پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهدهم،پاییزوزمستان،1931صفحه27-39




نقدی بر حکم قطع دست سارق ،براساس تعمیم
نظریهی مقاصد شریعت

1

مریمخلیلی7
دانشآموختهیکارشناسیارشددانشگاهپیامنور،واحدکرج،رشتهی
حقوقجزاوجرمشناسی،کرج،ایران.
رامینپورسعید9
استادیاردانشگاهپیامنور،واحدهشتگرد،گروهحقوق،هشتگرد،ایران.


چکیده
برابربندالفمادهی701قانونمجازاتاسالمی،حدسرقتدرمرتبهیاولقطعچهارانگشتدست
راستسارقاست .شاطبیبرآنبود کهفهممفسرانازکتابوسنتنبایدبااغراضاصلیشارع
نظیرحفظ«جان،مال،عقل،نسلودین»معارضشدهومنجربهتضییعاینمقاصدگردد.برخیاز
فقهایمعاصر،مانندابوالقاسمگرجیباتعمیممقاصدشارعبه«عدالت»و«اصالحجامعه»مبناییرا
معرفی کردند که براساس آن ،برداشت لفظ مدار از ظاهر آیهی  ،93سورهی مائده؛ یعنی قطع
فیزیکیدستسارق،قابلبازنگریخواهدبود.
واژگان کلیدی :مجازات،قطعدستسارق،نظریهیمقاصدشریعت،عدالت،شاطبی.

_____________________________________________________
.1تاریخوصول1931/17/70:؛تاریختصویب.1937/9/11:
.7پستالکترونیك(مسؤولمکاتبات) .life-dokhtaramu@yahoo.com :

.9پستالکترونیك.r.poursaeid@yahoo.com:

/34پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهدهم،پاییزوزمستان1931

مقدمه
شاطبییقینرابنیادمعرفتشناختیمنابعشرعمیدانست.بااینوجودتفاوتدیدگاهاوبا
سایرین،اهتماموینسبتبه«دلیلاستقراء»استونهصرفاًتمسكبراخبارمتواتریاآیات
قرآن.ظنیبودنخبرواحد،کامالًروشنوموردتأییدهمگاناست.یقینیبودنخبرمتواتر
لفظی نیز برمقدماتی قرارداردکهصدقیقینی بیشتر آنهابدست آمدنی نیست.انتقال
زبانازشخصی بهشخصدیگر طی یك دورهی بلندمدت،امری نامطمئناست؛بهویژه اگر
این زبانبیشتر مواقعدربردارندهی ساختارهای پیچیدهای چونمجاز،مشترکمعنوی و
مثلآنباشدکهبهراحتیوبدونحدیازتعریفقابلانتقالنیستند.ازاینرو،بنابرنظر
شاطبی مقدماتواقعاً حقیقی،آنهایی هستندکهازطریق یك پژوهشاستقرایی گسترده
درمیان ادلهی ظنی بیشمارودارای موضوعواحد،بدستآمدهباشند.تعداداین ادلهباید
آنقدرزیادباشدکهدرمجموع،مفیدقطعیتباشند،برایمثال:نمازوروزهرابهطورقطع
وازاینطریقواجبمیدانیم(ابنحالق،ص747و.)749
این روش تأیید ،آشکارا شبیه نقل متواتر روایات نبوی با موضوعی واحد است (متواتر
معنوی).ولی محتوای بدستآمدهباروششاطبی ،بسیار متنوعترازنتایج حاصلهازتواتر
معنوی است .مواردی که مبنای تواتر معنوی قرار میگیرد محدود به روایات نبوی است،
حالآنکهتأییداستقراییبهتعریفشاطبی،برطیفوسیعیازادلهمتکیاستکهازقرآن
و سنتگرفتهتااجماع ،قیاس وقرینهی حالیه راشاملمیگردد.اگرتعدادزیادی ازادله،
یكایده،مفهومیااصلراتأییدکنند،علمبهآنایدهیااصلبهنحوقطعیدرذهنتشکیل
میشود(همان،ص.)764
براینمونهبرای3امربنیادینکلیکهشریعتبرایحفظآنهاآمدهاست؛یعنیصیانت
«جان،مال،نسل،عقلودین» ،نمیتواندلیل مؤید خاصوقطعی درقرآنوسنتیافت.
بااینحالعلمبهاینامورپنجگانهکلیبهنحوقطعیدرذهنجمعیمسلمینوجوددارد.
چنین قطعیتی برخاسته ازاین واقعیت استکهطیف وسیعی ازادله،امورمزبورراتأیید
میکنند.ادلهای کهدرکلیت خود مفید علمقطعی ،ولی بهطورانفرادی مفید آگاهی ظنی
اند(همان،ص.)764
این  3موردضروری ،اموری یقینیاندواگریك جزیی بااین کلیات نخواند،صدمهای به
کلی نمیزند.بهطورمشخصحکماعدامبهعنوانیك جزیی ،قطعاً باآنبخشازضروریات
کهبرایحمایتوحفظحیاتانسانیآمدهدرتناقضاست؛امابراساسمنطقبازدارندگی،
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یك زندگی برای حمایت از زندگی دیگر گرفته میشود .شاطبی برای حفظ و گسترش
مقاصدشرعیضروریگوید:بایداینحقیقترابپذیریمکهمنافعحاصلبرایانساندراین
دنیاوپسازآننسبیاستوهیچمنفعتیبدونتحملقدریسختیبدستنمیآید.هدف
ازشریعت،حفظوگسترشاعمالعمدتاًنافعوجلوگیریازاعمالعمدتاًمضرومشقتآور
است(همان،ص.)743
پسبهعنوانمقدمه،میبینیمشاطبینظریهایبهناممقاصداصلیشریعتراکهبربنیاد
یقین حاصل از استقراء استوار است ،ارائه میدهد و همین نظریه را وجه تفاوت اجتهاد
خویشقرارمیدهد.
1ـ نظریهی مقاصد شریعت
کردار انسانی ،ناگزیر ازارادهی اوست؛یعنی انساندراختیار عملخودآزاداستواراده،
برای غایت وغرضی کههمانقصدونیت است،متوجهعملمیگردد.پسقصدیا نیت،
ارادهایاستکهبهعملمتوجهمیشود.بنابراینآگاهیازقصدونیتمهماست؛زیراحکم
حقیقی برآنمترتب میشود ودرصورتتعسرودشواریازیافتنغرضاصلیشارع،باید
اخذبهظاهرکرد(محمصانی1933،ش،صص729و.)727
میتوانمقصد رامرادفعلت،غایت ،هدفوحکمتدانست.بنابراین مقاصدشریعت،
یعنیاهدافشریعتومقاصداحکام؛یعنیاهدافوعلتهایآن.
خداوندحکیماستوافعالشازجملهارسالرسلوانزالکتبوتشریعاحکام،حکیمانه
وازلغوبهدوراست.بنابراینهمهیدینیكجاواجزایآنجداگانهدرپیمقصدیوبرای
دستیافتن بههدفی تشریع شدهاست.درجایی مقصودازنماز ،بازداشتنازفحشاومنکر
معرفی شدهودرجای دیگر فلسفهی روزه ،تقواپیشگی معرفی گردیده است.این تصریحات
وگاهاشارات،مسلمانانرابهتأملدراحکامدین واداشتوهرکسی بهوسعخودکوشید
مقاصدآنرادریابد.اینمطلب،مبتنیبرعقالنیتشریعتوامکانتفسیرمنطقیاحکامآن
بود(ریسونی1926،ش،صص12و.)16
2ـ تقسیمبندی مقاصد شریعت
بهطورکلیمقاصدشرعرامیتوانبهدومقولهطبقهبندیکرد:مقاصدیکهبهقصدشارع
ومقاصدی کهبهقصدمکلفمربوطهستند.مکلففردیاستکهاهلیتشرعیپیداکرده
وموظفبهاجرای تکالیف شرعی است.شرعکهازسوی خداوندوضعشدهاست ازدونوع
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تکلیف تشکیل میشود؛ یك نوعبهامورمالی ،قراردادی ودنیوی ونوعدیگر بهعباداتو
امورغیردنیوی مربوطمیشود.نوعاولبررابطهی میان افرادونوعدومبررابطهی میان
انسانوخداحاکماست(ابنحالق1936،ش،صص767و.)763
معتقدانبهتعلیلومقاصددوگروهمیباشند:
گروهاولـ گروهی تعلیل راتنهادراحکامغیرعبادی جایز میدانند،اینان بهطورمثال
نهیازبیعغرریراتعلیلپذیرمیدانند،اماتعدادرکعاتنمازرانمیدانند.
گروهدومـگروهیدیگرتفاوتیمیانعباداتومعامالتقائلنشدهاست،همهرابهطور
یکسانتعلیلپذیرمیدانند.مستنداینانتعلیلهاییاستکهدرقرآنازنمازوزکاتشده
است.مخالفانبرآنانمیتاختندکهامکاننداردبتوانبرایهرحکمی،حکمتییافت.فرضاً
حکمتوضوبهگفتهیشماطهارتاست؛اماحکمتتیممچیست؟اینگفتگوهامورد
احکامدینبودکهکمکمبستررابرایگفتوگوییمهمترفراهمکردوآنگفتوگواز
«مقاصددین»بود.دراینجاسخنازمقصودروزهیانمازنیست،بلکهسخنازخوددین
است.
اهل سنتدراین زمینه میگویند:دربابعباداتنباید بهغایت توجهکردامادرباب
غیرعباداتبایدبهغایتومقاصدتوجهکرد.
واضحاستکهاگرتلقیماازدین،حقیقتیباشدکهازمبدأ،معادوصراطتکوین یافته
وتكتكالفاظآیاتوروایاتموضوعیتوتقدسداشته،بیانگرحقایقخارجیحتیبرای
جهانامروزباشند(الریجانی1927،ش،ص)146اینتلقیچقدربابرداشتدیگریازدین
کهمحوراصلی را انساندرحیات معقولمیداند ،متفاوتخواهدبود(جعفری1923 ،ش،
ص.)143
3ـ تاریخچهی نظریهی مقاصد شریعت
از همانآغازنزولقرآن،مسلمانانمتوجهی مقاصداین دین حنیف واحکامآنشدندو
میدیدند که قرآن کریم به صراحت هدف پیامبر را «رحمت جهانی» و «برقراری قسط»
معرفیکردهاست.درواقعهمیناشاراتوتعلیماتقرآنیبودکهعالماناسالمیراواداشت
تانظریهایمنسجمدربارهیاهدافشریعتارائهدهند(رضایی1937،ش،صص26و.)22
ازقرندومبرخیکوشیدندمقاصدشریعترامعینکنند.نخستینباراینمسألهراامام-
الحرمینجوینیدرکتابالبرهانفیاصولالفقهمطرحکرد.ویاحکامفقهاسالمیرابهپنج
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قسم تقسیم میکند .پس از جوینی ،غزالی در کتاب المستصفی فی علم االصول به این
مسألهپرداختهاست(حسنی1939،ش،ص.)13
غزالینخست،مصالحشریعترابهدینیودنیویتقسیمکردوبعدهاآنرابهپنجدسته
تقسیم کرد.پسازغزالی ،فخرالدین رازی وسیفالدین آمدی هریك گفتههای اوراتکرار
کردند(ریسونی1926،ش،صص70و.)71
درشریعتیکهتفکروخردورزیپایهینخستوسنگبنایآناستوانسانهابهتفکر
در فرآوردههای دین مأمورند ،فهم و کشف اهداف و مالکها امری مطلوب است .خداوند
فرمودهاست «:و انزلناالیك الذکرلتبین مانزلالیهم ولعلهمیتفکرون»(نحل )44 ،واین
قرآن را به سوی تو فرود آوردیم ،تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است
توضیحدهید،شایدکهآنانبیندیشند.
آیاتفراواندیگرینیزدرتشویقبهتفکروتعقل،نازلشدهاست.قرآنپارهایازاحکام
رابافوائدواسبابوعلتشبیانمیدارد(حسنی1939،ش،صص73و.)73
هرچندفقهایمشهوریچونغزالیوفخررازیدرزمینهیمقاصدشریعتاندیشیدهاندو
قلمفرسایینمودهاند؛اماشاطبی بودکهبراینخستینبار،بابجدیدیرادرفقهمقاصدی
گشود طوریکه مباحث الفاظ دانش اصول را تحتالشعاع خود قرار داد .با اندیشههای
اجتهادیشاطبی،فقهازرکودخودبهپویایرسید.
4ـ نظریهی شاطبی
شاطبی ازفقهای بزرگمالکی است .اودرفهمقرآنهرنظری کهمخالفبافهمعربآن
روزیادورازفهممتعارفآنانباشد،بایدکنارگذاشتهشودودرتفسیرمتونوحیانیبهکار
گرفتهنشود.معانیلفظبایددرچهارچوبقواعدعرفیعربتعیینشودوازتفاسیرعجیب
و غریب پرهیز شود .او همچنین با فرارفتن از دیدگاه سنتی و جزئینگر نسبت به قرآن،
نظریهایمنحصربهفردارائهمیدهدکهبهموجبآنقرآنرانمیتوانبدونارجاعبهدیگر
قسمتهاواسبابخاصوعامنزول،به درستی فهمید.خداونداعرابرابازبانی قابلفهم
برای آنانودرارتباطبا واقعیات خاصزندگیشان ،موردخطابقرارداد.ازاین رو ،علم
کافی بهزبانعربی وشرایط حاکمدرزماننزولوحی درکناریك قرائتکلگراازقرآن،
تفسیری را که شاطبی معقول میداند به دنبال خواهد آورد .برای درک بهتر یك آیه،
بایستیآنرادرپرتوآیاتیدیدکهقبلازآننازلشدهاند.بنابراینقسمتهایمتأخرقرآن
بایدبراساسآیاتمتقدمتوضیحدادهشوند(ابنحالق1936،ش،صص730ـ.)730

/33پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهدهم،پاییزوزمستان1931
ویبرآناستکهشرایعبرایتضمینمصالحآنیوآتیبندگانوضعشدهاند.دینبرای
حفظ مصالح بندگان است و این مصالح یا ضروری یا مورد نیاز عمومی یا از کمالیات
محسوبمیشوند(الشاطبی1332،م،ج،1ص.)932
برخالفظاهریه کهفقطاعتقادبهحملکالمبرظاهرداشتندوبرخالفباطنیهکهتمام
اعتباررادرقصدمیدانستهوقصدراصددرصددرورای الفاظجستجومیکردند،بهاعتبار
لفظومعنامعتقداستومیگوید:نباید توسطنص،بهقصد ضررواردشود.شاطبیبرای
شناساییمقاصد،راههاییهمارائهمیدهد.
1ـ4ـ راههای کشف مقاصد شریعت
برایکشفمقاصدشریعتراههاییمعرفیشدهاست:
1ـشناختمقاصدبراساسقواعدزبانعربیبهدلیلنزولقرآنبهاینزبانمیسراست،
مثالًگاهیدرعربیازعام،ارادهیخاصمیشودوگاهیبرعکس.
7ـتوجهدقیقبهاوامرونواهی،راهدومجهتکشفمقاصداست.
9ـ جداکردنمقاصداصلی ازمقاصدتبعی راهسوماست.مثالًمقصودازنکاحراحفظ
نسلدانستهاست،امابهرهمندیازمواهبالهی،آسایشخانواده،بدستآوردنخویشاوندان،
توجهبهزیباییهاییکهخداونددرزنانخلقنمودهوبازداشتنازافتادنبهحرامرامقاصد
تبعیمیداند.
شاطبی حتی عبادات را هم معلل به علت کلی و مقصودی ذاتی میداند و میگوید:
حکمتهمهیعباداتتعظیموبزرگداشتخداوندوترسوتوکلبراوست.
4ـ شاطبی سکوتشارعراچهارمین راهدرکمقاصددانسته،میگوید:همین کهشارع
درزمینهایخاصسکوتکندوازصدورحکمیخوددارینماید ،گویایآناستکهشارع
نمیخواهدبروضعفعلیچیزیبیفزاید(الشاطبی1332،م،ج،1ص.)933
3ـشاطبیراهآخررااستقراءمیداند(فیض1931،ش،ص.)103
معنایلغویاستقراءتتبعوجستوجواست.روشیکهطیآن،ذهنآدمیازنگریستندر
حالتهاواحکامجزییبهحکمیعاممیرسد(حسنی1939،ش،ص.)443ویمعتقداست
استقراء مهمترین روش برای اثبات اهداف و مقاصد شریعت است (ریسونی1926 ،ش،
ص.)927
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شاطبی بعدازمطرحکردننظریهی مقاصد،بهدستهبندی این مقاصدمیپردازدوآنها
رادرتقسیمخودبهتبعیتازغزالیبهمواردپنجگانهیحفظدین،حفظجان،حفظعقل،
حفظنسلوحفظمالبهعنوانمقاصداصلیشارعیاضروریاتتقسیممیکند.البتهبعداز
ضروریات،مقاصدتبعییعنیحاجیاتوتحسینیاتراهممعرفیمیکندکهعمدهینظراو
درنظریهی مقاصد،همانمقاصداصلی شارعیا ضروریات است(الشاطبی1332 ،م ،ج،7
ص.)10
2ـ4ـ نقد شاطبی بر فقیهان ظاهری
شاطبی اولین شرطاجتهادرافهمکاملنظریهی مقاصدالشریعه میداندودومین شرطآن
راتوانایی دراستنباط،آنهمبراساسشرطاول .او حتی مقاصدراازدانشعربی بسیار
مهمتردانسته،میگوید:تمسكبهادلهی نقلیه ،مشتملبرحصولدهمقدمهی ظنی است
کهالجرمنتیجه راتابعاخس مقدماتمیکند.پسحاصلدلیل نقلی ،دائماًظنی است.
اینگونه ،شاطبی امکان رسیدن به قطع را توسط دلیل لفظی ،نفی کرده و ریشهی دلیل
انسدادراطراحیمیکند.
میتواننتیجه گرفتکهمهمترین پیش فرضمسلمشاطبی ،اهمیت واولویت «مقاصد
اصلی شارع» در فرض تعارض با مدلوالت غیرعقالیی ظهورات الفاظ میباشد .او میگوید
شارعتنبهتعطیل شدنمقاصد خودنمیدهدواعالممیکندبرمتشرعانجایز نیست که
همچنان در برابر تحریف احکام از مقاصد اصلی ،به بهانهی لزوم عدم مخالفت با ظواهر،
دست بسته بمانند .مثال این مطلب معاطات است .ظاهریان آنرا به دلیل نبود ایجاب و
قبولکهنشانهیرضایتطرفینباشد،باطلمیدانند.اماحنفیانآنرابهشرطمعلومبودن
ثمنصحیح میدانند،لذاهرجامقاصد ـ مثلمعاطاتکهارادهی طرفین بررضایت ،حتی
بدونلفظمعلوماست ـ روشنباشد،بهمقتضای آنعملمیشود وتمسكیك جانبهبه
لفظاهمیتیندارد.
شاطبی درباباحکاممعتقداست:احکاممتعلقبهمقاصدی استکهازالفاظمفهوم
میشود.اگردرجاییصرفاًازظواهرونهمعانیپیرویشود،اسالمبهکفرودینبهبازیچه
تبدیل میشود.اوبهآیهی «فاعبدواماشئتممندونه» اشارهداردکهاگربرظاهرشحمل
شودبهشرکمیانجامد ،درحالیکه مقصودازآیه نهی ازکفراست(ریسونی1926 ،ش،
صص173و.)179
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5ـ نقد شاطبی
همانطورکهگفتیمشاطبیمقاصدرادرحفظضروریاتپنجگانهخالصهکردهاست.ویبا
ایننظریهرویکردیغایتانگارانهومصلحتمحورانهرادرشریعتبنانهادوتذکریشدیدبه
فقهایقشریمذهبوظاهریداد.اودرظرفزمانخود،مجتهدیپویابودهاستونهایتاً
بهنظریهی مصلحت رسیده کهراهاوراافرادی مثلعبدهوامامخمینی(ره)ادامهدادهاند
(پورسعید1939-34،ش،ص.)63
امروزهدرکمشترکمسلماناننواندیشایناستکهقطعاًمساواتوعدالت،ازاهدافو
مقاصداصلی شارعاست .بااین وجود،تئوری مقاصد همامری عصری میشود .البتهاین
درستکهدرآغازاسالم،اگرآیهای میآمدکهفالنجافالنکاررابکنید یا فالنعملحالل
استوفالنعملحرام،هرگزفکرنمیکردندکهاینهامثالًبیان نظامخانوادگیاست،بلکه
مسألهدرواقعتعیین رابطهی انسانباخداتلقی میشدکهاگرانساندرهررابطهمثالًدر
ارتباطباهمسروفرزندبخواهدخداپسندانهعملکندچگونهباید عملکند؟پسمسألهی
اصلی ایمان بودهومسألهی قانونونظاماتاجتماعی کمکمجدی شد؛لذاپسازچندی
غزالی است که در نظام خانوادگی ،مسافرت و سیاست ،از آداب و ادب سخن میگوید
(مجتهدشبستری1931،ش،ص.)413
به مرورزماندرعالماسالموبراساستحوالتتاریخی واجتماعی علمفقهتدوین شد.
اگرچه شاطبی و غزالی به سمت اندیشهی مقاصدی پیش رفتند ،اما اساساً اوامر و نواهی
مربوطبهمعامالتمثلنکاح،طالق،عقودوایقاعات ،اموری عقالیی هستندنهاموری راز
گونه .سیاست هم مثل بیعت ،شورا ،قصاص ،حدود ،دیات و شهادات ،همگی امور عقالیی
بودهاند.میتوانگفتمفاهیمی ماقبلدینی داریم ـ بهخصوصدرغیرعباداتنظیر عدالت
وآزادیـکهخارجازدینهستند.اساساًدینرابرایاینهامیپذیریم.اگرپیامبرانهماز
مفهومعدالتسخننمیگفتند،عدالتمسألهایبودکهوجودداشتوموردتوجهعقالقرار
میگرفت.دینمیتواندعادالنهباشد،امالزوماًعدلاینطورنیست(عربیزنجانی1937،ش،
ص.)91
مشکل اینجاست کهنظریههای مصلحتگرادرنحوهی مواجههباکتابوسنت،مجدداً
بهحاکمیت سنتتندرمید هندوعبورازنصوصوظواهر،تنهادرمواقعضرورتممکن
میشود و انتظارشان از متن شرعی ،کماکان همان انتظار حداکثری است .احکام اولیه را
ثابتواحکامثانویهرامتغییرمیپندارند.نظریهیمصلحتگرادرمواقعضرورتبهکارمی-
آیدوتاوضعیتجامعهبهحالتاضطراردرنیایدبهکارنمیافتد.ایننظریهـمقاصدشریعت
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ـنمیتواندبیان کندکهقرارنبودهمردبرای همیشه بتواندبهعقددائم،چهارزوجهداشته
باشد .درحقیقت ،متنشرعی باتوجهبهاینکهمردمیتوانستهدرجاهلیت بیش ازاین،
زنانرابهنکاحخوددرآورد ،باانحصارتعددزوجات درجهتعدالتحرکتکرده استو
تعددزوجاتراکهحقارتزنوفرزنداستبهسمتمساواتکشانیده است(حامدابوزید،
1333م،ص.)777
6ـ تعمیم نظریهی مقاصد شریعت
1ـ6ـ عدالت مقصود شارع
در عصرکنونی تنهاحفظدین ،جان،عقل،نسلومال،اهدافمنحصرهی شریعت نیستند.
امروزعدالت،برابریومساواتنیزغایتاصلیشارعاست.
مکاتبیکهبرایحقوق،مبنایآرمانیوبرترازارادهیحکومتمیشناسند،هدفحقوق
را تأمین و تحقق عدالت میدانند .به اعتقاد پیروان این مکاتب مهمترین منبع حقوق،
اندیشههای علماودانشمنداناست،زیرا درمیان این افکاراستکهمیتوان بااصولکلی
حقوقوقواعدحقوقطبیعیوعدالتبرخوردکرد.
به عقیده هوریو ،حقوقزمانی آغازمیشود کهروبهسوی عدالتداشتهوبرای فعلیت
بخشیدن به احکام آن تالش کند .ویلی ،استاد حقوق فرانسوی ،نیز حقوق را هنر تقسیم
میداند؛هنری کهمشخصمیکندکهحقهرکسی چیست.پساجرای عدالتداخلدر
جوهرحقوقاست(کاتوزیان1933،ش،ص).
دل وکیو میگوید:بگذارعدالتاجراشودحتی اگردنیا نابودشود.میگوید:این اصل
دقیقاًبایداینگونهفهمیدهشودکهعدالت،طبیعتاًارزشیبرترازهرچیزاست؛بهنحویکه
هرکسبهآنمتوسلشود،بایدقبلازهرچیز،خودازآنتبعیتکند.اساتیدونویسندگان
فراوان دیگری نیز بر اهمیت واالی عدالت و تقدم آن بر نظم و امنیت تأکید کردهاند
(آبادیان30،ـ1933ش،ص.)21
عدالتاساسوزیربنایحقوقوهمازاهدافقانونگذاراست.درحقوقاسالمیعدالت
دردومعنابهکاررفتهاستوهریكازاینمعانیمتعلقاحکامیقرارگرفتهاست.
نخست عدالتبهمعنای صفتی برای نفسانسانی استکهدراثرممارستدرتقوابه
وجود میآید .شرط کردن عدالت در پارهای از موضوعات حقوقی ،چون قضا ،شهادت،
مرجعیتتقلیدومانندآنهاازویژگیهایاسالماست(گرجی1930،ش،ص.)41
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معنای دیگر عدالتدادگری و انصاف ورزیدن است .بهعبارت دیگر «اجرای عدالت» نه
صفت عدالت ،همان مفهومی است که در قرآن کریم به آن امر شده است .خداوند می-
فرمایند«:بهعدالتعملکنیدکهبهپرهیزگارینزدیكتراست»(مائده.)3،
عدالتدارایارزشنخستینوبنیادیاست.بهاینمفهومکهممکناستکسیدرباب
اینکهآیاآزادییابرابرییاشادی،امریمطلوباست؟مناقشهوتردیدکندوازقیدوبند
ومحدودیت آزادی دفاعکند .یا نابرابریهاراقابلقبولودفاعبداند،ولی کمترکسی پیدا
میشود کهازبیعدالتی یا محدودیت عدالتدفاعکند.حتی کسانی کهازمحدودیت در
آزادی یا برابری یا سایر ارزشهادفاعمیکنند،بازهماین موضوعرابربرداشتی ازعدالت،
استوارمیکنند.ازاینروعدالت،اصلاولومبناییبرایدفاعازاصولدیگراستودفاعاز
خود آن ،در همان مفهوم عدالت نهفته است .بنابراین مفاهیمی از قبیل آزادی ،برابری،
قانون،اخالق،خوبی وغیره نسبتبهمفهومعدالتاموری ثانوی ومشتقازآنمحسوب
میشوند(بشریه1936،ش،ص.)33
کششطبیعیانسانبهسویعدالتوشوقدستیافتنبهآن،داستانیاستهمیشگی.
تمایلبهاعتالازاینعشقسرچشمهمیگیردکهقطرهبهدریابازمیگردد.انسانمیخواهد
از جبر اجتماعی بگریزد و اگر به عدالت خدایی دسترسی ندارد ،حداقل چهرهی ناقص و
خاکیآنراازدستندهد.
بنابراین کمالدراین استکههرچهبیشتر خودراباعدالتمنطبقسازدووظیفهی
حقوقدانایناستکهآنچهراکهدراختیاراوقراردارد،خمیرمایهیمناسبیبرایتأمین
واجرایعدالتبسازد.لذااینآرماناخالقیوانسانیرانمیتوانازحقوقستاندوآنراتا
حدخادمقدرتفروکشید(کاتوزیان1933،ش،صص310ـ.)317
تاریخ زندگی بشررا تالشدرراهتمییز واجرای عدالتتشکیل میدهد.ولی نهتنهابه
دلیلمجردبودناینمفهوم،بهخاطرنسبیبودنآننیزاینتالشپایاننمیپذیردوهم-
چنان ادامه مییابد .عدالت در هر زمان و مکان با توجه به مجموع شرایط اجتماعی،
اقتصادی وسیاسی خاص آن،بایستی معین شودونباید آنراثابتپنداشت.بهبیان دیگر
عدالتمفهومیاخالقیاستوهمراهبااخالقدگرگونمیشود.
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2ـ6ـ مقصود شارع اصالح فرد و جامعه
از دقت در لسان روایات مربوط به حدود و تعزیرات ،به دست میآید ،تشریع آنان برای
اصالحفردوجامعهوبازداشتنافرادخاطیومجرمازتکرارجرموتأدیبآنهااست.اصالح
وتربیت جوامعمتأثرازشرایط زمانی و مکانی است؛ازاین جهتبرخوردبامجرمان در
شرایط مختلف نیاز به کارشناسی دقیق دارد .بنابراین اگر توسط کارشناسان مربوطه
تشخیصدادهشودکهبامجازاتخفیمیتوانمجرمراتأدیبواصالحنمود،دلیلیازشرع
وعقلبرجوازمجازتشدیدوجودندارد.حاکمواجدشرایط،اجازهیمجازاتیبیشازاندازه
ومقدارموردنیازرابهوینمیدهد(منتظری1933،ش،صص117و.)119
بایددانستهنگامیکهکیفرهایشدیدوخشنمتداولمیشود،اعمالجنایتکاراننیز
بههماننسبتوحشیانه وقساوتآمیز میگردد.جرمشناسانبراین باورندکهحتی کیفر
زندانبهجایتأثیرمثبت،ثأثیرمنفیداردتاچهرسدبهمجازاتهایشدیدیمانندرجمیا
قطعوحتیمرگ.
هنگامیکه بزهکار محکوم به زندان میشود خانوادهی او؛ پدر پیر ،مادر ناتوان ،همسر
جوانوکودکانخردسالودیگر کسانیکهتحتکفایتاوبودهاند،نانآورخودراازدست
میدهند.دراین هنگامنهفقطبزهکارمجازاتمیشود ،بلکهافرادناکردهبزهنیز درآتش
محرومیت خواهند سوخت و احتماالً راه بزهکاری به سوی آنها نیز گشوده خواهد شد.
بنابراین کیفر بهجای اصالحوبازدارندگی ،یك عاملجرمزای قوی خواهدشد.کیفر زندان
نهتنهاعدالتراتأمین نمیکند،بلکهبااصلشخصی بودنمجازاتهمجمعنمیشود .از
سویدیگرزندانبهراستییكدانشگاهجناییاست.هرنوعجنایتورذالتاخالقیرامی-
تواندرزندانآموخت.زندانبهزندانیانفرصتخواهددادتااشتباهاتخودرااصالحکنند
و بیندیشند تا بار دیگر چگونه ماهرانه دست به جنایت بزنند که گرفتار چنگال عدالت
نشوند.خالصهاینکه زندان ازیك موجودبیخطریا کمخطر،فردی خطرناکوبیآبرورا
تحویل جامعهمیدهد.بهیاد داشتهباشیم کهباکشتنونابودکردنبیمار ،بیماری ازبین
نمیرود .انسانیت حکم میکند که در درمان بیماران بکوشیم (کینیا1936 ،ش ،ج،1
ص33ـ.)43
وظیفهیحقوقتشخیصرفتارمجرمانهوتالشدرجهتکاستنچنیناقداماتیاست.با
اینحال،درراهیکهقانونتالشمیکندکهازآنراههابهاینهدفدستیابدمحدودیت-
های شدیدی وجوددارد.ازجملهاینکهدریك جامعهی متمدن،باید مجازاتهای خشن،
غیرمجاز شناختهشود.حتی اگر ازلحاظعلمی بتواناثباتکرد که وقوعسرقتباقطع
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دستکاهشپیداخواهدیافت،چنینانتخابیبیشكغیرقابلقبولاست.همینموضوعدر
موردمجازاتاعدامومجازاتهای بدنی نیز صادقاست.جامعهای کهبهخشونتواضحو
کنترلشدهعلیه مجرمینش متوسلمیشود،خودراتاحدآنانکاهشمیدهدوادعای
اقتدار اخالقی را از حقوق میرباید .حقوق در جهت انجام وظیفهی خود باید به صورتی
عادالنهومنصفانهایجادواجراشود،بهگونهایکهبتواناحترامعمومیراجلبنماید.یعنی
عملی کهجرمشناختهمیشود ونیز محدوده ومیزان مجازات،توسطاکثریت مردمجامعه
پذیرفتهشود.بنابراینمهماستکهحقوق،ارزشهایروزمرهرامنعکسنماید(کالرکسون،
1924ش،صص732و.)733
مخالفان مجازاتسختی مثلاعدامبهعادالنهومفید بودناین کیفر اعتقادی ندارندو
میگویند علیرغم کثرت این مجازات ،همیشه با مجرمانی مواجهیم که جرائم مستحق
مجازاتاعدامرابیمحاباوبدونترسازاینکیفرانجاممیدهند.اینگروهبهبرگشتناپذیر
بودنمجازاتاعدامنیزاشارهدارندکهدرصورتاشتباهیاغرضورزی،راهیبرایجبرانآن
وجودندارد(نوربها1930،ش،ص.)413
کیفرهای خشنهمیشه برعلیه تمامیت جسمی انساننیست ،گاهی این مجازاتهابر
عضوی یا اعضای انسانتحمیل میشود کهچهبساخشنتراستواورادرادامهی زندگی
دچارمشقتهایفراوانمینماید.
«موجب قصاصعضوآناستکهشخصازروی قصدوعمد عضوی راازبین ببرد»
(شهیداول1936 ،ش ،ج ،7ص .)720طبق مادهی  763ق.م.ا .قطع عضو یا جرح آن اگر
عمدیباشدموجبقصاصاست(منصور1931،ش،ص.)33
حکمسرقتحدی،درصورتوجودشرایطی،بریدندستاست؛مثالً:سارقبالغوعاقل
باشد و از حرز ،پس از شکستن آن سرقت کرده باشد و ( . . .شهیداول1936 ،ش ،ج،7
ص.)741
طبق بندالف ،مادهی 701ق.م.ا .حدسرقتدرمرتبهی اول،قطعچهارانگشتدست
راست از انتهای آن است ،بهطوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند (منصور
1931ش ،ص .)66حکمسارقی کهدارای شرایط سرقتحدی است،اگردوبارهسرقتکند
بریدن پای چپ از بند قدم است و پاشنهی پا رها میشود (شهیداول1936 ،ش ،ج،7
ص.)742
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طبق بندب ،مادهی 701ق.م.ا .حدسرقتدرمرتبهی دوم،قطعپای چپسارقازپایین
برآمدگی بهنحوی کهنصفقدمومقداری ازمحلمسحاوباقی بماند(منصور1931،ش،
ص.)66
حد محارب یکی از این امور است :بریدن دست راست و پس پای چپ (شهیدثانی،
1933ش،ج،19ص.)792طبقمادهی30ق.م.ا.حدمحاربهوافسادفیاالرضیکیازچهار
چیزاست:قطعدستراستوسپسپایچپو(...منصور1931،ش،ص.)69
پسازمعرفی مهمترین مجازتهای شدید مرتبطباقطععضو بهنقدوبررسی یکی از
مهمترین آنها یعنی حکم قطع دست پرداخته میشود .بهنظر میرسد حتی بر مبنای
برداشتظاهرگرایانه نیز،مسألهمتناقضنماستوبامبادی موردادعای مشهور،سازگاری
ندارد.
7ـ حکم قطع دست
درمتونتاریخیعربآمدهاستکهولیدبنمغیره،پدرخالدکهدرآیهی،17سورهیمدثر
بهعنوانکسی کهمالبسیار دارد،برای قریش کیفر قطعدستسارقراسنتگذاری کرده
است .به استناد مدارک تاریخی ولید که مؤسس این کیفر شدید است ،خود دارای شغل
قصابی بوده و ذبائح عشیرهای را انجام میداده است .او برای حفظ اموال فراوانش این
مجازاتسنگینراوضعکرد(ایوبالبارونی1336،م،ص.)91
بریدن دست در ایران قدیم معمول نبود و اگر گاهی این مجازات اجرا میشد ،حکم
مجازاتترذیلیراداشت،چنانکهبهحکماردشیردوم،دستکورشکوچكرابعدازکشته
شدنبریدند(پیرنیا1933،ش،ج،1ص.)1449
مستندحکمقطعدستسارقآیهیشریفهی«:والسارقوالسارقهفاقطعواایدیهماجزاءً
بماکسباًنکاالًمناهللو اهللعزیز الحکیم» (مائده .)93 ،در پارادایم اجتهادسنتی ازآیهی
فوق ،وجوب قطع دست سارق برداشت میشود .فقیهان در واقع فعل قطع در «فقطعوا
ایدیهما»راظاهردربریدنفیزیکیدستسارقگرفتهاند.بهبیاندیگر،حکمآیهراظاهری
فهموتفسیرکردهاند.وقتی مجموعهیمتونفقهیشیعهوسنی راازسدههاینخستینتا
کنونبررسیمیکنیم،میبینیمکهعموماًمعنایحقیقیآیهرادربریدندست،دانستهاند.
قانونگذارجزایی ایران همباکمترین تردیدی ،همین مطلبراوضعکردهاست.اصراربر
ثابتتلقی کردنمعنای ظاهری لفظقطع،منجربهانکارواقعیتهای موجودفرهنگی در
سطحجهانمیشود،درحالیکهباتغییرفرهنگ،بسترعقالنیقبلیلفظازبینمیرود.
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معنایبسیاریازنصوصباتغییرفرهنگتغییرمیکنند.همچنینباتغییرفرهنگ،زباننیز
تغییر پیدا میکند.بهعنوانمثال«قطعید» واردشدهدرآیه کهبهمعنای بریدن فیزیکی
دستفهممیشودبهمعناییتاریخیواسطورهایوحتیمجازیدرمیآیدوازآنبهبعد،
«فقطعواایدیهما»برایمسلماناندرمعنایحقیقیدیگریظهورپیدامیکند.
به هرحالیکی ازواقعیات این استکههمین حاالکهدرجوامعمتمدن دههاسالاست
کهقطعفیزیکی دستبرداشتهشده،برای بسیاری ازمسلمانانساکندرجوامعپیشرفته،
معنای آیه تغییر نمودهاست.برای آنهامیتوان کلمهی «قطع»رادرمعنای بازداشتنو
منع کردن سارق و بریدن دست او از مال مردم هم تفسیر کرد .امروزه مردم در فضای
فرهنگی جدید ،ازعبارت«دستشراقطعکن» ،معنای حقیقی بازداشتنومنعکردنرا
میفهمند.
1ـ7ـ واژهی قطع در قرآن
درقرآنهمغالباًفعل«قطع»بهمعنای دیگری آمدهکهربطی بهبریدن آنهمباشمشیر
یا چاقو ندارد .یعنی قانونگذار و پیشینیان با پیش فرض «قطع» را در بریدن فیزیکی
فهمیدهاند .مرورآیات زیر معلوممیسازدکهچگونهنصقرآنی بادارابودنتوانگفتاری
ویژهیخود،امکاناتتغییرفرهنگیرابرایمسلمانانپدیدمیآورد:
الفـ آیهی شریفهی« :لیقطع طرفاً من الذین کفروا او یکبتهم فیقلبوا خائبین» (آل
عمران .)172 ،در این آیه تعبیر« :لیقطع طرفاً من الذین کفروا» در معنای هالک شدن
بخشیازکافراناست.
بـآیهیشریفهی«:ویریداهللانیحقالحقبکلماتهویقطعدابرالکافرین»(انفال.)2،
درآیهیفوقعبارت«:یقطعدابرالکافرین»بهمعنایازبین بردنریشهیکافراناست.
جـ آیهیشریفهی«:الذین ینقضون عهداهللمنبعدمیثاقه ویقطعون ماامراهللبهان
یوصل ویفسدون فی االض» (بقره .)72،عبارت«یقطعون ماامراهللبهانیوصل»؛ یعنی
«صلهیرحمبهجانمیآورندوحقوقنزدیکانشانراادانمیکنند».
دـ آیهیشریفهی«:والینفقون نفقهصغیره والکبیره والیقطعون وادیا اال کتبلهم»
(توبه.)71،دراینجا«والیقطعونوادیا»؛یعنی«ازهیچسرزمینینمیگذرد».
هـ آیهیشریفهی«:فاکههکثیره المقطوعهوالممنوعه» (واقعه97،و .)99دراینآیه
عبارت«:المقطوعهوالممنوعه»؛یعنی«وجودآنهادرهیچفصلیازبیننمیرود».
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وـ آیهیشریفهی«:أئنّکملتأتونالرجالوتقطعونالسبیل وتأتونفی نادیکم المنکر»
(عنکبوت.)7،درتفاسیر«تقطعونالسبیل»رابهقطعرابطهیجنسیمردبازندراثرهم-
جنسبازیمعنامیکنند.
از آنجاکه هدف بعثت ،تغییر فرهنگ جاهلی عرب بود ،قرآن با استفاده از زبان می-
خواستفرهنگبرتریرانشاندهدکههموارهجاریوپیشروباشد.آیاتفوقگویایتوان
(گفتاری) نصوص در ایجاد معانی گوناگون هستند .سئوالی که طرفداران قانون مجازات
اسالمیباید بهآنپاسخدهندایناستکهچراباوجودآنکهواژهی«قطع»درزبانقرآن
دارای معانی گوناگونی است،اصرارعجیبی درثابتدانستنمعنای «قطع»درجداساختن
فیزیکی دستازبدندارند؟  قطعفیزیکی دستدزد،نشانگرفرهنگپیشرو ومتعالی
قرآنی نیست ،بلکه به دالیل تاریخی فقط جزیی از فرهنگ جاهلی بوده است .آیا درست
استبگوییمهدفبعثت،ابقایفرهنگجاهلیبودهاست؟!
از سوی دیگر ،طرفداران تفسیر مجازی آیهی حد سرقت میگویند :واژهی «ید» در
کاربردهای قرآنیغالباًبهمعنایمجازیغلبه،نصر،حفاظت،تمکنوقدرتآمدهاست.چرا
نتوانآیهی سرقتراازاین زاویه تفسیر کرد.چرا«قطعایدی» رابهمعنای «کفایدی»؛
یعنی«منعکردندستدزدانازمالمردمندانیم»؟
مشکل دیگر قانون مجازات اسالمی این است که اگر واژهی «قطع» به معنای «جدا
ساختنفیزیکی» باشد،پسباید قائلبهنامعقولبودنمعنای اینآیه شد« :فلماسمعت
بمکرهن ارسلت الیهن و أعتدت لهن متکاً و ءاتت کل واحده منهن سکیناً و قالت اخرج
علیهنفلمارأینهأکبرنهوقطّعنایدیهنوقلنحاشللّهماهذابشراًانهذااالملكکریم»
(یوسف)91،یعنی«زمانیکه(زلیخا)مالمتزنانمصریرادربارهیخودشنیدبهسراغشان
فرستاد و (از آنها دعوت کرد) برای آنان بالش و تکیهگاهی گذاشت و به دست هر یك
کاردی دادودراین موقع(بهیوسف)گفتبهمجلساین زناندرآی ،چون(زنانمصری)
یوسف را دیدند او را بزرگ شمرده و دستهای خود را (به جای ترنج) بریدند و گفتند:
«این(پسر)نهآدمیاست،بلکهفرشتهایبزرگواراست»».درحالیکهکلمهی«قطع»بهباب
تفعیلرفتهاستکهداللتبرتشدیدوتأکیددارد،مفسراندربیانتفسیراینکلمه،معنی
خراشیدنونهقطعدسترابرگزیدهاند؛زیراقطعاًزنانمصریدستهایخودراخراشیدند
وآنها راازبدنجدانساختند.ازکلمهی قطعدرقرآنهرگز معنی جداساختناستنباط
نمیشودواینخوددلیلبارزیاستکهمنظورازقطعدرقرآنبریدنوجداکردنفیزیکی
نبودهاست.
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پا فشاری برثابتوابدی بودننصوصبدین معناستکهبهدلیل اعتقادبهفراتاریخی
بودننصوصجزایی ،ناگزیر شمولیت وابدیت آنها پیشاپیش فرضمیشود وآنگاهبااین
پیشفرضنامنقح،تصورمیشودکهبهترینپاسخهابرایمبارزهباپدیدهیمجرمانهدرعصر
حاضر ،ارائه میشود .کسی که چنین میاندیشد ،برای آنکه پاسخهای ابدی نهفته در
نصوصرابهزعمخویشبیرونبکشد،وادارمیشودبهانواعتأویالتدستبزندودرحقیقت
بهاین روش،پاسخهای آمادهوازپیش موجوددرذهنخویش رابرنصتحمیل میکند.
معضلاصلی این استکههرچهزمانجلوترمیرود،افقهای جدید فکری وعلمی برروی
بشر گسترده میشود .البته مقتضیات زمان و مکان تغییر میکند .بنابراین آنها مجبور
هستندمستمراًمعنای نصراتغییر دهندبهخصوصدرمسائل جزایی که پیوسته میزان
ناسازگاری ظواهر نصوص با مشهودات و بدیهیات زمانه شدیدتر و ژرفتر میشود .طولی
نخواهد کشید که در مورد نصوص جزایی ،در مقام عمل اصل بر مجازگویی و مخالفت با
ظواهرالفاظقرارخواهدگرفتواینهمانفرآیندیاستکهمحدثانومتصوفهبهرهبری
شافعی وغزالی درحداعلی ،مقدماتآنرافراهم آوردهاند .بهاین ترتیب درواقعنصوص
تابعمطلقایدئولوژیوطرزتفکرمفسرمیشوندوجنبهیتأسیسیآنهاازبینمیرود.
واقعیت این استکهتاریخی بودن غالبنصوصشریعت کهبهاذعانهمگان ،اکثریت
قریب بهاتفاقآنانامضایی هستند برهیچ محققمنصفی پنهاننیست.بنابراین الزماست
میان نصوصی کهتاریخی ومقطعیاندوداللتآنهاجزیی وخارجی استونصوصی که
داللتعامومطلقدارند ،تمایز قائلشد.شریعت بهگفتهی شاطبی برای قومی امی نازل
شدهوکسیکهباتکلفوپیچیدهسازیهای نظریوفلسفیبخواهدامیتشریعترامنکر
شود،منکرخودقرآناستکهفرمود«:هوالذیبعثفیاالمیینرسوالًمنهم»(جمعه.)7،
عدم تفکیك میان داللتهای نصوصی که تاریخی و موقتیاند و نصوصی که دائمی و
جاودانهستندسردرگمی ومعضالتبسیاری میآفریند.ماباسهگونهمختلفازنصوص
مواجهیم:
الفـ نصوصی که فقط شواهد تاریخی میباشند و تفسیر مجازی و تأویل و غیر آنرا
برنمیتابند.
بـنصوصیکهقابلیتتأویلمجازیراداراهستند.
جـنصوصیکهباتکیهبرفحواوداللتشانقابلبستوگسترشهستند.البتهداللتعام
آنهارابامطالعهی بافتفرهنگی واجتماعی صدورآننصوصمیتوان کشفکرد(ابوزید،
1330م،ص703و.)710
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مطابق این دیدگاه ،رسالتمجتهدآناستکهمقاصدمقطعی راازمقاصددائمی شارع
جداکند.اینکهدرقرآنحکمقصاصوجودداردجایبحثنیستوکسینمیتواندبگوید
در قرآن راجع به قصاص چیزی گفته نشده است ،اما اگر صاحب نظری با یك استدالل
محکم،مدعیشودکهالزامبهقصاصدرقرآنازبابمحدودساختنانتقامکشیهایاعراب
درآنعصربودهونهازبابتعیین مجازاتابدی برای جرمقتل،دراینصورتدرعصر
حاضرالزامشرعیبهحکمقصاصزیرسئوالمیرود.
اسالمی بودننظامحقوقی بهحفظمقاصدنهایی شارعاستنهحفظمقاصدمقطعی و
زمانمندشریعت واحکاممنصوصتازمانی کهحافظمقاصدنهایی شارعباشندازحقانیت
برخوردارند.
برخی برای احکام اسالم خصوصیتی قائل نمیشوند و همهی آنها را منوط به غایات
دانستهومهمترینغایاتراعدالتمیشمارند.باایندیدگاهظواهرونصوص«بایددرجهت
تأمینعدالتتفسیرشوند.اوچنینشیوهی اجتهادیرانزدیكتربهمقصودشارعمیداند»
(گرجی 1923 ،ش ،ص .)913هرچه رادعیت از گناه بیشتر باشد ،برای اسالم مطلوبتر
است.برایازبینبردندزدیاگرچیزیازبریدندستمؤثرترباشد،طبقمذاهبمختلف
اسالم،خداوپیامبرآنرامیخواهند.اسالمباکسیدشمننیست،میخواهدجامعهاصالح
شود و اینتعظیماسالم،مسلمین،پیامبر،خداودین است.دربرخیازکشورهاحتی این
کیفرها وجود ندارد ،در آن زمان و در جامعهی اسالمی اوضاع و شرایط خاص جهت
جلوگیریازجنایتوجرمهاومعاصیمقتضیبودبههمانشیوهعملشود ،چونراههای
دیگرممکننبود.اکنونوضعیت متفاوتشدهاستومردمبسیارفهیمترشدهاند»(همان).
این فکر غلطی است که خیال کنیم دین اسالم چون ناسخ همهی ادیان است ،باید همه
چیزشتازهباشد.مهمترینمعیار ،عدالتاست .بهترینمعیارجهتتشخیصعدالت ،نظر
همین مردم است .در اسالم حکم ثابتی وجود ندارد .اگر ثابتترین احکام با اهم خود
مزاحمتنماید،اهممقدماست(همان،ص.)970
قرآنکریمنیزدرمواردمتعددبهعدالتفرماندادهاست(یوسف13،؛فاطر44،؛فاطر،
193؛مائده،3،انعام137،؛اعراف73،؛شورا13،؛حجرات32،؛نساء3،؛نحل30،؛حدید،
73؛ممتحنه.)3،
در افقابتدایی کهزمینهی اصلی صدورلفظقطع است.مطابقآنفضاوتمدنآنروز،
درتفسیرمتن،حکمبهقطعدستشدهکهباتفسیربینامتنیوآیهبهآیههمنمیخواندو
بهفرضمعقولیتدرآنعصردرفضایدومبهجهتتغییرزمینهیفرهنگیوعصری،حکم
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بهقطعدستبهعنوان مجازاتسرقتوبهعنوانحکممستفادازآیهی ،93سورهی مائده
امری مخالفعدالتودرجهتمخالفصالحفردوجامعهاست(پورسعید34 ،ـ1939ش،
ص.)136
نتیجه
ازنوشتارحاضراینمواردقابلاستنباطاست:
1ـ نظریهی مقاصدشریعت(اهداف دین) مبتنیبراستقراییاستکهشاطبیبابررسی
ادلهی مختلفارائهدادهاست .برایناساساهدافپنجگانهی ضروری؛مانند حفظ«دین،
جان ،عقل ،مال و نسل» همان اهداف اصلی دین محسوب میشوند که شارع هرگز به
تعطیلیآنهاراضینمیشود.
7ـ فقیهان و متفکران مقاصدی ،عدالت و اصالح را نیز جزیی از اهداف قطعی شارع
اسالمیبرشمردهاند.ازاینرومیتوانقائلبهتعمیمنظریهیمقاصدشد.
9ـ حکمقطعدستسارقبهعنوانمجازاتسرقتحدی،مبتنیبربرداشتلفظمداراز
آیهی93سورهیمائده،بادومشکلجدیمواجهاست:
الفـکلمهقطعدرقرآنبهمعنایابانهوانفصالعضوبهکارنرفته.
بـ  طبقتعمیمنظریهمقاصدشریعت،باهدفشارعدرجهتعدالتواصالحجامعه
سازگاریندارد.
4ـ پیشنهاد میشود بنابر نظر کارشناسان امور کیفری و جامعهشناسی هر روشی که
ناهنجاریهایکمتر داشتهودراصالحفردوجامعهمؤثرترمیباشد و قادراست ازمیزان
اینجرم(سرقت)بکاهد،بهجایمجازاتخشنوبیفایدهیقطعدستکهبهیقینمخالف
مقاصداصلیشارعاست،استفادهشود.
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