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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العالمني و الصالة و السالم يلع خري خلقه و امني وحيه ايب القاسم حممد
و يلع اهل بيته الطيبني الطاهرين المعصومني المنتخبني المنتجبني

چراییِ طرح بحث
حکیم عالمه آيـة اهلل سید محمد جواد موسوی غروی معتقد است فهم نادرست بعضی از مفسران و فقهاء ،از برخی
آیات قرآن کریم ،موجب وهن کالم الهی و افتراء به آیات کتاب و تکذیب آنها گشته است .ازینرو ،همانگونه که خدای
عزّ و جلّ خود دعوت فرموده ،باید در آیات قرآن تعقل نمود و به فهمی دقیق و درکی صحیح نائل آمد ،تا در نتیجه
از ذات باری تعالی و کتاب او رفع انتساب افتراء و کذب گردد ،و هدف بعثت رسول ،که تزکیة اخالقی مردم و تعلیم
کتاب و حکمت به ایشان است ،به نحو احسن انجام پذیرد ،و هدایت آنها به عرصة عمل صالح به خوبی محقق شود.
آنچه را که انبیاء از طرف خدا مأمور به ابالغ آن شدهاند ،تبیین راههای تأمین نیازهای فطری ،مادی و معنوی
بشر ،در چهارچوب ایمان به خدا ،آخرت و عمل صالح ،بوده است .همة پیامبران الهی معترفند که رسوالن رحمتند،
و جهت گسترانیدن آن بر عرصة حیات بشر مأموریت یافتهاند ،و همگی کراراً بر این حقیقت پای فشردهاند که نه
برای مزد گرفتن آمدهاند و نه برای سلطهگری و حکومت .بلکه قصد آنها رها ساختن بشر از یوغ جهل و ستم و بیداد،
و اقامة رحمت ،آزادی و عدل و داد است1:
یکی از آیات اشکالگیر ،که از دیرباز مورد سؤال بوده ،و امروز نیز مدافعان حقوق بشر و اندیشمندان محقق ،و
قائالن به تاریخی بودن ،و یا عصری کردن ،و نیز مخالفان کتاب مجید ،آن را مغایر با حقوق و اخالق انسانی میدانند،
آیة  38سورة مائده میباشد ،که میفرماید:
َْ
َُ َ ْ
ُ
َوالسـارِق َوالسـارِقة فـاق َطع ُـوا أي ْـدِي َـ ُه َما
َ َ ا
َ
َ
جـ َزاء ب ِ َمـا ك َسبَـا نكـاًل مِـ َن اهلل ِ
َ ُ
اهلل َعـزيـ ٌز َ
حكِيـ ٌم
و
ِ

و مرد دزد و زن دزد را پس ببرید دستان آن دو را
2
به سزای آنچه که آن دو کردهاند (و این) بازتابی از عمل است از سوی خدا
و خداوند است عزیزی حکیم

مسلماً اجراء حکم مذکور در این آیه  ،به شکلی که در بعضی از حکومتهای اسالمی صورت پذیرفته ،با حقوقی
که برای انسان ،به ما هو انسان ،بدون در نظر گرفتن دین و اعتقاد او تعریف شده است ،مغایرت دارد.
ما اگر قرآن را عیناً کالم خدا بدانیم و بناءبراین خالی از هر گونه اشتباه و نقصانی ،و در کمال دقت و معرفت3،
َ ُ
يز َ
حك ٌ
اهلل َعز ٌ
ِيم» ،ما را بر آن میدارد که صدور چنین حکمی را از جانب حضرت
عبارت پایانی آیه که میفرماید« :و
ِ
باری حتماً هم از سرِ عزت بدانیم و هم از منبع حکمت .و از آنجایی که «عزت» ،استحکام در عمل و مَناعتی4است
که جامعه بر اساس اخالق و رفتار حَسَن دارد ،پس آنچه برآمده از زور و متکی به قوای نظامی است ،لزوماً و در اساس
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يل يَأ ُم ُرهم بِال َمع ُر ِ
وف َوين َهاه ْم ع ِن ال ُمنكرِ َويحِل ل ُه ُم الطيِبَاتِ
 : 1اعراف« :157اَّلِين يتبِعون الرسول انل ِِب األ ِّم اَّلِي َيِدونه مكتوبا عِندهم ِِف اتلوراة ِ و ِ
اإلْنِ ِ
َ ْ ََ
َ
َ
َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ
ض ُع َعنْ ُه ْم إ ْ َ
ْص ُه ْم َواألغالل ال ِِت َكنَ ْت َعليْهِ ْم»« ،کسانی که پیروی میکنند فرستادة پیامآور درس ناخواندهیی
ويح ِرم عليهِم اْلبآئِث وي
ِ

را که مییابند او را نوشته شده نزد خود در تورات و انجیل ،دستور میدهد ایشان را به معروف ،و باز میداردشان از منکر،
و حالل میسازد مر ایشان پاکیزهها را ،و حرام میسازد بر ایشان ناپاکیها را ،و فرو مینهد از ایشان گرانباریشان را ،و
غلهایی که بوده است بر ایشان».
« : 2نکال» عذابی است که عین اعمال انسان به خودش برگردد ،مثل زمانی که توپ را به دیوار میزنید و به سویتان برمیگردد
یا فوّاره که باال میرود و سرنگون میشود ،یا بازتاب صدا در کوه« .نکول» یعنی بازگشت همان چیزی که رفته است .پس
مراد این است که اعمال انسان عیناً به خودش بر میگردد.
 : 3آیات عدیده بر این معنا تأکید دارند :حاقه  40تا  ،48تکویر  17تا  ،25مؤمنون  66تا  ،71طارق  11تا  14و  . ...برای رسول
خدا (ص) نیز ـ به بیان قرآن ـ وظیفهیی جز ابالغ این کالم تعیین نشده است :آلعمران  ،20مائده  92و  ،99نحل  35و ،82
نور  ،54عنکبوت  ،18تغابن .12
 : 4مناعت؛ صفت بازدارنگی است هم در اندیشه و هم در عمل که انسان را از تفکر به زشتیها و عمل به آنها باز میدارد.
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و عمل ،عزت نیست!1همچنین «حکمت» ،علم محکم و درست و خدشهناپذیر است2،و «حکیم» کسی است که
گفتار و کردارش برآمده از چنین علمی باشد .یعنی در سخن او خدشهیی نباشد ،و به اتقان و استحکام ،سخن بگوید
و عمل کند .بناءبراین ،قول و فعل خداوند عزیز حکیم ،که بر اساس عزتی مبتنی بر حکمت است ،نباید و نشاید که
با حقوق ذاتی انسان مغایرت و منافاتی داشته باشد .بلکه تصدیق کننده و تأمین کنندة آن است .پس اگر فهم و
بیان رایج از آیه ،مغایر و مخالف با حقوق ذاتی انسان است ،و خردمندانه و حکیمانه و از سرِ عزت نمینمایاند ،حق
ُ
این است که با تمسک به اصلی که امیرالمؤمنین علیه السالم در خطبة  18نهج البالغه بناء نهاده که« :أَن الْكِتَ َ
اب يُ َصدِق
َب ْع ُض ُه َب ْعضا»« ،همانا بعضی از کتاب بعضی دیگر را تصدیق (و تفسیر) میکند»3،کوشش نماییم با استناد به آیات
دیگر ،مراد خداوند از بیان این حکم در آیة مذکور را دریابیم.
آية اهلل غروی میگوید« :دست» به معنای قدرت است ،و «بریدن» کوتاه کردن دست است از قدرت .تبیین این
نظر در پی خواهد آمد.

مبانی بحث
مراد از بریدن دست  ،سلب قدرت از دزد است
آن»4مطرح

این آیه در کتاب «حجیت ظنّ فقیه و کاربرد آن در فقه» ذیل عنوان «اجمال در آیة سرقت و بیان
شده است .در آنجا این معنا را آوردهاند که هم لفظ «ید» و هم لفظ «قطع» در آیة مذکور مجمل است ،و مجمل
نمیتواند حکمی باشد که به تفصیل اجراء شود5.
لفظ «ید» را در آیه از این جهت مجمل میدانیم ،که وقتی میگوید؛ «دست یا دستان» ،معلوم نیست آیا مراد
گوینده ،انگشتان است ،یا دو انگشت ،یا سر انگشتان ،یا کف دست ،یا منظور تا مچ دست است یا تا میانة ساعد و
آرنج ،یا بازو است تا کتف؟! در زبانهای رایج دنیا ،مثل زبان عربی ،لفظ «دست» ،هم به کل و هم به قسمتی از آن
اطالق میگردد .گذشته از این ،باید حتم ًا خدا تعیین مینمود که دست راست را باید برید یا چپ را؟! پس تردیدی
نیست که آیه در «ید» مجمل است.
از سوی دیگر؛ آیه در «قطع» هم مجمل است ،زیرا در زبان عربی؛ این لغت هم بر «جدا کردن» اطالق میشود و
هم بر «مجروح کردن» .همچنین «قطع» به معنای از میان برداشتن ارتباط بین دو چیز و ایجاد فاصله در میان آنها
َ
است و در موارد گوناگونی کاربرد دارد .مانند؛ «ا َِقطعوا لسانه»« ،زبانش را ببرید» ،یعنی؛ ساکتش کنید و یا «ق َط َع صالته»،
«نمازش را برید».
اما اگر مجمل بودن لفظ «ید» و «قطع» را قائل نشویم ،و ظاهر ،نه مفهوم متشابه این دو لفظ ،مراد باشد ،اشکال
دیگری هم به آیه وارد میشود ،و آن اینکه؛ چرا در آیه ،لفظ «ایدی» ـ جمع «ید» ـ را آورده است؟! در حالی که
َ

َ

ْ

َ

َْ

ََْ

 : 1آیة  8سورة منافقون از قول منافقان میفرماید« :لئِن ر َج ْعنَا إَِل ال َمدِينَةِ َلُ ْخ ِر َجن األ َع ُز مِنْ َها األذل»« ،اگر بازگشتیم به مدینه هر آینه
ْ ُ
حتماً بیرون میراند عزیزترین ،از آن (شهر) ذلیلترین را» .اما خداوند در ادامة آیه ،در پاسخ به ایشان میفرمایدَ « :و ِهلل ِ العِزة
ْ
َ ُْ ْ َ َ
َ َ َ َُْ َ
ون»« ،و برای خدا است عزت و برای رسول او و برای مؤمنان ،ولی منافقان نمیدانند».
ِني َولكِن ال ُمنَافِقِني ًل يعلم
وِل ِ ول ِلمؤمِن
َول َِر ُس ِ
پس عزت مورد نظر منافقان با اتکاء به قدرت احراز میگردد! میگویند ما قدرت داریم ،توان نظامی داریم و میتوانیم
مسلمانان و پیامبر را از مدینه بیرون کنیم! و هر گروه که توانست گروه دیگر را از شهر بیرون کند ،عزیز است .اما خدا
میگوید؛ نه چنین است که شما گمان میبرید! بلکه عزت از آن خدا و از آن رسول و از آن مؤمنان است ،منافقان نمیدانند
و نمیفهمند.
 :2حکمت؛ بر چهار عقل فطری و نظریِ اکتسابی و عملی و مُستفاد استوار گشته است .عقل مستفاد؛ عقلی است که فعلیت
پیدا کرده و به ظهور و تجلی و نماد عملی کامل نائل شده است.
ُ
َُ ُ َ ُ
ُ
َ
 :3مفسران ،مضمون این عبارت مولی علیه السالم را یکی از اصول تفسیر قرار داده و گفتهاند« :القـرآن يفسِـر بعضه بعضا».
 :4تألیف؛ عالمة حکیم سید محمد جواد موسوی غروی ـ ص  200تا 206
 :5فخر رازی و برخی از مفسران دیگر هم معتقد به اجمال در آیه هستند.
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اگر یک دست قطع شود ـ یک دست از سارق و یک دست از سارقه ـ باید مثنی ،یعنی «یَدَین» میآورد .و حال
آنکه در هیچ یک از روایات ،سخنی از اینکه دو دست از هر یک از زن و مرد دزد قطع شود ،یعنی چهار دست ،وجود
ندارد ،تا «ایدی» که لفظ جمع است مصداق پیدا کند .البته برخی مفسران گفتهاند؛ «مراد همة دزدان و دستان آنها
است».
طبق سنت قطعیه1نیز در زمان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلّم دست دزدی بریده نشد و الگویی در اجراء
این حکم نداریم .علت اینکه پیامبر (ص) اصالً فرمان به بریدن دستی نداد ،اجمال در آیه نبود ،بلکه به این دلیل بود
که معنای «قطع و ید» را به خوبی میدانست!
اگر این دو واژه ،در آیه ،در مفهوم حقیقی خود ،و نه معنای متشابه ،بکار رفته بود ،بر خداوند حکیم متعین
میبود ،جهت احتراز از «تأخیر بیان در وقت حاجت» ،موضع قطع را ،به تفصیل ،در همین جا بیان میفرمود .در این
مورد نیز چنین وظیفهیی را به رسول خود محول نکرده است.
حال که ذات رحیم و رحمان و وَدُود2و منّان3و غفور و توّاب4و کریم و حکیم حضرت باری جزئیات حکم را
مسکوت گذاشته است ،پس باید از دو لفظ «قطع» و «ید» مفهوم متشابه آن را اتخاذ نمود.
«ید» در قرآن ،اغلب به معنای «قدرت» بکار رفته است ،و «قطع» به معنای «ایجاد فاصله بین عامل و معمول».
پس مراد این است که دست دزد از قدرتی بریده شود که امکان دزدی به وی داده است.
توبه و اثر آن در اصالح مجرم

دلیل دیگری در عدم جواز بریدن جسمانی دستان سارقان ،آیة  39سورة مائده است که بالفاصله بعد از آیة
مورد بحث میفرماید:
ْ ُ ْ
َف َمـن ت َـ َ
اب مِـن َبعـ ِد ظل ِمـه ِ
َ ُ ُ ََ
ََ ْ َ َ
صلـ َح فإِن اهلل يتـ
وأ
وب عليـْه ِ
َ
ُ
إن اهلل غفـ ٌ
ور رحِيـ ٌم
ِ

پس هر کس بازگردد (از زشتکاری خود) بعد از ستمش (که روا داشته است)
و اصالح کند (تباهی خود را) پس همانا خدا هم باز میگردد بر او
5
همانا خداوند است آمرزندهیی رحیم

اسالم دین رحمت ،عطوفت ،رأفت ،سالم ،صلح ،سعادت ،تربیت و نیکبختی است ،و پیامبرش رسول رحمت
است برای عالمیان .پس چنین دینی هرگز طالب آن نیست که یکی از اعضاء تربیت نایافته جامعه ،چه مسلمان چه
غیر مسلمان ،ناقص شود ،و نیروی کار و تولید ،هم به جهت نقص عضو ،و هم به سبب نقصان حیثیت و آبرو ،از او
سلب گردد ،که اگر زمانی هم توبه کند و از عمل ناشایست خود بازگردد ،نتواند مشغول کاری شود تا خانواده و
جامعه از او سود برد! به همین دلیل است که بالفاصله بعد از صدور حکم مذکور در آیة  38سورة مائده ،سخن از
توبه و اصالح مطرح میشود.
در شرائطی که اگر بخواهید حجاب را به بانویی تحمیل کنید و بگویید که این حکم خدا و به نفع تو است ،واکنش
مخالف نشان میدهد ،چگونه انتظار داریم کسی که دست حقیقی او را ببرند ،باز هم معتقد به اسالم باقی بماند؟!
قطعاً چنین کسی دیگر اصالً نگاه به این دین نمیکند و حتی دشمن آن نیز میگردد .از این جهت خدای تعالی در
مقام تعلیم رسول خود میفرماید6:
 :1غرض ما از سنت قطعیه ،نقلهای صحیح و بیشبهه تاریخی است از رفتار پیامبر که مغایرتی با اخالق عملی رسوالن الهی
نداشته باشد.
 :2وَدود :دوست بسیار صمیمی.
 :3منّان :کسی که نعمت را به تمام عطاء مینماید.
 :4توّاب :بسیار بازگشت کننده به سوی بندگانی که پس از ارتکاب گناه به سوی او بازمیگردند.
« :5غفران» و «کفران» هر دو سرپوش گذاشتن است ،یکی به سمت خوبی و دیگری به سمت بدی .پس غافر کسی است که
ْ َ ُ
ُُ ُ
ْ َ ُ
روی بدی را میپوشاند و کافر کسی که روی خوبی را .خداوند میفرمایدَِ « :لَغف َِر لكم مِن ذنوبِك ْم»(ابراهیم )10و یا «نغف ِْر لك ْم
َ َ َ ُ
اك ْم»(بقره ،)58یعنی بناء به شروطی ،ذنب و تأخیر و خطاء را ترمیم و اصالح میکند .البته «کَفَرَ» به باب تفعیل که میرود،
خطاي
ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ
ْ
مفید فعل خداوند است در مدفون کردن بدیها« :نكفِر عنكم سيِئات ِكم»(نساء.)31
 : 6انعام 54
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َ ْ َ
جـ َ
ِإَوذَا َ
ِين يُؤمِنُون بِآيَات ِنَا
اءك اَّل
ْ َ
ُ ََ َْ
َُ ْ َ ٌَ َ َْ ُ
ك ْم َكتَ َ
سهِ الرمحَة
فقل سالم علي
ب َر ُبك ْم يلع نف ِ
ُ ْ ُ ا ََ َ
َ ُ َ َ َ
أنه من ع ِمل مِنكم سوءا ِِبهالة
َ
اب مِن َب ْعده َو أ َ ْ
ُثم ت َ َ
صلَ َح فَأن ُه َغ ُف ٌ
ور رح ٌ
ِيم
ِِ

و هرگاه آمدند نزد تو (ای پیامبر) کسانی که ایمان میآورند به آیات ما
پس بگو سالم بر شما 1،واجب کرده است پروردگارتان برخود رحمت را
اینکه هر کس عملی کرد ،از شما ،به بدی ،از سرِ نادانی
سپس بازگشت از پسِ آن ،و براست آورد پس همانا او است آمرزندهیی رحیم

پس خدایی که گسترانیدن رحمت بر بندگان را بر خویش واجب کرده است ،به هیچ روی نمیخواهد بندهیی را
از دائرة رحمت خود ،با عذابهایی اینچنین خارج سازد.
رحمت خدا چیست؟ اینکه اگر کسی از سَرِ نادانی دست به اقدامی ناشایست زند ،سپس از کردة خود بازگردد،
و آن کژی و کاستی ،و آثار تباهی و ویرانی خود را اصالح نماید ،پس همانا خدا آمرزندهیی رحیم است .یعنی از س ِر
رحمت خود ،آثار اشتباه او را به آمرزش خود ،محو یا مدفون میسازد .پس قبل از هر کس ،بر رسول خدا است که
این فرصت را به بندگان خاطی عطاء فرماید و زمینة اصالح را از هیچ کس دریغ ندارد .و بر اساس اصل وجوب اطاعت
از رسول ،بر مؤمنان نیز واجب است که زمینههای رشد اخالقی آحاد جامعه را ،چه مؤمن باشند یا کافر یا مشرک،
فراهم آورند.
تعیین مجازات سارقان باید چگونه باشد؟
با روشن شدن مراد آیه ،حال باید دید تکلیف دزدان و حکم نهایی دربارة آنها چیست؟ آیا شخص دزد ،متحمل
مجازاتی میشود؟
در پاسخ این سؤال باید گفت؛ در بسیاری از فروعات احکام شرع ،تعیین مجازات جرائم به عرف و قوانین عرفی
واگذار میشود که در هر جایی ممکن است متفاوت باشد .به عنوان مثال؛ شخصی خدمت امام صادق علیه السالم آمده،
عرض کرد؛ در فالن جا مردم خالف روش ما و بعضاً با محارم خود نکاح میکنند که از منظر قرآن و اسالم حرام است!
ا
َ
2
ك قوم ن ِكاحا»« ،همانا برای هر قومی
حضرت چنین پاسخ داد؛ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرموده است« :ا ِن ل ِ ِ
نکاحی است» .پس کسانی که مسلمان نیستند بر اساس اعتقاد خود ازدواج میکنند!3در هر حال ،قصد امام بیان
عرف در جامعه است .یعنی اموری مربوط به عرف جامعه است و مجازاتهایی هم به عرف مردم احاله داده میشود
که همان قوانین موضوعه میباشد .عرف میتواند بگوید شخص دزد ،مالی را که دزدیده ،پس بدهد و یا مثالً دو برابر
مال دزدیده شده را از او جریمه بگیرند .در قوانین مختلف دنیا این مجازاتها تعریف شده است .پس در جوامعی که
دست دزد را نمیبرند ،برای دزد تنبیه وجود دارد .مجالس قانونگزاری ما نیز میتوانند قوانینی را برای مجازات دزد
تعیین کنند که در شرع ،تحت عنوان تعزیر یعنی تأدیب ،آمده است .البته آنچه که عرف میگوید نباید مخالف قرآن
و عقول مستقلة بشری و حقوق ذاتی انسان باشد.
در باب مسائلی که شرع در قبال آنها سکوت کرده و آنها را به عرف واگذاشته است ،میزان و معیار سنجش،
سخن امیرالمؤمنین علیه السالم است که احکام را به سه دسته تقسیم فرموده ،میگوید4:
َ
َ ََ َ
َ َ َ ُ َ
افَتض عليك ُم الفرائِض فال تضي ِ ُعوها
ا ِن اهلل
َ ا َ َ
َو َ
حدودا فال تعتَـ ُدوها
حد لكم

َ
َ َ َ َ َ
شياء فال تنتَهِـكوها
َو نهاكم عن ا
َ َ َ َ
َ َ َ َ
ا
شياء َو لم ي َ َدعها ن ِسيانا
ت لكم عن ا
و سك
ُ
َ َ
فال تتَكـفوها

همانا خداوند واجب ساخته است بر شما فرائضی را پس تباهشان نسازید
و به اندازه درآورده است برای شما اندازههایی را پس از آنها گذر نکنید
و بازداشته است شما را از چیزهایی پس قُرُقَشان را نشکنید
وساکت است مر شما را نسبت به چیزهایی و واننهاده است آنها را از سَرِ فراموشی
پس خود را به سختی نیندازید در مورد آنها

 : 1ما از در صلح وارد شدهایم و با شما دشمن نیستیم.
 : 2وافی ،چاپ جدید ،ج  ،21ص ،293باب 45
 : 3کسانی از شیعه ،بسیاری از اهل تسنن را ،به جهت اینکه والدین آنها یا یکی از ایشان طواف نساء را انجام نداده است ،حرام
زاده میدانند! آیا اینان پاسخی از شرع برای رسول خدا (ص) دارند؟! پس به استناد این حدیث ،اعتقاد این گروه از شیعه
مبنی بر حرامزاده بودن اهل سنت ،بیاساس و مخالف سخن پیامبر است.
 : 4نهج البالغه ـ کلمات قصار ـ 104
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واضح است که بخش سوم کالم مولی امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه منبعث از آیات کتاب است که خدای تبارک
و تعالی ،در دو آیه ،ایمان آورندگان به نبیِ خاتم را از سؤاالت بیپایه و تکلیفزا باز میدارد .به این دو آیه توجه
کنید:
مائده :101
َ َ
َ َُ ْ َ َْ َُ ْ َ ْ َ ْ
ُ
َ
َ
يا أيها اَّلِين آمنوا ًل تسألوا عن أشياء
ُ َ ُ َ ْ ُ
إِن تبْ َد لك ْم ت ُسؤك ْم
َ َ ُ ُْ ُ ُ َ ُ
َ َُ ْ َ ْ
ِني ُيَنل الق ْرآن تبْ َد لك ْم
ِإَون ت ْسألوا عن َها ح
ََ ُ َ َْ َ ُ
ور َ
اهلل َغ ُف ٌ
حل ِ ٌ
يم
عفا اهلل عنها و

ای کسانی که ایمان آوردهاند مپرسید از چیزهایی
که اگر آشکار گردد مر شما را بد آید شما را
و اگر بپرسید از آنها به هنگامی که فرود میآید قرآن آشکار گردانده شود شما را
گذشت کرد خدای از شما و خداوند است آمرزندهیی خویشتندار

بقره :108
َْ ُ ُ َ َ َْ َُ ْ َ ُ َ ُ
ْ
أم ترِيدون أن تسألوا رسولكم آیا میخواهید که بپرسید رسولتان را
َك َما ُسئ َل ُم َ
وَس مِن َقبْ ُل همچنان که پرسیده شد موسی پیش از این
ِ
َ
ْ ُ
ك ْف َر ب َ َ َ ْ َ َ َ
يل و آن کس که بگزیند کفر را به جای ایمان پس هر آینه گمراه گشته است از راستی راه
َو َمن يَتبَد ِل ال
ِ ِ
اإليما ِن فقد ضل سواء السب ِ ِ

دزدان اصلی چه کسانی هستند؟!
حال این نکته حائز اهمیت است که ببینیم دزدان اصلی چه کسانی هستند؟ تا زمانی که افراد و گروههایی ،که
به جهت برخورداری از قدرت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتماعی خود ،توان دزدیهای کالن دارند و از بیت المال
و ثروتهای ملی میدزدند ،دستشان از این دزدیها کوتاه نگردد ،و در جامعه تعدیل و توزیع عادالنة ثروت صورت
نگیرد ،مبارزه با دزدانی که از سر فقر و ناداری و اضطرار اقدام به سَرِقَت1میکنند ،مبارزه با معلول بوده و گرهگشای
این معضِل اجتماعی نمیشود2.زیرا دزدیهای کالن از بیت المال است که موجب توسعة فقر در جامعه میگردد و
نیازمندان را وادار به دزدی مینماید.
در ضمن اگر مراد قرآن بریدن حقیقی دستان دزدان بود ،باز هم اجراء این حکم ،مانع از دزدیهای افراد و
گروههای برخوردار از کانونهای قدرت و وابسته به مراکز ثروت ،علیرغم بریدن جسمانی دستانشان ،نمیشد .زیرا
آن قدر رابطه و سلطه در قدرت دارند که به سهولت میتوانند دزدیهای خود را ادامه دهند! پس طبق فرمان الهی
در آیة مورد بحث ،و نیز آیات دیگر ،وظیفة جامعة مسلمان است که این افراد را مسلوب االختیار و ناتوان سازند و
دستشان را از کار منقطع کنند ،تا ثروت ملی و خصوصی طوری عادالنه در میان آحاد جامعه توزیع گردد ،که از سر
فقر و ناداری ،کسی اقدام به سرقت ننماید .اگر چنین شود ،قطعاً این دسته از سارقان ،انگیزه ارتکاب این جرم را از
دست خواهند داد و از اقدام به آن دست خواهند کشید.

بررسی چند روایت در قطع ید
روایاتی در بریدن جسمانی دست دزد ،و نقد آنها

و اما کسانی که فتوی بر بریدن جسمانی دست دزد دادهاند ،استنادشان به چند خبر واحد3است .از جمله
روایتی است از عبداهلل بن عمر که میگوید4:

 :1تلفظ صحیح «سَرِقَت» است نه «سِرقَت».
 :2تا کنون ،حداقل در کشور ما ایران ،این حکم در مورد افرادی اجراء شده است که از سَرِ نیاز و فقر یا قرض و دَین مرتکب
این جرم شدهاند و دست دزدان اصلی باز مانده است.
 :3خبر واحد از چند راوی به یک راوی منتهی میشود.
 :4سنن نسائی ـ ج  8ـ ص  76ـ باب القدر اَّلي رسقه السارق قطعت يده.
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ُ
َ
ق َط َع َر ُسول اهلل صيل اهلل عليه و سلم
َ َ َ
ََ
َ َ ُ َ َ
ِيمتُ ُه َخ َسة د َراه ِم كذا قال
ِِف َمن ق

سرقت و قطع ید

برید رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم
در سپری به ارزش پنج درهم ،چنین گفت

مضافاً بر واحد بودن خبر ،آثار جعل در عبارت مشهود است ،به دالئل زیر:
اوالً؛ رسول رحمت و عدالت دست کسی را به پنج درهم نمیبرد1.
ثانیاً؛ ذکری از شخصی به میان نیامده که چه کسی از چه کسی دزدیده است.
ثالثاً؛ «كـذا قـال» در آخر حدیث حکایت از کذب آن دارد .زیرا راوی اطمینان حاصل نکرده است که چنین گفته و
عملی از رسول خدا (ص) صحت داشته باشد .ازینرو گفته است« :چنین گفت» و این نشانة شگفتزدگی رُواة
بعدی است.
دوم؛ روایتی است در تمام کتب اهل سنت و شیعه ،از عَمرو بن شُعَیب ،از پدرش و او هم از پدرش اینگونه نقل میکند2:
ُ
َ
رسول اهلل ِ (ص) ِف كم ت ُ َ
قطعِ اَلد
ُسئِل
ُ َ
قال ًل ت ُ َ
اَلد ِف ث َمر ُم َعلق
قطعِ
رين قُط َعت ِف َث َمن الم َ
فَا ِذا ضمه َ
جن
ِ ِ
اجل ُ ِ

پرسیده شد از رسول خدا(ص) در چه مقدار (که دزدی شود) دست بریده میشود؟
فرمود :دست بریده نمیشود در میوۀ آویزان (دسترس)
پس اگر چیده شده و به انبار رفت بریده شود به بهای یک سپر (یعنی؛ اگر دزدی به
بهای یک سپر رسید دستش بریده میشود)

در این روایت از پیامبر پرسیده میشود؛ در چه میزان از دزدی دست بریده میشود؟ و پیامبر بهای یک سپر را
میزان قرار میدهد .اما نمیگوید که از کجای دست باید ببرند!
در روایت دیگری رافعِ بن خَديج از پیامبر نقل میکند که فرمود3:
َ
َ َ َ
طع ِف ث َمر و ًل كث
ًل ق

نیست بریدنی در میوه و نه در صمغ خرما

در این روایت نیز پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه بریدن دست در دزدی از هر میوه ،خصوص ًا خرما و صمغ آن را
جائز نمیداند.
در مجموع روایات از منابع شیعه و سنی ،اختالف حکم به وضوح مشهود است .بناءبراین نمیتوان به قطعیتی
در حکمی با این خشونت ،که انجامش از پیامبر رحمت غیر ممکن است ،دست یافت.
و اما یک عبارت هم در باب بریدن دست دزد در نهج البالغه وجود دارد4که به اعتقاد مرحوم آيـة اهلل غروی از
امیرالمؤمنین نیست .او بر این باور است که عباراتی از نهج البالغه که با فحوای کلی قرآن مغایرت دارد ،از
امیرالمؤمنین نمیباشد.
شارحان در توضیح این قسمت از خطبة مذکور میگویند؛ امیرالمؤمنین در برابر خوارج ،که او را متهم به کفر و
زندقه کردند ،میخواست از خود دفاع کند و بگوید؛ پیامبر با چنین افرادی مواجه بود ولی ایشان را متهم به کفر و
زندقه نکرد! آنها سارق و سارقه بودند ،زانی و زانیه بودند ،حدود بر ایشان اجراء شد ،ولی پیامبر صلی اهلل علیه و
آله حتی بر آنها نماز گزارد و مالشان را بین وارثانشان تقسیم کرد! سؤال امیرالمؤمنین این است که آیا من از آنان
بیدینتَرَم؟!
َ
َ
قد عل ِمتم ان رسول اهلل (ص)
َ
الم َ
َر َ
ج َم الزان ُ
حص َن ثم صيل عليه ِ
ِ
َ
ُ
َ
ث َم َورث ُه اهله
َ َ َ
َ
َ َ
َ
و قتَل القاتل و َورث مِرياث ُه اهله
الم َ
و َق َط َع السارق و َ
َل الزان َ
غري ُ
ج ََ
حص ِن ...
ِ

هر آینه دانستید که رسول خدا (ص)
سنگسار کرد زناکار همسردار را سپس نماز گزارد بر او
سپس مالش را میراث اهلش ساخت
و به قتل رسانید قاتل را و وارث میراثش ساخت اهلش را
و برید دزد را و تازیانه زد زناکار بیهمسر را ...

ُ
َ
 :1و از پنج درهم بدتر ،این روایت است که میگوید« :ق َط َع َرسول اهلل (ص) ِف ُربع دينار»(نسائی ـ سارق ـ  .)9و یا این روایت« :ايت بِل ِص و
ُ
قال اقتُلوه»« ،دزدی نزد او ـ پیامبر ـ آورده شد و گفت :بکشیدش»(نسائی ـ سارق ـ .)14

 :2سنن نسائی ـ ج  8ـ ص  84ـ باب اثلمر المعلق يرسق.
 :3سنن نسائی ـ ج  8ـ ص  86ـ باب ما ًل قطع فيه.
 :4خطبة ( 127یا  )125ـ فِقرَه . 2
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سخن بر سر این است که مولی علیه السالم هرگز به مسائلی که در زمان رسول خدا اتفاق نیفتاده ،یا به دستور
ص قرآن کریم دارند ،استناد نمیکند.
او انجام نگرفته ،و مغایرت کلی و فحوایی و مفهومی با ن ّ
اوالً :آیا رسول خدا فقط مردان زناکار را رجم مینمود و حد میزد ،و زنان زناکار ،چه باهمسر ،چه بیهمسر ،آزاد
بودند؟!
ثانیاً :آیا حکم رجم که در قرآن نیست ،و در تورات1هم از احکام تحریف شده است ،توسط پیامبر رحمت ،در حق
مسلمانان اجراء میشده است؟!
ثالثاً :حتی در مجعوالت تاریخی ،قصاص قتل در زمان پیامبر ثبت نشده است!
رابعاً :در مورد دزد ،ذکری از «دست» در عبارت نیست .فقط میگوید« :برید دزد را» .از چگونگی بریدن و میزان
دزدی و خصوصیات دزد هیچ سخنی نیامده است!
خامساً :همة مجرمانی را که امیرالمؤمنین از آنها نام برده است ،مردانند ،در صورتی که اجراء حکم از منظر قرآن
نسبت به مردان و زنان یکسان است ،پس باید حتم ًا از زنان هم یاد میکرد!
سادساً :امیرالمؤمنین (ع) برای اثبات مُسلِم بودن و مرتد نبودن خود نیازی به استدالل خالف قرآن ندارد!
روایاتی در اثبات مدعای ما

(فارغ از صحت و سقم روایات)
روایت اول :جالب نظر حدیثی است از اَبِی الزُّبیر از جابر از قول رسول خدا (ص) که دزدان بزرگ و اصلی را از
بریدن دست مُعاف داشته است .همان رسولی که از  5درهم دزدی نمیگذرد و فرمان قطع ید صادر
َ َ َ
يلع ُُم َتل ِس و ًل ُمنتَهب و ًل خائن قَ ٌ
طع
ليس
ِ
ِ

میکند!!!2

نیست بر اختالس کننده و نه غارت کننده ،و نه خیانت کنده بریدنی

سؤال این است که؛ آیا مختلس و غارتگر و خائن باید در عمل مجرمانة خود آزاد باشند؟! قطعاً پاسخ منفی است!
پس برای پیشگیری از ارتکاب چنین جرمی چه باید کرد؟! احکام شرع ،عرف و قوانین موضوعه مُشعِر بر این معنا
است که باید دست مجرم را از آن قدرتی که به او اجازه میدهد اختالس ،غارت یا خیانت کند ،برید! و این همان
مفهومی است که از آیة مورد بحث و از روایت فوقالذکر به وضوح ادراک میشود .و در این صورت است که دیگر
کسی مرتکب جرم دزدی نمیشود ،چون دیگر دزدی باقی نمیماند.
روایت دوم :حدیثی است از اَعرج که میگوید3:
ُ
قال رسول اهلل صيل اهلل عليه و سلم
ا
َ
َ ٌُ ََ َ َ
جلً :ل ت َصدقن الليلة صدقة
قال ر
َ َ َ
فَا َ َ
خر َج َص َدقتَ ُه ف َوضعها ِف ي ِد زانيَة

َ
َ
فَاَصبَ ُ
حوا َيتَحدثون ت َصدق الليلة يلع زان ِيَة
َ
َ
َ َ َ
وقالً :ل ت َصدقن الليلة ب ِ َص َدقة
َ َ َ
فَا َ َ
خر َج صدقتَ ُه ف َوض َعها ِف ي ِد سارق
َ
َ َ
صبحوا َيتَ َ
فَا َ ُ
حدثون ت َصدق الليلة يلع سارق

فرمود فرستادۀ خدا صلی اهلل علیه و سلم
گفت مردی :هر آینه صدقه میدهم امشب زکاتی را
پس بدر آورد (از مال خود) صدقهاش را پس بنهادش در دست زانیهیی
پس (مردم) آغاز بدگویی کردند که؛ صدقه داده است امشب زانیهیی را
و گفت :هر آینه صدقه میدهم امشب به زکاتی دیگر
پس بدر آورد (از مال خود) صدقهاش را پس بنهادش در دست دزدی
پس (مردم) آغاز بدگویی کردند که؛ صدقه داده است امشب دزدی را
سپس گفت :هر آینه صدقه میدهم امشب به زکاتی دیگر
پس بدر آورد (از مال خود) صدقهاش را پس بنهادش در دست ثروتمندی
پس (مردم) آغاز بدگویی کردند که؛ صدقه داده است امشب ثروتمندی را

َ
َ
ََ َ
ثم قالً :لت َصدقن الليلة ب ِ َص َدقة
َ
ََ َ َ
فَا َ َ
خر َج الص َدقة ف َوض َعها ِف ي َ ِد غ ِن
ََ
َ
َ
َ َ
فاصبَحوا َيتَحدثون ت َصدق الليلة يلع غ ِن
َ
َ
َ
حل ُ
فقال :ا َ َ
مد ِهلل يلع سارق ويلع زانيَة ويلعغن پس گفت :سپاس خدای را بر دزد و بر زانیه و بر ثروتمند (که زکاتم را به آنها دادم)

 :1سفر تثنیه ،اصحاح  ،22از آیة  13تا  ،30پایان اصحاح .22
 :2سنن نسائی ـ ج  8ـ ص  89ـ باب ما ال قطع فیه.
 :3احمد حنبل ـ ج  ،2ص( 322قدیم)  /ج  ، 2ص  618ـ 80803
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ََ

سرقت و قطع ید

َ

قال :فَايت فق َِيل ُِل( :راوی) گفت :پس آمد (نزد پیامبر) پس به او گفته شد:

ُُ َ
َ
اما َصدقتُك فقد تقبِلت
ُ ََ َ َ َ
عنان تستَعِف به
اما الزانية فلعلها ي ِ
َ
ُ ََ ُ َ َ
غن به
و اما السارق فلعله ان يست ِ
و اما الغن َ
فلعل ُه اَن يَعتَ َ
ب
ِ
ِ
َ
َفيُنفِق مِما آتاهُ ُ
اهلل

اما زکات تو قطعا مقبول است
اما زانیه؛ پس باشد که عفاف پیش گیرد بدان
و اما دزد؛ پس باشد که بی نیاز گردد به آن
و اما ثروتمند؛ پس باشد که او پند گیرد
پس انفاق کند از آنچه که داده است به او خدای

در این روایت هم سخن از این نیست که چون دست این دزد بریده شده است میتوان به او زکات داد ،بلکه
مشخص است که آن دزد در میان افراد جامعه معروف بوده و به دزدی ادامه میداده و دستان او هم سالم بوده است!
همچنین آن زن روسپی به کار خود شهره بوده و نه تازیانه خورده است و نه سنگسار شده! و اینها همه در عهد
رسول خدا (ص) اتفاق میافتاده است! پس به دزد و روسپی میتوان زکات داد تا هر دو از عمل زشت خود دست
بردارند .از همین روی ،پیامبر رأفت و الفت و آزادی و عدالت ،عمل زکات دهنده را تأیید کرده میفرماید؛ حتماً
صدقة تو پذیرفته شده است.
َُ ُ
گذشته از همة اینها پیامبر به صراحت در روایتی از قول خدای عزّ و جلّ فرمودهً« :لتمـث ِلوا بعبـادي»« ،بندگان مرا
مُثله نکنید» 1،یعنی اجزاء بدن آنها را نبُرید .آیا در کالم رسول خدا تناقض است؟! اگر نیست ،پس باید کالمی را از
او اتخاذ کرد که انطباق کامل با قرآن داشته باشد .پس وقتی میگوید خدا فرموده است« :بندگان مرا مُثله نکنید»
این سخن منطبق با تمام آیات الهی و نظام عالم است .بناءبراین اگر خداوند گفته است «دست دزد را ببرید» و این
بریدن حقیقی و از جسم باشد ،مغایر این کالمی است که پیامبر فرموده؛ خداوند مُثله را حرام کرده است .زیرا چنین
بریدنی نوعی از مُثله کردن است.

نظری به کتب شیعه و اهل سنت در تفسیر آیه
سرِقَت را باید به انواع آن تعمیم داد .یعنی به کم
توضیح مفسران و فقهاء برآیة شریفه ،این است که عمل دزدی یا َ
ال به حقوق عامة مردم از ماده یا معنا2.
یا زیاد ،به گران فروشی یا کم فروشی ،به بیرون یا درون حصار یا حفاظ ،و ک ً
و اکثر بر این عقیدهاند که اگر کسی از سرِ احتیاج و ناداری دزدی میکند ،حتماً اقدامش باید بررسی شود که
معلول چه پدیدة اجتماعی بوده است؟! آیا فقر و نیاز او ناشی از عدم تعدیل ثروت در جامعه نبوده است؟! و در اثر
نیازمندی مرتکب این رفتار ناهنجار نشده است؟! زیرا طبق برخی از روایات چنین دزدانی قابل مجازات نیستند.
بناءبراین ثروتمندان و حاکمان ،که اختیار ثروتهای ملی را بدست گرفتهاند ،و به اسراف و تبذیر ،آن را هزینه
میکنند ،مقصران و مجرمان اصلی در این گونه آسیبهای اجتماعی میباشند.
و بعضاً هم بر این باورند که اندوختة متمکنین اجتماع غالب ًا از راه عمل نادرست و غیرمشروع ،که آن هم دزدی
تلقی میشود ،متراکم گشت ه است ،و آنها دزدتر از سارقانی هستند که از س ِر نیاز دزدیدهاند .پس تعریف دزد،
تشخیص حدود و گسترة دزدی ،شناختن مصادیق و معرفی آنها ،کار سادهیی نیست .و بعضی از ایشان میگویند؛
دزد کسی است که حتم ًا از دیوار عبور کند و یا در را بشکند ،و اگر دری باز بود و دزدی وارد شد ،صاحب خانه بیشتر
مقصر است تا دزد.
با نگاه به بعضی از کتب فقهی و تفسیر درمییابیم که فقهاء و مفسران ما به نتیجة قطعی در مورد آیه «و السـارق
و السـارقه» نرسیدهاند ،بناءبراین ،کسانی که معتقد به بریدن دست حقیقی در مجازات سرقت میباشند ،به دالیل فوق
و نیز به دلیل اجمال در آیه ،نتوانستهاند حکم قطعی در این مسأله صادر کنند.

 : 1مسند احمد ـ ج  4ـ ص ( 172قدیم)  /ج  5ـ 17107
 : 2دزدی از حقوق معنوی مثل خروج از نوبت ،در جایی که افراد باید به نوبت ،به حق خود دسترسی پیدا کنند.
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(فقیه شیعه)1

2

« آن دزدی که قطع بر وی واجب آید ،آن کس باشد که وی از حرزیدانگ نیم زر یا بیشتر یا آنچه قیمتش چندین بُوَد
بدزدد ،و وی کامل عقل بود ،و شُبهَت از وی مرتفع بود ،اگر آزاد بُوَد و اگر بنده ،اگر مسلمان بود و اگر کافر .و اگر کسی
3
چیزی بدزدد نه از حرز ،بر وی قطع واجب نیاید .و اگرچه زیادت این مقدار بود که ما بگفتیم ،بل واجب آید بر وی تعزیر.
و حرز هر آن موضعی بود که جز آن کس که در وی تصرف میکند کسی را نبود که در آن جایگاه شود ،اال به دستوریِ
وی ،یا قفل بر وی زده باشد ،یا در زیر خاک کرده باشد .اما جایگاهی که هر کسی در آن جایگاه شود ،و مخصوص نبود به
کسی دون کسی؛ آن حرز نباشد و آن چون کاروانسراها بود و گرمابهها و مسجدها و آسیابها و مانند آن .و اگر یکی چیزی در
یکی از این جایگاهها خاک کرده باشد ،یا قفل بر وی نهاده باشد ،کسی بدزدد؛ بر وی قطع واجب آید .زیرا که به قفل و دفن
به حرز کرده باشد .و اگر کسی نَقبی4زند و متاعی بیرون نیاورد و نه مالی ،و اگر چه گرد کرده باشد و در پُشته بسته و برنگرفته،
قطع بر وی واجب نیاید ،بر وی عقوبت و ادب بود.
«و انَّما قَطع» آنگاه واجب آید که از حرز به بیرون آوَرَد .و هرگاه که مال از حرز به بیرون آورد ،قطع بر وی واجب آمد ،اال
آنکه درآن مال که بدزدیده باشد انباز5بُوَد .یا درآن مال وی را حظََّی بود؛ که آنگه بدان مقدار که وی را بود از مال فروافکنند،
آنچه بماند ،اگر کمتر از آن نصاب بود که قطع واجب آید؛ بر وی قطع واجب نیاید .پس اگر آن باقی چندان بود که قطع واجب
آید در وی ،الزم بود بر وی قطع بر همه حالی.
و اگر کسی از مال غنیمت بدزدد پیش از آنکه قسمت کرده باشند ،آن مقدار که وی را میرسد؛ بر وی قطع نَبوَد ،و بر وِی
ادب بود ،تا اقدام و دلیری نکند بر مانند آن .و اگر بدزدد زیادت آن که وی را میرسد ،آن مقدار که قطع واجب آید ،در وی یا
زیادت آن ،بر وِی قطع بوَد و این آنگه بود که وی مسلمان بوَد ،و وی را در غنیمت سهمی بود که اگر کافر بود قطعش کنند،
در همه حالی چون نِصاب بُوَد.
وهرگاه که مال از حِرز بیرون آوَرَد ،وی را بگیرند ،وی دعوی کند که خداوندِ مال ،این مال بدو داده است ،قطع از وی
بیفکنند ،و برآن کس بُوَد که دعوی دزدی کرد ،بروِی بَیِّنَت بیاوردن بدان که وی دزد است.
و هرگاه که دزدی کند آن کس که کامل عقل نَبوَد بدان ،یا دیوانه بوَد ،یا کودک نابالغ بوَد ،اگر نقب کرده باشد و قفل
بشکسته باشد؛ بر وِی قطع نبود ،و اگر کودک بوَد عفوش بکنند یک بار .اگر با سرش شود6ادبش کنند .اگر با سرش شود
سوم بار ،انگشتانش بسایند تا آن وقت که خون بیاید .اگر از پسِ آن با سرِ دزدی شود ،سرانگشتانش ببرند .اگر دیگر باره با
سرِ دزدی شود ،زیرتر آن را ببرند همچنان که مرد را راست...7.
و مرد را قطع کنند چون از مال پدر و مادر چیزی بدزدد ،و قطع نکنند مرد را چون از مال فرزند چیزی بدزدد ،و مادر را
قطع کنند چون از مال فرزند بدزدد بر همه حالی .و مرد را قطع کنند چون از مال زنش بدزدد ،چون زن در حرز نهاده باشد .و
8
همچنین قطع کنند زن را که از مال شوهرش بدزدد ،چون شوهر در حرز نهاده باشد.
و بنده را قطع نکنند چون از مال خداوندش بدزدد .و هرگاه که بندۀ غنیمت بدزدد ازمَغنَم ،نیز قطع نکنند وی را .و مزدور
چون دزدی کند چیزی از مال مستأجر ،بر وِی قطع نبود .و همچنین مهمان چون از مهمانخدای چیزی بدزدد ،بر وی قطع
نبود .و اگر مهمان کسی را با خویشتن ببرد و وی دزدی کند ،بر وی قطع واجب آید ،زیرا که وی بیدستوریِ وی در سرا شده
است.
 : 1طوسی ،النهاية ،ج ،2کتاب حدود ،باب نهم ،در حد دزدیها ،ص . 735
 : 2حِرز :دیوار
 : 3تعزیر؛ تأدیب است نه اجراء حدّ.
 : 4نَقب :سوراخ ،تونل
 : 5انباز :شریک
 : 6با سر شدن؛ دوباره سرکاری رفتن ،اقدام مجدد.
 : 7همه این موارد بر خالف متن قرآن است و چنین احکامی در قرآن نیست.
 : 8آیا در زیر آسمان ،زن یا شوهری یافت میشود که به سبب اینکه یکی از آنها از دیگری دزدی کرده است ،راضی شود
دستش بریده شود؟! وآیا برای مال بیمقدار دنیا حاضر است با همسری بیدست تا پایان عمر زندگی کند؟! آیا به جهت
حفظ آبرو هم که شده ،این راز را مکتوم نمیدارد؟! این چه شقاوت و سنگدلی و آموزش خصال تندخویی و خشونت است
که فقهاء در پیش گرفتهاند؟!

سرقت و قطع ید
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و هر که را قطع واجب آید بر وِی ،دست راستش ببرند از بن چهارانگشت در ،و کَفَش با انگشت مِهین بگذارند .پس اگر
از پسِ قطع ،دیگر باره دزدی کند و از حرزی آن مقدار بدزدد که قطع واجب آید ،پای چپش ببرند از اصل ساق در ،و پاشنهاش
بازگذارند تا در نماز بر وی بایستد .پس اگر از پسِ این دیگر باره دزدی کند ،وی را در زندان کنند تا به مردن .و اگر در زندان
1
دزدی کند از حرزی ،آن مقدار که بگفتیم ،وی را بکشند.
و هر که را قطع دست راست واجب آید بر وی ،و آن دست شل بود؛ بِبُرند و به بَدَلَش دست چپ نبُرند .و همچنین هر
که را پای چپ واجب آید بُبریدن ،و شل بوَد ،پای چپ ببُرند و پای راست نبُرند .و اگر کسی دزدی کند و وی را دست
راستش نَبوَد ،و آن دست راست وی در قصاص بریده باشند و جز آن ،و دست چپ دارد ،دست چپش ببرند .پس اگر دست
چپش نیز نبود ،پایش ببرند .و اگر پایش نبود ،بر وِی بیش از آن نبود که محبوسش بکنند ،چنانکه بگفتیم ...
آن کس که به اختیار خویش اقرار کرده باشد به دزدی بر خویشتن ،و پس از اقرار بازآید ،الزام کنند وی را تا آن چیز که
بدزدیده باشد بازدهد ،و قطع از وی بیفتد.
و آن کس که توبت کند از دزدی ،از پیشِ آنکه بیَّنت بخیزد بر وی ،و پس بیَّنت بخیزد بر وی؛ قطع از وی بیفتد ،و واجب
بود بر وی آن چیز را ردَّ کردن .و اگر از پسِ آن ،بیَّنت بخیزد ،امام را روا نبود که وی را قطع کند .و اگر توبت کند ،از پسِ قیامِ
بیَّنت بر وی ،روا نبود امام را که وی را عفو بکند .و اگر اقرار داده باشد بر خویشتن ،و پس توبت کند از پسِ اقرار ،روا بود امام
را که وی را عفو بکند ،یا حد براند ،چنانکه وی مصلحت بیند ،که در حال ،زجرکنندهتر باشد .اما رد کردن دزدیده ،بر وی
واجب آید بر همه حالی.
و روایت کرده اند از ابی عبداهلل علیه السالم که او گفت :قطع نباید کردن کسی را که در سال قحط چیزی بدزدد از
خوردنی.»2
این بود بخشی از چکیدة آراء یکی از فقهاء صاحب نام شیعه ،در خصوص حکم «قطع ید» ،که سراسر از متغایرات
و متناقضات است .سایر فقهاء هم تقریباً بر همین منوال رفتهاند و نتوانستهاند از متن آیه و روایات متخالفه حکمی
واحد و قطعی استخراج نمایند.
«قطع ید» در تفسیر فخر رازی (فقیه و مفسر سنی)

4

«هر یک از این فقهاء ،دیگری را رد کرده است3،یکی روایت را قبول کرده و آن دیگری وی را مطعون ساخته است و بر
این تقدیر دالئل تخصیصی ایشان با هم متعارض است .پس باید که به هیچ یک از اینها توجه نشود و در شناخت حکم خدای
تعالی به ظاهر قرآن رجوع گردد .و ابن ابی لَیلی میگوید« :و هیچ کس حق ندارد بگوید صحابه رضی اهلل عنهم اجماع
کردهاند که قطع واجب نیست مگر در مقدار معین .زیرا حسن بصری بریدن را واجب میداند به مطلق سرقت ،و پیوسته
میگفت :برحذر باش ازکسی که به یک درهم دست تو را میبرد».
اگر این اجماع منعقد بود حسن بصری مخالف آن نبود ،با اینکه نزدیک به زمان صحابه است و نیز شدت احتیاط او
5
درآنچه مربوط به دین است ،واین تقریر مذهب حسن بصری و داود اصفهانی است».
پس می بینیم که اجماعی در قطع ید سارق و سارقه وجود ندارد ،و با اختالف نظری که بین مفسران و فقهاء و
 : 1آیا امکان دارد کسی بعد از اینکه انگشتان دست و پایش را بریدند باز هم خود به دزدی برود؟! یا در زندان دزدی کند؟! و
آیا امکان زنده ماندن او در آن زمانها بوده است؟! و آیا این دستورات از آیة  38سورة مائده مستفاد میگردد؟! و آیا در جای
دیگری از قرآن چنین احکامی هست؟!
 : 2بناءبراین کسی که از سر نیاز بدزدد قطع بر او نباشد!!
 : 3پنج فقیه را نام میبرد و می گوید هر یک از این فقهاء ،دیگری را رد کرده است ،یعنی همین فقهائی که اساس مذاهب اهل
سنتند ،همدیگر را قبول ندارند.
 : 4بر او طعنه زده و وی را ردّ کرده است.
ُ
َ
ُ َ
ُ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
صصات
قدير فه ِذه ِ المخ ِ
 : 5تفسیر کبیر ـ فخر رازی ـ ج  4ـ ص  : 193وك واحد مِن هؤًلءِ المجتهدين يطعن ِفاْل ِ
ب اَّلي يروِيهِ اآلخر ويلع هذا اتل ِ
َ
َ
ب اَن ًل يُ َ
يس ًلَ َ
رج َع ِف معرفةِ ُ
ت اَل يشء منها و ي ُ َ
تعارض اة فَ َو َ
لت َف َ
ج َ
حك ِم اهلل تعاَل ا َِل ظاهرالقرآن .و قال ابن ايب ََليل« :و لَ َ
َ
حد أن يقول :إن
صارت ُم
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َكن يوج ُ
الصحاب َ َة ريض اهلل َعنهم امجَعوا يلع انه ًلَي ُ
َ
ُ
رمن ق َط َع ي َ َدك
الرسقةِ واكن يقول ا ِحذ
القطع بمطلق
ب
القطع اًل ِف مقدار معني ًلن احلسن ابلرصي
ب
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ََ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
احلسن
مذهب
بدِرهم» .ولواكن اًلمجاع ُمنعقِدا لـما خالف احلسن ابلرصي فيه مع قربِه مِن زما ِن الصحابة و شدة ِ احتياطِه فيما يتعلق بادلين فهذا تقرير
ِ
ِ
ابلرصي و داودِ اًلصفهان.

احکام در قرآن
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سایر علماء دین مشهود است ،اجماع شکسته میشود.
فخر رازی میگوید شافعی گفته است:
«همانا دزدی علت وجوب قطع است و هرآینه اگر یافته شود برای بار سوم ،واجب است بریدن نیز در مرتبۀ سوم  ...و

دوم همانا قول خدای تعالی است که فرمودَ « :
فاقطعوا ايديَهما» لفظ ایدی لفظ جمع است ،چرا که اقلَّ جمع ،سه است وظاهر
اقتضاء دارد وجوب بریدن سه دست از سارق و سارقه (و چون آدمی را دو دست است) عمل به آیه ترک میشود تا دزدی در
مرتبۀ سوم  ...سارق وادار میشود آنچه را دزدیده است پس بدهد .و ابوحنیفه و ثوری و احمد و اسحاق میگویند بین بریدن
و جریمه جمع نمیشود اگر وادار به پرداخت جریمه شد ،بریدنی نیست و اگر دستش را بریدید دیگر جریمهیی نیست ...
سپس آنکه در جواب معتزله میگوییم :ما اجماع کردیم براینکه وقوع حد ،برسبیل تنکیل ،مشروط به عدم توبه است .پس با
این تقدیر که دلیلی داللت کند برحصول عفو از جانب خدا ،باز هم بریدن الزم است .زیرا اقامۀ حد نیز بر سبیل تنکیل
1
نمیباشد بلکه بر سبیل امتحان است .لکن ما دالئل بسیاری بر عفو آوردیم».

فخر رازی در مسألة دوم ذیل آیة  39سوره مائده میگوید:
« اگر پیش از بریدن توبه کرد ،خدا توبهاش را پذیرفته است ،و آیا حد هم از او برداشته میشود؟ برخی از علماء تابعین

2

گفتهاند :حد از او ساقط میگردد زیرا ذکر «الغفور الرحيم» در آخر این آیه داللت بر ساقط شدن مجازات از او میکند و عقوبت
ذکر شده در این آیه ،حد است .پس ظاهر آیه اقتضاء سقوط حد را دارد و جمهور فقهاء گفتهاند :این حد از او ساقط نمیگردد
3
بلکه بر سبیل امتحان اقامه میگردد».
رازی بعد از بیان آراء متخالفه و متباینه در خصوص «قطع ید» میگوید:
«متکلمان به این آیه احتجاج کردهاند که باید حتما جامعۀ مسلمانها بر خود امام معینی را نصب نمایند  ...و امت بر این

اجماع کرده است که بر آحاد رعیت ممکن نیست اقامۀ حدود بر جانیان  ...و از عهدۀ این تکلیف برآمدن جز به هنگام وجود
4
امام میسر نمیگردد».
فخر رازی در خالل چند صفحه یی که در باب این آیه ،هم خود سخن گفته و هم از دیگران نقل کرده ،به این
نتیجه می رسد که به جهت اجمال در آیه ،و اختالف در روایات ،و تشتّت در فتویها ،امکان اجراء این حد وجود
ندارد.
«قطع ید» در تفسیر المیزان

« در تفسیر عیاشی از سمَّاعَه از امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمود :وقتی دزد دستگیر شد و وسط کف دستش
قطع شد ،اگر دوباره دزدی کند پایش نیز از وسط قدم ،قطع میشود .و اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد محکوم است .و
در صورتی که در زندان مرتکب دزدی شد کشته میشود.
و در همان کتاب ،از زُرارَه نقل کرده از امام ابی جعفر علیه السالم از مردی سؤال کرده که دست راستش به جرم دزدی
قطع شده و باز دزدی کرده ،و در نوبت دوم پای چپش قطع شده ،و برای بار سوم مرتکب دزدی شده چه باید کرد؟
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القطع ِف المرة اثلاثلةِ أيضا  ...واثلان :انه تعاَل قال «ف َ
فو َ
ُ
 :همان ـ ص  : 193ا ِن الرسقة علة ل ُِوجوب القطعِ وقد ُوج َدت ِف المرة ِ اثلاثلة َ
اقطعوا ايد َِي ُهما»
جب
ِ
ِ
ِ

َ
َ ُ
َ
ُ
ٌ
ا َ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ثالثة والظ ُ
فيبق معموًل بهِ عند
وجوب قطعِ ثالثة من اًليدي ِف السارق و السارقة ترِك العمل بهِ ابتداء
اهر يَقتَيض
و لفظ اًليدي لفظ مجع و اقل ُه
الرسقةِ
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ُ
ُ
ُ
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طع و ا ِن قُط َع فال غ َ
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العفو م َِن اهلل تعاَل لز َم القطعُ
تقدير أن يدل
سبيل اتل
احلد واقعا يلع
عن الك ِم المعزتلةِ ا ِنا امجعنا يلع أن كون
ِ
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نكيل مرشوط بِعدم ِاتلوبةِ فب ِ
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سبيل اًلمتحان لكنا ذكرنا ادلًلئِل الكثرية يلع العفو.
بيل اتلنكيل بل تكون يلع
بِأن ا ِقامة
ِ
ِ
احلد ًلتكون ايضا يلع س ِ

« :2تابعین» کسانی هستند که صحابی را دیدهاند نه پیامبر را.

ا

ُ َُ َ
َ ُ َ
ُ
َ َ َ
َ
ًلن ذ َ
ِكر «الغفور الرحيم» ِف
اهلل عليه و هل يسقط عنه احلد قال بعض العلماءِ اتلابعني :يَسق ُط عنه احلد
تاب قبل القطعِ تاب
 :3همان ـ ص  : 196اذا
ُ
ُ َ
ُ
َ ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
سقوط العقوبةِ عنه والعقوبة المذكورة ِف هذه ِ اآليةِ يه احلد فظاهِر اًليةِ يقت ِيض سقوطها و قال اجلمهورً :ل يسقط عنه هذا احلد بل
آخرِ هذه ِ اآليةِ ي َ ُدل يلع
ِ
يُ ُ
سبيل اًلِمتحان.
قام يلع
ِ
ا
ا
 :4همان ـ ص  : 195المسئلة السابعة احتج المتكمون بهذه اآليه ِف انه َيب يلع اًلمة ان ينصبوا ًلنفسهم اماما معينا  ...و امجعت اًلمة يلع انه ليس
آلحاد الرعية اقامة احلدود يلع اجلناة  ...و ًليمكن اْلروج عن عهدة هذا اتلكيف اًل عند وجود اًلمام.
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حضرت فرمود :امیرالمؤمنین چنین کسی را حبس ابد میکرد1،و میفرمود :من از پروردگارم حیاء میکنم از اینکه او را
طوری بیدست کنم که نتواند خود را بشوید و نظیف کند و آنچنان بیپا کنم که نتواند به سوی قضاء حاجتش برود ».
عالمة طباطبايی در خالل یازده صفحه بحث روایی پیرامون آیة سرقت ،بیآنکه بهرهیی از روایات گرفته و اظهار
نظری در خصوص تفسیر آیه کرده باشد ،و مشکلی را برای قرآن پژوه امروز حل نماید ،به بحث خاتمه میدهد و تنها
در یک عبارت میگوید:
« اگر ما همۀ روایات را با اینکه طوالنی بود نقل کردیم ،و نیز روایات قبلی را با اینکه مضمون مجموع آنها مکرر بود،
2
آوردیم برای این بود که این روایات مشتمل بر بحثهای قرآنی بود و خواننده میتوانست برای فهم آیات از آنها کمک بگیرد».

«ید» در مفاهیم متشابه
«ید» به معنای «قدرت» در قرآن
«ید» در حدود  120آیه از قرآن ،به صورت مفرد ،تثنیه و جمع بکار رفته است که در بیشتر آنها مفهوم اصطالحی
ال
ال با پیشوند «بَین» به معنای «در پیش رو»4،و درپارهیی از آیات به معنای «قدرت» است .ذی ً
و متشابه3دارد ،مث ً
آیاتی را در این ارتباط میآوریم.
مائده : 64

ُْ ٌَ
ََ َ ْ ُ
ت اَلَ ُهود ي َ ُد اهلل ِ َمغلولة
وقال ِ
َ
ُ ْ ْ ْ َُ ُ ْ َ َ ُ ْ
غلت أيدِيهِم ولعِنوا بِما قالوا
ب َ ْل ي َ َداهُ َمب ْ ُس َ
وطتَا ِن

و گفتند یهود دست خدا به زنجیر است
بسته باد (به زنجیر) دستانشان و دورباش برآنان باد بدان چه گفتند
بلکه دو دست او گشاده ا ست

آیا خدا دست ی ا دو دست دارد؟! قطع ًا خدا دست ندارد! پس چه چیزی از خدا به زنجیر بسته است؟! قطعاً مراد
این است که خدا توان و قدرت ندارد! همین «دست بستگی» در زبان و ادب فارسی به فراوانی آمده است .امروز هم
ما در محاورات عمومی ،این اصطالح را بکار میبریم .مثالً میگوییم؛ شما فالن کار را برای من انجام دهید! و طرف
مقابل میگوید؛ ببخشید من دستم بسته است! دستم نمیرسد! این بدان معنی نیست که کار مورد نظر در نقطهیی
دور دست است ،و به سبب بُعد مسافت ،دستش به آن کار نمیرسد ،ولی اگر فاصله کم شود دستش میرسد! حتماً
چنین نیست ،و بُعد مکانی هم مطرح نمیباشد .پس معنا به وضوح این است که شخص مورد نظر توان انجام چنین
ال میگوییم؛ فالنی کمک کارمان
کاری را ندارد ،یعنی قدرت ندارد و نمیتواند« .دستم بسته است» یعنی نمیتوانم ،مث ً
بود ،حاال از اینجا رفته است و دست ما بسته شده ،یعنی دیگر کمک کار و یاور نداریم! پس کلمة «دست» در
اصطالحات مذکور ،به معنای این دست ظاهر و جسم نیست ،در صحبت و محاوره هم مخاطب به خوبی و آسانی درک
میکند که مفهوم «دست» در این عبارت« ،توان و قدرت» است.
پس یهود میگوید؛ خدا قدرت ندارد ،خدا نمیتواند .و خدا میگوید؛ نه! چنین نیست! بلکه دستان خودهاشان
بسته است! یهود که دستانشان باز بود ،راه میرفتند ،کار میکردند ،دست کسی بسته نبود! پس معنای بسته بودن
دست« ،ناتوانمندی» است .یا وقتی میگویند؛ فالنی «مبسوط الید» است ،دستش باز است ،یعنی هر کاری بخواهد

 :1در هیچ جای تاریخ اشاره نشده است که امیرالمؤمنین زندان داشته است ،پس این دزد را کجا حبس کرده که تا سالها بعد
از حکومت او و تاپایان عمر در زندان بوده است؟! آیا امیرالمؤمنین در زمان خالفت سه خلیفة پیش از خود نباید از آنها
میخواست که این حکم را اجراء کنند؟! تاریخ نشانی از اینکه آنها اجراء کرده باشند ندارد!
 :2ترجمة تفسیر المیزان ـ ج  5ـ ص . 547
 :3متشابه؛ بکار بردن لغت محسوس است در معنای معقول .مثل «آینه» در معنای «قلب صافی» .آینهت دانی چرا غماز نیست
 /زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست
 :4به عنوان نمونه :بقره  ، 97آل عمران  ، 3مائده . 46
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میتواند انجام دهد.
کهف : 57

َْ َ
ُ
َو َم ْن أظل ُم مِمن ذك َِر بِآيَاتِ َرب ِهِ
َ
س َما قَد َم ْ
ت ي َ َداهُ
فَأ ْع َر َض َعنْ َها َون َ ِ َ

و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که یادآوری شد به آیات پروردگارش
پس روی برتافت از آنها و فراموش کرد آن چه را که دو دستش پیش انداخته بود

پس «دو دست» در این آیه نیز به معنای «قدرت تمام» است .هرچه در توان داشته است به انجام رسانده است،
ََ ُ َْ ُ َ َ
ان» ،یعنی تمام قدرت خدا در معرض انجام فعل ،امر ،خلق و محو است.
همان طور که در آیه قبل میگوید« :يداه مبسوطت ِ
َ ْ
ُ
هیچ وقت این قدرت ناشی از ارادة مشروط و نامشروط1پروردگار آرام نمیگیردُ« ،ك يَ ْوم ُه َو ِِف شأن»(الرحمن.)29
ص : 45

َ ْ ُ ْ َ ََ َْ َ ْ َ َ
اق َويَ ْع ُق َ
وب
واذكر عِبادنا إبراهِيم ِإَوسح
َ
ْ
أُ ْوِل ْاألَيْدِي َواألب ْ َ
ار
ص
ِ
ِ

و (ای پیامبر) بیادآر بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را
صاحبان دستها ـ قدرت ـ و بینشها

این پیامبران نیز از کسانی بودند که هم توان مادی داشتند و هم قدرت معنوی .یعنی قدرت مادی ،بدون خرد،
مخرب است ،و خرد بیقدرت ،ناتوانمند و تأثیرش ناچیز! قرآن نکات ظریف و دقیق و هشدارهایشرا اینگونه بیان
میدارد! هم قدرت میخواهیم ،هم خرد! یعنی اگر قرآن خرد محض باشد و ارادهیی برای عمل به آن وجود نداشته
باشد چندان ارزشی ندارد!
حشر : 2

َ
َُُ ْ ُ ُ
َ
َوظ ُنـوا أن ُهم مان ِعتهم
ح ُصون ُهم م َِن اهلل ِ
َََ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ََْ
حيْث ل ْم َيتسِبُوا
فأتاهم اهلل مِن
الر ْع َ
َوقَ َذ َف ِف قُلُوبه ُم ُ
ب
ِ
ِِ
ْ
َ
ُْ ُ َ ُُ َ
ْ
ْ
وت ُهم ب َأي ْدِيه ْم وَاَيدِي ال ُمؤمِن َ
ِني
ُيرِبون بي
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
ْ َ
َْ ُ َ
فاعت ِبوا يا أ ِ
وِل األبصارِ

وگمان بردند که ایشان را بازدارندهشان دژهایشان است از خدا
پس آمد ایشان را خدای از جایی که گمانش نبرده بودند
و افکند در دلهاشان ترس را
ویران میکنند خانههاشان را به دستانشان و دستان مؤمنان
پس پند گیرید ای صاحبان بینش

کافران گمان کردند آن چه که مانع نزول عذاب بر آنان میشود قِالع و دژهای مستحکم و نفوذ ناپذیر ایشان
است که در آن پناه گرفتهاند .البته این دژها ،پناهگاهها و سنگرهای محکمی بود ،اما خدا از نقطهیی وارد آنها میشود
که اصالً حسابش را نمیکردند!
و شما این نقاط ضعف و قابل نفوذ را امروز بسیار خوب میتوانید ببینید! همیشه میتوانید ببینید! اگر تاریخ را
بخوانید ،اگر امروز جوامع بشری را نگاه کنید ،میبینید که خدای تعالی چقدر جالب از این نقاط نامرئی ،به آن
قلعههایی ورود میکند که ما گمان میبریم غیر قابل نفوذند! وقتی خدا وارد میشود چه میکند و چه رخ میدهد؟!
در دلهاشان ایجاد رعب مینماید و به وحشتشان میاندازد! شما میبینید قدرتهای استبدادی چقدر فاقد خردند
که این اصول مسلم ،غیر قابل انکار و خدشه ناپذیر نظام هستی را درک نمیکنند! یعنی «اولی االیدی» هست ولی
«اولی االبصار» نیست!
حقیقت این است که قدرتمندان بیخرد ،با همان قدرتی که جمعآوری کرده و به آن تکیه زدهاند ،و جاودانگی
را در آن میبینند ،با همان قدرت ،خانههای خود را بر سر خود خراب میکنند! ولی از سوی دیگر ،قدرت مؤمنان هم
باید ظهور و بروز پیدا کند تا این رعب در دل بیخردان صاحب قدرت بیفتد ،آنگاه خودکامگان و مستبدان ،از رعبی
که مؤمنان بر دل ایشان افکندهاند ،به جان هم بیفتند و خانههای خود را ویران سازند!
ای صاحبان خرد و بصیرت! ای کسانی که دید و بینش دارید ،شما عبرت بگیرید! مباد که به آن راه کج درافتید
و به دست خود آنچه را که از عمران و آبادانی فراهم آوردهاید به ویرانی و خرابی مبدل سازید!
فرقان : 27

ََ
ُ
َو َي ْ
ـو َم َي َعض الظال ُِم يلع ي َ َدي ْهِ

و روزی که به دندان گزد ستمگر دو دستش را (از سر پشیمانی)

 : 1ارادة نامشروط متعلق به عالم امر است ،و ارادة مشروط مربوط به عالم خلق .برای توضیح بیشتر رجوع شود به؛ «چند گفتار»
ـ ص  218ـ عالمه غروی.
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ا
َُ ُ
ول يَا ََلْتَن اَّتَ ْذ ُ
ت َم َع الر ُسو ِل َسبِيال
يق
ِ
ََ

سرقت و قطع ید

میگوید ای کاش که برگرفته بودم در کنار رسول راهی را

در این آیهَ « ،ي َع ُض يلع يَ َديْه» ـ «دست خود گزیدن» ـ به معنای «اظهار پشیمانی» بکار رفته

است1.

«ید» به معنای «قدرت» در نهجالبالغه
2
خطبة  109فِقرَه : 2
َ
َ
َ
و اَ َ
نت َ
الموع ُِد فال منيج مِنك ا ًِل ا َِلك
ُ
َ
ُك دابة
بِي ِدك ناصية ِ

و تو (خداوندا) میعادگاهی3پس نیست هیچ گریزگاهی از تو جز به سوی تو
در دست ـ قدرت ـ تو است ،پیشانی هر جنبندهیی

4

و همه میدانیم و معتقدیم که خدا دست ندارد ،پس مراد از «ید» در عبارت مولی علیه السالم «قدرت» است.
خطبة  106فِقرَه آخر :
و قَد بَلَغتُم مِن ك َ
رامةِ اهلل و هر آینه شما (ای پیروان من! ای مسلمانها!) به جایی رسیدهاید از کرامت خداوندی
ا
5
مَنلة ت ُك َرم بها ا ُ
ِماءكم که شما را منزلتی است که گرامی داشته میشود بدان کنیزکانتان
لكم
و تُ َ
وص ُل بِها جريانُكيم و به هم درآمیزند ،بدان کرامت ،همسایگانتان (مورد صلۀ رحم قرار میگیرند)
َ
َ َ َ
و ُي َعظ ُِمكم َمن ًل فضل لكم عليه و بزرگ میشمارد شما را کسی که هیچ برتری ندارید بر او
َ
و ًل يَ َد لكم عِنده و نیست هیچ قدرتی مر شما را نزد آن کس (که بزرگ میشمارد شما را)

در این عبارت هم «ید» به معنای قدرت است نه دست.
خطبة  127فِقرَه : 2
ا َُ َ
َ
و ُ
انلاس ِِفحاًل انلمط اًلوسط
ِ
خري
َ َ َ
الز ُموهُ َو َ
فَ َ
الز ُموا السواد اًلعظ َم
ُ َ
فَا ِن ي َ َد اهلل ِ َ
مع َ
اجلماعة َو ا ِياكم والفرقة

و بهترین مردم نسبت به من ،از نظر حالت (و روش) ،گروه میانهرو و معتدل است
پس مالزم شوید ایشان را و همراه شوید اکثریت را
زیرا که دست ـ قدرت ـ خدا همراه با جمعیت است و پروا کنید از تفرقه

6

خطاب امیرالمؤمنین به کسانی است که بیتوجه به خواست اکثریت مردم ،مالزم و چسبیدة به قدرت میشوند
تا به اهداف دنیوی و مقاصد مادی خود دست یابند! خطاب به این گروه اندک اما صاحب نفوذ و دنیا خواه میفرماید؛
بروید و مالزم این گروه میانه شوید! این راه میانه ،این راه وسط و معتدل که همراهی با تودههای مردم است شما را
به سرمنزل مقصود و کرامت موعود و آزادی و عدالت معهود میرساند! دست خدا ـ قدرت او ـ در چنین جامعهیی
متجلی میگردد.
«ایدی» در نهج البالغه
خطبة ( : 105خطاب به بنی امیه)

ُ
اًلرض لكم شاغـرة

زمین بر شما گشاده است

7

 :1همچنین در زبان فارسی این ترکیب به همین معنا بکار میرود.
 :2فِقرَه  :پاراگراف.
 :3تو زمان و مکان بازگشتنی ،تو وعدهگاهی.
 :4از آن وعدهگاه مفری به جایی دیگر نیست جز به سوی تو.
 :5کمینهترین فرد جامعة شما ،به جهت کرامت خداوندی ،مکرم است.
 :6به کالم مولی علیهالسالم دقت کنید! میفرماید؛ بهترین مردمانی که میخواهند در حق من خدمتی انجام دهند و خود را از
پیروان من قلمداد کنند و بر این پیروی افتخار نماید ،گروه میانهرو هستند؛ آنان که بر صراط مستقیم الهی سلوک میکنند.
ََ
ََ َ َ َ ْ ُ ُ ا
ُ ُ ْ ُ
ََ ُ َ ُ ُ َ َْ ُ
ك ْم َشه ا
يدا»(بقره« ،)143و سنت ما چنین است که قرارتان دادیم
اس ويكون الرسول علي
ج َعلنَاك ْم أمة َو َس اطا ِتلَكونوا ش َه َداء يلع انل ِ
«وكذل ِك
ِ
َ َ َ ِ ُ ْ َ ا َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َُ َََ َ
ُ
كمْ
امتی میانه تا باشید الگوهایی بر مردم و باشد رسول مر شما را الگویی» ...« .هذا ِ
ْصاِط مستقِيما فاتبِعوه وًل تتبِعوا السبل فتفرق ب ِ
َعن َسبِيلِهِ»(انعام ...« ،)153این راه من مستقیم است ،پس پیروی کنید از آن و پیروی نکنید از راههای (دیگر) که شما را از راه
او جدا میسازد».
َ َ
َ ُ
َ َ
رض :ل َم ي َ َ
َ
ُ
ُ
بق فيها من َيميها و يضبطها .یعنی دیگر در زمین کسی نمانده که قانون را رعایت کند و از مردمش حمایت نماید.
 : 7شغ َرتِ اًل
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َ
َ
بسوطة
و ايدِيكم فيها َم
َ
َ
و اي ِدي القادة ِ مِنكم َمكفوفة

و دستهاتان در آن گشوده است (توان انجام هر کاری را دارید)
و دستان فرماندههان شما (که من اکنون یکی از آنهایم) بسته است (مسلوب القدرۀ و
االختیار شدهاند)

خطبة  106فِقرَه آخر ( :در ذمّ اصحاب خود)
َ
َ َ
لق ُ
يتم اَلهم اذِمتَكم
وا
َ
و اَسلَمتُم َ
امور اهلل ِف ايدِيهِم

و افکندید به سوی ایشان (بنیامیه) زمامهاتان را
و وانهادید کارهای خدا را در دستهاشان

یعنی کارهای خدا را ،که همان امور جامعه و مردم است ،در ید قدرت و اختیار امثال معاویه و عمروعاص
گذاشتهاید ،اکنون آنها صاحب قدرت و مستولی بر ملت و حاکم بر دولتند1.
خطبة ( : 130خطاب به ابیذر به هنگام تبعید به ربذه)

َ
ض َ
ُ
يا
بت ِهلل ِ
اباذر ا ِنك غ ِ
َ
َ
فَ ُ
ارج َمن غ ِضبت َ ِل پس امید هم به کسی داشته باش که خشم گرفتی برای او
َ
القوم خافوك يلع دنياهم همانا این مردم ترسیدند از تو بر سر دنیاشان
ا ِن

یا اباذر همانا تو خشمگین شدی برای خدا

و خِفتَ ُهم يلع دين ِك
َ
َ
ُ
فَ ُ
اترك ِف ايدِي ِهم ما خافوك عليه
اهرب م ُ
َو ُ
ِنهم بِما خِفتَهم عليه

و ترسیدی تو از ایشان بر سر دین خود
پس رها کن در دستانشان آن چیزی را که ترسیدند از تو بر سر آن (دنیا را به آنها بسپار)
و بگریز از آنها به سبب آن چه که ترسیدی از ایشان بر سر آن (که همانا دین تو باشد)

نامة ( : 28نامة امیرالمؤمنین به محمد بن ابیبکر)
َ
َ َ َ َ ا ُ
َاَوًل ت َري ان قوما ق ِط َعت اي ِديهِم
َ ٌ
سبيل اهلل ِ و ل ِك فضل ...
ِف
ِ

آیا ندیدی که مردمانی بریده شد دستانشان
در راه خدا و هریک را فضیلتی است...

قطع ایدی در راه خدا ،هم به این مفهوم است که در جنگ دستهاشان بریده شده ،و هم به این معنا که در راه
خدا تمام توان و نیرویشان صرف شده است ،تا جایی که از توان افتاده و از پا درآمدهاند.
«ید» در مفاهیم متشابه در شعر عرب

2

ُ
ا ِن َمـا ادلنيـا محَيـ ٌد
َ
ُ
فـا ِذا َول َـي محَيـ ٌد

و اَيـاديـهِ الـجسـ ُ
ام
ِ
َف َعـ َيل ادلني َـا السـالمُ

همانا همة دنیا حُمَید است
و دستــان پـر تــوان او
پس اگر روی بگرداند حُمَید
پــس بـر دنیــا ســالم

شاعر علیّ بن جَبَلَه است که حُمَید4را تمجید میکند و میگوید :همة دنیا حُمَید است و دستهای پر توان او.
در سال دوم پیروزی انقالب اسالمی ایران ،سال  ،1358مرحوم مهندس مهدی بازرگان مقالهیی نوشت ،و در آن گفت؛ هیچ
زمانی در تاریخ ،ملت ایران اینقدر بیپناه نبوده است! حال ببینید طی این  30سال چقدر بیپناهتر شده است!
 : 1دَولت و « ُدولة» به معنای قدرت و ثروت در گردش است که پیوسته دست به دست میشود ،و مفهوم جدید «دولت» هم
ُ ََ
ََ
َْ َ َ ُ َ
اّم َوال ْ َم َساك َ ْ
ون ُدولَ اة َب ْ َ
وِل ِ م ِْن أ َ ْهل ال ْ ُق َرى فَل ِلهِ َول ِلر ُسول َو َِّلِي الْ ُق ْر ََب َو ْاَلَتَ َ
ني
يل َك ًل يك
اهلل يلع َر ُس ِ
ریشه در همین معنا دارد« .ما أفاء
ِ
ِ
ِني واب ِن السب ِ ِ
ِ
َْْ
ُ
ِنك ْم»(حشر« ،)7آنچه را که بخشید خدای بر رسولش از جانب اهل شهرها ،پس برای خداوند است و برای رسول و
األغن ِيَاء م
برای خویشان و یتیمان و درماندگان و بهراه مانده(گان) تا نباشد ثروتی که در میان ثروتمندان شما دست به دست گردد».
 :2اشعار از کتاب االغانی از ابوالفرج اصفهانی است که از ادباء قرن چهارم هجری قمری میباشد .کتاب او تاریخ ادبیات ،و در
چاپ جدید بیست و پنج مجلد است .وقتی ابوالفرج کتاب خود را به صاحب بن عَبّاد پیشکش کرد تا تقریظی بر آن بنویسد،
َ
َ
َ
َ َ
تن اًلاغن مِن َمح ِل اًلسفارِ ِف اًلسفار»« ،کتاب اغانی مرا از حمل کتابها در سفرها بینیاز کرد».
چنین نگاشت« :اغن ِ
 :3اغانی ـ ج  20ـ ص .44
 :4حُمَید یکی از والیان عباسیان است که بر خِطَّهیی از قلمرو ایشان ـ ظاهراً جنوب ایران ـ حاکم بوده است.

3
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هرگاه حُمَید از کار برکنار شود یا بمیرد ،سالم بر دنیا! یعنی دیگر دنیا بدرد نمیخورد و باید با آن وَداع کرد.
و شاعر دیگری به نام ابی عُیَـینَه به معشوق خود

میگوید1:

ُ
خـ ِذي بي َـ ِدي قبـ َل اَن ا َ َ
غرقـا
ِ

ُ
َ
ادن ِيـاي مِن غمـرِ َبرِ اله َـ َوي

نزدیک شو به من از بیکران دریای عشق
بگیر دستم را پیش از آنـکه غرق شـوم

این «دستگیری» به معنای کمک به عاشق در تحقق وصال به معشوق است .زیرا «هوی» که عشق است دریای
حقیقی ندارد که کسی در آن غرق شود ،بناءبراین دستگیری از عاشق هم مجازی است.
باز از ابو عُیَـینَه است که خالد را نکوهش مینماید .خالد از حکّامی است که به وی کمک نمیکند و در قبال
اشعاری که میسراید به او صله نمیدهد2.
َ ا
َ
َ ُ
تغيـظ و مِـن قـ َدمـي َركـة

َ
َ َ ا
ُ ُ
طمـةَا
ادل خـذ مِن ي َ ِدي ل
اخـ

ای خالـد بگیـر از دسـت من تپـانچهیی را

3

که به خشـم آیی و از پای من یک لگدی را

یعنی تو سزوار این هستی که این بیادبی در حق تو روا داشته شود .در اینجا هم« ،ید» و «قدم» در معنای
متشابه است.
و شعر دیگر نیز از ابو عُیَـینَه است خطاب به موسی الهادی5 :4
قُل ل ِموَس يا مال ِك ُ
الملك َطواع

ا

ُ
بِقيـاد و فـي ي َ َديـك العِنـان

بگو به موسی ای مالک ملک! مردم مطیع تو هستند
امـا به زور بنـدهــا! و عنـان در دسـت تـو اسـت

مراد این است که؛ مردم را در قید و بند کردهای و به این سبب از تو اطاعت میکنند ،و زمام کار هم در دست
تو است که صاحب قدرت هستی.
دِعبِل خُزاعی هم شاعری است که در دو بیت زیر معتصم عباسی را به جهت امتناع از خلعت دادن ،نکوهش
میکند .در آن وقت معتصم والی شام بوده است6:
َ
َ ا
َ
حاجـة ابـدا
فمتَـي َسـأتلُك

ا

ُ ا َ ََ
فَـ ُ
اشدد بِهـا قفال يلع غلـق

هر گاه من حاجتی از تو خواستم ،برای همیشه
تــو بــر درِ آن قفلــی بــزن بستـنـش را
ُ ا
َ
ا
ُ
ُ
فَـ ُ
اشدد ي َـ َدي ا ِلـي عنفـي
عـد لـي قفـال و جام َِعـة
وا ِ

7

و آمـاده سـاز بـرای من قفلی و غُل جامعهیی
پـس محکـم ببنـد دو دست مـرا بـر گردنـم

از این دست ابیات در ادب عرب بسیار است ،ولی ما برای اثبات مدعاء خود به این مقدار بسنده کردیم.
«دست» در مفاهیم متشابه در ادب فارسی

 از دست فالن :شکایت از آزار و اذیت کسی که توان آزردن دارد.آه آه از دست صرافان گوهر ناشنـاس

هر زمان خر مهره را با دُرّ برابر

از دست غیبـت تـو شکایت نمیکنـم

تـا نیست غیبتی ،نبـود لـذت

 :1اغانی ـ ج  20ـ ص . 99
 :2اغانی ـ ج  20ـ ص . 121
 :3تپانچه :سیلی.
 :4موسی الهادی (متوفای  170هـ  .ق) نوادة منصور دوانقی از خلفاء عباسی است.
 :5اغانی ـ ج  20ـ ص . 129
 :6اغانی ـ ج  20ـ ص . 196
« :7جامعه» غُلی بوده است که با آن دو دست را به گردن میبستهاند.

میکنند(حافظ)
حضـور(حافظ)
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نیـاالیـی(سعدی)

مـن ز دسـت تـو خویشتـن بکشـم

تـا تــو دستــم بـه خـون

هر شب اندیشة دیگر کنم و رأی دگـر

که من از دست تو فردا بروم جای

ز دست شاهد نـازک عـذار عیسی دم

شراب نوشو رها کن حدیث عاد و

دگـر(سعدی)
ثمود(حافظ)

 در دست داشتن :مالک بودن ،قدرت تصرف داشتن.جز نقد جان به دست ندارم شراب کـو؟ کـان نیـز بر کرشمة سـاقی کنـم

نثـار(حافظ)

 بدست آوردن :مالک شدن.گـر مسـاعد شودم دائـرة چرخ کبـود

هم بدست آورمش باز بـه پـرگار

دگـر(حافظ)

عروس طبع را زیور ز فکر بکر میبندم

بود کز نقش ایامم بدست افتد نگاری

خوش(حافظ)

 دست خواجه :قدرت خدا.کـه داد مـن بستـاند مگر ز

بگیرم آن سر زلف به دست خواجه دهم

دستـانش(حافظ)

 دست حسود :قدرت حسود.کـه ایشان میکشندت سـوی

مـده دامـن بـه دستــان حســودان

پستـی(دیوان شمس)

 دست باد :قدرت باد (استعارة ملکی).مگو کـه خاطر عشاق گو پریشان

شکنج زلف پریشان بـه دست بـاد مده

باش(حافظ)

 دست جفا :قدرت ستم.وی بی سببی گرفتـه پـای از مـن

ای دست جفای تو چـو زلـف تـو دراز

بـاز(سعدی)

 دست آز :قدرت طمع.بــرو خواجـه کوتـاه کـن دسـت آز

دراز؟(سعدی)

چــه میبــایـدت ز آستیــن

 داد از دست کسی ستاندن :حق خود را گرفتن.که داد من بستانــد مگـر ز

بگیرم آن سر زلف به دست خواجه دهم

دستـانش(حافظ)

 بی دست و پا بودن :قدرت نداشتن ،ضعیف بودن.بــه خنـده گویـد او دستـت گرفتـم

کـه میدانـم کـه بس بی دست و

پایی(دیوانشمس)

 دل در دست بودن :عاشق بودن ،مجذوب و مفتون کسی بودن ،در جذبة قدرت عشق او بودن.چو بیـد بر سـر ایمان خویش میلـرزم
کهدل بهدست کمانابرویی استکافر کیش(حافظ)
 دست بر دل کسی نهادن :به توانمندی تیمار او کردن و دردش دواء نمودن.ز آستیـن طبیبان هـزار خـون بچکـد

گرم به تجربه دستی نهند بر دل

ریش(حافظ)

 دست گزیدن :اظهار ندامت و پشیمانی.از بس که دست میگـزم و آه میکشـم

آتش زدمچو گل به تن لختلخت

خویش(حافظ)

 دست کوتاه بودن :ناتوان بودن.پـای ما لنـگ است و منــزل بس دراز

دسـت مـا کوتـاه و خرمـا بـر

نخیـل(حافظ)

 دست کسی را گرفتن :او را کمک کردن ،توان به او دادن.در بحــر فتــادهام چــو مــاهـی

1

در پــاش فتـــادهام بـــه زاری

آیــا بــود آنکــه دســت

بـه خنــده گـویـد او دستت گرفتـم

کـه میدانـم کـه بس بی دست و

تــا یــار مــرا بــه شسـت گیـرد
گیــرد(حافظ)
پایی(دیوانشمس)

 بدست پروردن :تربیت کردن ،رشد دادن.من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست

که از آن دست که میپروردم

میرویـم(حافظ)

 دست لرزاندن یا لرزیدن :ترسیدن ،بیم داشتن.این دست ملرزان و فروکش قدح عشق

پـازهـر چـو داری نکنـد زهـر

 دست بریدن ،کف بریدن :از خود بیخود شدن ،مجذوب جمال کسی شدن. : 1شست :دام ،تور ،صید.

زیـانی(دیوانشمس)
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چـو خاتونـان مصـری ای شفـق! تـو

چـو دیـدی یوسفـم را کـف

بریـدی(دیوانشمس)

 از دست شدن ،از دست رفتن :جان دادن. دست برنداشتن :رها نکردن.چـو جـان بینـد جمـال عشـق گویـد

شدم از دست و دست از مـن

نه دسـت مـن گـرفتی؟ عهـد کـردی؟

کـه مـا را تــا قیـامت دستیـاری؟

ز دسـت عهـد تـو از دسـت رفتــم

نـداری(دیوانشمس)

بـه جـان تـو کـه دست از من

نداری(دیوان شمس)

 دست از آستین بیرون کردن :کمک خواستن و پیشنهاد کمک دادن.ای دست از آستیـن برون کرده به عهد

و امـروز کشیــده پـای در دامن

بـاز(سعدی)

«دسـت» در مثنـوی
دست در رسن زدن1

موالنا در اشعاری خطاب به یوسف ،دنیا را به چاه تعبیر کرده و اینکه هر انسانی ،یوسف است و آن ریسمانی که
برای نجات یوسف در این چاه آویخته میشود ،کتاب خدا و حبل اهلل المتین است2.پس همة ما در چاه دنیا گرفتار
آمدهایم و نیازمندیم که آن رسن را محکم بگیریم تا خداوند ما را از چاه صفات رذیله برکشد.
یوسف حسنی و این عالـم چو چاه ویـن رسـن صبرست بر امـر الـه
یوسفا آمـد رسن در زن دو دست از رسن غافل مشـو بیگه شدست
حمـد هلل کیــن رسـن آویختنـد
در رسن زن دست و بیرون رو ز چاه
تـا ببینـی عـالـم جـان جـدیـد

فضل و رحمت را بهـم آمیختنـد
تــا ببینــی بارگـــاه پادشــاه
عـالـم بــس آشکـار نـاپدیـد

در این تشبیه به وضوح پیداست دستی که باید رسن را بگیرد ،این دستِ متعلق به جسم انسان نیست ،بلکه
ایمان و اندیشة انسان و توان فکری او ،و قدرت خِرد و اولی االلباب و اولی االبصار بودن او است .اینها «دست»هایی
است که میتواند به آن ریسمان الهی چنگ بزند .حال اگر ما قرنها به همین روش امروزیمان با کتاب خدا مواجه
شویم ،و با دست خرد و اندیشه و دانش و بینش در آن چنگ نزنیم ،اثری ندارد و این کتاب نمیتواند ما را از چاه
دنیا بیرون کشد« .ریسمان خدا را چنگ بزنید» ،یعنی به آیات کتاب عمل کنید .اینها تعبیرات متشابهی است که
در قرآن آمده و مفاهیم آن روشن است.
دست طلب3

گـر گـران و گـر شتـابنـده ُبـوَد
در طلب زن دائماً تـو هر دو دست

آنکـه جوینـده است یابنـده بُـوَد
کـه طلب در راه نیکو رهبـر است

لنگ و لوک4و خفته شکل و بیادب سـوی او میغیژ 5و او را میطلب
گه به گفت و گه به خاموشی و گه 6بوی کردن گیـر هر سو بوی شـه
منظور از دست در اینجا چیست و طلب چیست؟ اگر همة دستها باید در مفاهیم جسمی و ذاتی و عینی خود
بکار رود ،پس «طلب» هم باید عینیت داشته باشد و باید جایی به اسم «طلب» باشد تا بتوان دست در آن زد! پس
این معنی مراد نیست! بلکه مقصود این است که با تمام توان طالب باش! و ما این را دقیقاً میفهمیم ،حتی بیسوادهای
ما میفهمند.
 :1مثنوی معنوی ـ دفتر دوم ـ فرمودن والی آن مرد را که این خاربن ...
ُ ْ
ْ
َ ا َ
َْ
ِيعا َوًل َت َفرقوا»(آلعمران.)103
ص ُموا َِبَبْ ِل اهلل ِ مج
َ « :2واعت ِ
 :3مثنوی ـ دفتر سوم ـ حکایت مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت...
 :4لوک :کسی که با دو کف دست و دو زانو راه میرود.
 :5خزیدن ،لغزیدن.
 :6به هر شکلی که می توانی خدا را بخوان و او را طلب کن ،دنبال بوی خدا برو ،همان گونه که حیوانات و حشرات با شامه خود
مطلوبشان را پیدا میکنند ،تو هم خدا را بو کن ،اما حتماً بوی خدا و بو کشیدن او با این بینی نیست ،با روح و جان است.

احکام در قرآن
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دست عقل  ،دست هوی1

حس اسیـر عقـل باشـد ای فـالن
دستِ بستة عقل را جـان باز کرد3
حسها و اندیشـه بــر آبِ صفــا4
دست عقل آنخس بهیکسو میبَرَد
خس بس اَنبُه بود بر جو چونحباب
چونکه دست عقل نگشایـد خـدا5
آب را هـر دم کنـد پـوشیـده او
چونکه تقوی بست دو دست هوی
پس حواس چیره محکوم تو شـد6
و همچنین ابیات

بـدان2

عقل اسیر روح باشـد هـم
کارهـای بستـه را هـم سـاز کرد
همچـو خـس بگرفته روی آب را
آب پیـدا میشـود پـیش خِـرَد
خسچو یکسو رفت پیدا گشت آب
خـس فـزایـد از هـوا بـر آب مـا
آن هوا خنـدان و گریـان عقل تو
حق گشاید هـر دو دست عقل را
چون خِرد ساالر و مخدوم تو شد

زیر7:

صیقـلی8را

بستـهای ای بـی نماز و آن هـوی را کردهای دو دست باز
گـر هـوی را بنـد بنهـاده شـود صیقلی را دسـت بگشـاده بــود

قطع و مفاهیم مختلف آن
ال کسی که
«قطع کردن» به معنای «بریدن» ،یعنی ارتباط دو چیز را گسستن و وصل آن را فصل کردن .مث ً
دستش را ،یا سر دیگری را میبرد ،در حقیقت ارتباط اجزاء و اعضاء به هم پیوستة یک عضو را از هم جدا میسازد.
این بریدن اصطالحاً در کالم وقتی بکار می رود که مرادمان قطع ارتباط و ایجاد فاصله بین اجزاء مادی یا معنوی
چیزی باشد.
«قطع» در معانی متشابه در قرآن
اعراف ( :72پشت کسی را بریدن؛ از قدرت انداختن)
فَأَْنَيْنَاهُ َواَّل َ
ِين َم َع ُه ب ِ َر ْمحَة مِنا پس نجات دادیمش ـ هود را ـ و کسان همراهش را به رحمتی از خویش
َ ْ
َ َ ْ
َ
َ
ِين كذبُوا بِآيَات ِنَا َو َما َكنُوا ُم ْؤ ِمن َِني و بریدیم پی آن کسان را که دروغ انگاشتند آیات ما را و نبودند ایمان آورندگان
َوق َط ْعنَا داب ِ َر اَّل
حج ( :15قطع سبب؛ قطع امید و رابطه کردن)
َ
اهلل ِف ُ
نرصهُ ُ
َمن ََك َن َي ُظ ُن أن لن ي َ ُ َ
ادلنْيَا َو ْاآلخِرة َِ
ِ

هرکس که گمان میبرده است که هرگز یاری نکند وی را خدای در دنیا و آخرت

 : 1مثنوی ـ دفتر سوم ـ عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مرگ فرزندان.
 : 2حس زیر نفوذ عقل است و عقل هم زیر نفوذ روح است.
 : 3عقل ،دست دارد و دستش بسته است! حس ،دست دارد و دستش بسته است!
 : 4اساس تزکیه است و اگر انسان خود را تزکیه کند ،تمام این حس بر آب مصفای روح انسان حرکت میکند .اما اگر همه چیز
را بخواهیم با حس درک کنیم ،باید همه چیز اساس مادی داشته باشد ،و این آن چیزی است که روی آب مصفای روح را،
ْ ْ َ
مثل خس روی آب ،میگیرد«.قَ ْد أَفْلَ َح َمن َزاك َها»(شمس« ،)9قَ ْد أَفْلَ َح َمن ت َ َزّك»(اعلیَ « ،)14ويُ َزك ِيه ْم و َُي َعل ُِم ُه ُم الْكِتَ َ
اب َواحل ِك َمة»(جمعه.)2
ِ
 : 5همان طور که خس از هوا روی آب را میگیرد ،از هوای نفس هم خس بر روی آب زالل روح ما میریزد ،و راه درست
اندیشیدن را بر ما میبندد.
 : 6آن حواسی که چیره بودند و عقل تو را تحت نفوذ گرفته بودند ،محکوم تو میشوند .وقتی خِرَد فرماندة تو شد ،و او را
خدمت کردی ،و او مخدوم تو شد ،حواسّی هم که برتو چیره بود ،خادم و محکوم تو میشود.
 : 7دفتر چهارم ـ بیان آنکه تن هر یک از آدمی همچون آهن نیکو جوهر ...
 : 8صیقلی :صیقل دهنده ،ابزاری که زنگار میزداید.
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َ
ْ
ُ
فَليَ ْم ُددْ ب ِ َسبَب إَِل الس َماء ثم َِلَ ْق َط ْع پس بکشد ریسمانی به سوی آسمان سپس آنگاه ببُرد
َ
َْ ُ َْ ْ
ُ
فليَنظ ْر هل يُذه ََِب كيْ ُدهُ َما يَغِيظ

سرقت و قطع ید

پس بنگرد آیا میبَرَد کید او آنچه موجب خشم میگردد

متأسفانه مفسران در تفسیر آیه به خطاء رفتهاند و گفتهاند منظور این است که هرکس گمان بَرَد که خدای او را
یاری نکند ،طنابی به سقف اتاقش بیاویزد و خود را بدان بدار زند و نتیجه را ،بعد از آنکه کشته شد ،ببیند!!! و حال
آنکه وقتی مُرد چگونه میتواند نتیجه را نظاره کند که آیا کیدش آن غیظش را از بین برده است یا نه؟! در صورتی
که فرد ناامید از نصرت الهی ،برای دیدن نتیجة اقدام خود ،باید زنده باشد!
و اما معنای صحیح آیه؛ «سبب» به معنای «ریسمان» و «ابزار ارتباط» است ،و در معنای متشابه« ،قدرت» و توان
ایجاد اتصال بین دو کانون میباشد .و آیه میگوید :آنان که از راه هدایت الهی خارج گشته و به چارهسازیهای خود
متوسل میشوند ،کسانی هستند که بر حسب گمان خویش تصور کردهاند وعدههای الهی و هدایت او و ارشاد
رسوالن و راهنمایی پیامبران کارساز نیازهای دنیوی آنها نیست .ازینرو پشت به خدا و سببسازیهای او کردهاند.
خداوند میفرماید همة انسانها بر حسب فطرت به منبع وحی و آفریدگار گیتی متصل بودهاند .اما در اثر گمراهی ،به
وادی ضاللت و کژی درافتادهاند و ریسمان بین خود و پروردگار را بریدهاند! حال خداوند از این دسته از مردمان
میپرسد اکنون که چنین کردید ،و رابطة خود را با من بریدید به اهداف خود نائل گشتید؟! آیا اکنون خشمتان
فروکش کرده است؟! خشمی که از عدم وصول به نیات و عدم حصول مقاصد خود داشتید؟! و این سرزنش خداوند
است نسبت به کسانی که گمان میبرند خدای تعالی ،ایشان را در دنیا و آخرت یاری نمیکند!1
بقره :166

ْ َ َ
َ َُ ْ
َ ُ ْ
ِين اتب ِ ُعوا م َِن اَّلِين اتبعوا
إِذ ت َبأ اَّل
َ ََُْ َْ َ َ َ ََ َ ْ
ت به ُم األَ ْسبَ ُ
اب
ورأوا العذاب وتقطع ِ ِ

همین که بیزاری جستند آن کسان که پیروی شدند از آنان که پیروی کردند
و دیدند عذاب را و بریده شد از ایشان اسباب

توبه ( :121قطع وادی یا قطع طریق؛ پیمودن راه)
َ َ
َ َُ ُ َ
ون َن َف َق اة َصغ َِريةا َوًل كب ِ َريةا و انفاق نکنند نفقهیی کوچک را و نه بزرگ را
وًلينفِق
َ
ُ
َ َ ََْ ُ َ
ون َوادِياا إًِل كت َِب ل ُه ْم و نپیمایند هیچ وادی را جز آنکه نوشته شده است مرا ایشان را
وًل يقطع
َ ْ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َُْ َ
ون هر آینه سزای دهد آنان را خدای بهتر از آنچه میکردند
َِلجزِيهم اهلل أحسن ما َكنوا يعمل
رعد ( :25قطع فرمان خدا؛ عدم اجراء دستور او)
َ َ َ ُ ُ َ
ون َع ْه َد اهلل ِ مِن َب ْع ِد مِيثَاقِهِ و آنان که میشکنند پیمان خدای را از پسِ پیوندش
واَّلِين ينقض
َ
َ ُ َ َ
َ
َََْ ُ َ ََ ُ
اهلل بِهِ أن يوصل و میبرند آنچه را که فرمان داده است خدای به آن که وصل شود
ويقطعون مآ أمر
َْ
َُْ ُ َ
ون ِِف األر ِض و تباهی میکنند در زمین
ويفسِد
یوسف ( :31قطع ایدی؛ از خود بیخود شدن)
ََ َ ُ ْ ْ َ
ت اخ ُرج َعليْ ِهن
وقال ِ
َ
َ َ َََْ ُ َ ْ َ َْ َ
بن ُه َوقط ْع َن أيْد َِي ُهن
فلما رأينه أك
َ
َ
َ
ْ
ََُْ َ َ
رشا إن َهذا إًل َمل ٌ
ك كر ٌ
اش ِهلل ِ َما َه َذا ب َ َ ا
يم
وقلن ح
ِ
ِ
ِ

و گفت (زن عزیز مصر) برون آی (ای یوسف) بر اینزنان
پس همین که دیدندش بزرگ شمردندش و تکه تکه کردند دستانشان را
و گفتند شگفتا بر خدای! نیست این بشری!2نیست این جز فرشتهیی بزرگوار

در مصطلحات عرب« ،قطع ایدی» به معنای «از خود بیخود شدن و مدهوش گشتن در اوج شگفتی و کمال
عشقورزی نیز آمده است» .در ادبیات فارسی نیز عین این معنا وارد است ،مثل بیت زیر از دیوان شمس:
چو خاتونان مصری ای شفق! تـو

چو دیـدی یوسفم را کف بریـدی

اعراف ( :160تقطیع اسباط و امم؛ جدا جدا کردن به صورت خاندان و گروه)

 : 1برای تفسیر کامل آیه رجوع شود به؛ «آدم از نظر قرآن» ـ ج  3ـ ص  227ـ عالمه سید محمد جواد موسوی غروی.
 : 2گرچه اغلب مفسران «حاش هلل» در معنای «تنزیه» مطلق گرفتهاند ولی معدودی از آنها مفهوم «شگفتی و تعجب» را مزید
بر آن ساختهاند .بیان این دسته از مفسران اکمل است ،مثل زمخشری در «کشّاف» و رشید رضا و عبده در «المنار».

احکام در قرآن

َ َ َْ ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ا ُ
ِت ع َ
وقطعناهم اثن ْ
اطا أ َم اما
رشة أسب
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و (بنی اسرائیل را) تکه تکه کرده بودیمشان دوازده خاندان ،هر یک گروهی

«تقطیع» در لغت به معنای «پاره پاره کردن» است .ولی مراد خداوند از تقطیع در این آیه ،بیان یک اصل
اجتماعی مهم و قابل توجه است .به این مفهوم که نهاد اصلی و بنیان حقیقی جامعه را «خانواده» تشکیل میدهد.
بناءبراین وقتی میگوید« :ما تقسیم نمودیم1بنی اسرائیل را به دوازده خاندان ،و هر خاندان را امتی قرار دادیم»؛
مرادش این نیست که آفریدگار ،مردم را دچار پراکندگی و تفرقه و چند دستگی میسازد! بلکه مشعر بر همان اصل
است که حتی پیروان انبیاء الهی ،که از یک اندیشة توحیدی تبعیت مینمایند ،بالمآل تشکیل خانواده و گروه
میدهند ،و بر اساس تمایالت فردی و اجتماعی ،و بینشهای سیاسی ،و امیدها و آرزوها ،و نیازهای مادی و معنوی
خود ،به طور طبیعی ،به گروههای متفاوت تقسیم میشوند که شاید بتوان امروز نهاد احزاب سیاسی را چیزی معادل
َ َْ ا ُ
َ
ُ
اطا أ َم اما» دانست .در این صورت است که جامعه بر مبنای نهادها و بنیانهای حقیقی خود تأسیس
«قط ْعنَاه ُم  ...أسب
میگردد.
محمد  22و ( :23قطع رحم؛ جدایی افکندن میان خویشان)
ْ
َف َهل َع َسيْتُ ْم إِن تَ َوَلْتُ ْم پس آیا امید داشتید چنانچه پشت کنید (به هدایت)
َ ُْ
َْْ ََُ ُ َْ َ َ ُ
2
ك ْم (بتوانید) تباهی کنید در زمین و جدایی اندازید (میان) خویشان خود را؟!
أن تفس ُِدوا ِِف األر ِض وتق ِطعوا أرحام
َُْ َ
ِين لَ َعنَ ُه ُم ُ
ك اَّل َ
اهلل هم اینانند که دورباش داد ایشان را خدای
أولئ ِ
َ
َ
َ
فَأ َصم ُه ْم َوأ ْع ََم أب ْ َص َار ُه ْم پس کر ساخت ایشان را و کور کرد دیدگانشان را
نمل ( :32قطع امر؛ اتخاذ تصمیم نهایی و اجراء آن)
َ
َ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ َُْ
وِن ِِف أ ْمرِي گفت (ملکۀ سبا) ای گروه بزرگان فتوی دهید مرا در کارم
قالت يا أيها المل أفت ِ
َ
َ
َما ُك ُ
نت قَاط َِع اة أ ْم ارا َحِت ت ْش َه ُدو ِن من نبودهام بُرَنده ـ تمام کننده ـ کاری تا اینکه گواهی دهید (شما)

تحقیق ًا از هیچ یک از مشتقات لفظ «قطع» در آیات فوق ،مفهوم «بریدن» به معنای حقیقی آن استنباط نمیشود،
و تماماً از متشابهات بوده ،و وجه شَبَه در کالم مطمح نظر میباشد .و معنای آن ،بی هیچ توضیحی ،روشن است.
«قطع» در معانی متشابه در نهج البالغه

خطبة  137فِقرَه آخر(3:در شأن طلحه و زبیر)
َ
َ
اللهم ا ِن ُهما ق َطعان
و َظلَمان و ن َكثا ب َ َ
يعِت

ُ
َو قَد َ
زاح ابلاطل عن ن ِصابِه
َ
َ َ
ُ
َوانق َط َع ل ِسانه عن شغبِه ِ

خدایا آن دو بریدند مرا ـ با من قطع ارتباط کردند ـ
و ستم کردند بر من و شکستند بیعتم را
و هر آینه پاک شد ـ دور شد ـ باطل از جایگاهش
4
و بریده شد زبانش از شرارتش

پر واضح است که باطل ،زبان حقیقی ندارد که بریده شود .پس مراد این است که پیروان باطل دیگر قدرت تکلم
ندارند.

 : 1مراد از «ما» ،خالق عالم و جنود او است.
 : 2تفاخر و تفرقه افکنی بنیامیه بین خود و بنیهاشم ،و قطع رحمی که در میان عموزادگان ایجاد کردند ،آن چنان آثار سوئی
بر اسالم و مسلمین بجای گذاشت که تا امروز مسلمانها از پیامدهای شوم آن در رنجند ،و تا غدة چرکین این اختالف
ریشه دار برکنده نشود ،و جای آن التیام نپذیرد ،این انتظار ،خیالی واهی است که مسمانها بتوانند روی آزادی ،امنیت،
عدالت و در نتیجه سعادت را ببینند .امیرالمؤمنین علیه السالم در صدر اسالم ،از جمله کسانی بود که بیش از همه ،در
راستای پیشگیری از چنین قطع رحمی کوشا بود .و  25سال سکوت خود را یکی از عوامل مؤثر در این امر میدانست .مولی
علیه السالم در خطب مختلف نهج البالغه صریحاً متذکر اقدامات خود در حفظ رحم و لزوم وصل آن شده است .مثل
خطبههای  172 ،151 ،150 ،139و  217و همچنین نامة ( 28خطاب به معاویه) و نامة ( 36خطاب به عقیل).
 : 3فِقرَه  :پاراگراف.
 : 4باطل قدرت عمل و سخن گفتن خود را در راستای انگیزش شر از دست داد!
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خطبة ( : 60در شأن خوارج)
امیرالمؤمنین علیه السالم در پاسخ به این پرسش که؛ با پایان گرفتن جنگ نهروان و کشته شدن گروهی از
خوارج و فراری گشتن عدهیی ،آیا ریشة آنها کنده شده است؟! میفرماید:
َ
ُ ا
صالب الرجا ِل
الك َو اهلل ِ ا ِنهم ن َطف ِف ا
ِ
َ
و قراراتِ النساء
َََ ُ َ ٌ ُ
ِنهم قرن ق ِط َع
كما ْنم م
ُ
ا
َ
ون آخ ُِرهم لصوصا َسالبني (اینان تا جایی به سمت بدبختی میروند) که آخرین آنها دزدانی میشوند که بسیار از
حِت يك

نه! هرگز! قسم به خدا همانا اینان نطفههایی هستند در پشت مردان
1
و رحمهای زنان
2
(اما طوری رفتار خواهند کرد) که هرگاه شاخی از ایشان بر آید ،بریده شود

ُ

َ

َ

حقوق مردم را سلب میکنند

َ
َ
اْلوارج بَعدي فليس َمن َطل َب احلق نکشید خوارج را بعد از من زیرا کسی که طلب نموده است حق را
ًل تقتُلوا

َ
خطأَهُ ك َمن َطلَ َ
فَا َ َ
ابلاطل فَا َ َ
درك ُه پس به خطاء رفته به مانند کسی نیست که باطل را خواسته پس بدان دست یافته
ب

این عاقبت ناشی از عملکرد خوارج است! امیرالمؤمنین چند نکتة بسیار مهم اخالقی ،سیاسی و اجتماعی را در
این خطبه مطرح ساخته است .اول اینکه میگوید؛ نتیجة خروج از راه راست ،و عدم تبعیت صحیح از هدایت الهی،
و اتکاء به غرور و خودخواهی و استکبار و خودکامگی ،ذلت محض و سرافکندگی و فقر و بیچارگی است .به طوری
ن اینگونه را به دزدی و سلب حقوق دیگران وادار میسازد.
که انسا ِ
دوم اینکه مولی علیه السالم حکمی مبتنی بر حدود و تعزیرات برای چنین دزدان و سالبان حقوقی تعیین
نمیکند .بلکه از پیروان خود میخواهد آنان را آزاد بگذارند و علیرغم اینکه فتنهیی بپا کردهاند،کسی از ایشان را
بقتل نرسانند.
سوم اینکه نظر مولی بر این است که اگر کسی در طلب حق خطاء کرد ،مجرم نیست و نمیتوان او را عقوبت
کرد .بلکه باید به جدال احسن و موعظة حسنه راه بر او بنمود ،اگر پذیرا گشت ،به سود خود کرده است ،و چنانچه
پشت کرد ،روزگار ،که همان سنتهای الیتغیر الهی است ،او را تربیت خواهد کرد ،یا سرش را بر سنگ خواهد کوبید!!
پس یک چه ارچوب و میزان برای شناخت کسانی که ادعاء شیعه بودن و پیروی از علی را دارند ،ولی جزء
خوارجند ،این است که سرانجام کارشان به جایی میرسد که از راه دزدی و راهزنی ،حقوق مردم را سلب میکنند.
با این حال ،امیرالمؤمنین (ع) به فرزندان و اصحاب خود اجازه نمیدهد اقدام به کشتار آنها کنند .کاش این آموزهها
و روشهای عملی مولی سرمشقی بود برای شیعیان امروز ،خصوصاً سیاستمداران آنها!!
خطبة ( 192یا ( : )190در شأن مسلمانان زمانة خود)
اًَل و قَد َق َطعتُم قَ َ
يد اًلسالم و آگاه باشید هر آینه که تکه تکه کردید بند اسالم را
َ
َ َ
َ
طَتلُم حدودهُ و ا َم ُتم احاك َمه
و ع ََ

و تعطیل کردید حدودش را و میراندید احکامش را

3

خطبة  – 221فِقرَه ( : 6در وصف قیامت و اینکه چگونه زبانها ،از وحشت آن روز ،الل میشوند و از سخن گفتن باز میمانند)
َ
سنَ ُة ب َ َ
ََ َ
عد ذًَلقَـت ِها و تکه تکه شد زبانها (در کامها) بعد از روانیشان
ت اًلل ِ
َو تقطع ِ

روز قیامت ،زبانهایی که در دنیا به سَالسَت و روانی سخن میگفتند ،در پس کامها فرو میافتند ،گویا که تکه
تکه شده دیگر توان تکلم ندارند.
 :1یعنی باز هم این نوع آدمها با اینگونه اخالق متولد میشوند ،الزم نیست اسمشان خوارج باشد ،کسی است که ادعای دوستی
و محبت و پیروی مرا دارد ،ولی عمالً با من مخالف است ،حال در هر نقطهیی از زمین و هر دورهیی از تاریخ بشر که متولد
شود!! ان شاء اهلل ما جزء آنها نباشیم!
 :2خشونت خود را به گونهیی ابراز میکنند که ظهورش را امیرالمؤمنین به شاخ برآوردن وصف کرده است ،که این شاخ را مردم
تحمل نمیکنند و آن را میبرند.
 :3حال ببینید ،کسانی که در حوزههای علمیه ما مجتمعند ،حالشان و اعماشان مشمول این کالم مولی نمیشود؟! آیا در تمام
طول سال ،یک نهی از منکر از آنها صادر میشود که همانند امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه ،بی هیچ مالحظهیی ،عموم مردم
را مخاطب سازند و مثالً بگویند؛ ای مردم این کاری که میکنید بریدن قید اسالم است و تعطیل کردن حدود آن و میراندن
احکامش؟!
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یک روایت در «قطع لسان»

در عصر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ،کسانی بودند که در تعظیم و تحسین او شعر میسرودند یا از او چیزی
مطالبه مینمودند ،پیامبر جهت منع از غلو یا برآوردن نیاز سائل ،میفرمود« :ا َِقط ُعوا ل ِسان َه»! زبانش را ببرید! اما علیرغم
این فرمان صریح ،کسی چاقو برنداشت زبان کسی را ببرد! زیرا مراد گوینده و مفهوم کالم کامالً مشخص بود .یعنی
کاری کنند که ساکت شود و دیگر حرف نزند .پس مقصود این بوده است که به او پولی بدهند تا ساکت شود .گرچه
ممکن بود بعضی ،به جهت عدم آشنایی با مصطالحات زبان در یک نقطه یا یک شهر ،معنای جمله را حمل بر ظاهر
کنند .چنانکه در روایت زیر میبینیم که شخص گرفتار به دست امیرالمؤمنین گمانش همین بوده است:
پس از پایان جنگ حنین ،رسول خدا غنائم را به تساوی در بین مجاهدان تقسیم فرمود .این امر موجب آزردگی
خاطر یکی از بزرگان گشته بر این عمل پیامبر (ص) اعتراض نمود و گفت1:آیا به من و یک برده به یک چشم نگاه
ُ ْ َ َ ُ ْ
يلع َو اق َط ْع ل َِسانَ ُه»« ،برخیز یا علی و ببر زبانش را» .آن شخص میگوید؛
میکنی؟! پیامبر به امیرالمؤمنین (ع) فرمود« :قم يا ِ
علی بن ابیطالب دست مرا بگرفت و به راه افتاد و اگر میدانستم که کسی هست که مرا از او برهاند،
َ
هر آینه او را فرا میخواندم .پس گفتم« :يَا َ ِ ُ
يلع إِن َك ل َقاط ُِع ل َِس ِان»« ،ای علی آیا تو برندة زبان منی؟!!!» ،علی
ُ
َ
َ
ِيك َما أم ِْر ُت»« ،همانا من اجراءکنندة همان هستم دربارة تو که به من فرمان داده شده
گفت« :إ ِ ِن ل ُم ْمض ف
است» .دوباره از سر ترس پرسیدم« :يَا َ ِ ُ
يلع إِن َك ل َِقاط ُِع ل َِس ِان» ،و علی همان پاسخ را داد و پیوسته مرا با خود
می بُرد تا پس دیوارها .آنگاه گفت؛ اندیشه کن بین چهار درهم (عطاء رسول) و صد درهم (مطالبة خود) ...
من میگویم آنچه را که رسول خدا به تو داده است برگیر و راضی باش! و من گفتم؛ چنین میکنم.
از متن این روایت مفهوم است که شخص معترض ،در آغاز ،کالم رسول خدا را حمل بر معنای حقیقی قطع یا
بریدن نموده است .از این جهت در طول مسیر دو بار با نگرانی و اضطراب تمام ،از علی (ع) میپرسد؛ آیا تو به
حقیقت میخواهی زبان مرا ببری؟! و علی (ع) پاسخ او را به ابهام و ایهام میگوید که؛ من مجری فرمانم! و بعد از
آنکه به پشت دیوارهای شهر میرسند به شخص معترض میگوید که تو نباید بر تصمیم رسول خدا خدشه وارد
میکردی و اکنون مخیّری که خواست خود را برآورده کنی و از دائرة مجاهدان راه خدا و اصحاب رسول خارج شوی،
و یا مطیع فرمان رسول خدا باشی و از یاران و انصار او! و به این شکل زبان او را برید ،یعنی او را از اعتراض منصرف
ساخت و ساکتش نمود .در لغت عرب اینگونه مفاهیم متشابه بسیار است.
«قطع» در معانی متشابه در ادبیات عرب

بیتی از قصیدة علی بن

جَ َبلَه2:

و َ
َ َ َ
َ
راح عـ ُ
حـي
دو ادليـن جذًلن ينت ِ

اَمـان َكنَت ِف َ
حشـاهُ ت َ َ
قطـ ُع

این دشمـن دیـن شادمانه تکیه زده است
به آرزوهایی که درونش را تکه تکه میکند

پس این عدو دین شادمان است و متکی به آرزوهایی است که درون او را پارهپاره و تکهتکه کرده است! پس
لفظ «قطع» را برای «تکه تکه کردن درون از آرزوها» بکار میبرد.
عیَینَه3:
باز بیت دیگری از ابی ُ
َ
يف ت َ َري يا مال ِيك ِف َ
قطـ ُع اَسبـايب و ت َ َ
و تَ َ
الهوي َصبِي
نسـي َم َودتـي فك
ِ
تـو میبُری رگـهایم را و فراموش میکنی دوستیم را
ای مـالکِ من در عشق! چگونه میبینی صبـرم را ؟!

ونیز از پسر ابی

عیَینَه4:
ُ

َ َ
َ
قـد ل َعمري َكن ذاك ولكن

 : 1بحار االنوار  21ـ  160ـ باب  28ـ غزوة حنني و الطائف و أوطاس

 : 2اغانی ـ ج  20ـ ص . 34
 : 3اغانی ـ ج  20ـ ص . 94
 : 4اغانی ـ ج  20ـ ص .112

َ
َ
ُ
ق َط َعت دنيـا عليك الطريقـا
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به جان خودم سوگند کاش آن گونه بود ،ولی!
بـریــده اسـت دنیــا بــر تــو راه را

پس دنیا قطع طریق میکند.
«بریدن» در معانی متشابه در ادبیات فارسی

در زبان عرف و هم در ادبیات فارسی نیز «قطع» ـ بریدن ـ در معنای متشابه بکار رفته است .مثالً اگر شما
طلبکاری داشته باشید که بیاید در خانه و مزاحم بشود ،اهل خانه از شما میپرسند؛ آیا نمیشود پای این شخص را
از اینجا برید؟!
آیا مفهوم این سؤال این است که باید تیشه و اَرِه بردارند و پای او را قطع کنند و ببرند؟! و حال آنکه دقیقاً
مشخص است از این «بریدن» چیزی را اراده کرده است که در معنای متشابه «بریدن» نهفته است ،و شنوندة کالم،
آن را به خوبی درک میکند و اقدام الزم را انجام میدهد .یعنی کاری میکند که آن شخص دیگر نیاید ،بی آنکه
پای او را به راستی بریده باشد.
یا مثال میگویید؛ در معاملهیی شرکت کردیم و فالنی گوش ما را برید! در حالی که گوش جسم شما آسیبی
ندیده است .پس «گوش بریدن» یک اصطالح است .یعنی کسی را فریب دادن به طوری که متوجه نشود! «کاله سر
کسی گذاشتن» .پس مفهوم متشابه این «بریدن» هم مشخص است.
اما نمونههایی از ادب فارسی در این باب:
رنگ خون را هم ترشرویـی جانــان میبُـرَد

نی همی از تیغ  ،رگهای شهیـدان

خلیـل بیـخ ارادت بـریــد و مـن نبـریــدم

حریف عهد مودت بشکست و من نشکستم

زمـن بـریـدی و بـا هیـچ کـس نپیـوستـم

بـه خـاک پـای عزیـزتکه عهد نشکستم

(گلستانسعدی)

مــرغ عاشــق بـریــده پـــر بـاشـــد

پـــای رفتــن نمانـــد سعـــدی را

(گلستانسعدی)

چــون ســایـه  ،ز مــن رمیــد یـــارم

چــون یــار  ،ز مــن بـریـد سـایــه

(خــاقــانـی)

وظیفة روزی خواران را به خطاء منکَر نَبُـرَد.

میبُـرَد(سعیـد اشـرف)
1

(گلستانسعدی)

(گلستان سعدی)

در لغتنامه دهخدا:
زبان بريدن :کنایه از ساکت کردن و خاموش کردن
نمازش را بريد :اتصالش را قطع کرد
گوش بريدن :وام گرفتن به زرنگی و نیرنگ
بچه را از مادر بريدن :جدا کردن (مثل؛ از شیر بریدن)
چـاو چـاوان2دُرُست چونان است

مـرغ دیـدی که بچـه زو ببریـد

سايه را بريدن :قطع لطف و مهربانی .میگویند؛ ما زیر سایه شما هستیم.
وظیفه را بريدن :قطع حقوق و دستمزد.
و ...

 : 1آیا ارادت یک درخت است؟! در کدام باغ بوده است که این دوست رفته و این درخت را از ریشه بریده است؟! قطعاً کسی
دنبال باغ ارادت که بر قطعه زمینی احداث شده باشد نمیرود ،زیرا مفهوم متشابه کالم دقیقاً روشن است.
 : 2صدای پرندهیی را که از بچهاش دور افتاده است «چاو چاو» گویند.

سرقت و گسترﮤ معنای آن
«سرقت» در قرآن
در قرآن کریم مجموعاً مشتقات «سَرِقَت»1در  7آیه و  9بار بکار رفته است .دو کلمة مورد نظر ما که موضوع
بحث است« ،السارق و السارقه» ،در آیة  38سورة مائده میباشد .در  5مورد« ،انتساب دزدی به برادران یوسف»
است ،یک مورد هم ضمن «شروط بیعت زنان ایمان آورنده با پیامبر» میباشد ،و یک آیه هم در خصوص «استراق
سمع» یا «دزدیده گوش دادن» است2.
دزدی نکردن؛ از شروط بیعت زنان ایمان آورنده با پیامبر (ممتحنه : )12
َ

ْ

َ َ

اءك ال ُم ْؤمِنَ ُ
ج َ
ِب إذَا َ
َ َُ
ات ُيبَاي ِ ْعنَ َك َيلع أن ای پیامبر هرگاه آمد(ند) تو را زنان مؤمن تا بیعت کنند با تو بر اینکه
يا أيها انل ِ ُ ِ
َ ْا ََ َْ ْ َ
ًل ي ُ ْ ْ َ
رسق َن َوًل يَ ْزن َِني  ...شریک نیاورند مر خدای چیزی را و ندزدند و زنا نکنند ...
رشكن بِاهلل ِ شيئا وًل ي ِ
ِ

ویژگیهای بیعت با پیامبر در متن آیه ،برای زنانی تعیین شده است که پیش از آن ایمان آوردهاند .بناءبراین ،این
دسته از زنان ،گِرد گناهان مذکور در آیه نمیرفتند .اما خدای تبارک و تعالی برای محو پسماندههای ذهنی پیشین،
یا پیشگیری از رسوخ وسوسههای مربوط به این مسائل ،جهت همراه و هم عهد و هم مسیر شدنِ با پیامبر (ص) ،بر
حرمت این موارد تأکید مینماید .زیرا حتم ًا زنانی که ایمان آورده بودند ،و آمادة بیعت با پیامبر شده بودند ،از شرک
ظاهر و دزدی مصطلح و زنا و بهتان و افتراء زدن ،بدور بودند3.پس آنچه از منظر حق تعالی مانع بیعت با رسول خدا
(ص) میشد ،ملکه شدن شرک و سرقت و زنا و امثال اینها در نفس انسان بوده ،که بایست از صفحة نفس زدوده
میشد تا شایستگی بیعت با پیامبر را مییافتند .و امروز نیز چنین است .اگر قرار بود زنی از اهل ایمان با پیامبر
بیعت کند ،حتم ًا باید از آن شرک خفی که صدای پای آن بر نفس انسان ،از صدای پای مورچه بر سنگ خارا در شب
تاریک آرامتر است4،و نیز از گمان هر گونه دزدی که وی را به وادی نقصان ،یا ایجاد نقیصه میکشاند ،و همچنین
از خیال هر گناهی که نام آن زنا باشد ،یعنی به سبب توجه به نامحرمان ،کانون گرم خانواده را متزلزل سازد ،منزه و
بدور باشد5.
در یکی از مباحث پیشینی نیز گفتهایم که«6:دامنة دزدی بسیار وسیع است .فکر نکنید که دزدی فقط این
است که زن چیزی از اموال شوهرش بردارد ،یا مثالً طال و جواهری را پنهانی بفروشد و پولش را خرج کند! نه! بلکه
«دزدی نکند» اعم است از آن اعمال و اینکه از حق کم نگذارد!7مثالً هنگامی که شوهرش میخواهد در رکاب پیامبر
در راه خدا جهاد کند ،مانع او نشود که این هم نوعی دزدی است! زیرا مانع شدن از به کرسی نشستن حق هم نوعی
از دزدی است! دزدی از حق پیامبر و حقوق جامعهیی که نیازمند دفاع از حق خویش است در برابر دشمن .و یا
هنگامی که انسان کالم پیامبر و آیات قرآن را شنیده و باید آنها را بازگو کند و به آنها عمل نماید ،اگر
 : 1تلفظ صحیح «سَرِقَت» است نه «سِرقَت».

َ َ َ ْ َ َ
َ
اها مِن ُُك َشيْ َطان رجيم إًل َمن ْ
ج َعلْنَا ِف الس َماء ب ُ ُر ا
 : 2حجر  16تا َ « : 18ولَ َق ْد َ
اب ُمب ٌ
َت َق الس ْم َع فَ َأتْبَ َع ُه ش َِه ٌ
اس َ َ
ني»« ،و هر
وجا َو َزيناها ل ِلناظِرِين وحفِظن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

آینه ساختیم در آسمان برجهای (دیدبانی) را ،و زیورش دادیم مر ناظران را ،و نگاهبانیش کردیم از هر شیطانی رانده شده،
جز آن کس که به گوش دزدید ،پس در پیِ آن افتاد آذرخشی روشن» .برای اطالع از تفسیر آیه رجوع شود به؛ آدم از نظر
قرآن ـ ج  3ـ ذیل عنوان؛ انگیزش شیطان و رجم آن ـ به وِیژه ص  822تا  825ـ عالمه سید محمد جواد موسوی غروی.
 :3برای توضیح بیشتر :مبانی حقوق در اسالم ـ ص 267ـ بیعت زنان با پیامبر ـ عالمه سید محمد جواد موسوی غروی.
ْ َ َ َْ ْ َ
َ ْ َ َْ
َ ْ
اء ِف ََلْلَة َظل ْ َم َ
ْ ََ َ َ َ َْ َ
اء» /وسائلالشیعه :ج 16ـ ص 254ـ باب36
ِب (ص) « :إِن ِ
يب انلم ِل يلع صفاة سود ِ
الرشك أخف مِن دب ِ ِ
 :4عن أ ِيب عب ِد اهلل ِ (ع) عن انل ِ ِ
(وجوب كف اللسان عن المخالفني) /صدوق ـ معانی االخبار /مبانی حقوق در اسالم ـ ص  202ـ عالمه سید محمد جواد موسوی
غروی.
َ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ َ
َ « :5و ْ َ
ات»(احزاب.)35
احلافِظِني فروجهم واحلاف ِظ ِ
 :6رسالة حق و تکلیف در قرآن و نهج البالغه ـ بیعت زنان با پیامبر.
َ َ َ ُ
َ َ ٌ َْْ
اهلل»(نساء.)34
ب بِما حفِظ
« :7حاف ِظات ل ِلغي ِ

سرقت و قطع ید
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مصلحتاندیشی کرد و از بیان و عمل به آنها امتناع نمود ،دزدی کرده است!  ...آری! این که ما حقی را بدانیم و
سکوت کنیم و نگوییم ،دزدی است! کم فروشی است!».
انتساب دزدی به برادران یوسف (یوسف  69تا : )81

ََ َ َ ُ ْ ََ ُ ُ َ َ َْ َ َ
خاهُ
ولما دخلوا يلع يوسف آوى إَِلهِ أ
َ ُ ْ
َ َ
ُ
َ
ََْ َ ُ َ َ َ َ
وك فال تب ْ َتئ ِ ْس ب ِ َما َكنوا َي ْع َملون
قال إ ِ ِن أنا أخ
ْ َ
َ َ
ََ َ َُ ََ ْ َ َ
فلما جهزهم ِِبهازِهِم
ج َعل السِقايَة ِِف َرح ِل أخِيهِ
َ
ُ َ ُ َ
ُثم أَذ َن ُم َؤذ ٌِن أيتُ َها الْع ُ
ِري إِنك ْم ل َسارِقون
َ ُ ْ َْ ُ ْ َ
َ َْ ُ َ
ون گفتند و روی کردند بر ایشان که چه چیز را فاقدید؟
قالوا َوأقبَلوا َعليْهِم ماذا تفقِد
َ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ ْ
اع ال َمل ِِك َول َِمن َجاء بِهِ ِمحْ ُل بَعِري گفتند ما فاقدیم پیمانۀ شاه را و برای هر کس که آوَرَد آن را  ،بار یک شتر است
قالوا نفقِد صو
َ
ْ
َوأنَا بهِ َزع ٌ
ِيم و من بر آن گماشتهام
ِ
َ
ُ ْ
َ
ْ
قَالوا تَاهلل ِ ل َق ْد َعل ِْمتُم ما ِجئْنَا نلِ ُ ْفس َِد ِِف األر ِض گفتند سوگند به خدا هر آینه دانستید که نیامدیم ما که تباهی کنیم در زمین
ُ
َو َما كنا َسارِق َِني و نبودیم ما دزدان
َ ُ ْ ََ َ َ ُ
آؤهُ إن ُكنتُ ْم ََكذِب َ
ني گفتند پس چیست سزای آن کس اگر بوده باشید دروغگویان
قالوا فما جز ِ
ِ
ُ ْ
1
قَالوا َج َز ُآؤهُ َمن ُو ِج َد ِِف َر ْحلِهِ َف ُه َو َج َز ُاؤهُ گفتند سزای آن کس که یافته شد در خورجینش ،پس همو است سزای آن
َك َذل َِك َْن ْزي الظالِم َ
ني اینچنین سزا میدهیم ستمگران را
ِ
ِ
ََ ََ َْ َ ْ ََْ َ َ
فبدأ بِأوعِيتِهِم قبل وِاعء أخِيهِ پس آغازید (جستن را) به باردانهای ایشان پیش از باردان برادرش
َ
ُ
ثم ْاستَ ْخ َر َج َها مِن وِ َاعء أخِيهِ سپس بدرآوردش از باردان برادرش
َك َذل َِك ك ِْدنَا َلِ ُ ُ
وس َف این چنین چاره سازی کردیم مر یوسف را
ْ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ
خاهُ
ِين ال َمل ِِك نه چنین بود که (بتواند) برگیرد برادرش را در شریعت مَلِک
د
ِف
ما َكن َِلأخذ أ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ُ
اهلل جز آنکه بخواهد خدای
إًِل أن يشاء
ْ
َ َََْ ُ
ََْ ُ ََ َ
ُك ذِي عِلم َعل ٌِيم باال بَریم پلکان هر که را که بخواهیم و باالی هر صاحب علمی ،علیمی است
نرفع درجات من نشاء وفوق ِ
َ
قَالُوا ْ إن ي َ ْرس ْق َف َق ْد َ َ
رس َق أ ٌخ ُِل مِن َقبْ ُل گفتند اگر بدزدد پس هر آینه دزدیده است برادری از وی از پیش
ِ
ِ
ََْ ُْ َ َ
َْ
َََ َ ُ ُ ُ
ْ
ُ
فأرسها يوسف ِِف نف ِسهِ ولم يب ِدها لهم پس پنهان ساخت یوسف در دل خویش و آشکارش نکرد آن را بر ایشان
َ َ َ ُ ْ َ ٌّ َ ا َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ون گفت شما در بدترین جایگاهید و خدا است داناترین به آنچه بر زبان میرانید
صف
قال أنتم َش ماكنا واهلل أعلم بِما ت ِ

و همین که درآمدند بر یوسف جای داد در کنار خود برادرش را
گفت همانا من خود برادر تو ام  ،پس نگران مباش از آنچه آنان میکردهاند
پس همین که بهم آورد ایشان را به بارشان بنهاد پیمانه را در خورجین برادرش
سپس جار برآورد جارچی که ای کاروان همانا شمایان دزدانید

...

َْ َ َ َ َ
ْ ْ َ َ ُ َُ ُ ْ َ َ
رسق
ج ُعوا إَِل أبِيك ْم فقولوا يَا أبَانا إِن ابنك
ار ِ
حافِظ َ
َو َما َشه ْدنَا إًل ب َما َعل ِْمنَا َو َما ُكنا ل ِل ْ َغيْب َ
ِني
ِ ِ ِ
ِ

بازگردید به سوی بویِتان پس بگویید ای پدر ما همانا پسر تو دزدید
و ما گواهی ندادیم جز آنچه را میدانستیم و ما نبودیم از غیب آگاهان

در مجموعِ این چند آیه ،نکات و شبهاتی نهفته است که اغلب مفسران را دستخوش حیرت و گزافهگویی نموده
و نیازمند بازنگری و تبیین و پاسخگویی به چند سؤال مقدر در آیات میباشد.
شبهاتی در انتساب دزدی به برادران یوسف
آیا یوسف به عنوان رسول الهی ،فرزند پیامبر ،و نماد کمال اخالق انسانی ،در ابعاد طهارت و تزکیه ،مجاز است

برای دست یافتن به مطلوب خود ،متوسل به دروغ و حیلهگری شود؟! آیا خداوند که میفرماید« :كِـ ْدن َـا َِل ُـ ُ
وسـ َف»،
حیلهگری را به یوسف آموخته است؟! آیا اینکه یوسف برادرانش را دزد خوانده ،تهمت ناروا نزده است؟! و آیا بطور
کلی ،عمل پیامبران میتواند ناقض اصل «هدف وسیله را توجیه نمیکند» باشد؟!

 : 1همان کس که پیمانه در خورجین او یافت شود به سزا گرفتار آید.

احکام در قرآن
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بررسی چند دسته از آیات کتاب به ضرورت بحث
پیش از آنکه به پاسخ این سؤاالت و شبهات بپردازیم ،بررسی چند دسته از آیات کتاب ضروری است:
دستة اول  :جدایی میان پیامبران الهی نیست
بقره : 285
َ َ ُ ُ َ ُ َ َ
ْ
آمن الرسول بِما أنزِل إَِلهِ مِن ربِهِ
ُ
َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ
َ
ُك َ
والمؤمِنون
آم َن بِاهلل ِ َو َمآلئ ِكتِهِ َوكتُبِهِ َو ُر ُسلِهِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ني أ َ
ًل نفرق َب َ
حد مِن ُر ُسلِهِ
ِ
ََ ُ ْ َ َْ َََ َْ ُ ْ َ َ َ
ك َربناَ
وقالوا س ِمعنا وأطعنا غفران
َ َ ْ
ص ُ
ري
ِإَوَلْك ال َم ِ

آل عمران: 84

1

ُ َ َ
قُ ْل َ
آمنا بِاهلل ِ َو َما أنزِل َعليْنَا
ََ ُ َ ََ
َ
ِيم ْ
يلع إب ْ َراه َ
ِإَوس َماعِيل
وما أنزِل
ِ
َ
ْ َ َ
اق َويَ ْع ُق َ
ِإَوسح
وب َواأل ْسبَاطِ

ُ
َ
وِت ُمو ََس َوع َ
َو َما أ َ
ِيس َوانلب ِ ُيون مِن رب ِ ِه ْم
ِ
َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُْ ْ َ َْ ُ َُ ُ ْ ُ َ
ًل نف ِرق بني أحد مِنهم وَنن ِل مسل ِمون

ایمان آورد رسول به آنچه فرود آمد بر او از پروردگارش
و مؤمنان هر یک ایمان آورد به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و فرستادگان او
فرقی نمینهیم بین هیچ یک از رسوالنش
و گفتند شنیدیم و اطاعت نمودیم آمرزش تو ای پروردگار ما !
و به سوی تو است بازگشت
بگو (ای پیامبر) ایمان آوردیم به خدای و هر آنچه فرو فرستاده شده بر ما
و آنچه فرو فرستاده شده بر ابراهیم و اسماعیل
و اسحاق و یعقوب و اسباط
و آنچه داده شده به موسی و عیسی و پیامبران از پروردگارشان
هیچ فرقی قائل نیستیم میان هیچ یک از ایشان و ما بر او ـ خدا ـ مسلمیم

با عنایت به آیات فوق و دیگر آیاتی که در کتاب مجید آمده است ،هیچ فرقی میان پیامبران الهی نیست.
بناءبراین رسالت ایشان در یک راستا میباشد .در نتیجه اوصافی که در قرآن ،برای رسوالن الهی ذکر گردیده است،
علیرغم تفاضل در مراتب کمالی ،بر یوسف علیه السالم نیز منطبق میباشد.
دستة دوم  :برخی از صفات رسوالن الهی
مریم : 30
َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ
َ
ُ
ْ
ًّ
قال إ ِ ِن عبد اهلل ِ آت ِان الكِتاب وجعل ِن نبِيا (عیسی) گفت همانا من بندۀ خدایم ،بدادم کتاب را ،و قرارم داد پیامبری
َو َ
ار ااك َأ ْي َن َما ُك ُ
ج َعلَن ُمبَ َ
نت و قرارم داد مایۀ افزونی هر جا که بودم
ِ
َ
َ
َ
َوأ ْو َص ِان بِالصالة ِ َوالزَكة ِ َما ُد ْم ُت َحيًّا و سفارشم نمود به نماز و زکات مادام که زنده باشم
ْ
َ
َوبَ ًّرا ب َو ِ َ
ادل ِيت َول ْم ََيْ َعل ِن َجب اارا َشق ًِّيا و نیکیکار به مادرم و قرارم نداد زورگویی سختگیر
ِ
َ َ ُ ََ ََْ ُ ُ َََْ َُ ُ َََْ َُْ ُ
َ
ًّ
والسالم يلع يوم و ِدلت ويوم أموت ويوم أبعث حيا و سالم بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که انگیخته شوم زنده

پس آنچه را که عیسی علیه السالم در این آیه در وصف اخالق و کرامت و نوع رسالت خود بیان میکند ،نه تنها
بر یوسف ،که بر همة انبیاء الهی صادق است .بناءبراین یوسف هم نه «جبار» بوده است و نه «شقی» ،بلکه مایة افزونی
در آزادی ،عدالت ،امنیت ،سعادت ،رفاه و انسانیت بوده است .پس مرتکب عملی خالف این اصول نشده است.
مریم : 41
ْ
َ ْ ُ
ا
َْ َ ُ َ َ
َ
ِيقا نبياًّ
ْ
اب إِبراهِيم إِنه َكن صِ د
ِ
واذكر ِِف الكِت ِ
مریم : 50

َ َ
ْ
َو َوهبْنَا ل ُهم مِن رمحَت ِنَا

َ َ ْ َ
َ
ج َعلنَا ل ُه ْم ل َِسان صِ ْدق َعل ًِّيا
و
مریم : 54
ْ
ْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ
َ
َ ْ ُ ْ
اب إِسماعِيل إِنه َكن صادِق الوع ِد
واذكر ِِف الكِت ِ
 : 1آیة  136سورة بقره نیز مشابه این آیه است.

و یاد کن در کتاب ابراهیم را همانا او بود بس راستگویی ،پیامبری
و بخشیدیم مر ایشان ـ اسحاق و یعقوب ـ را از رحمت خویش
و قرار دادیم مر ایشان را زبان راستی برترین را
و یاد کن در کتاب اسماعیل را همانا او بود راست نوید

28

ا
َ َ
َواكن َر ُسوًل نب ِ ًّيا

مریم : 56
ْ
َ ْ ُ
ا
ُ َ َ
ْ
َ
ِيقا نبياًّ
َ
ْ
اب إِدرِيس إِنه َكن صِ د
ِ
واذكر ِِف الكِت ِ

سرقت و قطع ید

و بود فرستادهیی پیامآور
و یاد کن در کتاب ادریس را همانا او بود بس راستگویی ،پیامبری

بناءبراین «صدیق بودن» ابراهیم و سایر پیامبران خدا  ،که در آیات فوق و دیگر آیات کتاب مذکور است ،بر
یوسف نیز منطبق میباشد.
انبیاء : 48

َ ََ ْ ََْ ُ َ َ َ ُ َ ُْ َ َ
ارون الف ْرقان
ولقد آتينا موَس وه
ْ
ْ
َو يَاء َوذِك ارا ل ِل ُمتق َ
ِني
ضِ

انبیاء : 51
َ
ْ
ْ
َ
ِيم ُر ْش َدهُ مِن َقبْ ُل َو ُكنا به َاعلِمنيَ
َولَ َق ْد آتينا إب َراه َ
ِ
ِ
ِ

و هرآینه دادیم موسیو هارون را جداکننده (حق از باطل)
و نوری و یادی برای پرهیزگاران (از معصیت)
و هر آینه دادیم ابراهیم را ،رشدش را ،از پیش ،و بودیم نسبت به او دانایان

بقره : 87
َ ََ ْ ََْ ُ َ ْ َ َ ََ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ولقد آتينا موَس الكِتاب وقفينا مِن بع ِده ِ بِالرس ِل و هر آینه دادیم موسی را کتاب و از پی آوردیم از پس او رسوالن را
َ
ْ
ْ
َوآتَيْنَا ع َ
ِيس ابْ َن َم ْريَ َم ابلَيِنَاتِ َوأي ْدنَاهُ ب ِ ُر ِ
وح ال ُق ُد ِس و دادیم عیسی پسر مریم را دالیل روشن و مؤید ساختیمش به روح القدس
ٌ
ُ
أَفَ ُك َما َ
اءك ْم َر ُسول آیا پس هر بار که آمد شما را فرستادهیی
ج
ْ
َ َ ََْ َ ُ ُ ُ
ك ُم ْاستَك َ ْب ُت ْم به آنچه که خوش نیاید نفوس شما را خود بزرگ بینی کردید
بِما ًل تهوى أنفس
ََ ا َ ُْ ْ ََ ا َُُْ َ
ففرِيقا كذبتم وفرِيقا تقتلون پس گروهی را دروغ انگاشتید و گروهی را میکشید
نساء : 54
َْ َْ ُ ُ َ
َ ْ
َ ََ َ َ ُ ُ ُ
أم َيسدون انلاس يلع ما آتاهم اهلل مِن فضلِهِ
ََ ْ ََْ َ
ْ ْ َ
ِيم الْكِتَ َ
آل إب ْ َراه َ
اب َواحل ِك َمة
فقد آتينآ ِ
َ ََْ ُ
اهم ُمل ْ ااك َعظ ا
ِيما
وآتين

آیا حسد میورزند به مردم بر آنچه داد ایشان را خدای از فضل خویش
پس هر آینه دادیم آل ابراهیم را کتاب و حکمت
و دادیم ایشان را قلمروی بزرگ

دستة سوم  :برخی الزامات در رسالت انبیاء
آل عمران : 161
ََ َ َ َ َ َُ
وما َكن نلِ ِِب أن يغل
َو َمن َي ْغلُ ْل يَأ ْ ب َما َغل ي َ ْو َم الْقِيَ َ
امةِ
تِ ِ
َ
َ
ُُ َ ْ
ْ
َ
ُ ُ
َ َ َ ْ ُ
ت َوه ْم ًل ُيظل ُمون
ثم ت َوَّف ُك نفس ما كسب

و نرسد هیچ پیامبری را که بهم درآمیزد (حق و باطل را)
و هر کس بهم آمیزد میآید با آنچه بهم آمیخته است روز قیامت
سپس به کمال داده شود هر نفسی آنچه را بدست آورده و ایشان ،ستم نشوند

طبق آیة فوق خداوند عزیز قهار تمامی انبیاء خویش را از توسل به هر باطلی ،برای وصول به هدف خویش ،منع
کرده است .و وعده فرموده که حتی اگر پیامبری مرتکب غلول و بهم آمیختن حق و باطل شود ،سزای او در قیامت
همان است که کرده است .و این به معنای ستم کردن از جانب خدای تعالی نیست .بلکه دستاورد مستقیم عمل
ایشان و هم سنخ با آن است .بناءبراین اتخاذ چنین شیوه و اخالقی ،به جای رساندن شخص به هدف مطلوبش ،بر
اساس قول محقق الوقوع الهی ،وی را از هدف دورتر و دورتر میسازد .بناءبراین عمل یوسف «غلول» هم نبوده است.
ص : 26

َْ
َ َ َْ َ َ َ ا
َ ُ
اك خل ِيفة ِِف األ ْر ِض
يَا د ُاوود إِنا جعلن
ْ
َْ َ َ
َ ْ ُ
كم َب ْ َ
احل ِق َوًل تتبِعِ ال َه َوى
ني انل ِ
فاح
اس ب ِ
َفيُ ِ َ َ َ
يل اهلل ِ
ضلك عن سب ِ ِ

احزاب : 1
ين َوال ْ ُمنَافِقِنيَ
ِب اتق َ
َ َُ َ
اهلل َو ًَل تُطِعِ ال ْ َاكف ِر َ
يا أيها انل ِ ُ ِ
ِ

ای د اوود ما قرار دادیمت جانشینی در زمین
پس داوری کن میان مردم به حق و پیروی مکن خواهش نفس را
پس گمراه میکند تو را از راه خدای
ای پیامبر پرهیز پیشه کن (سرپیچی) خدای را و اطاعت مکن کافران را و منافقان را

احکام در قرآن

ِيما َ
إن َ
حك ا
اهلل ََك َن َعل ا
ِيما
ِ

29

همانا خدای پیوسته علیمی حکیم است

در این آیه نیز به وضوح روشن است که خدای تبارک و تعالی ،وقتی پیامبر اسالم را مخاطب قرار میدهد ،نه
مردم کوچه و بازار را ،و از او پرهیزگاری میخواهد ،به این معنا است که همة پیامبران خود را به شدت مورد عتاب
و خطاب قرار داده و از آنها خواسته است که هم تقوی پیشه کنند و هم از کافران و منافقان پیروی نکنند ،که قطع ًا
یوسف هم از این قاعده مستثنی نیست.
آل عمران : 79
َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُْ ْ
ك َم َوانلُبُوةَ
كتاب واحل
ما َكن ل ِبرش أن يؤت ِيه اهلل ال ِ
ُ ُ َ
ُ
ُ ُ ْ َ ا
ثم َيقول ل ِلن ِ
عبادا َِل مِن دو ِن اهلل ِ
اس كونوا ِ
َولَكِن ُكونُوا ْ َربان ِي َ
ني
ِ
َ ُ ُْ َُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُْ َْ ُُ َ
بِما كنتم تعل ِمون الكِتاب وبِما كنتم تدرسون

نرسد هیچ بشری را که دهد وی را خدا ،کتاب و داوری و پیامبری
سپس بگوید مر مردمان را باشید بندگانی مر مرا ،نه خدای را
ولی باشید پروریدگان پروردگار
1
بدان چه آموزش میدادید کتاب را و به آنچه فرا میگرفتید (از آن)

مائده : 116
ْ َ َ ُ
اهلل يَا ع َ
ِيس ابْ َن َم ْر َيمَ
ِإَوذ قال
ُ
ُ
َ َ ََ ْ
ُ
نت قُ َ
أَأ َ َ
لت ل ِلن ِ
ني مِن دو ِن اهلل ِ
وِن وأ ِ
ّم إِله ِ
اس اَّتِذ ِ
ُ ُ َ ْ َُ َ
َ
َ َ ُ ْ َ َ َ
حانك َما يَكون َِل أن أقول َما لي ْ َس َِل َِبَق
قال سب

و آنگاه که گفت خدای ای عیسی پسر مریم
آیا تو گفتی به مردم که بگیرید مرا و مادرم را دو معبود ،نه خدا را
گفت پاکیزهای تو! پس چگونه باشد مرا که بگویم آنچه را که نیست مرا حقی

و اما آنچه از صراحت این دو آیه ،به وضوح دریافت میشود آن است که خداوند به پیامبران و فرستادگانش اجازة
سلطهگری و درخواست عبودیت برای خود از سایر بندگان را نمیدهد .بلکه از آنان میخواهد که فقط مربّا2به تربیت
الهی باشند ،بر اساس آنچه که خود به دیگران یاد میدهند ،و نیز بر پایة آنچه که برای کمال یافتن بیشتر ،در همان
مطالب ،تدقیق و تفحص مینمایند ،و سیر دعوت ،تعلیم ،تربیت و کمالیافتگی یوسف نیز در این راستا بوده است.
دستة چهارم  :مجاز نبودن پیامبران و اهل ایمان به تخطی از اصول اخالقی و واعظ غیر متّعظ بودن

در آیات زیر ،هر گونه ایذاء و آزار و خروج از خط عدالت ،در واکنش به زشتکاریهای دیگران ،و نیز عدم تقوی و
عدم تعاون و عدم صداقت و راستی ،و همچنین خیانت در هر امانتی ،و هر عمل خالف اخالقی ،از سوی خدای تعالی،
به قاطعیت و صراحت ،ممنوع گشته است .همچنین خداوند ،پیامبران و همة مخاطبانشان را از واعظ غیر متّعظ3
بودن ،و بر سبیل هوی و هوس سخن گفتن ،نهی اکید فرموده است.
احزاب : 58

َواَّل َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َ
ِين يؤذون ال ُمؤ ِمن ِني َوال ُمؤ ِمناتِ

َْ َ َْ َ ُ ََ ْ ُ
ا ْ
احتَ َملوا ُب ْهتَانا ِإَوث اما ُمبِيناا
بِغريِ ما اكتسبوا فق ِد

و آنان که میآزارند مردان مؤمن را و زنان مؤمن را
به غیر آنچه کردهاند پس هر آینه بر دوش کشیدهاند ناروایی را و گناهی هویدا را

آل عمران : 102
َ
َ َُ ْ ُ ْ
َ َُ
ُ
َ
يَا أيها اَّلِين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاتِهِ
َ
َ
َ َ ُ
َوًل ت ُموتن إًِل َوأنتُم ُم ْسل ُِمون

ای کسانی که ایمان آوردهاند پرهیز پیشه کنید خدای را ،سزاواری پرهیزش را
و نمیرید حتما جز در حالی که شما تسلیم شدگانید

نساء : 135
َ
َ َُ ْ ُ ُ ْ َ
َ ْ ْ ُ
َ
َ
يَا أ ُي َها اَّلِين آمنوا كونوا قوامِني بِالقِس ِط شهداء ِهلل ِ

ای کسانی که ایمان آوردهاند باشید بپادارندگان دادگری ،گواهانی مر خدای را

 : 1آنچه از طرف خدای بر انبیاء فرود میآید ،موظفند دو سویه بر آن امعان نظر کنند .یکی از جهت تعلیم و آموزش به دیگران
است که باید در آغاز و همراه با دریافت صورت گیرد .و دوم؛ بررسی و غور عمیق خود ایشان است در آنچه بر آنان نازل
گشته است .بدین سبب تعلیم را مقدم بر درس آورده است .و «درس» در لغت به معنای تار و پود چیزی را بیرون کشیدن
است.
« : 2مربّا»؛ صحیح آن «مربّی» است.
 : 3واعظ غیر متّعظ :پندگویِ پندناپذیر.
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ََْ ََ َ ُ
ادليْن َواألَق ْ َرب َ
ُ ْ َ َْ َ
ني
ِ
ولو يلع أنفسِكم أوِ الو ِ ِ
َ ُ
ك ْن َغن ًِّيا أ َ ْو َف َق ا
ريا
إِن ي

سرقت و قطع ید

حتی به زیان خودهاتان یا پدر و مادر و خویشان
چنانچه باشد بینیاز یا نیازمند

مائده  1و : 2
َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ُ
آن قَومْ
وًل َي ِرمنكم شن
َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ُ ُ ْ َ َْ ْ
ج ِد احلرا ِم أن تعتدوا
أن صدوكم ع ِن المس ِ
َ ََ َُ ْ ََ ْ
ْ
اونوا يلع البِ َواتلق َوى
وتع
َ َ ََ َُ ْ ََ
ْ َ ُْ َْ َ ُ ْ
اإلث ِم والعدوا ِن واتقوا اهلل
وًل تعاونوا يلع ِ
َ ُ ْ َ
اب
إِن اهلل شدِيد العِق ِ

و به بزه وامدارد حتما شما را زشتکاری مردمانی
که بازداشتند شما را از مسجد الحرام که گذر کنید (از حد)
و همکاری کنید بر نیکیکاری و پرهیزگاری
و همکاری نکنید بر گناه و دشمنی و پرهیز پیشه کنید (سرپیچیِ) خدای را
همانا خداوند است سخت عقوبت

مائده : 8
َ
ْ
َ َُ ْ ُ ُ ْ َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
يَا أ ُي َها اَّلِين آمنوا كونوا قوامِني ِهلل ِ شهداء بِالقِس ِط
َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ََ َ َ ْ ُ ْ
وًل َي ِرمنكم شنآن قوم يلع أًل تعدِلوا
ُ ْ
ْ ُ ْ ُ َْ
ْ
اعدِلوا ه َو أق َر ُب ل ِلتق َوى َواتقوا اهلل
َ ُ َ
َ
خب ٌ
ري ب ِ َما ت ْع َملون
إِن اهلل ِ

ای کسانی که ایمان آوردهاند باشید برپادارندگان برای خدا ،گواهان بر دادگری
و وامدارد شما را به بزهکاری ،زشتکاری مردمانی ،بر اینکه عدالت نکنید
عدل پیشه کنید آن نزدیکترین است به پرهیزگاری و پرهیز پیشه کنید خدای را
همانا خداوند است آگاه به آنچه میکنید

انفال : 27

َ
َ َ ْ َ َُ ُ ْ
َ
آمنُوا ًل َّتونوا اهلل َوالر ُسول
يَا أ ُي َها اَّلِين
َُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
َوَّتونوا أ َمانات ِك ْم َوأنتُ ْم ت ْعل ُمون

توبه : 119
آمنُوا ْ ات ُقوا ْ اهلل َو ُكونُوا ْ َم َع الصادِقِنيَ
ِين َ
يَا َأ ُي َها اَّل َ
هود : 29

َ َ ُ ْ
ََْ
َو َمآ أنا ب ِ َطارِدِ اَّلِين آمنـوا
َُ
إِن ُهم ُمالقو َربِهِ ْم
ََ َ َ ُ َ
َْ ُ َ
ِن أ َراك ْم ق ْو اما َت َهلون
ولك ِ

ای کسانی که ایمان آوردهاند خیانت مکنید خدای را و رسول را
که خیانت میکنید امانتهای خود را در حالی که شما میدانید
ای کسانی که ایمان آوردهاند پرهیز پیشه کنید خدای را و باشید با راستگویان
(نوح گفت) و نیستم من طرد کنندۀ کسانی که ایمان آوردهاند
هم آنان دیدار کنندگان پروردگار خویشند
ولی من میبینم شما را مردمانی که نادانید

زبان حال همة پیامب ران الهی این است که ایشان طرد کنندة اهل ایمان از خود نیستند ،بلکه اهل ایمان را
پیوسته رو در روی پروردگار و در دیدار او میبینند .پس سرزنش و طرد ایشان در خصوص مخاطبانی است که
جاهلند تا جایی که خیرخواهی و صالح اندیشی و راهنمایی و تربیت انبیاء را به زیان خود تلقی میکنند!
حجرات : 6
ُ
آمنُوا إن جَ
ِين َ
اءك ْم فَاس ٌِق بنَبأَ
يَا َأ ُي َها اَّل َ
ِ
ِ
َََ َُ َ ُ ُ َْا ََ َ
صيبوا قوما ِِبهالة
فتبيـنوا أن ت ِ
َُ ْ ُ ََ
يلع َما َف َعلْتُ ْم نَادِم َ
ِني
فتصبِحوا

ای کسانی که ایمان آوردهاند اگر آمد شما را تبهکاری به گزارشی
پس روشن سازید تا آسیب نزنید مردمی را به نادانی
1
پس آنگاه میشوید بر آنچه کردهاید (از) پشیمانان

حجرات : 12
َ َ
َ َُ َْ ُ َ
ُ
ا
َ
َ
يا أيها اَّلِين آمنوا اجتن ِبوا كث ِريا مِن الظ ِن
ْ َ َ
َ
إِن َب ْعض الظ ِن إِث ٌم َوًل َتَس ُسوا

ای کسانی که ایمان آوردهاند دوری کنید بسیاریِ گمان را
همانا برخی (از) گمان(ها) گناه است و جست و جو نکنید

بقره : 224
ُ ْ َ ا َْ َ ُ ْ َ ََُ ْ َ َ ُ ْ
َ َ ََُْ ْ
وًل َتعلوا اهلل عرضة ِأليمان ِكم أن تبوا وتتقوا

و قرار مدهید خدای را دستاویز سوگندهاتان که نیکی نکنید و پرهیزگار نشوید

 : 1برای تبیین آیه رجوع شود به« :حجیت ظنّ فقیه» ـ ص  145و  258ـ عالمه غروی.

احکام در قرآن

بقره : 44

َ ُ
َوت ُ ْصل ُِحوا ْ َب ْ َ
اهلل َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم
اس و
ني انل ِ

ََْ
َ ْ ََ َ َ َ ُ
َ
ُ
نس ْون أنف َسك ْم
أتأ ُم ُرون انلاس بِال ِبِ وت
ََ ُ ْ َُْ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ
اب أفال ت ْعقِلون
وأنتم تتلون الكِت
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و براست نیآورید میان مردم را1و خداوند است شنوایی دانا
آیا دستور میدهید مردم را به نیکی و فراموش میکنید خودهاتان را
و حال آنکه شما تالوت میکنید کتاب را آیا پس عقلتان را بکار نمیگیرید

پاسخ به شبهات
اگر بیاد داشته باشید ،در صفحات پیشین ،شبهاتی را که بر داستان یوسف وارد کردهاند ،آوردیم .حال در پاسخ
به آن شبهات ،با طرح مجدد آیات به توضیح تفصیلی آنها میپردازیم (یوسف : )69
ََ َ َ ُ ْ ََ ُ ُ َ َ َْ َ َ
خاهُ
ولما دخلوا يلع يوسف آوى إَِلهِ أ
َ ُ ْ
َ َ
ُ
َ
ََْ َ ُ َ َ َ َ
وك فال تب ْ َتئ ِ ْس ب ِ َما َكنوا َي ْع َملون
قال إ ِ ِن أنا أخ

و همین که درآمدند بر یوسف جای داد در کنار خود برادرش را
گفت همانا من خود برادر تو ام  ،پس نگران مباش از آنچه آنان میکردهاند

در بیان این قسمت به آیة  9سورة مجادله توجه کنید:
آمنُوا إذَا َتنَ َ
ِين َ
يَا َأ ُي َها اَّل َ
اجيْتُ ْم
ِ
َ ْ
اج ْوا ب ْ ْ ْ ُ ْ
فَ َال تَتَنَ َ
ت الر ُسو ِل
صيَ ِ
اإلث ِم َوالعد َوا ِن َومع ِ
ِ ِ
َو َتنَ َ
اج ْوا بالْب َواتل ْق َوى َوات ُقوا َ
اهلل
ِ ِِ
َْ ُْ َ ُ َ
رشون
اَّلِي إَِلهِ ُت

2

ای کسانی که ایمان آوردهاند هر گاه نجوا کردید
پس نجوا نکنید به گناه و دشمنی و نافرمانی رسول
و نجوا کنید به نیکی و پرهیزگاری و پرهیز پیشه کنید (سرپیچیِ) خدای را
که به سوی او گردآورده میشوید

ف نبی ،به صورت نجوا و درگوشی ،به برادر خود توضیح میدهد که برادر او است و نباید
بناءبراین وقتی یوس ِ
بترسد ،چنین نجوایی نباید متضمن گناه و دشمنی و معصیت خدا باشد .در ادامه خواهیم دید که آیا این دستور
الهی توسط یوسف نقض گردیده است یا نه؟!
اما شبهة مهمتر در این قسمت از آیات است (یوسف : )70
ْ َ
َ َ
َ ََ
ََ َ ُ َ
السقايَة ِِف َرح ِل أخِيهِ
فلما جه َزهم ِِب َهازِه ِْم جعل ِ
ُ َ ُ َ
ُثم أَذ َن ُم َؤذ ٌِن َأيتُ َها الْع ُ
ِري إ ِنك ْم ل َسارِقون

پس همین که بهم آورد ایشان را به بارشان بنهاد پیمانه را در خورجین برادرش
سپس جار برآورد جارچی که ای کاروان همانا شمایان دزدانید

آیا این عمل یوسف ناقض اصل «هدف وسیله را توجیه نمیکند» بوده است یا نه؟! همچنین ،نسبت دزدی دادن
به کاروانیان ،مصداق تهمت و بهتان بوده است یا نه؟!
برای پاسخ به این سؤاالت ،ابتداء الزم است به بخشی دیگر از همین گروه آیات توجه کنیم( :یوسف )76
َ َ َ َْ ُ ُ َ
وسف
كذل ِك كِدنا َلِ
ْ
َْ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
ك
ِين المل ِ ِ
ما َكن َِلأخذ أخاه ِِف د ِ
َ
َ ََ َ ُ
اهلل ن َ ْر َف ُع َد َر َ
جات مِن نشاء
إًِل أن يشاء
ْ
ُ
َ
َ
َوف ْوق ُك ذِي عِلم َعل ٌ
ِيم
ِ

این چنین چاره سازی کردیم مر یوسف را
نه چنین بود که (بتواند) برگیرد برادرش را در شریعت مَلِک
جز آنکه بخواهد خدای باال بَریم پلکان هر که را که بخواهیم
و باالی هر صاحب علمی ،علیمی است

خدای تبارک و تعالی اقدام یوسف جهت بازداشت برادرش ،و نگاهداشت او در نزد خود را ،نوعی از چارهسازی
قلمداد فرموده است ،نه کید و مکر! گویا که یوسف راهکار و چارهیی جز توسل به این اقدام نداشته است و گرهگشایی
از کار او ،از سوی خداوند و جنود او3،از فرشتگان و آدمیان ،بوده است که میفرماید« :كِـ ْدن َـا َِل ُـ ُ
وسـ َف»« ،چارهسازی
کردیم مر یوسف را» .بناءبراین اگر نقض اصل «هدف وسیله را توجیه نمیکند» ،صورت گرفته باشد ،در درجة اول،
ال چنین نقضی صورت گرفته است یا نه؟!
چنین نقضی از جانب باری تعالی و جنود او است! حال باید ببینیم اص ً
 : 1مراد این است که اگر کسی نیت انجام «بِرّ» و پرهیزگاری و اصالحگری در او باشد ،بیآنکه نیازی به سوگند خوردن به خدا
داشته باشد ،بر حسب وظیفه و مسؤولیت انسانی خود اقدام مینماید .اما آن کس که ،به بهانههای مختلف ،ارادة حضور و
ورود در عرصههای مذکور را نداشته باشد و بخواهد بر نقصانهای عملی خود سرپوش بگذارد ،خدا را در معرض سوگندهایش
قرار میدهد.
 :2صحیح کلمه« ،نجوی» است.
 :3برای توضیح در معنای «جنود الهی» رجوع شود به :آدم از نظر قرآن ـ ج 3ـ مبحث «مالئکه جنود الهی هستند» و «جنود
الهی» ـ صص  308تا  314ـ عالمه سید محمد جواد موسوی غروی.

سرقت و قطع ید
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دور کردن یوسف از پدر؛ مصداق «سرقت»
خداوند یوسف را یاد داد تا در ابتداء خود را به برادرش معرفی نماید ،و نگرانی وی را نسبت به عملکرد دیگر
برادران برطرف سازد ،تا پس از شناسایی و حصول اعتماد ،با اطمینان خاطر ،رفتارهای بعدی یوسف را پذیرا گردد،
و او را فاقد عدالت و انصاف تلقی ننماید .آنگاه دستور دهد تا کیل ملک را در باردان این برادر قرار دهند ،و غافله
را به هنگام کوچیدن ،به صفت «دزدان» ،جار زنند.
به دستور یوسف ،جارچی ،بدان جهت ایشان را به صفت «دزدان» مخاطب ساخت ،که عمل پیشینی آنها ،در
دور کردن برادر از پدر ،که مصداقی از «سرقت» بوده است را یادآور شود .آری! قصد خداوند حکیم از این تدبیر و
چارهسازی ،توجه دادن برادران به سوء پیشینهشان و خصیصة «دزدی»شان و دیگر رذایل اخالقیشان در گذشته
میباشد.
اما برادران یوسف ،گویا هنوز هم غرق در کج اندیشیها و کجرویهای خود هستند ،و برای توجیه اتهام مجرمانه
یکی از برادران خود ،دائر بر دزدیدن کیل پادشاه ،برادر دیگر او ـ خود یوسف را ـ که هنوز نمیشناسندش ،متهم
به سرقت میکنند و میگویند (یوسف : ) 77
َ ُ
َ ُ ْ َْ ْ ََ ْ َ َ َ َ ٌ
رسق أخ ُِل مِن قبْل
رسق فقد
قالوا إِن ي ِ

گفتند اگر بدزدد پس هر آینه دزدیده است برادری از وی از پیش

از قضاء ،یوسف میخواهد برادران خود را متوجه سازد که «هدف وسیله را توجیه نمیکند» و اگر آنها
میخواستند در نزد پدر محبوب باشند ،نباید برادر خود و عزیزترین پسر پدر را ،به طمع جلب نظر و دوستی بیشتر،
از وی دور میساختند! او می خواهد به آنها تفهیم کند که رفتار و اخالقشان در طول سالهای گذشته ،مغایر با این
قانون طبیعی بوده است.
آنها بودند که برای وصول به اهداف نامقدس خود ،توسل به هر وسیله و نیرنگی را جائز شمردند ،و حتی برادر
خود را به چاه افکندند و به پدر دروغ گفتند ،تا در غیاب او ،نزد پدر محبوبیت دو چندان یابند .اما سرانجام ،پس از
این حادثة اخیر و دردسر آفرین ،خصوص ًا نزد پدر ،خواهند دانست که خروج از قاعدة «هدف وسیله را توجیه
نمیکند» ،نه تنها آنها را به جایی نرسانده است ،بلکه موجب گشته مسیری معکوس را طی کنند ،و جایگاه خود را
نزد پدر ،بیش از پیش ،از دست بدهند ،و کانون گرم و یکپارچة خانواده را سرد و پراکنده سازند1،و از ثروتمندی به
فقر گرایند ،و سرانجام دست نیاز به سوی همان برادری دراز کنند که میخواستند با نابودی وی به اهداف غیر
اخالقی خود نائل شوند .حال میبینند که توسل به یک اقدام زشت ،چقدر ناخجسته و ناگوار و نامیمون است ،و چه
آثار سوئی در پی میآورد!
بناءبراین اگر فرد یا گروهی نتوانند ،در چهارچوب قاعدهمندیهای حیات بشری ،به این درک نائل گردند که
پژواک اعمال انسان ،در کوه نظام عالم منعکس میگردد ،و سرانجام بازتابش بر خود شخصی است که عمل از او
صادر گشته است2،پس باید ایشان را به طریقی معقول و مطلوب و ممدوح ،متوجه این حقیقت نمود ،و یوسف چنین
کرد.
 : 1همة آن شومی را که بزرگ شدن فرزندان یعقوب بهمراه آورد ،مولی امیرالمؤمنین در عبارتی شگفت انگیز ،کوتاه و در آینة
اء ابْنُ ُه ال ْ َم ْشئُ ُ
جالا مِنا أ َ ْه َل ْابلَيْت َ
ري َر ُ
الزبَ ْ ُ
تمامی تاریخ منعکس ساخته استَ « :ما َز َال ُ
حِت ن َ َش َ
وم َعبْ ُداهللِ»(نهج.ق« ،)453.پیوسته زبیر مردی
ِ
بود از ما اهل بیت تا آنکه به قامت آمد پسر شومش ،عبداهلل» .زیرا طبیعت حال نسل بعد متفاوت از نسل پیشین است ،و
دنیاخواهی او و طموحات و بلندپروازیهایش موجب میگردد پدران را به وادی خواستهای خود بکشاند .و اگر مقاومت دید
راه مخالفت ،طغیان و عصیان را در پیش میگیرد.
 : 2آیاتی در تأیید بازتاب عمل انسان به خود او:
ٌ ُ
شوریَ « :40و َج َزاء َسيِئَة َسي ِئَة مِثْل َها»« ،و سزای هر بدی ،بدی است به مانند آن».
َ َ ُ
َ َ ُ َ َُْ َ
ََ ُْ
َ
ون» ...« ،پس سزا داده نشوند کسانی که بجا آوردند بدیها را جز آنچه
ات إًِل ما َكنوا يعمل
قصص ...« :84فال َي َزى اَّل
ِين ع ِملوا السيِئ ِ
میکردند».
َْ
َ ْ َ َ َ َا ََ ُْ
َ
َ
غـافر« :40من عمِل سيِئة فال َيزى إًِل مِثلها»« ،هر کس که بدی کندپس سزا داده نشود مگر بمانندش».
ْ
َ َ َ
ِين ك َسبُوا السيِئَاتِ َج َزاء َسيِئَة بِمِثْل َِها»« ،و آنان که بدست آوردند بدیها را سزای بدی همانند همان است».
یونس« :27واَّل
َ َ َ َُ ْ َ َ ُ َ َ ُ
جاثیه« :33وبدا لهم سيِئات ما عمِلوا»« ،و هویدا گشت مر ایشان را بدیهای آنچه میکردند».
ْ ْ ْ َ
ْ ُ ََ َْ
ََ َ ُ
ِيما َ
َ
حك ا
اهلل َعل ا
ِيما»« ،و هر که بدست آورد گناهی را پس همانا بدست
سهِ واكن
نسـاءَ « :111ومن يَكسِب إِث اما فإِن َما يَكسِبُه يلع نف ِ
میآوَرَدَش به زیان خویش و پیوسته خداوند است علیمی حکیم».
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آن که کُشتـه استـم پی مـا دون مـن

میندانـد کـه نخسپــد خـون مــن

بر مناست امروز و ،فـردا بـر وی است
گـر چـه دیـوار افکَنَــد سایـه دراز
ایـن جهان کوه است و افعـال ما نـدا

خونچون منکس ،چنینضایعکِی است؟

باز گـردد سـوی او آن سـایـه بــاز
سـوی مــا آیــد نداهـا را

صــدا1

ضمناً یوسف به برادران خود یادآور میشود که خُلق و خویشان هنوز مملو از رسوبات جاهلی است ،و راستی
و درستی و محبت و انصاف و عدالت را کمتر برمیتابند ،و در راستای نیل به اهداف دنیوی و مقاصد بیارزش آن
حرکت مینمایند.
نتیجه آنکه؛ بروز چنین رفتاری از یوسف ،با توجه به مجم وع آیاتی که در این باب آورده شد ،خارج از عمل و
اخالق انبیاء و بیرون از نظام عالم و سنتهای الهی نیست! یوسف میخواهد دو چیز را در نظام الهی ـ تربیتی انسان
به اثبات برساند .اول آنکه؛ پاسخ هر بدی میتواند یک بدی ،هم تراز و همانند آن باشد ،و در پارهیی موارد نیز باید
چنین باشد .پس اگر کسی پاسخ بدی را به خوبی داد ،دلیل ضعف و ناتوانی او نیست! بلکه نشانة قدرت و عظمت و
کرامت انسانی او میباشد ،و خداوند از او چنین میخواهد.
و دیگر آنکه؛ برای آحاد بشر تبیین نماید که بدی را ،هر کس که مرتکب شود ،و در هر مقامی که باشد ،بد است،
و عقول مستقلة بشری ،از آن به بدی یاد میکند!
نیروی خیر ،ابزاری به شرارت بر نمیگیرد
و اما هر گاه که دو نیروی خیر و شر ،در راستای تحقق و وصول به اهداف خود در برابر هم قرار میگیرند ،بر
حسب تربیت و نظامات اخالقیشان ،برای کسب پیروزی ،بیتردید از یک روش واحد بهره نمیگیرند .خدای کریم
در کتاب مجید ،در داستان دو فرزند آدم2،این تقابل تاریخی و غیر قابل انکار را به تصویر کشیده است و این حقیقت
را مؤکد ساخته که نیروی خیر ،در جهت وصول به مقاصد مصلحانه و خیر اندیشانة خود ،از ابزارها ،فقط در راه خیر
و نیک استفاده میکند.
اما بر خالف او ،نیروی شر ،وسائل را متناسب با ذات شرارت انگیز خود بکار میگیرد .نیروی خیر میگوید؛ حتی
اگر جانم را فداء کنم ،هیچ ابزاری را ،به شرارت ،بدست نگیرم! و نیروی شر فقط به یک چیز میاندیشد ،آن هم بقاء
خود به هر بهایی .نیروی خیر در پاسخ تعدی و طغیان نیروی شرّ میگوید (مائده : )28
َ ََ َ َ
ْ َ
طت إَِل ي َ َد َك تلِ َقتُل ِن
لئِن بس
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ
َما َأنَا ْ ببَاسِط يَد َ
ِي إَِلْك ألقتُلك
ِ
َ َ ُ
اف اهلل َرب ال ْ َعالَمنيَ
إ ِ ِن أخ
ِ

هر آینه اگر بگشایی به سوی من دستت را تا مرا بقتل رسانی
نیستم من گشایندۀ دستم به سوی تو که بقتل رسانم تو را
3
همانا من میترسم خدای را ،پروردگار جهانیان را

آیات زیر مثبِت مدعاء ما است در اینکه نیروی شر ،به هر بهایی ،در فکر بقاء خویش است ،و همة ابزارها را در
طریق فساد انگیزی بکار میگیرد ،و هیچ وقت به عواقب ویرانگر آن نمیاندیشد .رویارویی یوسف و برادرانش
روشنگر یکی از این صحنهها میباشد (یوسف  8تا : )10
ْ َ ُ ْ َُ ُ ُ ََ ُ
خوهُ
إِذ قالوا َلوسف وأ
َ َ ُ َ َ
ٌ
َْ
ب إَِل أبِينَا مِنا َوَن ُن ُع ْصبَة
أح
ََ َ َ َ َ
ُ
إِن أبانا ل ِف ضالل مبِني
ُُْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ا
حوهُ أ ْرضا
اقتلوا يوسف أوِ اطر
َ
ُ
َُْ َ ُ
ك ْم َو ْ
ج ُه أبِيك ْم
ُيل ل

(بیاد آور) زمانی را که گفتند هر آینه یوسف و برادرش
محبوبترند نزد پدر ما از ما ،و ما یک گروهیم
همانا پدر ما هر آینه در گمراهی آشکاری ا ست
بکشید یوسف را یا بیفکنیدش به سرزمینی
تا منحصر شود مر شما را روی بویتان

 :1مثنوی معنوی ـ دفتر اول ـ فرستادن پادشاه رسوالن به سمرقند ...
 :2مائده  27تا 31
 :3برای توضیح بیشتر رجوع شود به :رسالة «ضرورت الگوپذیری در قرآن» ـ چهار الگوی قرآنی .و همچنین؛ لوح فشردة
تفسیر ترتیبی قرآن ـ مائده 28
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ََ ُ ُ ْ
َ
احل َ
كونوا مِن َب ْع ِده ِ ق ْو اما َص ِ
ِني
وت
َ َ َ ٌ ُْ ْ َ َُُْ ْ ُ ُ َ
قال قآئِل منهم ًل تقتلوا يوسف
َ
اجلب يَلْتَق ِْط ُه َب ْع ُض السي َ
َوأل ْ ُقوهُ ِِف َغيَابَةِ ْ ُ
ارة ِ
ِ
ُ
َ
عل َ
ِني
إِن كنتُ ْم فا ِ

سرقت و قطع ید

و بباشید از پس او مردمانی از صالحان
گفت گویندهیی از ایشان :نکشید یوسف را
و بیفکندش در ته چاه  ،برمیگیرد او را دستهیی از رهگذران
اگر بودهاید از کنندگان (کاری)

ْ ْ ُ ََ
خداوند در آیة  191سورة بقره میفرمایدَ « :والفِتنَة أش ُد م َِن

برادران یوسف به فتنهانگیزی عظیمی دست یازیدهاند!
ْ
ال َقتْ ِل»« ،و برآشوبی سختتر است از کشتن» .خداوند لطیف و آمرزیدگار حلیم ،فتنهانگیزی و برآشوبی را ،از نظر
1
اثرگزاری بر جامعه و دستاوردهای آن شدیدتر و بدتر از قتل میداند.
یکپارچگی کلیات احکام الهی نزد پیامبران خدا
همة پیامبران الهی در دعوت و تبلیغ و چگونگی احکام و نگاه به مردم و جامعه ،در یک مسیر طولی ،رو به کمال
داشتهاند .قرآن ضمن تأیید همة پیامبران پیشین و کتابهایشان2،و اذعان به اینکه افتراقی میان ایشان نیست3،
پارهیی از اوامر و نواهی الهی را ،در زمان آنها ،به صراحت ذکر میکند ،و از ایمان آورندگان به آخرین نبی و کتابش
میخواهد بر طبق آنها عمل کنند .پس احکامی را که پیامبر اسالم از سوی خدا میآورد ،غالباً رسوالن پیشین نیز
مأمور به ابالغشان بوده اند ،و خداوند در زمان نزول قرآن ،همانها را تأیید و یا تکمیل نموده است .این فرامین چون
منطبق با فطرت و برآمده از عقل سلیم است ،و این فطرت ،ضمن دیگر سنن الهی ،ثابت و الیتغیر میباشد ،پس
لزوم ًا نیازی به ایجاد تغییرات ماهوی در ذات آنها نبوده است ،و تنها در شکل و َعرَض ،دچار تغییرات جزئی شدهاند.
َ
« َما ُيبَد ُل ال ْ َق ْو ُل َ َ
دلي َو َما أنَا ب َظالم ل ِل ْ َعبيد»4.
ِ ِ
ِ
آیات زیر مشعر بر این معنا است:
انبیاء  105تا : 107
ْ
َََ ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ولقد كتبنا ِِف الزبورِ مِن بع ِد اَّلِكرِ
ُ
ُ َ
َ َْ َ
أن األ ْرض يَرِث َها عِبَاد َِي الص ِ
احلون
إن ِف َه َذا َبلَ َال ااغ ل ِ َق ْوم َاعب ِد َ
ين
ِ ِ
ِ
اك إًل َر ْ َ
َو َما أ َ ْر َسلْنَ َ
مح اة ل ِل ْ َعالَمنيَ
ِ
ِ

و هر آینه نوشتیم در زبور از بعد ذکر
که همانا زمین را میراث میبرندش بندگان من که صالحانند
همانا در این هر آینه ابالغی است مر قوم عابدان را
و نفرستادیم تو را جز رحمتی مر جهانیان را

آیا فحوای مطالبی که در «زبور» بوده است ،در قرآن نیست؟! مفسران ،بر اساس برخی از آیات قرآن ،بر این
عقیدهاند که آنچه در «زبور» و کتب الهی پیشین بوده است ،قواعدی است کلی برای همة انبیاء و همة زمانها و
مکانها.
نساء  163و : 164
َْ َ َْ َْ َ َ َ َْ َ َْ َ ُ
إِنا أوحينا إَِلك كما أوحينا إَِل نوح
ْ
َوانلبي َ
ني مِن َبع ِده ِ
ِِ
ََْ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ
عيل ِإَوسحاق
وأوحينا إَِل إِبراهِيم ِإَوسما ِ
َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َُ
اط وعِيس وأيوب ويونس
ويعقوب واألسب ِ

همانا ما وحی کردیم بر تو همانگونه که وحی نمودیم بر نوح
و پیامبران از پسِ او
و وحی کردیم بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق
و یعقوب و نوادگان (یعقوب) و عیسی و ایوب و یونس

 :1البته آنچه را که خداوند «فتنه» خوانده است ،و آن را بدتر از قتل دانسته ،جز این مصطلحی است که در طول تاریخ ،حاکمان
خودکامه ،و مستبدان مستکبر ،و قانونگریزان مردم ستیز ،برگزیدگان و نخبگان و دانشوران جامعه را ،که در جبهة
مخالفشان قرار گرفتهاند ،به این وصف ملقب ساختهاند .چنانکه همة انبیاء الهی را نیز به جنون ،آشوبگری ،افسانهپردازی
و فتنهانگیزی متهم کرده و به باد استهزاء و تمسخر گرفتهاند.
 :2بقره  91 ،41و  ،97آلعمران 3و  ،50نساء  ،47مائده  46و  ،48انعام  ،92فاطر  ،31احقاف  12و  ،30صف . 6
 :3بقره 136و  ،185آلعمران. 84
 : 4ق  : 29جابجا نگردد قول نزد من ،و من نیستم چنان ستمگری در حق بنده! و نیز؛ فاطر ،43انعام 34و  ،115کهف،27
یونس ،64روم ،30احزاب ،62فتح.23
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َ َ ُ َ َ ُ ََْ َ َ ََْ َ ُ َ
ود َزبُ ا
ورا
وهارون وسليمان وآتينا داو

حدید  25تا : 28
ََ ْ َْ َ َْ ُ ُ ََ ْ
ابلَينَ
لقد أرسلنا رسلنا ب ِ ِ اتِ
ُ ْ
ََ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ان َِلَ ُق َ
اس بِالقِ ْس ِط
وم انل
وأنزنلا معهم الكِتاب وال ِمي
...
َولَ َق ْد أ َ ْر َسلْنَا ن ُ ا
وحا ِإَوب ْ َراه َ
ِيم
َو َ
ج َعلْنَا ِف ُذريتِه َما انلُبُوةَ َوالْكِتَ َ
اب
ِ ِ ِ
َ ُْ ُ َْ ََ ٌ ْ َ ُ َ
ِري مِن ُه ْم فاسِقون
ف ِمنهم مهتد وكث
َ
َ َ
ُ َ
ثم قفيْنَا يلع آثارِهِم ب ِ ُر ُسل ِنَا
َ ْ َ َْ َ َ ََْ ُ ْ
َ
ََ َْ
اإلْنِيل
وقفينا بِعِيس اب ِن مريم وآتيناه ِ
شعراء  191تا : 197
َ َ
يز الرحِيمُ
ك ل َ ُه َو ال ْ َعز ُ
ِإَون رب
ِ
ُ ََ ُ
يل َرب ال ْ َعالَم َ
ني
ِ
ِ
ِإَونه تلَنِ
َ َ
ُ ُ َْ ُ ََ َْ َ
ن َزل بِهِ الروح األمِني يلع قلبِك
َ ُ َ
ون م َِن ال ْ ُمنذِر َ
ين بِل َِسان َع َر َِب ُمبِني
تلِ ك
ِ
َ
ْ
َ
ِإَون ُه لف ُزبُر األول َ
ِني
ِ
ِ
ا َ
َ َ
َ
َ
ْ َ َ
ُ
َ
أ َول ْم يَكن ل ُه ْم آيَة أن َي ْعل َم ُه ُعل َماء ب ِن إِرسائِيل
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و هارون و سلیمان و دادیم داوود را زبور
هر آینه فرستادیم فرستادگانمان را با دالئل روشن
و فرود آوردیم با ایشان کتاب را و میزان را تا بپاخیزند مردم به دادگری
و هر آینه فرستادیم نوح را و ابراهیم را
و قرار دادیم در نسل ایشان پیامبری و کتاب را
پس (برخی) از ایشانند هدایت یافتگان و بسیاری از ایشان تبهکاران
سپس در پی آوردیم در پسِ ایشان فرستادگانمان را
و در پی آوردیم عیسی بن مریم را و دادیمش انجیل را
و همانا پروردگار تو هر آینه همو است عزیز رحیم
و همانا آن (کتاب) هر آینه فرودآوردۀ پروردگار جهانیان است
فرود آمد روح االمین بر قلب تو
تا باشی از بیم دهندگان به زبان عربی روشن
و همانا آن (کتاب) هر آینه در کتابهای پیشینیان است

و آیا نبوده است برای ایشان نشانهیی که بدانندش دانشوران بنی اسرائیل

پس کلیات قرآن در «زُبُر اولین» بوده است و علماء بنیاسرائیل نیز آنها را میدانستهاند.
نحل  43و : 44
ََ ََْ ْ
َ
َ ا ُ
َ
َ
ْ
وِح إ ََلْهمْ
وما أرسلنا مِن قبل ِك إًِل رِجاًل ن ِ ِ ِ
ْ
ُ
َ ْ َُ ْ َ َْ
َ َ َ َ
اسألوا أهل اَّلِكرِ إِن كنتُ ْم ًل ت ْعل ُمون
ف
ْ
َ
َ ُُ
َ
بِابليِناتِ والزبرِ
ْ
ََ َْ َ َ
نزنلَا إَِلْك اَّلِك َر
وأ
َ
َ
ُ
تلِ ُبَ َ
اس َما نزِل إَِل ْ ِه ْم
ني ل ِلن ِ
ِ
َََ ُ ْ َََ ُ َ
ولعلهم يتفكرون

و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی را که وحی میکنیم به سوی ایشان
پس جویا شوید اهل یاد را اگر نمیدانستهاید
به دالیل روشن و نبشتهها
و فرو فرستادیم به سوی تو یاد ـ قرآن ـ را
تا روشن سازی برای مردم آنچه را که فرود آمده است به سوی ایشان
و باشد که ایشان بیندیشند

خداوند از ایمان آورندگان به پیامبر اسالم دعوت میکند که آنچه را از اوصاف پیامبر (ص) نمیدانند ،از اهل
ذکر ،یعنی کسانی که می دانند و اهل کتابند ،جویا شوند .اما حتماً اهل کتاب باید آنچه را که در این باب میگویند،
مستند به کتابهایشان و همراه با دالئل روشن باشد .و خطاب به پیامبر خاتم (ص) نیز میفرماید؛ ما ذکر را ،یعنی
کتابی که فطرت انسان را یادآور او میشود ،بر تو فرو فرستادیم تا اینکه تو نیز با دالیل روشن و قاطع که در بطن
آیات نهفته است ،به مردم ابالغ کنی.
فرمان خداوند دائر بر پرسش از «اهل ذکر» حاکی از این معنا است که کتاب رسول جدید مؤید و مصدق کتابهای
انبیاء پیشین است ،به شرطی که تحریف نشده باشد .واژة «بینات» مُشعِر بر این حقیقت است که حتم ًا کتابهای
مورد استناد نباید دستخوش تحریف ،حذف یا زیادتی شده باشند.
فاطر  24و : 25

اك ب ْ َ َ
َْ َ َْ َ
ش ا
ريا َونَذ ا
ِيرا
احل ِق ب ِ
إِنا أرسلن ِ
ُ
َ
خال ف َ
ِيها نَذ ٌ
ِير
ِإَون م ِْن أمة إًِل

همانا ما فرستادیم تو را به حق (که باشی) مژده دهنده و بیم دهنده
و نیست هیچ امتی جز آنکه زیسته است در آن بیم دهندهیی
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َ
ُ َ
كذِب ُ َ
وك َف َق ْد َكذ َب اَّل َ
ِين مِن قبْلِهِ ْم
ِإَون ي
ُْ
َ ُْ ْ ُ ُ ُُ َْ َ َ ُ ُ َ ْ
َ
جاءتهم رسلهم بِابليِناتِ وبِالزبرِ وبِالكِت ِ
اب المن ِريِ

اعراف  144و : 145
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قَ َال يَا ُم َ
اس
وَس إ ِ ِن اصطفيتك يلع انل ِ
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ِ
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اح مِن ُُك َ ْ
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ِ
ََْ ا ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
يشء فخذها بِقوة
ِك
وتف ِ
صيال ل ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ ُ ْ َْ َ َ ُ
خذوا بأ ْ
ح َسن َِها
وأمر قومك يأ
ِ
ْ
َ ُ ُ
يك ْم َد َار ال َفا ِسق َ
ِني
سأرِ
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و اگر دروغ انگارند تو را پس هر آینه دروغ انگاشتهاند کسانِ پیش از ایشان نیز
آمد ایشان را رسوالنشان با دالئل روشن و با نبشتهها و با کتاب تابناک
گفت ای موسی همانا من برگزیدم تو را بر مردم
(جهت انجام) رسالتهایم و همراه با کالمم
پس بگیر آنچه را که دادم تو را و باش از شاکران
و نوشتیم مر او را در الواح از هر چیزی اندرزی
و واگشایی برای هر چیزی پس بگیر آن را به پُرتوانی
1
و دستور ده مردمانت را که بگیرند نیکوترینش را
مینمایانم به شمایان خانه ـ جایگاه ـ تبهکاران را

حال که این آیات را از نظر گذراندیم ،مقصود ما در اثبات این معنا که اصول برنامة همة انبیاء یکی است ،روشن
شد .پس منبع ارسال رسل و سرچشمة وحی و انزال کتب ،واحد است ،که آن خدای علیم و سمیع و بصیر و خبیر و
قدیر و عزیز و حکیم است ،و ارادهاش نسبت به تربیت مردم ،در ادوار و اعصار ،تغییر نمیکند .بر این اساس نظام
عالم هم ثابت است .به همین جهت گذر زمان و جابجایی از مکان ،نه مبانی تغییر ناپذیر نظام عالم را دچار تبدل و
تحول میکند ،و نه اصول تربیتی انسان را دستخوش دگرگونی میسازد .در هر صورت ،آثار عمل آدمی بر کل جوامع
بشری ،در حال و آینده ،اثرگذار میباشد.
پس اصول برنامة هدایت بشر ،برای همة انبیاء یکسان بوده ،یک جهت داشته و مبتنی بر رحمت الهی بوده است.
بناءبراین تمام احکام قرآن ،جنبة رحمت ،شفقت ،غفاریت ،توابیت را در قالب و محتوی دارا میباشد ،و تجلی صفات
جمال الهی در همة آنها مشهود است.
بناءبراین احکام الهی را باید کالً در چهارچوب صفات جمال ربوبی بررسی کرد .در این صورت ،اگر حکمی از
احکام کتاب ،مغایر و متضاد و متناقض با این صفات بنظر رسد ،قطعاً باید به معنای متشابه آن رجوع کرد و آیه را از
این باب فهم نمود .زیرا صدور احکام کتاب ،از جانب خدای رحمان و رحیم ،سمیع و بصیر ،علیم و حکیم ،منّان و
رزاق ،لطیف و خبیر ،حلیم و کریم ،توّاب و غفّار ،قهار و جبار 2،قدوس و قدیر ،عزیز و مُهَیمِن ،و باسط و شکور است.
در این حالت است که میتوان معنای دقیق و مفهوم کامل حکم خدا را دریافت ،بگونهیی که نتیجة اجراء و بکار
بستن آن چیزی جز رهیافت به سعادت و خیر کثیر نباشد.
البته بعضی از احکام قرآن ،طوری که مفسران و فقهاء تفسیر کرده یا فتوی دادهاند ،با کلیت صفات الهی و
هدایت انبیاء و آیاتی که بر پیامبر خاتم نازل شده ،تضاد ،تناقض و تخالف دارد ،و این موجب گشته یک دست بودن
وحی ،از آغاز تا پایان ،مورد تردید قرار گیرد3.
این کلیات باید به مسلمانان یک نگرش اخالقی ـ انسانی نسبت به احکام قرآن میداده ،که این اتفاق نیفتاده
است! آیا میتوان حکمی مثل «بریدن دست حقیقی دزد» را منطبق کرد با صفات جمال الهی؟! آفریدگار عزیز حکیم
َ

ْ َ َ

َ

َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
« : 1فبَ ِ ْ
ون أ ْح َسنَ ُه»(زمر17و« ،)18پس مژده ده بندگان مرا ،کسانی که گوش فرا میدهد قول (خدا) را،
رش عِبَادِ اَّلِين يستمِعون القول فيتبِع
پس پیروی میکنند بهترینش را».
« : 2جبار» را برخی از مفسران به معنای قهار ،سلطهگر و زورگو گرفتهاند ،در حالی که در خصوص صفات باری تعالی به معنای
کسی است که زخمها را بسیار مرهم مینهد« .قهار» هم کسی است که بر کار خود احاطه و غلبة کامل دارد ،و زمام کار از
دستش خارج نمی شود .پس برای ذات باری تعالی ،هر صفتی که نشانة زورگویی ،تعدی ،ظلم و مانند اینها باشد ،متصور
َ ُْ َ َ
نیست .ضمن اینکه آیات زیادی در قرآن و نیز در تورات و اناجیل هست ،که بشر خودش به خود ظلم میکند و « َوًل تظل ُمون
َ ا
فت ِيال»(نساء ،)77از طرف خدا به اندازۀ یک رشته باریک نخ هم به کسی ستم نمیشود!
 : 3حتی حکم «رجم زناکار» که در قرآن نیست ،و در تورات آمده ،از احکام موسی نمیباشد و از تحریفات علماء یهود است.
تورات ـ سفر تثنیه ـ اصحاح  22ـ آیات  22تا . 28
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که گفته است هر کس گناهی کرد ،ابتداء خود نتیجهاش را میبیند! پس اگر دست حقیقی سارق و سارقه بریده شد،
قصد این بوده که از مجازات او دیگران پند گیرند و چنین نکنند! اما حداقل در طول سی سال اجراء این حکم و
احکامی مانند آن ،در جمهوری اسالمی ،نه تنها هیچ نتیجة تربیتی حاصل نگشته ،بلکه بر دامنة ارتکاب این جرائم
افزوده شده است .آیا از خداوند حکیم علیم فرمانی صادر میشود که اجراء آن نتیجة عکس داشته و نقض غرض
باشد؟! در صورتی که قرآن مستقیماً بازگشت عمل و آثار بدی و ظلم را به خود شخص میداند! پس یک نظام کلی
بر عالم مسلط است که اجازه نمی دهد کسی که تخطی یا تجاوز کرد ،از کردۀ خود و نتایج آن بگریزد .و این همان
ََ
نظام اسباب و مسبَّبات است ،همه مبتنی بر رحمت است« ،كت َِب يلع نَفِسه ال َرمحَة» ،خدا افاضة رحمت را بر همة کائنات
ال میگوید :دست مرد و زن دزد باید بریده شود،
خود واجب ساخته است! حال در این چهارچوب ،اگر ببینیم که مث ً
آیا این آیه همین معنا را دارد؟! اگر بگوییم همین معنا را دارد که دست حقیقی دزد بریده شود ،کامالً متضاد و متغایر
و متخالف است با آن صفات جمال الهی که همه مبتنی بر رحمت است! همة آن صفات ،صفات ذات است! یعنی از
کوزه همان برون تراود که در او است! اگر خدا ذاتاً رحمت باشد ،که هست ،ارادة او نیز در آفرینش مبتنی بر رحمت
است .پس جنود خداوند هم در راستای تحقق رحمت الهی بر جمیع کائنات عمل مینمایند .انسان هم با همین ارادة
خداوندی پدید آمده ،با این تفاوت که به او اختیار انتخاب داده شده است.
حال ممکن است بگویید این مجازاتها هم رحمت است! اما کمال رحمت در این است که در دو بعد ظاهر و باطن
محقق شود .پس اگر رحمتی در بطن جامعه تحقق پذیرد ،حتماً آثار ظاهری خواهد داشت .یعنی در نگاه اول،
پیامدهای رحمت را مردم میبینند ،آنگاه داوری کرده میگویند؛ رحمت قرین حیات ما گشته و ما شاهد آثار آن
هستیم .پس نمود و نمایش هر چیز در ظاهر است .بناءبراین خالف اصل رحمت است که امر کنید به بریدن دست،
آنگاه بگویید هدف ما رحمت است! آیا این رحمت به فرد است یا به جامعه؟! مسلم ًا کسی که فاقد دست شد ،حس
انتقامجویی و کینهتوزی نسبت به آحاد جامعه پیدا میکند و واکنش نشان میدهد .اگر خودش هم نتواند ،گروهی
را تشکیل میدهد که دزدی کنند و انتقام دست بریده او را بگیرند .پس نه رحمتی در حق فرد صورت گرفته نه
نسبت به جامعه! گذشته از این ،خداوند رحیم علیم ،فرمان به کاری بیحاصل و عبث نمیدهد ،تا چه رسد به عملی
که آثار ویرانگر و فساد انگیز داشته باشد.
مجازات دزدی در زمان یوسف ،بریدن دست حقیقی نیست!
حال از آنجایی که «سرقت» ،بَزَهی مستمر در طول تاریخ بشری بوده است ،باید در زمان یوسف هم حکمی دائر
بر بریدن حقیقی دست دزد وجود میداشته است .و اگر برای یوسف چنین حکمی از طرف خدا تعیین شده بود ،که
باید دست دزد را ببرد ،هیچ وقت برادر خود را در این مخمصه نمیانداخت ،که وی را متهم به دزدی کند و بعد هم
دستش را ببرد!
حکم قطع ید سارق و سارقه ،در مفهوم بریدن دست حقیقی ،به هیچ وجه در زمان انبیاء پیشین ،به صورت
مذکور در فقه رائج مسلمین نبوده است .دلیل آنکه؛ در قرآن مجید نه تنها ذکری از اجراء چنین مجازاتی در زمان
پیامبران پیشین نیامده ،بلکه در آیات  73تا  75سورۀ یوسف ،وقتی یوسف نبی از قافلة برادران خود میپرسد؛
جزاء کسی که کیل ملک در خورجین او یافت شود چیست؟! فرزندان یعقوب نبی پاسخ میدهند؛ سزای آن خود او
است .و یوسف ،برادر خود را بازداشت میکند و مجازات دیگری را اعمال نمینماید.
َ
ْ
َ ُ ْ َ
ََ ْ َ ُْ
جئْنَا نلِ ُفس َِد ِِف األ ْر ِض
قالوا تاهلل ِ لقد عل ِمتم ما ِ
َو َما ُكنا َسارق َ
ِني
ِ
َ ُ ْ ََ َ َ ُ
آؤهُ إن ُكنتُ ْم ََكذِبنيَ
قالوا فما جز ِ
ِ
َ ُ ْ َ َ ُُ َ ُ َ َ ْ ََُ َ َ ُ
اؤهُ
جد ِِف رحلِهِ فهو جز
قالوا جزآؤه من و ِ
َك َذل َِك َْنْزي الظالِم َ
ني
ِ
ِ
َ َ

َ

گفتند سوگند به خدا هر آینه دانستید که نیامدیم ما که تباهی کنیم در زمین
و نبودیم ما دزدان
گفتند پس چیست سزای آن کس اگر باشید دروغگویان
گفتند سزای آن کس که یافته شد در خورجینش پس همو سزای آن است
1
اینچنین سزا میدهیم ستمگران را
َ

 : 1اغلب مفسران قول «كذل َِك ْنْزي الظالِم َ
ني» را به یوسف یا برادران او نسبت دادهاند ،ولی در  21آیهیی که فعل «ْنْزِي» آمده
ِ
ِ
است ،اگر فقط این آیه را مستثنی کنیم 20 ،آیة دیگر قول خدای تبارک و تعالی است .بناءبراین استثناء کردن یک آیه
خالف قاعدة قرآن است که در تمامی آیاتِ مربوط به «جزاء» ،در دو بعد مثبت و منفی ،خدا را عامل آن دانسته است .پس
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روایاتی در باب «سرقت» و مصادیق آن
در روایتی به نقل از ابی سعید الخُدری ،رسول خدا (ص) بدترین دزدان را این گونه معرفی
َ َ َ
َ ا
ُ
َ
ا ِن ا َ
رسقة اَّلي يَرسِق صالت ُه
سوأ انل ِ
اس ِ
َ
َ ُ
رسقها پرسیدند :ای رسول خدا و چگونه میدزدد آن را؟
قالوا :يارسول اهلل ِ وكيف ي ِ
ُ َ
قالً :ل يَتَُم رك َ
جودها فرمود :به اتمام نمیرساند رکوعش را و نه سجودش را
وعها و ًلس
ِ

میفرماید1:

همانا بدترین مردم در دزدی کسی است که نمازش را میدزدد

2

در روایت فوق نکاتی قابل توجه است:
اول آنکه پیامبر دزدان جامعه را دستهبندی میکند.
دوم آنکه برای آنها مراتبی قائل میشود .یعنی فحوای کالم او این است که دزدان به سه دسته میتوانند تقسیم شوند؛
دزدان بد ،دزدان بدتر ،دزدان بدترین .پس «دزد» در هر سه مرتبه خائن در امانت است و نقطة مقابل آن «امین» میباشد.
سوم آنکه بدترین دزدان را نه دزدان اموال مردم ،که دزدان عبادت و اساسیات اخالق قلمداد مینماید.
پس اگر حکم قرآن را حتی بر ظاهر آن اطالق کنیم ،و بر اجراء ظاهری احاله دهیم ،جایگاه دزدی که اموال مردم
را دزدیده است ،باید در دو مرتبة پیشین یا پایینتر قرار داشته باشد .حال که بر حسب ظاهر آیه باید (قسمتی از)
دست این دزد بریده شود ،حکم بدترین دزد چگونه باید باشد؟! و چرا قرآن و پیامبر تأخیر بیان از وقت حاجت کردهاند.
ظاهر کالم پیامبر در این روایت مبین این معنا است که تنبیه و تعزیری برای بدترین دزدها در نظر نگرفته است.
البته این نکته نیز شایان ذکر است که «صالة» مورد عنایت رسول خدا ،تنها حرکات ظاهری نماز نیست ،بلکه
دزدی در کلیت نماز را بیان میکند .زیرا ممکن است افرادی مقدمات ،مستحبات و واجبات نماز را به درستی به
انجام برسانند ،ولی فقط در شکل بمانند و هرگز به محتوا3نرسند و آموزههای نماز را در اخالق و عمل خود متجلی
نسازند .بناءبراین دزدی در محتوا ،قطعاً آثارش ویرانکنندهتر است تا دزدی در شکل.
***
در روایت دیگری هم به نقل از عَمرو بن مُرّة از صَفوانِ بن عَسّال ،رسول خدا جایگاه قبح دزدی را بیان میفرماید4:
حبِه
قال يهودي ل ِصا ِ

َ
َ
ا ِذهب بِنا اَل انلِب صيل اهلل عليه و سلم
َ ََ
حِت نسأ ُِل عن ه ِذه ِ اآلية

لَ َقد آتَينا موَس ت َ
ِسع آيات بَيِنات
َ َ
َ
ف َسأًلهُ فقال انلِب صيل اهلل عليه و سلم
ا
َ
ُ
َ ُ
رسقوا وًل تزنوا
ًل ترشكوا باهلل شيئا و ًل ت ِ
و ًل ت َ ُ
فس الِت َ
حر َم ُ
قتلُوا انل َ
اهلل ا ًِل بِاحلق
َ ُ
و ًل ت َ َ
سحروا وًل تأكوا الرِبا
ُ
َ ُ
و ًل تمشوا ب ِ َبيء ا َِل ذِي ُسلطان َِلَق ُتله
َ ُ ُ
ا
َ
َو ًل تقذِفوا حم َصنَة و ًل تف ُِروا مِ َن الزحف

یک یهودی به یک مسلمان گفت:
ببر ما را نزد پیامبر(تان) صلی اهلل علیه و سلم
تا از او بپرسیم دربارۀ این آیه که
5
و هر آینه دادیم موسی را نُه نشانۀ روشن
پس پرسیدند آن دو از او  ،پیامبرصلی اهلل علیه و سلم فرمود:
شریک نیاورید برای خدا چیزی را و دزدی نکنید و زنا نکنید
و نکشید نفسی را که (کشتنش را) حرام کرده است خدا مگر به حق
و جادوگری نکنید و نخورید ربا را
6
و نبرید هیچ بیگناهی را نزد صاحب قدرتی که او را بکشد
و نسبت زنا ندهید زن عفیفه را و فرار نکنید از هجوم (دشمن)

این آیه هم در ذیل همان قاعده قرار دارد و خداوند است که خود را جزاء دهندة ستمگران میداند و به مردم معرفی میکند.
حتی اگر این قول را نسبت به یوسف یا برادران او بدهیم ،باز هم قول خداوند است ،به این دلیل که یوسف خود پیامبر است،
و در شهر یعقوب نبی هم احکامی قابل اجراء بوده است که از قول او ،به عنوان احکام خدا ،ابالغ میشده است.
 : 1مسند احمد ،ج  ، 3ص( 56قدیم)  /ج  ، 3ص 458ـ 11138
 : 2برای توضیح بیشتر به لوح فشردة «نماز و مفاهیم قرآنی آن» رجوع شود.
 : 3صحیح کلمه« ،محتوی» است.
 : 4مسند احمد ،ج  ، 4ص ( 239قدیم)  /ج  ، 5ص  287ـ 17626
 : 5اسراء 101
 : 6و امروز سیستمهای اطالعاتی کشورهای اسالمی ضد نهی پیامبر عمل میکنند! یعنی بیگناهان را به سوی حاکمان جبار و
ستمپیشه هدایت مینمایند تا حکم قتلشان صادر شود.
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حال این چه دزدی است که آن قدر مهم است که دومین از این نُه آیات بینات است؟!
***
و نیز از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم روایت شده که
ُ َ ُ
ٌ
ُ
حل ُمهورِ الن ِساءِ
الرساق ثالثة مان ُِع الزكوة ِ و مست ِ
َ َ
ضاءهُ
دان َدينا ا و لَم يَنو قَ َ
و َم ِن است
ِ

فرمود1:

دزدها سه دستهاند :مانع زکات ،و حالل شمارندۀ مَهرهای زنان
و هر کس که بگیرد وامی و قصد نداشته باشد اداء آن را

«سرقت» در نهج البالغه
کلمات قصار ( 251یا  )252نهج البالغه

در این کلمات ،امیرالمؤمنین علیه السالم ،به تعلیل وضع احکام از طرف خدای تعالی پرداخته ،استدالل میکند
رقَت است2:
که چرا خدا به کارهایی امر میکند و از اعمالی نهی مینماید؟! به بیان امیرالمؤمنین ،یکی از منهیات الهی سَ ِ
ا
َ
َ َ
ف َرض اهلل اًليمان تطهريا مِن الرشك
ا
ا
َ
َ َ
عن الكب و الزَكةَ تسبيبا ل ِلرزق
و الصالة تَنيها ِ
َ ا
و الص َ
يام ابت ا
ِخالص اْلَلق و احلج تقرِبة ل َِلين
ِ
ِالء ًل
َ
َ ا
َ ا
اًل َ
مر بالمعروف َمصلحة ل ِ
ِلعوام
جلهاد عِزا ل ِالسالم و
وا ِ
المنكر َرداع ا ل ُ
و انليه عن ُ
ِلسفهاء
ِ
َ َ ا
و لَ َة الرحم َمنماةا َ
حقنا ل َِلِماءِ
للع َدد و القِصاص
صِ
ِِ
ا
َ
احلدودِ ا ِعظاما َ
ِقامة ُ
للمحارِم
وا
َ
و تَرك َُشب اْلَمر ُتصينا ا ل َ
ِلعقل
ِ
ِ
ا
َ
َََ
و َمانبة
الرسقةِ اَيابا ل ِلعِفةِ
ِ

واجب کرده است خدا ایمان را برای پاک کردن (مردم) از شرک
و نماز را برای منزَّه کردن از خودخواهی و زکات را برای توسعۀ رزق
و روزه را جهت آزمون پالودگی خلق و حج را برای نزدیک ساختن دین
و جهاد را برای عزت اسالم و امر به معروف را برای مصلحت عموم مردم
و نهی از منکر را برای بازداشتن سفیهان
3
و صله رحم را برای نمو عددی و قصاص را برای منع خونریزی
و بپاداشتن حدود را برای بزرگ داشتن حرمتها است
و ترک نوشیدن خمر را برای پاسداشت عقل
و دوری از سرقت را برای ایجاب عفت

از منظر امیرالمؤمنین «سرقت» ،هم ناشی از بیعفتی است و هم موجب گسترش آن .بناءبراین الزمة پیدایش
بقاء و تحکیم عفت در جامعه ،در جنبههای مختلف آن ،مثل؛ عفت در اندیشه و کالم ،در شنیدن و دیدن ،در قدم و
قلم ،در بدن و مانند اینها ،این است که آحاد آن جامعه از هر گونه دزدی ،اجتناب نمایند.
حال دقت کنید! با این مطلبی که امیرالمؤمنین علیه السالم میفرماید ،گسترة آثار سرقت تا کجا میتواند پیش
برود ،و مفهوم عفت یا بیعفتی تا چه حد ممکن است توسعه یابد ،که حتی نگاههای دزدانه به پای دزدی و بیعفتی
ثبت گردد ،تا برسد به دزدیهای کالنی که از بیت المال صورت میگیرد و عفت جامعه را ،از جهت گسترش ثروت
فساد انگیز و نیز توسعة فقر ،در معرض خطر قرار میدهد.
اما ادامة سخن امیرالمؤمنین:

َ
ا
و تَرك الزِنا ُتصينا ل ِلن َسب و ترک زنا را (واجب کرده است) برای در قلعه گذاردن نسب
ا
َ
سل وترک لواط را برای افزونی نسل
و ترك الل ِواط تكثريا ل ِلن ِ
ا َ
الم َ
يلع ُ
جاحداتِ و گواهی دادن را برای مقابله با انکارها
والشهادةَ است ِظهارا
ا
َ
َ
ِلصد ِق و ترک دورغ را برای درک شرافت راستی
ذب ترشيفا ل ِ
و ترك الك ِ
و الس َ
الم اَمانا ا م َِن َ
المخاوِ ِف و صلح را برای ایجاد امنیت در برابر ترسها
ا ُ
َ
ا
لالمة و الط َ
اع َة تعظيما لالِمامة و امانتداری را برای نظام امت و پیروی را برای بزرگداشت پیشوایی
و اًلماناتِ ن ِظاما
ِ

( : 1الف) خصال صدوق (ب) سفینه ،مادة «دین» (ج) مبانی حقوق ـ عالمه غروی
 : 2برای فهم بهتر کالم مولی علیه السالم ،ذکر توضیحاتی مفید فائده است ،اما جهت عدم انقطاع موضوع «سرقت در نهج
البالغه» ،به مجالی دیگر موکول مینماییم.
 : 3امیرالمؤمنین علیه السالم خود به یک واقعیت اجتماعی تصریح مینماید وکالم او یکی از مؤیدِّات ما در احکام مربوط به
قصاص است ،و آن اینکه هر قصاصی وضع شده است برای ممانعت از ریختن خون بیشتر!
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خطبة ( 152یا ( : )154دزدی از منظر امیرالمؤمنین)
َ
َ ُ َ ُ َ
َ َ
ُ
َ
السن
ِت و اخذوا بابلِد ِع دون
قد خاضوا َِبار الف ِ
َ
و ا َر َز المؤمنون
و َ
نطق الضالون المكذِبون
ُ
ُ
َنن الش ُ
اًلصحاب و اْلَ َزنة و اًلبوا ُب
ِعار و
ُ َ
ُ
و ًل تؤِت ابليوت ا ًِل مِن ابَواب ِها
فمن اَتاها مِن َغري ابَوابها ُسَم ُ
َ
سارقا
ِ ِ
ِ

هر آینه غرق شدند در دریاهای فتنهها و گرفتند بدعتها را نه سنتها را
و لب فرو بستند مؤمنان (و خزیدند درگوشۀ عزلت)
و به سخن گفتن آمدند گمراهانِ تکذیبگران
ماییم به بدن چسبیده ـ به پیامبر ـ و یاران وگنج بانان ـ علوم الهی ـ و درها
و نیایند به خانهها مگر از درهایشان
و کسی که از غیر درهاشان وارد شود دزد خوانده میشود
ُ

گنج؛ قرآن ،پیامبر و سنتهای او است ،و ابوابش ما اهل بیت هستیم« ،انا َمدينة العلم و يلع بابُها»!1و قرآن هم در
آیة  189سورة بقره میفرماید:
ُ
َ
ب بأ َ ْن ت َ ْأت ُ ْوا ْ ْابلُيُو َ
ََْ َ ْ ُ
ت مِن ظ ُهورِها
وليس ال ِ ِ
َ
َولَكِن الْب َمن ات َق َوأْتُوا ْ ْابلُيُ َ
وت م ِْن أب ْ َواب ِ َها
ِ ِ

و نیست نیکی آنکه بیایید خانهها را از پشت آنها
و اما نیکی! آن کس است که پرهیز پیشه ساخته و درآیید خانهها را از درهاشان

اکنون به خانة قرآن و سنت رسول خدا (ص) و گنجینههای اسرارشان از کدامین در باید وارد شد؟! امیرالمؤمنین
پاسخ میدهد؛ همانگونه که هرخانهیی را باید از درش وارد شد و نه از دیوار ،خانة عقل ،خانة روح ،خانة هدایت،
خانة قرآن ،خانة رسالت ،خانة سدرة المنتهی ،و مقام «خليفة الليه» و حمل عرش خداوندی را باید از درش وارد شد!
درهایش را پیدا کنید! اگر نخواهید از در بروید ،امیرالمؤمنین به صراحت میگوید که دزد هستید!
پس دزدهای اصلی اینها هستند! اگر میتوانید دست این دزدها را از این گنجینههایی که پیامبر نهاده است
قطع کنید! حرامیانی که پیوسته دزدیدهاند و به یغما بردهاند و به حرام خورده و میخورند و شادمانی میکنند و
َ

َ

ا

اقط ُعوا ايد َِي ُهما َ
فریب میدهند! این دستها را قطع کنید ،چه زن باشند یا مرد! «ف َ
ج ا
زاء بِما ك َسبا ن َكاًل م َِن اهلل»(مائده.)38
َ
نطق الضالون المكذِبون»« ،و به سخن گفتن آمدند گمراهانِ تکذیبگران (و
این کالم مولی علیه السالم« :و
دروغپردازان)» ،دقیقاً بیان این آیه از قرآن کریم است که نشانة استحقاق و نزول عذاب بر امتی را این میداند که
مؤمنان آن خانهنشین و دهان دوخته شده ،و گمراهان و دروغپردازان جامعه ،سخنوران و بر مسندنشینان گشتهاند.
خدای تعالی فرموده است (نمل : )82

َ َ َْ ُ َ
ِإَوذا َوق َع الق ْول َعليْ ِه ْم
َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ا َ ْ َ ْ ُ َ
كل ُِم ُه ْم أَن انل َ
اس
أخرجنا لهم دابة مِن األر ِض ت
َ
َ
َ ُ
َكنوا بِآيَات ِنَا ًل يُوق ِنُون

وقتی واقع شد قول (عذاب) بر ایشان
بدرآوردیم مر ایشان را جنبدهیی از دل زمین که سخن گوید با آنها
زیرا که مردم به آیات ما یقین نمیآوردهاند

علت اینکه آیة کریمه از ذکر نام حتی یک حیوان درندهخو ،امتناع نموده ،و فقط گفته است «جنبنده» ،این

ْ
ُ َ َ َ َْ
است که شرف و حیثیت حیوانات خدشه دار نگردد .چنانکه آیه دیگر بر این نکته صراحت دارد که« :أ ْولئِك َكألن َعا ِم بَل
َ ُ
ُه ْم أ َضل»(اعراف .)179حال امیرالمؤمنین میپرسد؛ شما کجا بودید و چه میکردید که بزرگواران و دانشوران و

اندیشمندان و خردورزان خود را خانهنشین ساختید و بیخردان و سبک سران و غافالن و جاهالن را سخنگوی خود
نمودید.
گزمه ،دزدا ن و زاهد در مثنوی مولوی 2

خبرچینها به گزمهها خبر دادند که دزدها جمع شدهاند و مال دزدی را با هم تقسیم میکنند .گزمه آمد و پس
از دستگیری دزدان ،همانجا اقدام به بریدن دست راست و پای چپشان نمود .شیخ هم در میان دزدان بود ،او را هم
گرفتند و دست راستش را قطع کردند ،اما نوبت به پای چپش که رسید ،کسی گفت؛ این شیخ اجل عالی است ،چرا
با او چنین کردهاید؟! از او عذرخواهی کردند! ولی شیخ گفت؛ حتماً من گناهی کردهام که به این مجازات گرفتار
 :1وسائل الشیعه ـ  27ـ  34ـ باب تحریم الحکم بغیر الکتاب.
 :2دفتر سوم ـ متهم کردن آن شیخ را با دزدان و بریدن دستش را.
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آمدهام! و خود میدانم آن گناه چیست ،گرچه دزدی نبوده است! پس سزای من همین است که بر سرم آمده و دستم
بریده شده است ،و چه خوب شد که عقوبت خود را در همین دنیا دیدم!
حال به ابیات توجه کنید:
بیست از دزدان بدند آنجـا و بیش بخش میکردند مسروقات خویش
شحنـه را غمـاز1آگـه کرده بـود مـردم شحنـه2در افتـادنـد زود
هم بدانجا پای چپ و دست راست جمله را ببرید و غوغایـی بخاست
دست زاهـد هـم بریـده شد غلط پاش را میخواست هم کردن سقط
در زمـان آمـد سـواری بس گزین بانگ بر زد بر عوانکای سگ ببین
این فالن شیخست از ابـدال خـدا دست او را تو چـرا کـردی جـدا؟
آن عوان3بدریـده جامـه تیز رفت پیش شحنــه داد آگاهیش تـفت
شحنـه آمد پـا برهنـه عذرخـواه که ندانستـم خـدا بـر مـن گـواه
هین بِحِل کن مر مرا زین کار زشت ای کریـم و سرور اهـل بـهشـت
گفـت میدانـم سـبب این نیش را میشناسـم من گنـاه خـویش را
مـن شکستـم حـرمت اَیمـان او 4پـس یمینــم بُــرد دادِستان او
من شکستم عهد و دانستم بداست تا رسید آن شومی جرأت به دست
دست مـا و پای مـا و مغز و پوست باد ای والـی فـدای حکـم دوست
قسم من بود این ،تو را کردم حالل تو نـدانستی ،تـو را نبـوَد وَبـال
با خدا سامـانِ پیچیدن کِراست؟5
وآنـکِ او دانست ،او فرمانرواست
گرچه کل داستان از پرداختههای ذهن وقّاد6موالنا است ،ولی روشن است که مراد او تبیین یک حکم قرآنی
نیست ،زیرا حتی بر حسب ظاهر هم اصالً چنین حکمی که در دزدی دست راست و پای چپ را ببرند ،نه در قرآن
است و نه در فقه! البته فقهاء گفتهاند اگر برای چندمین بار باشد ،میتوان چنین کرد! در این ابیات ذکری از راهزن
بودن آنها هم نشده ،تا بر اساس قواعد فقه رائج ،حکم محارب در حق ایشان اعمال شود!
مصادیقی دیگر از دزدی معنوی
آیا کتابی که آیاتش با هدف هدایت مردم و راهنماییشان به صراط مستقیم عبادت و عبودیت ،و وصول به
مراتب عالیة حکمت و انسانیت فرود آمده است ،جزء حقوق حقة ایمان آورندگان و حتی همة جهانیان نیست؟!
پس آیا کسانی که بر آیات بینات الهی سرپوش میگذارند ،و حقایق آن را پنهان میدارند ،و بر روش خود اصرار
میورزند ،دزد نیستند؟! و آیا آنانی که آیات گرانسنگ پروردگار را به بهایی اندک میفروشند تا در قبال آن،
ناچیزی از مال دنیا یا مقام و منصب آن را بدست آورند ،خائن نیستند؟! و آیا خیانت ،دزدی نیست و یا بدتر از آن؟!
حال اگر بگوییم؛ خدای تعالی قرآن را در تملک7پیامبر اسالم قرار داده است ،پس وارد ساختن هرگونه
خدشهیی به تمامی آن یا حتی یک آیه از آن ،سلب حقوق ویژة رسول خدا محسوب میگردد .بناءبراین اگر کسی
در مقام بیان ،ایجاد نقص در آیات نماید ،یا همانطور که قرآن فرموده ،به بعضی از آن ایمان آورد و بعضی را نادیده
انگارد8،و یا کتاب را پاره پاره کند9،قطع ًا به حقوق رسول خدا (ص) و همة عالمیان تجاوز کرده و از ایشان سلب
َ ُ
َ ََْ ُ
اكم»(منافقون ،)10اندکی از مال خود انفاق میکند،
ال وقتی قرآن میگویدَ « :وأنفِقوا مِن ما رزقن
حقوق اساسی نموده است .مث ً
 :1غمّاز :خبرچین.
 :2مردم شحنه :کارگزاران گزمه.
 :3عَوان :میان سال .در اینجا مجری اوامر فرمانده.
 :4اَیمان :جمع «یمین» ،سوگندها.
 :5چه کسانی میتوانند با قدرت خدا در افتند و با آن مقابله کنند؟!
 :6وقّاد :تیزبین ،ذهن فروزنده.
 :7کوثر  ، 1نساء  ، 54انعام  ، 89بقره . 121
ََ ُُْ َ
ََُ ْ ُ َ َ ْ
ْ َ
ون بِبَ ْعض».
اب وتكفر
 :8بقره « : 85أفتؤمِنون بِبع ِض الكِت ِ
َ َ َ ُ ُْ ْ َ
آن عِض َ
ني».
 :9حجر « : 91اَّلِين جعلوا القر
ِ
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َ

ْ

َ

ْ

َ َ

ُ

َ َ
َ َْ ُ
اءه ْم»1،یا « َويْ ٌل ل ِل ُم َطفف َ
ِني»« ،2فال َت ُقل ل ُه َمآ أف»3،و امثال اینها ،به هیچ یک از این
اما وقتی میگوید :و « َوًل تبْخ ُسوا انلاس أشي
ِ
دستورات عمل نمینماید.

قبول توبه نصوح4دزد بیآنکه دستش بریده شود
حال که گسترة معانی سرقت را بررسی نمودیم ،توجه به چند آیه در باب توبه ،مفید فایده خواهد
ْ
َ َ ُُْ َ َ َ َْ
ْ
نزنلَا م َِن ابلَيِنَاتِ َو ال ُه َدى
إِن اَّلِين يكتمون ما أ
ْ َ
مِن َب ْع ِد َما بَيناهُ ل ِلن ِ
اب
اس ِِف الكِت ِ
ْ
َ
ُ
ُ َ َ
ك يَ َ
لعنُ ُه ُم اهلل َويَل َعنُ ُه ُم الالعِنُون
أولئ ِ
َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
إًِل اَّلِين تابوا و أصلحوا و بينوا
ََُْ َ
وب َعلَيْه ْم َو َأنَا اتلو ُ
ك َأت ُ ُ
اب الرح ُ
ِيم
فأولئ ِ
ِ

بود5:

همانا کسانی که سرپوش مینهند بر آنچه ما فرو فرستادیم از دالئل روشن و رهنمون
از پسِ آنکه پدیدارش ساختیم برای مردم درکتاب
هم آنان را دورباششان میدهد خدا و دورباششان میدهند دورباش دهندگان
مگر آنان که بازگشتند و براست آوردند و پدیدار ساختند (اشتباه خود را)
پس آنان را من بازمیگردم به سویشان و من بازگشت پذیر صاحب رحمتم

همچنین آیات  86تا  89سورة آل عمران میفرماید:
َ َ
ُ َْا َ
ك َف ُروا ْ َب ْع َد إ َ
يمان ِ ِه ْم
كيْف َي ْهدِي اهلل قوما
ِ
َْ
َ
ُ َ َ ٌّ َ َ ُ
اءه ُم ْابلَينَ ُ
ات
َوشهِ ُدوا أن الرسول حق وج
ِ
َ ُ َ
ًل َي ْهدِي ال ْ َق ْو َم الظالِم َ
ني
واهلل
ِ
َُْ َ َ َ ُُ ْ َ ََْ ْ َََْ
أولئِك جزآؤهم أن علي ِهم لعنة اهلل ِ
ْ
َ
َ َْ َ َ
ين ف َ
ادل َ
ِيها
اس أمجع
َوال َمآلئِكةِ َوانل ِ
ِني خ ِ ِ
َ َ
َ َُ ُ َ ُْ ُ َْ َ ُ َ ُ
اب َوًل ه ْم ي ُنظ ُرون
ًل ُيفف عنهم العذ
َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ
َ َ ْ
ِين تابُوا مِن بع ِد ذل ِك وأصلحوا
إًِل اَّل
َ
َ
ُ
فإن اهلل غف ٌ
ور رح ٌ
ِيم
ِ

چگونه رهنمون شود خدای مردمانی را که پوشانیدند(حق را) بعد از ایمانشان
و گواهی دادند که رسول حق است و آمد مر ایشان را دالئل روشن
و خدای رهنمون نشود قوم ستمگران را
هم اینان سزایشان این است که برایشان باد دورباش خدا
و فرشتگان و مردم همگی جاودانگانند در آن (دور باش)
نه تخفیف داده شود از ایشان عذاب و نه بازه6داده شوند
جز آنان که بازگشتند از پسِ آن (گناه) و براست آوردند
پس همانا خداوند است آمرزندهیی رحیم

در آیات فوق ،خدای عزّ و جلّ و فرشتگان و آنان که ایمان آوردهاند ،کسانی را ملعون و مردود از دائرة رحمت
الهی میدانند که حقایق آیات بینات را مکتوم میدارند و از اظهار و ابراز حقیقت و حقانیت آنها خودداری میکنند!
حال ،گرچه خدای قهار وعده فرموده است که عذاب این گروه را کاهش نداده و مهلتشان نیز ندهد ،اما از سر رحمت
و مغفرت ،علیرغم اینکه آثار تباهی و فساد این گروه از سارقان ،از سوء اثر عملکرد دزدان اموال و اشیاء مردم،
عمیقتر ،ویرانکنندهتر و سوزندهتر است ،باز هم باب توبه را ،حتی برای چنین کسانی ،نبسته است ،مشروط بر
آنکه به سوی خدا بازگردند و کردههای بد خود را به راست آورند.
وقتی آفریدگار رحیم رحمان ،راه بازگشت و اصالح را بر این گونه سارقان باز گذاشته است ،قطعاً راه توبه و
اصالح را بر روی دزدان ماده مسدود نکرده است .اگر چنین باشد ،روش هدایت باری تعالی دستخوش تناقض
میگردد.

ضرورت شناخت و پیرویِ مصلحان حقیقی
در هر جامعهیی ،در هر عصری ،حداقل یک پیر و مرشد ،یا به زبان امروز ،یک مصلح اخالقی اجتماعی وجود
 :1هود  ، 85اعراف  ، 85شعراء  : 183کم مگذارید از مردم چیزهاشان را.
 : 2مطففین  : 1وای به حال کم فروشان .کم فروشی ،یا ایجاد نقصان در اموال مردم ،یا خیانت در امانت و امثال اینها ،از
دزدیهایی است که خدای عظیم ،شدیدترین عذابها را برای آنها مقرر فرموده است .حال دست چه کسانی را باید برید؟!
 :3اسراء  :23به آوای خشم با پدر و مادر سخن مگوی!
 :4توبة نصوح؛ توبة راستین ،یعنی چنان روشن ،صحیح ،درست و خالص است که در آن هیچ پارگی و شکافی وجود ندارد.
 :5بقره  159و 160
 :6بازه؛ لغت فارسی است معادل «مهلت» در عربی.
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دارد .در همین ایران امروز هم که اسیر جهل و تباهی ،فقر و فساد ،اضطراب و عدم امنیت ،عدم آزادی و عدالت ،از
هم گسیختگی و پراکندگی است ،مصلحان و نخبگانی هستند ،که با برخورداری از دانش و آگاهی کافی ،و خیرخواه
و دلسوز مردم بودن ،و در پی قدرت و ثروت نبودن ،هدفشان اصالحگری و توسعة اخالق میباشد .قرآن از زبان
ْ َ
ال َح َما ْ
ْ ُ ُ
استَ َط ْع ُت»(هود« ،)88نمیخواهم جز اصالح آنقدر که بتوانم».
اإلص
شعیب میفرماید« :إِن أرِيد إًِل ِ
حال اگر جامعه ،مراد باری تعالی را از صدور احکام مذکور در کتاب درک نکند ،و بپندارد که باید دست حقیقی
دزد را ببرد ،زناکار را سنگسار کند یا تازیانه زند ،یا حتی بانوان را مجبور به حفظ حجاب نماید ،این پندار و کنش
او ،نه تنها تأثیر مثبتی ندارد ،بلکه آثار معکوس هم در پی میآورد .هدف قرآن این نبوده است که برای اصالح
جامعه ،حتی سارق و سارقه ،زانی و زانیه آزار شوند! خدا اگر انبیاء را برای اصالح جامعه میفرستد ،میخواهد حتماً
همان دزد ،همان زناکار و همان بدحجاب هم اصالح شوند!1آنکه معصیت نمیکند و راه را درست میپیماید ،اصالح
نمیخواهد! مگر میشود به جهت اینکه می خواهی کسی را هشدار دهی که مرتکب گناه نشود ،دیگری را از امکان
توبه محروم گردانی؟! اگر آبروی زناکار برده شد ،از حیات اجتماعی ساقط گشته ،و بر گناهش حریصتر میگردد!!
در هر صورت ،به جای اصالح و توبه و بازگشت ،که هدف خداوند است ،او را به وادی نابودی کشاندهایم! اگر دست
حقیقی دزد را ببریم ،و او را انگشت نمای مردم گردانیم ،انگیزة انتقامجویی را در او بوجود میآوریم! ممکن است
چنین دزدی تشکیل گروه دهد ،و از دیگران بخواهد که انتقامش را بگیرند ،حال چه خود در خانه باشد چه در زندان!
مرحوم عالمة حکیم سید محمد جواد موسوی غروی در بخش حدود و تعزیرات مجلد دوم فقه استداللی (که
انشاءاهلل در آینده به طبع خواهد رسید) توضیح داده است که؛ اغلب ـ اگر نگوییم همة ـ آیات پیرامون قصاص و
حدود و تعزیرات ،در مقام بازدارندگی و تنبیه و تربیت است نه اجراء و ارعاب و امحاء! زیرا خدای ع ّز و جلّ در بیان
حکم ،میخواهد عظمت گناه را نشان دهد! این واقعیت ،به شهادت تاریخ و گواهی حکومتهایی که آمدهاند و به نام
اسالم فرمانروایی کردهاند ،و از اجراء برخی حدود به نفع خود سود بردهاند ،به اثبات رسیده است که از این اقدامات،
نتیجة اصالحی حاصل نشده و طرفی نبستهاند! یعنی با رجم زانی و زانیه ـ که حکمش در قرآن هم نیست ـ نه تنها
بهبود اخالقی اتفاق نیفتاده ،بلکه در جامعة ما این فساد اخالقی بزرگ ،توسعه هم پیدا کرده است! علیرغم بریدن
دست دزدها ،که اوائل انقالب بسیار اجراء میشد ،و از احکام شایع بود ،انواع دزدیها ،نه تنها کم نشد ،بلکه رواج
بیشتری پیدا کرد! پس آنچه در عمل حاصل آمده ،عکس ارادة خالق حکیم است که بر اصالح نفوس و انشراح صدور
و اِکمال اخالق و کمال انسان تعلُّق گرفته است .اما اگر در راستای بازدارندگی از گناه و تربیت و هشدار نسبت به
تباهیهای حاصل از گناهان ،تفهیم شود که حرمت این یا آن گناه چقدر است ،و آثار ویرانگر آن نشان داده شود،
قطعاً نتایج مثبتی ببار خواهد آورد و بهبود اخالقی حاصل خواهد شد .تردیدی نیست که همین نوع تربیت ایمانی،
مورد نظر شارعِ هدایتگر بوده است .کسی که رسولش را در آیة  125سورة نحل فرمان میدهد که:
َ َ ْ
ْ ُ
َ
احل ِْك َمةِ َوال ْ َم ْوع َِظةِ ْ َ
احل َسنَةِ
يل ربِك ب ِ
ادع إ ِ َِل سب ِ ِ
َ َ ْ
َ َ ْ
يه أح َس ُن
جادِل ُهم بِال ِِت ِ
و

بخوان به سوی راه پروردگارت به دانش محکم و اندرز نیکو
و جدال کن با ایشان به روشی که بهترین است

بناءبراین جامعة با هادی و مرشد ،یا خیرخواه و مصلح ،و داعی به اخالق و انسانیت ،اساساً دنبال تالفی کردن
اعمال مجرمانة بزهکاران نیست ،بلکه می خواهد آنها را اصالح کند و به حیات طیب بازگرداند! میخواهد اخالق و
عمل جامعه را اصالح کند .هرگاه اخالق و عمل جامعه اصالح شد ،دیگر آحاد آن ،ثروت و قدرت را به خود متعلق
َ
ُ ْ ُ
ك الس َم َ
ات َواأل ْر ِض َو َما بَيْنَ ُه َما»2.پس
نمیدانند و کوشش نمیکنند در ید خود نگه دارند .مگر قرآن نمیفرمایدَ « :و ِهلل ِ مل
او ِ
مال من و تو و او ندارد! اینها تخصیصات ظاهری اجتماعی است برای حفظ نظامات جامعه ،وگرنه تعلقی وجود ندارد.
اگر نگرش جامعه اینگونه باشد ،فقر از جامعه رخت بر میبندد .اگر فقر اقتصادی نباشد ،فقر علمی ،فقر اخالقی ،فقر
فرهنگی ،فقر عفت و مانند اینها نخواهد بود .آن وقت دیگر سرقت و زنا نخواهد بود .نمیشود ثروت جامعه در دست

 :1رسول خدا همة آیات قرآن را بر پایة حقیقت حقة آنها اجراء میفرمود .بناءبراین آنچه از احکام ،که یا در قرآن نیست ،و یا
با استنباط غلط در فقه ما آمده است ،از نظر قرآن مردودند.
 :2مائده  : 17و برای خدا است مالکیت آسمانها و زمین و آنچه در بین آن دو میباشد.
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عدة قلیلی باشد ،آنگاه توقع داشت کسی هم علیرغم فقر و ناداری ،اقدام به سرقت نکند! اگر ثروت و قدرت منحصر
شد و در دست عده یی قلیل قرار گرفت ،بعید نخواهد بود که کثیری از آحاد جامعه ،به انحاء گوناگون ،مرتکب دزدی
شوند! آیا در چنین وضعی می خواهند دستان حقیقی آن جمع کثیر را ببرند؟! اگر چنین باشد مواجه خواهیم شد با
جامعه و ملتی دست بریده!
روند و روش تربیت خدا ،و به تبع او انبیاء الهی ،یکسان و یک جهت است ،و خدای رحمان و غفّار و توبهپذیر،
فرمانی مبنی بر آزار کسی نمیدهد ،حتی اگر بدترین مردم باشد! فقط عذاب او را احاله به روز جزاء مینماید و سزای
ْ ْ َْ َ َ
َ ًّ َ َ ُ 1
بدیهایش را در بطن نظام حاکم بر عالم قرار داده است ،که « َو َمن َيع َمل مِثقال ذرة َشا يره».
سخنانی از عین القضاة در ضرورت پیروی از هادی و مرشد
حال به سخنانی از عین القضاة همدانی در این باب توجه کنید2:

« ای دوست این جا تو را معلوم شود که نشان پیرِ راه رفته آن باشد که جملۀ افعال و اقوال مرید از ابتداء تا انتهاء داند،
و معلوم وی باشد .زیرا که پیر که هنوز بلوغ نیافته باشد و تمام نرسیده باشد ،او نیز خود مرید و طالب باشد ،پیری را
نشاید».
کسی که از نظر سلوک و عمل به احکام ،خود هنوز ناقص است ،نمیتواند ارشاد جامعه را بعهده گیرد و از رسول
خدا گرفته تا پیر ،مسؤولیتی جز تربیت جامعه و تعالی دادن اخالق جامعه ندارند ،و تمام اعمال آنها مبتنی است بر
اخالق کمال یافته ایشان .بناءبراین اجراء حدودی که متضمن خشونت و ایجاد نقصان در جسم یا جان آحاد جامعه
میباشد ،به هیج وجه در دائرة مسؤولیت رسوالن الهی و سایر کسانی که خود را مطیع آنها میدانند ،جای نمیگیرد.
این یک اصل پذی رفته شده در تمام متون دینی ما است .خود قرآن هم که متن اصلی است ،در آیات عدیده این
َُ ْ
ُ َ َ ُ
اع َملُوا ْ فَ َس َ َ
ريى اهلل ع َملك ْم
حقیقت را به صراحت مطرح میکند ،از جمله این آیه که خطاب به رسول خدا میفرماید« :وق ِل
ُ

ْ

ََُ ُ َ ُ ْ ُ َ
ون»(توبه« ،)105بگو (ای پیامبر) عمل کنید ،پس خواهد دید خدا عمل شما را ،و رسول او و مؤمنان (نیز عمل
ورسوِل والمؤمِن
شما را میبینند)» .ارشادات اساسی و کلی در این مطالب است .یعنی از ابتداء که پیامبران در جوامع بشری ظهور
کردهاند ،این مطلب همیشه مطمح نظر آنها بوده است که تودههای جاهل را نسبت به پیشوایان اصیل و با اصالت
خود واقف کنند ،تا اینکه سامری را به جای موسی نگیرند! اما معاألسف علیرغم مجاهدتی که انبیاء کردهاند و
کوششی که توسط حکماء بعمل آمده است ،از جمله عینالقضاة ،همیشه این اتفاق افتاده است! وی سربسته
می خواهد بگوید که ممکن است حتی کسی در بعضی از اعمال به کمال رسیده باشد ،ولی چون نفسش مزکی و منزه
نگشته است ،نمیتواند مرشد و راهنمای حقیقی جامعه باشد! پس شما باید انسانهای کمال یافته در عمل ،و تزکیه
شده در نفس را پیدا کنید! با این حال باز هم توصیه میکند که شخصیت را ضمیمة دلیل نکنید ،و پیر و مرشد و
امام و پیشوای جامعه را از اخالق و عمل او بشناسید ،نه از شهرت و قدرت و علم او .که اگر چنین شد ،راه رشد بر

جامعه مسدود میگردد ،و حتی نخبگان جامعه ،مقلدان اقطابی میگردند که به شهرت ،نه به عمل صالح و خلق
عظیم ،سلطة مادی و معنوی بر مردم یافتهاند.
ادامة سخنان عین القضاة:

« مریدی جان پیر دیدن باشد ،چه پیر آیینۀ مرید است که در وِی خدا را ببیند ،و مرید آیینۀ پیر است که در جان او خود را
ببیند .همۀ پیران را تمنَّای ارادت مریدان است .دریغا هرکه بر راه و طریق پیر رود ،مرید باشد مر پیر را3.و هرکه بر طریق
ارادت خود و مراد خود روَد ،مرید مراد خود باشد .مریدی ،پیرپرستی باشد و راه ارادت ،خود ،زنَّار داشتن در راه خدا و رسول
 : 1زلزال  : 8و هر کس عمل کند همسنگ ذرهیی بدی ،میبیندش.
 : 2تمهیدات ـ شرطهای سالک در راه خدا ـ ص  30تا 33
 : 3باید جان پیر را دید نه جسمش را ،چون ممکن است در جسم مرتکب خطاء شود .نکتة دیگر آنکه مرید باید در راه مراد و
بر راه او برود ،نه اینکه به جسم او سجده کند و به ظاهر ،او را تعظیم نماید .در راه و بر راه رفتن به این معنی است که
ضرورت ندارد شما وجود مبارک پیامبر (ص) را اینجا داشته باشید .همین که بر راه پیامبر بروید مرید پیامبرید ،بر راه قرآن
بروید مرید قرآنید.
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1

او .اول مرید را در راه ارادت این باشد که گفته شد.
اما مرید را ادبهاست .یکی ادب آن باشد که از پیر ،معصومی و طاعت نجوید چنانکه دانستی؛ و دیگر آنکه او را به صورت
و عبارت طلب نکند ،و او را به چشم سر نبیند ،که آنگاه قالب مجرَّد بیند از گوش و پوست .بلکه حقیقت و مغز علم و معرفت
وی ببیند به چشم دل .چه گویی ابوجهل و ابولهب و عُتبَه و شَیبَه ،مصطفی را ظاهر میدیدند به چشم سر ،همچنان که ابوبکر
َ ََ ُ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ 2
و عمر و عثمان و علی میدیدند ،اما دیدۀ دل نداشتند تا قرآن بیانِ نادیدنِ ایشان کرد که «وتراهم ينظرون إَِلك وهم ًل يب ِرصون»،
آنچه حقیقت مصطفی بود نتوانستند دیدن .مقصود آن است که پیر حقیقت و معنی باید طلبیدن و جستن ،نه قالب و صورت؛
زیرا که مرید باشد که در مشاهدۀ پیر صد هزار فایده یابد.
ادب دیگر آن است که احوال خود جمله با پیر بگوید ،که پیر او را روز به روز و ساعت به ساعت تربیت میکند ،و او را از
َ َ
َ
ْ
خطرها و روشهای مختلف آگاه میکند «َنْ ُن َن ُق ُص َعليْ َك أ ْح َس َن ال َق َص ِص»3از این کلمه نشان دارد که پیر از بهر راه است به خدا،
و آنچه بدین پیر تعلق دارد آن باشد که راه نماید ،و آنچه به مرید تعلق دارد آن باشد که جز پیر به کس راز نگوید و زیادت و
َ
ْ َ َ ُ ُ ُ َ
ََ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
رش ك ْوكباا»4واقعۀ گفتن مریدان است با پیران.
بت إ ِ ِن رأيت أحد ع
نقصان نگذارد .واقعۀ یوسف صدیق «إِذ قال ي
وسف ِألبِيهِ يَا أ ِ
َ ُ َ َ َْ ُ ْ ُ َْ َ ََ ْ َ َ 5
پس یعقوب گفت« :يا بن ًل تقصص رؤياك يلع إِخوت ِك» .اول وصیت که پیر مرید را کند آن است که گوید :واقعۀ خود را به
کسی مگو .پس هرچه فرا پیشِ مرید آید باید که آن را احتمال کند ،و آن را خود ،از مصلحت ،در راه پیر نهاده باشد تا مرید را
َْ
َ َ َ َ ََْ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ
يل
و
عجبی نیاید .پس چون مرید ازین همه فارغ گردد ،پیر را نشان با مرید آن با شد که «وكذل ِك َيتبِيك ربك ويعل ِمك مِن تأ ِ ِ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ 7
6
ََ ُ
ُ
ََ
ِيث»  ،و راه و مقصود مرید با وی نماید ،تا وی را نیز استادی درآموزد که « َويُ َعل ُِمكم ما ل ْم تكونوا ت ْعل ُمون» .چون َّتلقوا
األحاد ِ
َ
ْ َ
َ ْ
اخالق الشيخ حاصل آید ،کار به جایی رسد که « َو َر َف َع أبَ َويْهِ َيلع ال َع ْر ِش َو َخ ُروا ُِل ُسج ادا».»8
ِ
بِ
پس غرض ،راه یافتن است به صراط مستقیم الهی ،و متحلّی9گشتن به زیور صفات جمال خداوندی ،و متَخلّق
شدن به اخالق ربوبی .بناءبراین در اندیشة عینالقضاة ،تبعیت از مراد که در اینجا قرآن و عالمان و عامالن به آن

است توسط مرید شرط راه یافتن و هدایت شدن است .چنانکه در داستان موسی و صاحبش ،میبینیم که شرط
همراهی کردن ،نپرسیدن است تا زمانی که راهنما خود پرده از اسرار بردارد! این نشانة آن است که مرید به حقیقت
ََ َُ
وجودی و معنوی مراد پی برده است .و اگر چنانچه خالف تعهد ،بیصبری نمود ،پاسخش این آیه است که« :أل ْم أقل
َ َ
يع َمِع َص ْ ا
ك لَن ت َ ْستَ ِط َ
با»(کهف« ،)75آیا نگفتم تو را که همانا تو هرگز نتوانی با من شکیبایی را» .امید به تأییدات او
لك إِن
ِ
داریم تا توفیق بیشتر در فهم درست آیات کتابش را نصیب گرداند ،و به نور همین کتاب ،غُموضات آن درک گردد،
و از آیات بیناتش رفع ابهام و اتهام شود! ِبمَنِّهِ و کَرَمِهِ.
سخن پایانی
چه نیکو است که این بحث دقیق و بدیع را ،در انتهاء ،به کالم امیرالمؤمنین مؤید سازیم .مولی علیه السالم در
خطبة  18نهج البالغه ،در نهایت حسرت ،افسوس و همراه با اعتراض شدید به فقهاء و مفسران ،از ایشان میپرسد؛
چگونه است که با اعتقاد به خدای واحد و رسول واحد و کتاب واحد ،این همه اختالف در دین ایجاد کردهاید؟! مگر
امکان دارد دینی که برای ایجاد وحدت ،و تأسیس امت واحد ،و برقراری سلم و صلح در میان تمامی مردم به میدان
آمده است ،خود موجب تفرقه ،دشمنی و رویارویی گردد؟! اعتراض امیرالمؤمنین مفید این معنا است که فقط این
 : 1اگر به حقیقت ،مراد شما قرآن است و مریدش هستید ،در راهش بروید و از اوامر و نواهی آن تبعیت نمایید! اگر پیامبر و
امیرالمؤمنین مراد شمایند ،بر راهشان بروید! سلوک در راه شرط مریدی است .باید کمربند تبعیت از خدا و رسول را ببندید!
 :2اعراف  : 198و میبینی ایشان را که نظاره میکنند تو را و هم اینان نمیبینند.
 :3یوسف  : 3ما نقل سرگذشت میکنیم مر تو را ،بهترین سرگذشتها را.
 :4یوسف ( : 4و بیاد آور ای پیامبر) آنگاه که گفت یوسف به پدر خود ،ای پدرم همانا من (به خواب) دیدم یازده ستاره را.
 :5یوسف  : 5ای پسرکم داستان مکن رؤیای خود را بر برادرانت.
 :6یوسف : 6و این چنین برمیگزیند تو را پروردگارت و میآموزد تو را از تأویل سخنها.
 :7بقره  : 151و میآموزدتان آنچه را که نمیدانستهاید.
 :8یوسف  : 100و برکشانید مادر و پدرش را بر تخت ،و بر خاک افتادند (همگی) برای او سجده کنان.
 :9متحلّی :آراسته ،مزیّن.
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دو گروهند که جامعة مسلمین را ،با فتواها و سخنان متخالف و متناقض خود ،که متباین با حقیقت کالم الهی است،
به وادی چند دستگی و تفرق میکشانند .پس به طور ضمنی از ایشان میخواهد کالم خدا را به درستی فهم کنند و
در طریق ایجاد وحدت گام بردارند و امت واحد را به مذاهب متفرقه و آراء متشتته نکشانند.

«در حکمی از احکام مسأله بر یکی از ایشان وارد میشود ،پس داوری میکند در آن به رأی خویش .سپس همان
مسأله عینا بر یکی دیگر از ایشان وارد میشود ،پس داوری میکند در آن به خالف آن دیگری! سپس قاضیان نزد
امام خویش ،بر این مسأله ،گرد هم آیند .امامی که ایشان را بر منصب قضاء گماشته است ،پس همو فتاوای همگی
را به تصویب میرساند! در حالی که خدای ایشان یکی است و پیامبرشان یکی و کتابشان یکی!
پس آیا خدای تعالی ایشان را به اختالف فرمان داده است ،آنگاه اطاعتش کردهاند؟! یا اینکه ایشان را از اختالف
بازداشته است و از فرمانش سرپیچی کردهاند؟! یا اینکه خدای سبحان دینی ناقص فرو فرستاد آنگاه از ایشان یاری
طلبید تا به اتمامش رسانند؟! یا اینکه مر او را انبازانی بودهاند؟! پس آیا ایشان را است که بگویند و او را است که
پذیرا گردد؟!
یا اینکه خدای سبحان دینی تمام فرو فرستاد ،پس آنگاه رسول صلى اللَّه علیهِ و آلِه در رساندن و انجامش کوتاهی
فرمود؟! و حال آنکه خدای سبحان میگوید« :فرو ننهادیم در کتاب چیزی را» ،و نیز فرموده است« :در کتاب دلیل
روشن بر هر چیزی هست» .و یادآور شده است که بعضی از کتاب برخی دیگر را تصدیق میکند و اینکه هیچ
1
اختالفی در آن نیست.
پس آنکه منزه از هر نقصی است فرموده است« :چنانچه (کتاب) از نزد کسی غیر از خدا بود ،هر آینه در آن
اختالف بسیار مییافتند» .و همانا قرآن ظاهری آراسته و باطنی ژرف دارد ،و شگفتیهایش فناء نپذیرد ،و غرائبش به
2
پایان نرسد ،و تاریکیها جز بدان گشوده نگردد».
***

جهد بلیغ ما بر این پایه استوار بوده ،و نیز به یاری حضرت حق ،این چنین خواهد بود ،تا به فحوای این دو آیه
َْ
َ َ َ ٌْ ََ ْ َ ُ َْ ا َ َ َُْ ََ 3
اك ب ْ َ َ ْ
ك ب َمثَل إًل ْ َ َ
س ا
ريا»4،و آیات بی بدیل و تردید
احل ِق َوأح َس َن تف ِ
ِ ِ
جئن ِ
دست یابیم که «ذل ِك خري وأحسن تأوِيال»« ،وًل يأتون ِ
ناپذیر کتاب خدا ،که از منبع زالل وحی سرچشمه گرفته اند ،از هر گونه افتراء و بهتانی مبراء گردند ،و ذات اصیل
هر آیه ،که از اصالت نور الهی ناشی گشته ،صیقل داده شود و عرصة حیات بشر را منوّر سازد.
و السالم عليكم و رمحة اهلل و براكته

 : 1خالق متعال در آیة  116سورة نحل می فرماید که تعیین حالل و حرام به وصف زبانهای مردم نیست ،بلکه تعیین حالل و
َ َ َُ ُ ْ َ َ ُ َْ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َ َ ٌ َْ َُ ْ ََ
ْ َ َ
ِب إن اَّل َ
ِين
حرام و وضع حدود آن به دست خداوند است« :وًل تقولوا ل ِما ت ِ
صف ألسِنتكم الكذِب هذا حالل وهذا ح َرام ِتلفَتوا يلع اهلل ِ الكذ ِ
َ َُْ َ ََ
ْ َ َ َ ُْ ُ َ
ون»« ،و نگویید به آنچه وصف میکند زبانهای شما ،به دروغ (که) این حالل است و این حرام تا
َتون يلع اهللِ الكذِب ًل يفل ِح
يف
ناروا نسبت دهید خدا را ،به دورغ ،همانا آن کسان که ناروا نسبت دهند خدا را به دروغ ،رستگار نگردند».
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َ َْ ْ َ ِ ََ ْ ُ ُ َ َْ ُ َ ُ ْ َ َْ ُ َْ َ ََ َ ْ َ ْ ُ
ريه ِ فيَحك ُم فِيها ِِبِالفِهِ ثم َيتَ ِم ُع القضاة بِذل ِك عِن َد
ضية ِِف حكم مِن األحاكم فيحكم فِيها بِرأيِهِ ثم ت ِرد ت ِلك الق ِ
 : 2ت ِرد يلع أح ِدهِم الق ِ
ضية بِعين ِها يلع غ ِ
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اه ْم َعنْ ُه َف َع َص ْوهُ أ َ ْم َأن ْ َز َل ُ
اهلل
اهلل تعاَل فأطاعوه أم نه
استَقضاه ْم فيُ َصوِ ُب آرأه ْم مجِيعا َو إل ُه ُه ْم واحِد و نبِيهم واحِد و كِتابهم واحِد أفأمرهم
إمامِهِ ُم اَّلِي
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ِل فَل ُه ْم أ ْن َي ُقولوا َو َعليْهِ أ ْن ي َ ْر َيض أ ْم أن ْ َزل ُ
َشاك َء ُ
عان به ْم َيلع َ
اهلل ُسبْحان َ ُه دِينا تَاما َف َق َ
إتمامِهِ أ ْم َكنُوا ُ َ
حان ُه دِينا ناق ِصا فاست
سب
رص الر ُسول ع ْن تبْل ِيغِهِ و أدائِه ِ
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ِك يشء و ذكر أن الكِتاب يصدِق بعضه بعضا و أنه ًل اخت ِالف فِيه ِ فقال سبحانه و لو
و اهلل سبحانه يقول :ما فرطنا ِِف الك ِ
ِتاب مِن يشء و قال :فِيهِ ت ِبيان ل ِ
ا َ
ََ
َا
ََ ُُ َ ُ ْ َ ُ
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َكن مِن عِن ِد غريِ اهلل ِ لوجدوا فِيهِ اخت ِالفا كث ِريا و إن القرآن ظاهِره أن ِيق و باطِنه عمِيق ًل تفن عجائِبه و ًل تنق ِيض غرائِبه و ًل تكشف الظلمات إًل بِهِ.

 : 3اسراء  : 35آن نیکوترین است و دارای بهترین تأویلها.
 : 4فرقان  : 33و نیاورند تو را به مانندی (از این) جز آنکه آوردهایم (پیش از این) تو را (کالم) حق و بهترین تفسیر را.

