورد بحث متضمن یحری
چون داللت میکند بر اینکه شارع ی

و یشویق ه هسلت،

حیات و زندگىاى را براى مردم در نظلر گرفتله اسلت کله

خود مردم از آن غافلاند ،و اگر قصار را جارى کنند مال

آن حیات میشوند ،لذا بایلد کله ایلن

حک را جارى بکنند و آن حیات کذایى را صاحب شوند .نظیر اینکه به کسى بگویى :یو در فلالن
محل یا نزد فالن شخص مال و ثرویى دارى و نگویى آن مال چیست بنابراین م لوم است شلنونده
چقدر یشویق مىشود به رفتن در آن محل یا نزد آن شخص .لکن بادقت نظر در این آیات مییوان
فهمید که صاحب این کالم منظورش از این آیات جز حفظ منافع مردم و رعایلت مصللحت آنلان
چیز دیگرى نیست و اگر مردم به این دستور عمل کنند ،چیلزى عایلد خلود او نملىشلود ،چلون
میفرماید( :لک  -براى شما) بنابراین از آنجا که این حک ضامن مصلحت جام ه اسلت ،از ایلنرو
این حک مختص به دین و جام هی اسالمی نیست بلکه در سلایر ادیلان نیلز ایلن حکل قصلار
جاری است( .همان ،ج ،4ر )133بنابراین حک قصار ضامن حیلات جام له اسلت ،زیلرا اگلر
حک قصار به هی وجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس امنیت مىکردند جان مردم بىگناه
به خطر مىافتاد همانگونه که در کشورهایى که حک قصار به کلى لغو شده آمار قتلل و جنایلت
به سرعت باال رفته است .و از سوى دیگر مایه حیات قایل است چرا که او را از فکر آدمکشلى یلا
حد زیادى باز مىدارد و کنترل مىکند .و همچنین به خاطر لزوم یسلاوى و برابلرى جللو قتلهلاى
پىدرپى را مىگیرد و به سنتهاى جاهلى که گاه ی

قتل مایه چند قتل و آن نیز به نوبه خود مایه

قتلهاى بیشترى مىشد پایان مىدهد( .ر.ك :مکارم شیرازی ،4371 ،ج ،4ر )444شلهید مطّهلری
نیز م تقد است یکی از فلسفههای اجرای حک قصار ،جلوگیری از یباهی جام ه و یشفی خلاطر
بزه دیده است چراکه حسّ انتقام جویى و یشفّى خاطر ،در بشر بسیار قلوى اسلت و در دورههلاى
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ابتدایى و جام ههاى بدوى قوى یر بوده است همچنان که قبل از اسالم در جوامع مختلف بزه دیده
در مقابل هرگونه یجاوزی واکنش نشان میداد و حتی برای آرامش خودش ممکن بود چند نفلر را
به قتل برساند .لذا اگر انسان بزهکار را از راه قانون کیفلر نملىدادنلد ،یبلاهى و فسلاد بسلیارى در
جام ه پدید مى آمد .این حسّ اکنون نیز ،در بشر هست؛ نهایلت ایلن کله در جام له هلاى متملدن،
اندکى ض یفیر و یا پنهانیر است بنابراین از آنجا که انسان ست دیده دچار عقدۀ روحى ملىگلردد
و اگر عقده او خالى نگردد ،ممکن است به گونه اى آگاه و یا ناخود آگاه روزى دسلت بله جنایلت
بزند؛ الزم است قایل را در برابر او کیفر دهند یا عقده اش بلاز و روانلش از کینله و نلاراحتى پلاك
گردد( .مطهری ،4394 ،ج  ،4ر )114
فقها و مفسیرین اهل سنت نیز حک قصار را در راستای س ادت ،آرامش و درنتیجله حیلات
جام ه امری ضروری میدانند همچون فخر رازی که ذیل یفسیر آیله 479سلوره بقلره ،قصلار را
حکمی که سبب حیات انسانها است ،میداند و م تقد است که این حکل از جهتلی سلبب حیلات
خود قایل میشود زیرا با وجود این حک و آگاهی قایل از مجازات عملش ،باعث میشود که قایل
از انجام قتل مقتول خود داری کند و در نتیجه قصار نشود و از جهتلی دیگلر ایلن حکل سلبب
میشود که قایل از کشتن مقتول صرف نظر کند لذا این حک برای مقتول نیز مایهی حیات است از
این رو این حک به طریق اولی برای افراد جام ه مایه حیات است چرا که این حک اسلت کله در
مقابل متجاوزان جان مردم می ایستد و سبب بازدارندگی از قتل افراد جام ه میشلود( .ر.ك :فخلر
رازی  ،1420،ج ،2ر ) 119بنابراین قصار مایه امنیت و حفاظلت ملردم از یجلاوز بله یکلدیگر
است؛ زیرا هرکس بداند اگر فردى را از روی عمد بکشد کشته مىشلود ،للذا بله خلاطر یلرس از
هالکت خویش از این کار صرفنظر مىکند( .ر.ك :ابن کثیر  ،4149 ،ج ،4ر)344
پاسخ به شبهات حکم قصاص

حک قصار از جمله مه یرین احکام دین اسالم است ،لذا شدیدا از سوی م انلدان و مسلتکبران
مورد حمله واقع شده و شبهات زیادی در خصور این حک بیان کردهاند که عالمه طباطبلائی بلا
ظرافت و دقت خاصی ضمن بیان شبهات ،پاسخی مناسب برای شبهات مربوطه بیان نملودهانلد .در
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همین راستا ایشان میفرمایند :در عصر حاضر به حکل قصلار و مخصوصلا قصلار بله اعلدام
اعترا

شده است ،به دلیل اینکه قوانین مدنى که ملل مترقلی و پیشلرفته آن را یلدوین کلردهانلد،

قصار را جائز نمىدانند و از اجراء آن در بین بشر جلوگیرى میکند .برخلی از ایلن شلبهات کله
عالمه بیان میکند به این شرح است:
 .4ملل مترقی و پیشرقته مىگویند :قصار به کشتن در مقابل کشتن ،امرى است که طبع آدمى
آن را نمىپسندد و از آن متنفر است ،و چون آن را به وجدانش عرضه میکند ،مىبینلد کله
وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع
 .1قتل اول ،سبب ک شدن ی
جبران کند ،ی

میکند.

فرد از جام ه است ،للذا قتلل دوم بجلاى اینکله آن کمبلود را

فرد دیگر را از بین مىبرد و این خود سبب کمبود افراد جام ه میشود.

 .3قصار کردن به قتل از قساوت قلب و حب انتقام است ،که ه قساوت را باید به وسیلهی
یربیت در دلهاى عامه برطرف کرد و ه حب انتقام را و به جاى قصار قایلل بایلد او را
در یحت عقوبت یربیت قرار داد و عقوبت یربیت به کمتر از قتل از قبیلل زنلدان و اعملال
شاقه ه حاصل

میشود.

 .1جنایتکارى که مریکب قتل میشود ،یا به مر

روانى و کمبود عقلل گرفتلار نشلود ،هرگلز

دست به جنایت نمىزند ،به همین جهت عقل آنهایى که عاقلند ،حک میکند که مجلرم را
در بیمارستانهاى روانى یحت درمان قرار دهند.
 .2قوانین مدنى باید خود را با سیر اجتماع وفق دهلد ،و چلون اجتملاع در یل

حاللت ثابلت

نمىماند و محکوم به یحول است ،ال جرم حک قصار نیز محکوم به یحول است و م نلا
ندارد حک قصار براى ابد م تبر باشد و حتى اجتماعلات پیشلرفته و ملدرن املروز هل ،
محکوم به اجرای آن باشند ،چون اجتماعات امروز باید یا آنجا که مىیواند از وجلود افلراد
استفاده کند ،او مىیواند مجرم را ه عقاب بکند و ه از وجودش اسلتفاده کنلد ،عقلوبتى
کند که از نظر نتیجه با کشتن برابر است ،مانند حبس ابد و حبس سالهایى چند که با آن ه
حق اجتماع رعایت شده و ه حق صاحبان خون( .طباطبائی ،4371 ،ج ،4ر)444
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عالمه طباطبائی در پاسخ به این شبهات که بیربو با فلسفهی حک قصار ه نیست

میفرماید :قرآن کری با ی آیه به یمامى آن شبهات پاسخ داده است ،و آن آیهَ « :من قَتَِ َل َتفها بُغَ ُْي
س ،أَو فَ ي
َج عا ،و من أَِ اها فَ َكأَاما أَِ ا لنااس َُ
ض ،فَ َكأَاما قَتَِل لن ُ
هاُ ُا أَر ُ
َتف ي
َج عا= هر کس انسانى را که
ااس َ َ َ
َ َ
َ َ
نه مریکب قتل شده و نه فسادى در زمین کرده ،بقتل برساند ،مثل این است که همه مردم را کشته،
و کسى که یکى را احیاء کند ،مثل این است که همه را احیاء کرده باشد( ».مائده )31،میباشد .بیان
این پاسخ این است که قوانین جاریه میان افراد انسان ،هر چند امورى وصفى و اعتبارى است که
در آن مصالح اجتماع انسانى رعایت شده ،لکن علتى که در اصل ،آن قوانین را ایجاب میکند،
طبی ت خارجى انسان است که انسان را به یکمیل نقص و رفع حوائج یکوینیش دعوت مىکند .و
این خارجیت انسانی که چنین دعویى میکند ،عدد انسان و ک و زیادى که بر انسان عار
مىشود نیست ،هیئت وحدت اجتماعى ه نیست ،براى اینکه هیئت نامبرده خودش ساخته و
پرداخته انسان و نحوه وجود او است ،بلکه این خارجیت عبارت است از طبی ت آدمى که در آن
طبی ت ی

نفر با طبیئت هزاران نفرى که از ی

هزاران نفر ه هزاران انسان است و ی

ی

انسانها یرکیب مىشود فرقى ندارد ،چون

نفر ه انسان است و وزن یکى با هزاران از حیث وجود

یکى است(.همان ،ج ،4ر )441و این طبی ت وجودى بهخودى خود مجهز به قوى و ادوایى شده
که با آن از خود دفاع میکند ،چون فطریا وجود را دوست میدارد و هر چیزى را که حیات او را
یهدید میکند به هر وسیله که شده و حتى با اریکاب قتل و اعدام ،از خود دور میسازد و به همین
جهت است که هی انسانى نخواهى یافت که در جواز کشتن کسى که میخواهد او را بکشد و جز
کشتنش چارهاى نیست ش

داشته باشد و این عمل را جائز نداند.

بنابراین همهی افراد جام ه ،شاخههاى ی

ینهی درختاند ،در نتیجه ی

فرد از این افراد

جام ه ،از انسانیت همان را دارد که هزاران فرد آن را دارند ،و هزاران فرد از این حقیقت انسانی
همان را دارند که ی

فرد دارد ،لذا ینها غر

است که این حقیقت انسانی که در ی

ی

خداى ی الى از خلقت افراد و یکثیر نسل آنها این
افراد عمرى کویاه دارد ،ه چنان در روى زمین باقى

بماند ،لذا به همین منظور نسلى را جانشین نسل سابق مىکند ،یا نسل الحق مانند سابق خداى را

واکاوی فلسفه قصاص با تکیه بر تفسیر المیزان91 .....................................................................................................

در روى زمین عبادت کند ،بنابراین اگر ی
نتیجه غر

فرد از این نوع کشته شود ،خلقت خدا یباه شده ،و در

خداى سبحان که بقاى انسانیت از نسلی به نسل دیگر است ،باطل شود .بنابراین قایل

در مقام م ارضه و منازعه با مقام ربوبى بر آمده است ،ه چنان که هابیل قبل از آنکه کشته شود
ُ ُي ُ
َل ي ََّ ُ
ُ
ب
َْاُ اَّللَ َر ا
ک إُُيين أ خ
ک ُأَقتِختَ َ
ي إُلَ َ
ْ إُ َا َ َ
به برادر قایلش گفت":لَئن بَ َهط َ
ک لَِتقِختَين ما أ َََن بباسط يََّ َ
مْي = البته اگر یو دستت را به سوی من دراز کنی که مرا بکشی  ،من هرگز دست را به سویت
لعالَ َ
دراز نمی کن که یو را بکش همانا من از پروردگار جهانیان می یرس  ،" .و با این گفتارش اشاره
کرد به اینکه قتل بدون حق ،منازعه با ربوبیت رب ال المین است .لذا به خاطر اینکه طبی ت بشر
چنین است که ی

بهانه واهى و موهوم او را وادار مىسازد به اینکه مریکب ظلمى شود که در

حقیقت م ناى آن ابطال حک ربوبیت و یباه ساختن غر

خداى ی الى از خلقت نوع بشر است،

و از آنجا که بنى اسرائیل دستخوش همین بهانهها شدند ،و حسد ،کبر و پیروى از هوا نفس،
وادارشان کرد به اینکه حق را پایمال کنند ،لذا خداوند مت ال در این آیه حقیقت این ظل فجیع را
براى آنان بیان نموده ،مىفرماید که بر حسب دقت و واقعنگرى کشتن ی
سبحان به منزله کشتن همه بشر است ،و در مقابل زنده کردن ی

فرد در نزد خداى

نفس نزد او به منزله زنده کردن

کل بشر است( .طباطبائی ،4147 ،ج)342 ،2
قرآن کری و قانون اسالم ،در یمامى دنیا چیزى را که بهاى انسان شود و میزانى که با آن میزان
بتوان انسان را سنجید ،سراغ نمیدهد مگر ی
این حساب وزن اجتماع انسانى و وزن ی

چیز ،آنه ایمان به خدا و دین یوحید است ،و بر
انسان موحد ،نزد او برابر است و چون چنین است

حک اجتماع و فرد نزد او یکسان مىباشد ،پس اگر کسى مؤمن موحدى را بکشد ،در اسالم با
کسى که همه مردم را بکشد یکسان است ،بخاطر اینکه هر دو به حری حقیقت یجاوز نموده،
حرمت آن کردهاند .ه چنان که قایل ی

هت

نفر با قایل همه مردم از نظر طبی ت وجود یکسان

است.
همین ملتهایی که قصار را جائز نمیدانند ،آنجا که دفاع از استقالل وحریت و حفظ
قومیتشان جز با جنگ صورت نمىبندد ،هی یوقفى و شکى در جواز آن نمیکنند ،و بى درنگ
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آماده جنگ میشوند ،یا چه رسد به آنجا که دشمن قصد کشتن همه آنان را داشته باشد .و نیز
مىبینی که این ملل مترقی از بطالن قوانین خود دفاع میکنند ،یا هر جا که بیانجامد ،حتى به قتل،
و نیز مىبینی که در حفظ منافع خود متوسل به جنگ میشوند البته در وقتى که جز با جنگ
دردشان دوا نشود .و بهخاطر همین جنگهاى خانمان برانداز و مایه فناى دنیا و هالکت نسل است
که مىبینی که ملتهایى خود را با سالحهاى خونینى مسلح میکنند و ملتهایى دیگر براى اینکه
از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بدهند ،میکوشند خود را به همان سالحها
مسلح سازند و موازنه یسلیحایى را برقرار سازند .و این ملتها هی منطق و بهانهاى در این کار
ندارند ،جز حفظ حیات اجتماع و رعایت حال آن ،و اجتماع ه جز پدیدهاى از پدیدههاى طبی ت
انسان نیست ،بنابراین چه شد که این ملتها طبی ت کشتارهاى فجیع و وحشتآور را و ویرانگرى
شهرها و ساکنان آن را براى حفظ پدیدهاى از پدیدههاى خود که اجتماع مدنى است جائز مىدانند
ولى قتل ی

نفر را براى حفظ حیات خود جائز نمىشمارد؟ با اینکه بر حسب فر

 ،این

اجتماعى که پدیده طبع آدمى است ،اجتماعى است مدنى .و نیز چه شده است که آنها کشتن کسى
را که یصمی کشتن او را گرفته است ،با اینکه هنوز نکشته ،جائز مىداند ولى قصار که کشتن او
ب د از اریکاب قتل است ،جائز نمیداند؟ و نیز چه شده است که طبی ت انسانى که حک میکند و
قال َذ ارية َشًّر يَتَرهخ= هر کس به سنگینى ذرهاى عمل
قال َذ ارية َْْي يَتَرهخَ ،و َمن يَتع َمل ُمث َ
میگوید« :فَ َمن يَتع َمل ُمث َ
خیر کند آن را مىبیند و هر کس به سنگینى ذرهاى شر مریکب شود آن را مىبیند( ».زلزله)3-7 ،
هر چند کالم قرآن است ولى زبان طبی ت آدمى است و خالصه براى هر عملى عکس ال مل قائل
است ،و این عکس ال مل را در قوانینى که ج ل میکند ،رعایت میکند .لکن کشتن قایل را ظل و
نقض حک خویش میداند.
عالمه بیان میدارد ملل متمدّن دنیا که به حک قصار اعترا

کردهاند ،نه براى این است که

این حک نقصى دارد ،بلکه براى این است که آنها احترامى و شرافتى براى دین قائل نیستند ،و اگر
براى دین حداقل شرافت و یا وزنى م ادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند یا چه رسد به
باالیر از آن هر آینه در مسئله قصار همین حک را میکردند .لکن اسالم دینى است که براى دنیا
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و همیشه یشریع شده نه براى قومى خار و امتى م ین ،اما کشورهای مدرن دنیا اعتراضى که به
حک قصار اسالم کردهاند از این رو بوده است که خیال کردهاند افراد جام ه کامال یربیت
شدهاند و حکومتهایشان بهترین حکومت است ،و استدالل کردهاند به آمارگیرىهایشان که
نشانداده است در اثر یربیت موجود ،ملت خود بهخود از کشتار و فجایع متنفرند و هی قتلى و
جنایتى در آنها ایفاق نمىافتد ،مگر بندرت لذا ملت براى آن قتل نادر ،به مجازات کمتر از قتل
راضى است ،لکن در صوریى که این خیال و فر

صحیح باشد اسالم ه در قصار ،کشتن را

حتمى و مت ین ندانسته است ،بلکه ولی مقتول را مخیر کرده است بین اینکه قصار کند یا عفو.
بنابراین چه مان ى دارد حک قصار در جاى خود و به قوت خود باقى بماند ،ولى مردم متمدن،
طرف دیگر یخییر را انتخاب کنند و جانى را عفو نمایند .ه چنان که آیه قصار ه خودش به
این م نا اشاره دارد ،و مىفرماید :هر جنایتکار قایل که برادر صاحب خونش او را عفو کرد و به
گرفتن خون بها رضایت داد ،در دادن خون بها امروز و فردا نکند و احسان او را یالفى نماید ،و
این لسان قرآن ،خود لسان یربیت است و مىخواهد به صاحب خون(ولی مقتول) بفرماید :در عفو
لذیى است که در انتقام نیست .بنابراین اگر یربیت مردم ،سبب شود که همهی افراد جام ه عفو
کردن را ارزش و جزء افتخارات محسوب کنند ،هرگز عفو را رها نمىکنند و دست به انتقام
نمیزنند.
وی بیان میدارد نکته حائز اهمیت این است که مگر دنیا همیشه و همه جایش را این گونه
اجتماعات متمدن یشکیل دادهاند؟ نه بلکه براى همیشه در دنیا امتهایى دیگری هستند ،که درك
انسانى و اجتماعیشان به این حد نرسیده است و الجرم در چنین اجتماعایی مسئله صورت
دیگرى بهخود مىگیرد ،لذا در چنین جوام ى حک عفو به ینهایى و نبودن حک قصار ،فاج ه
بار میشود .شاهد مثال اینکه همین اآلن به چش خود مىبینی  ،جنایتکاران کمترین یرسى از
حبس و اعمال شاقه ندارند و هی اندرزگو و واعظى نمییواند آنها را از جنایتکارى باز بدارد،
براى اینگونه مردم ،زندان جاى راحتیرى است ،حتى وجدانشان ه در زندان آسودهیر است و
زندگى در زندان برایشان شرافتمندانهیر از زندگى بیرون از زندان است که ی

زندگى پست و

شقاوت بارى است ،و به همین جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه ننگى و نه از اعمال شاقهاش
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مىیرسند ،لذا بسیار روشن است در جوام ى که به آن پایه از اریقاء نرسیدهاند و حک قصار ه
در جوام شان اجراء نمىشود ،روز بروز آمار فجایع باالیر میرود ،پس نتیجه مىگیری که حک
قصار حکمى است عمومى ،که ه شامل ملل پیشرفته و مدرن میشود ،و ه شامل سایر ملتها.
لذا اگر ملتى به آن حد از اریقاء رسید ،و بهنحوى یربیت شد که از عفو لذت ببرد ،اسالم هرگز به
او نمىگوید چرا از قایل پدرت گذشتى؟ چون اسالم ه او را یشویق به عفو کرده و اگر ملتى ه
چنان راه انحطاو را پیش گرفت و خواست یا ن متهاى خدا را با کفران جواب بگوید ،قصار
براى او حکمى است حیایى ،در عین اینکه در آنجا نیز عفو به قوت خود باقى است .وی بیان
میکند :هرچند رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضاء مىکند قایل اعدام نشود ،لکن هر رأفت و
رحمتى پسندیده و صالح نیست و هر یرحمى فضیلت شمرده نمىشود ،چون بکار بردن رأفت و
رحمت ،در مورد جانى قسى القلب( ،که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است) ،و نیز یرح
بر نافرمانبر متخلف و قانونشکن که بر جان و مال و عر

مردم یجاوز میکند ،ستمکارى بر افراد

صالح است و اگر بخواهی بطور مطلق و بدون هی مالحظه و قید و شرطى ،رحمت را بکار
ببندی  ،اختالل نظام الزم مىآید و انسانیت در پریگاه هالکت قرار گرفته و فضائل انسانى یباه
مىشود .وی در پاسخ به این شبهه که جنایت قتل ،خود از مر

هاى روانى است که باید مبتالى

به آن را بسترى کرد و یحت درمان قرار داد ،و این خود براى جنایتکاران عذرى است موجه،
میگوید :همین حرف باعث میشود قتل و جنایت و فحشاء روز بروز بیشتر شود و جام ه
انسانیت را یهدید کند ،براى اینکه هر جنایتکارى که از قتل و فساد لذت مىبرد ،لذا وقتى فکر کند
که این جنایت ،خود ی

مر

عقلى و روحى است ،و او در جنایتکاریش م ذور است و این

حکومتها هستند که باید اینگونه افراد را با ی

دنیا رأفت و دلسوزى یحت درمان قرار دهند و از

سوى دیگر حکومتها ه به همین م نا م تقد باشند ،باعث خواهد شد که جنایتکاران هر روز
یکى را به قتل رسانند ،بنابراین م لوم است که چه فاج هاى رخ خواهد

داد.

در ادامه ایشان در پاسخ به اینکه بشریت باید از وجود مجرمین استفاده کند و به اعمال شاقه و
اجبارى وادار سازد و براى اینکه در اجتماع حضور نداشته باشند و جنایات خود را یکرار نکنند،
آنها را حبس کنند ،میفرمایند :این جوامع اگر راست میگویند ،و در گفته خود متکى به حقیقت
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هستند ،پس چرا در موارد اعدام قانونى که در یمامى قوانین رائج امروز هست ،به آن حک
نمىکنند و حک اعدام را اجرا میکنند؟ ،بنابراین م لوم مىشود در موارد اعدام ،حک اعدام را
مه یر از زنده ماندن و کار کردن محکوم یشخیص میدهند .لذا از نظر عالمه این جوامع فقو در
برخی از موارد که مناف شان در خطر نباشد ،ادعای احقاق حقوق بشر در دنیا را دارند و در صدد
مخالفت با احکام الهی هستند و آنجا که حقوق و قوانینشان در خطر میافتد نهینها حک به
قصار نمیکنند بلکه حک را نیز اجرا میکنند( .طباطبائی ،4371 ،ج ،4ر)441-444
لذا می یوان گفت یشریع حک قصار اگر ینها راه برای به حداقل رساندن جلرم قتلل و سلایر
جرای علیه یمامیت جسمانی نیست ،قط ا بهترین و حکیمانهیرین راه برای این منظور اسلت .چلرا
که اگر خواسته باشی کسی را از قتل دیگری منصرف کنی  ،اطمینان یرین راه آن ،یهدید نملودن او
به مقابله به مثل است و الّا هر مجازات دیگری ممکن اسلت بلرای او قابلل قبلول باشلد و او را از
قصد خود منصرف نکند .بنابراین بدون ش

مه یرین کارکرد قانون قصار ،حفظ حیات انسانها

و محفوظ ماندن خون آنها است چرا که باوجود قانون قصار ،کسی به خود اجازه کشتن دیگری
را نمیدهد و طب ا وقتی انسان از کشتن دیگری منصرف شد ،ه خون انسانهلای دیگلر محفلوظ
میماند و ه خون این شخص از مجازات قصار مصون میماند و خونش ریختله نخواهلد شلد.
لذا با یوجه به ارزش حیات از دیدگاه اسالم ،مییوان فلسفه قصار را از دیدگاه اسالم بله خلوبی
درك کرد و در نتیجه مییوان با اطمینان و صراحت هدف و فلسفه قصار را همچنان که خداونلد
باری ی الی ذکر کرده است در آیه"لَ خکم ُا ل ُقِّا ُ َِ اة" «حیات» م رفی کرد.
لکن اگر امروزه در جوام ی که مدعی اجرای احکام اسالم است ،شاهد انحطاو و عدم یوانلایی
در پاسخ گویی به نیازهای جام ه هستی  ،به خاطر عدم یوانایی احکام اسالم در اداره جوامع نیست
بلکه به خاطر عدم یوجه این حکومتها به حقیقت و باطن احکام اسالم است که سلبب جملود و
انحطاو این جوامع شده است .لذا برای اجرای احکام الهی در جوامع ،صرف اجرای احکام اسلالم
بدون یو جه به فلسفه احکام امری است مضر که فقو سبب دین گریزی مردم و بله حاشلیه رفلتن
دین در جوامع میشود .بنابراین الزم است فلسفه احکامی همچون قصار در جوامع یبین شود یلا
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این حک الهی بر اساس نیاز جوامع و فلسفهای که خداوند بلاری ی لالی بلرای یشلری ش در نظلر
گرفته است ،در جام ه اجرا شود.
نتیجه
از منظر عالمه طباطبائی حک قصار همچنان که خداوند فرموده است ،برای بشریت مایه حیلات
است .چرا که باوجود قانون قصار ،کسی به خود اجازه کشتن دیگری را نمیدهد و طب لا وقتلی
انسان از کشتن دیگری منصرف شد ،ه خون انسانهای دیگر محفوظ میمانلد و هل خلون ایلن
شخص از مجازات قصار مصون میماند و خونش ریختله نخواهلد شلد .از منظلر ایشلان قلانون
اسالم ،در یمامى دنیا چیزى را که بهاى انسان شود و میزانى که با آن میزان بتوان انسان را سلنجید،
سراغ نمیدهد مگر ی
اجتماع انسانى و وزن ی

چیز ،آنه ایمان به خلدا و دیلن یوحیلد اسلت ،و بلر ایلن حسلاب وزن
انسان موحد ،نزد او برابر است و چون چنین است حک اجتماع و فلرد

نزد او یکسان مىباشد ،پس اگر کسى مؤمن موحدى را بکشد ،در اسالم با کسى که همله ملردم را
بکشد یکسان است.
لکن آنچه که اهمیّت دارد آن است که دین اسالم کشتن را حتمى و مت ین ندانسته است ،بلکه
ولی مقتول را مخیر کرده است بین اینکه قصار کند یا عفو .بنابراین چه مان ى دارد که حک
قصار در جاى خود و به قوت خود باقى بماند ،ولى مردم متمدن ،طرف دیگر یخییر را انتخاب
کنند و جانى را عفو نمایند .ه چنان که آیه قصار ه خودش به این م نا اشاره دارد .بنابراین از
منظر عالمه حک قصار حکمى است عمومى ،که ه شامل ملل پیشرفته و مدرن میشود ،و ه
شامل سایر ملتها لذا اگر یربیت مردم ،سبب شود که همهی افراد جام ه عفو کردن را ارزش و جزء
افتخارات محسوب کنند ،هرگز عفو را رها نمىکنند و دست به انتقام نمیزنند لکن اگر ملتى ه
چنان راه انحطاو را پیش گرفت و خواست یا ن متهاى خدا را با کفران جواب بگوید ،قصار
براى او حکمى است حیایى ،در عین اینکه در آنجا نیز عفو به قوت خود باقى است .بنابراین از
منظر عالمه طباطبائی(ره) حکمت و فلسفه حک قصار همچنان که خداوند باری ی الی در
آیه"لَ خکم ُا ل ُقِّا ُ َِ اة" ذکر کرده است« ،حیات بشری» است.

واکاوی فلسفه قصاص با تکیه بر تفسیر المیزان75 .....................................................................................................
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