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با در نظر گرفتن تحوالت گوناگوني كه پياپي در » قوانين اجتماعي اسالم«بحث و كنكاش دربارة 
دانيم كه فقه گرانبار اسالمي مي. اي برخوردار استدهد براي مسلمانان از اهميت ويژهدنيا رخ مي

اين فقه .  پرداخته استـهر دو ـ  انسان اجتماعيِ و فردياي از أديان به حقوق برخالف تعليم پاره
اش آراء همة فقهاي صاحبنظر و همة مذاهب مشهور اسالمي را در بر ارزشمند كه در صورت گسترده

گيرد، آن اندازه تجربه دارد كه در كشاكش حوادث و مستحدثات امور، همچنان به اظهار نظر پردازد مي
���� ��گشايي همچون قاعدة  ويژه كه قواعد گرهبه. و راه رفع مشكالت اجتماعي را نشان دهد �  	


��� � 	 ��� � 	 ���� 	 ����� ��� �� ��� ���� و دهها قاعدة مشكل زداي ديگر در اسالم تشريع �
اين فقه فراگير، درطول . داردسازد و آن را پويا و زنده نگاه ميشده كه فقه را از تحجر و جمود دور مي

 و عصر خلفاي راشديندر تمام دورة . ا به آزمون رفته و سربلند بيرون آمده استچهارده قرن باره
ها را اداره نموده و به مشكالت عمومي پاسخ همه وسعت متصرّفاتشان، سرزمين با آنعباسيان و اُمويان

رافيايي  همچنان كارايي خود را نشان داده و اقوامي را كه به لحاظ محيط جغعثمانيدر دورة . داده است
بخش مهم و . اند، نظم و سامان بخشيده استو رويدادهاي تاريخي و عادات اجتماعي متفاوت بوده

 از فقه اسالمي برگرفته شد و امروز نيز انقالب مشروطيتچشمگيري از حقوق مدني ايران پس از 
 مطالعه در يك تواند حلّ و رفع كند مشروط برآنكه بهمشكالت حقوقي ما را همين فقه پر سابقه مي

 عدالت گستر قرآنمذهب بسنده نكنيم و آراء همة فرَقِ اسالمي را بسنجيم و هر كدام را كه به پيام 
را در استنباط احكام » انديشي آزاد«البتّه براي دستيابي بدين هدف بايد تا راه . نزديكتر يافتيم، بپذيريم

ي ترك گوييم و آراء خشن و ناصوابي را كه پيش گيريم و نگرش تك بعدي و تعصب و تقليد را به كلّ
است كه اسالم شناس روزگار ما با مهم آن . سازد به ميان نياوريم اسالم نميمالطفت و تساهلبا روح 

رعايت آنچه گذشت، در عين حفظ مباني و عدم مخالفت با نصوص قطعي و با بهره گيري از قواعد 
و نفي كند و راه ترقّي جامعة مسلمين را بنمايد، نه آنكه ساز فقهي، موانع پيشرفت را شناسايي چاره

به انكار مسلّمات دين و » عقل گرايي محض«تحت تأثير هجوم افكار غربي قرار گيرد و به دستاويز 
نگرش !  قوانين اجتماعي اسالم را به ميان آوردنسخنصوص قرآن كريم پردازد و سرانجام، فرضية خام 

دهد البتّه با آنكس كه  تكيه زده و به نام اسالم فتوي ميفقاهتارد بر مسند و داوري كسي كه ادعا د
رود كه به بهانة نيست، يكسان نخواهد بود بنابراين هرگز از او انتظار نمي» وحي و نبوت«پايبند به 

از چنين !   با فالن حكم اسالمي سازگاري ندارد، به نسخ احكام شريعت فتوي دهدعرف امروزاينكه 
دانستيد  ميكافي را در شناخت حقايق نظري و احكام عملي عقل يا عرفي بايد پرسيد شما اگر كس
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ايد چگونه به  را بپذيريد؟  و اكنون كه پذيراي وحي شدهو نبوت وحياساساً چه لزومي داشت كه 
  !ريد؟ شمامنسوخسازد، دهيد دستاورد نبوت را به بهانة اينكه با عرف يا عقلتان نميخود حقّ مي

 را )عليهم السالم(أنبياء كسي كه در حركت فرد و جامعه به سوي كمال، پيروي از : به عبارت ديگر
پس ديگر چه جاي . داند نميكافيشمارد، ناگزير عقل و عرف را در پيمودن راه كمال برخود الزم مي

  !ماند و چرا بايد از نسخ قوانين دين دم زند؟براي وي باقي مي» وحي گريزي«
   درون«يا كالمي مشكل دارند بلكه از منظر » برون ديني«اين دسته نه تنها از ديدگاه 

  : به عنوان نمونـه. هاي سنگيني روبرو هستندو نصوص شرعي نيز با دشواري»  ديني
  : فرمايدقرآن كريم در وصف خود مي

»āω Ïµ‹ Ï? ù'tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# .ÏΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ� ù= yz.« )41 = ّلَت42/فُص(   
  » .يابدبدان راه نمي) در آينده(باطل از فراروي قرآن و از پشت سرش «: يعني

اند زيرا كه اجراي آنها را در اين روزگار ولي آنان حكم إبطال قوانين اجتماعي قرآن را صادر كرده
ة حقوق بشر، ناسخ احكام ايشان در حقيقت ادعا دارند كه مقرّرات تاز!  پندارندنادرست و زيانبار مي

با آنكه نسخ احكام دين !  اجتماعي در كتاب خدا است و بايد آنها را به قوانين مترقّي امروز تبديل كرد
هم نبوده است، چه رسد به تدوين كنندگان ) ص (پيامبر گرامي اسالمو تبديل آنها حتّي در اختيار 

  :خوانيمچنانكه در نص صريح قرآن مي!  حقوق بشر

»ö≅ è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& … ã&s!Ïd‰ t/ é& ÏΒ Ç› !$s) ù= Ï? û Å¤ø� tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) $tΒ # yrθãƒ �†n< Î) .« )10 = يعني) 15يونس :
-شود چيزي را پيروي نميبگو مرا نسزد كه قرآن را از پيش خود تبديل كنم؛ جز آنچه به من وحي مي«

خوانند در حالي كه انان را به پذيرش قوانين غيراسالمي فرا ميآنان به نام اسالم و اجتهاد، مسلم»  .كنم
  :فرمايدخداوند سبحانه وتعالي هيچكس را در قانونگذاري شريك خود نكرده است و مي

 ﴿Ÿωuρ Û‚ Î� ô³ ç„ ’ Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm # Y‰ymr&﴾ )18 = 26/الكَهف(   
يدار نداشتند چند حكم اگر در صدر اسالم كه مردم هنوز آمادگي كافي براي دريافت قوانين پا

موقّت نازل شد تا جامعة اسالمي را مهياي احكام پايدار سازد و سپس نسخ گرديد، اين كار در شأن 
خداوند بود و بس و ادعاي اينكه ما نيز حقّ داريم احكام اسالم را نسخ كنيم و مقرّرات تازه را 

دهد و  كريم آن را به مشركان نسبت مياست كه قرآن» شركت در تشريع«ادعاي ! جايگزين آنها سازيم
  :فرمايدمي
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 ﴿÷Π r& óΟ ßγs9 (# àσ‾≈ Ÿ2u� à° (#θãã u�Ÿ° Ο ßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝ s9 .βsŒ ù' tƒ ÏµÎ/ ª!$#آيا «:  يعني)21/الشُّوري = 42( ﴾!؟
  » !سازند؟ايشان شريكاني دارند كه بدون اجازة خداوند، براي آنان قوانين ديني مي

 نه آنكه آنها بفهمند به درستيجتهدان بايد معطوف بر آن باشد كه احكام شريعت را  تمام تالش م
اگر قرار باشد كه اهل اجتهاد، حكمي از احكام خدا را تغيير دهند بايد تا آن !  را نسخ و ابطال كنند

كا دگرگوني در پرتو قواعد و ضوابطي صورت پذيرد كه خود دين نشان داده است نه عرف اروپا و امري
  !و توابع آن دو

، تند و سخت آمده و بدين بهانه، بحث عرف عمومي نوگرايان برخي از احكام اجتماعي كه به نظر 
اند، با شرائطي همراه شده است كه رعايت آنها، چهرة احكام مزبور را را مطرح ساخته!  و سيرة عقالء

جيد در سورة نور صد تازيانه مقرّر كه به نص قرآن م» كيفر زنا«مثالً . دهدبه شكل ديگري نشان مي
شده، مشروط به گواهي چهار مرد عادل است كه جزئيات امر را مشاهده كرده باشند؛ و البتّه افراد عادل 

نگرند تا پردازند و به عمل زناكاران با دقّت نميو متدين به تجسس از احوال خصوصي اشخاص نمي
كند مگر آنكه عامل زيرا اين كار، عدالت را از ايشان سلب مي!  بتوانند از حقيقت واقعه دقيقاً خبر دهند

فحشاء، خود از كار ناپسندش پشيمان شود و بدين امر اعتراف نمايد كه در اين صورت نخستين 
. كردند روي گرداندن از مجرم بوده است و به اعتراف وي چندان توجه نمي)ص( رسول خداواكنش 

  :نمود رسماً و آشكارا اعالم مي���� علياميرمؤمنان 
 !"# $	% �&� '��� ()��* +�#��,# -./ 01� ��23 45 ��6� 78�,�� (9:5 ��; � � ; ; ;� � �� � � � � <� � � � � � �� � ; ; ; ; ;� � ;  !  ?'?�� �* @��A*5; ; ;� � �

BC# '�&� �?��:D E� 7)*5 ;F# G� 	 '6�� �� �* '?��?, ;F# �*< � � �� ; ; ;� � �� � � � � � � �� � � �HI )نَ الكافيالفر188 ص،7 ج،وع م (  

ها را مرتكب شود چقدر قبيح است براي مردي از شما مسلمانان كه برخي از اين زشتكاري«: يعني
كند؟  به خدا سوگند چرا در خانة خود توبه نمي! سپس خود را در حضور مردم مفتضح و رسوا سازد

  ».ت كه من بر او حدي را اجراء كنماگر او ميان خودش و خدا توبه نمايد، اين كار بهتر از آن اس
شود كه عمدة    ديگرِ اقسام فحشاء را نيز بايد به همين قياس گرفت و از اينجا به خوبي فهميده   مي

غرض شارع از وضع كيفر براي اين امور آن بوده است كه مردم آشكارا مرتكب زشتكاري نشوند 
بتّه فحشاء پنهان را نيز شارع اسالم از طريق و ال!) چنانكه امروز در مغرب زمين معمول شده است(

همانگونه كه از سورة شريفة (خواهد چاره كند تشويق به ازدواج و تقويت ايمان و تهذيب نفوس مي
  ! نه از راه تجسس در احوال خصوصي مردم براي اقامة حد و تعزير) شود نور در قرآن مجيد استفاده مي
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رآن كريم آمده است و به نظر نوگرايان، حكمي تند و سخت  همچنين از جمله احكامي كه در ق
اين حكم نيز اگر به همراه شرائط ويژه اش در نظر گرفته شود، با . است» قطع دست دزد«جلوه نموده 

-سخن به ميان مي» سارق« از سورة مائده در قرآن كريم از كيفر 38آية . شودچهرة ديگري جلوه گر مي

�� JK:5  : فرمود �امير مؤمنان علي .  تفاوت دارداختالس كنندهو ) يب برج (طرّارآورد و سارق با  �
�LB,# �*� M ;N6&1"# � ; �O�&P# �/ 	 Q � �� ; �O 	 Q �-R�# �6�,� �� M M� ;HI )نَ الكافيمن در دزدي «:  يعني)225 ص،7 ج،الفُروع م

همچنين »  .عزير خواهم كردعلني ـ كه همان اختالس باشد ـ دست كسي را قطع نمي كنم ولي او را ت
 :JK : آمده#�K,# �&� S�,T � �� ; � < � �H Iر قطع نمي«: يعنيلَي «و نيز » .شوددست جيب بع لَيس �&� � 	 �8U#� � � ; ;

JK: V�),#T ; <H I)ُحضن اليالفَقيـم كارگر و ميهمان اگر دزدي كنند، دستشان قطع «:  يعنـي)65 ص ،4 ج،هـرُه
يا پناهگاه مطمئن و » حرز«سارق كسي است كه از . نيستند» سارق«راد شرعاً مصداق اين اف» .گرددنمي

اند تا اگر با صاحب مال يا محافظي روبرو شوند، به گونه جنايتكاران معموالً آمادهاين. دزدي كندمأمن 
و گاهي قتل اي كه بتوانند او را دفع كنند و از دستش بگريزند، از اين رو مهياي زخم زدن هر وسيله

پس خطر آنها تنها از ناحية ربودن اموال مردم نيست بلكه به لحاظ جاني و . هستند و غالباً مسلّح اند
شارع مقدس اسالم به خاطر آسيب بزرگ مادي و معنوي كه . گاهي ناموسي نيز براي ديگران خطرناكند

رط عنايت به امنيت مردم و دفاع از رسانند دربارة آنها سختگيري فرموده و از ف اين دسته به جامعه مي
أما به حكم رحمت و رأفتي كه دارد، همين افراد . ايشان، دستور داده تا دست چنين سارقاني قطع شود

 اگر دستگير شوند چنانچه پيش از رسيدن به قاضي، توبه كنند و حاضر شوند اموال مسروقه را مسترد
 39از آية ) امام اهل سنّت (شافعيهد شد همان طور كه دارند، باز حكم قطع از ايشان برداشته خوا

، ص 1تفسير كشّاف زمخشري، ج(سورة مائده كه در پي حد سارق آمده حكم مذكور را استنباط كرده است 

� .W# #XD	 W# B:. #"?�� 	  :  دربارة سارق فرمود� علي و در اخبار اماميه نيز آمده كه اميرمؤمنان )632 � �� � �� � � �;

 �/� �B1� 
�Y Z [�9,# �*� � �� � � ; ;,JK],# '�&� S�, � � �� ; � �HI )چون سارق دستگير «:  يعني)224 ص،7 ج،الفُروع من الكافي
-كه كاال را دزديده ولي هنوز از خانه بيرون نرفته است در آن صورت دستش قطع نميشود درحالي

رهاي اروپايي و پس در واقع كساني مشمول اين حكم خواهند شد كه همچون گانگست»  .شود
 اع و خونريز و خطرناك باشند، نه بيچاره اي كه از فرط فقر و گرسنگي، مقداري موادامريكايي، طم

`�:JK *� _^� : آمده كه �و لذا در روايت نبوي ! غذايي دزديده است � � �; �I )231 ص،7 ج،الفُروع من الكافي( 

4 �5�#"G6�a  :  در آثار آمده كهو باز» .شودبراي دزديِ ميوه، دست كسي قطع نمي«يعني �b� ; ; � � ����� JK]3� � � �
��c"# d�35 �* e��,#� ; � �; � ;OHI )كم قطع � علي«:  يعني)231، ص7الفُروع من الكافي، جدر روزگار گرسنگي، ح 



www.tabatabaie.net  ٦

بنابراين معلوم نيست دلسوزي نوگرايان، براي كيست؟  و چرا به جاي آنكه »  .نمودرا اجرا نمي
باك و گانگستر طماع كه براي عياشي خود، چشم به ظلوم باشند براي مشتي سارق بيغمخوار مردم م

زنند و به نسخ قانون كنند و از حقوق بشر دم مياند، غمخواري ميمال و جان و ناموس ديگران دوخته
  !دهند؟إلهي فتوي مي

انين مزبور را قلباً جا مردم قوه، قوانين كيفري اسالم براي محيطي وضع شده كه در آن به عالو
پذيرفته باشند و كسي ادعا ندارد كه اينك آن احكام را مثالً در اروپا و امريكا بايد به مرحلة 

��d�]3  :  فرمود� علي!  اجراءگذاشت تا نوگرايان غيرت به خرج دهند و به ايراد و اعتراض پردازند �
	B1,# f2� B� B�5 �&�M � � � �� g; ; `HI )ي «:  يعني)218 ص،7ي، جالفُروع من الكافبر هيچكس در سرزمين دشمن حد

چنانكه امروز در (آيا تنها محبوس ساختن اين جنايتكاران : در عين حال بايد پرسيد»  .نبايد اجراء شود
كند؟ آيا اين افراد پس از بيرون آمدن از امنيت جامعه راتضمين مي) كشورهاي غربي معمول است

ها و جنايت تر براي دزدياند، آمادهبند خود آموختهاي كه از دزدان هماي تازههزندان با توجه به تجربه
انديشي كنيم و به بهانة عرف تازه يا حقوق بشر، احكام حكمت شوند؟ آيا ما بايد سادههاي بزرگترنمي

ßÏΒ«و به دنبال تز آميز خدا را ترك نماييم  ÷σçΡ <Ù÷èt7 Î/ ã� à� ò6 tΡ uρ <Ù÷èt7 Î/«خداوند در كتاب  آيا؟ برويم 
  : استارجمندش نفرموده

 ﴿tβθãΨ ÏΒ ÷σ çG sùr& ÇÙ÷èt7 Î/ É=≈tG Å3ø9 $# šχρã� à� õ3s?uρ <Ù÷èt7 Î/؟ $yϑ sù â!# t“ y_ tΒ ã≅ yèø� tƒ š�Ï9≡sŒ öΝà6Ψ ÏΒ āωÎ) Ó“ ÷“ Åz ’ Îû 

Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( tΠ öθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# tβρ–Š t� ãƒ #’ n< Î) Ïd‰ x© r& É>#x‹ yèø9 $# 3 $tΒ uρ ª! $# @≅ Ï�≈tóÎ/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès?﴾ )2 = قَرَه85 /الب(   
كنيد؟  پس كيفر كسي از آيا بخشي از كتاب آسماني را باور داريد و بخش ديگر را انكار مي«: يعني

شما كه چنين كند جز خواري در زندگي دنيا چيزي نخواهدبود، و روز رستاخيز آنان را به سخت ترين 
  » .كنيد غافل نيستاز آنچه ميبرند؛ و خدا عذاب بازمي

اگر توفيق رفيق شد در مقالة بعد، اعتراضات ديگر نوگرايان را دربارة قوانين اجتماعي اسالم، تعقيب 
  . خواهيم كرد
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