قصاص در قران
از :دوست

 4بار مشتقات قصاص در قران ذکر شده اند.
 2بار بصورت "القصاص" و دو بار بصورت "قصاص"
القصاص در آیات  178و  179سوره بقره
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اى كسانى كه ايمان آورده ايد در باره كشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده
عوض بنده و زن عوض زن و هر كس كه از جانب برادر [دينى]اش [يعنى ولى مقتول] چيزى [از حق
قصاص] به او گذشت شود [بايد از گذشت ولى مقتول] به طور پسنديده پيروى كند و با [رعايت]
احسان [خونبها را] به او بپردازد اين [حكم] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست پس هر كس بعد از
آن از اندازه درگذرد وى را عذابى دردناك است ()۱۷۸
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و در [تورات] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و
گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى باشد و زخمها [نيز به همان ترتيب] قصاصى دارند و
هر كه از آن [قصاص]درگذرد پس آن كفاره [گناهان] او خواهد بود و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل
كرده داورى نكرده اند آنان خود ستمگرانند ()۴۵
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اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و [هتك] حرمتها قصاص دارد پس هر كس بر شما تعدى كرد
همان گونه كه بر شما تعدى كرده بر او تعدى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان
است ()۱۹۴
در برابر واژه قصاص که  4مرتبه در قران آمده ،مشتقات واژه عفو  35مرتبه در قران ذکر شده است.
قصاص ،از ماده «قص»  GHASبه معنای جستجو و پی گيری از آثار چيزی است و هر امری که پشت
سر هم آيد ،عرب آن را «قصه» میگويد و از آنجا که قصاص ،قتلی است که پشت سر قتل ديگری قرار
میگيرد اين واژه در مورد آن به کار رفته است (از ويکی فقه)

الف :توضيحی کوتاه در مورد آيات قصاص قران و پاره ای از برداشتهای سطحی نادرست
تاريخی در اين زمينه
. 1دقت در متن آيات نشان ميدهد که منظور آيات اين نيست که قطعا صاحبان حق (بازماندگان مقتول يا
مجروحان) بايد بهر نحو شده از طرف مقابل ،قصاص بعمل آورده و مقابله بمثل کنند ،چون در ادامه
آيه قصاص ،قران امکان عفوو يا ديه در قبال خون ريخته شده يا صدمه وارده را مطرح ميکند

. 2عده ای چنان اين توصيه قرانی را گسترش داده اند که گويی برای هر نوع جنايتی ميتوان مقابله
بمثل کرد ،در حاليکه اهانت های کالمی ،تعدی های جنسی و تبهکار هايی که ماهيت دستبرد و دزدی و
داشته و يا مواردی که به نحوی با آبروی انسانها و عفت عمومی گره ميخورند ،مشمول اين حکم
نميشوند .قابل توجه است که قصاص يک جانی (در اينجا منظور اعدام مجرم است) حتی برای جناياتی
که بصورت بسيارشنيعی صورت گرفته اند ،برای مثال ،قصاص کسی که انسانی را در آب خفه کرده و
يا در آتش سوزانده است ،خفه کردن در آب و يا سوزاندن وی در آتش نيست ،بلکه مجرم در همه
حاالت،مطابق روش جاری اعدام قاتلين در جامعه متبوعش اعدام ميشود.
.3خطای عمده در نحوه نگرش باينگونه آيات قران ،تا جايی که بسياری به چگونگی اجرای احکام
قصاص بمثابه حقی مقدس و غير قابل تغيير و يا تعويض و حتی غير قابل تامل در آثار و جوانب آن در
جامعه (بمعنی اخص ،جوامع مدعی داشتن حکومت های اسالمی) نگاه کرده اند
. 4بسياری باين نکته توجه ندارند که آيه قصاص صرفا از جرم و جنايتی که از روی عمد بمنظوراز
ميان برداشتن وکشتن فردی روی ميدهد سخن ميگويد و نه هرگونه مرگ و يا قطع عضوی که سهوا
در يک درگيری يا حادثه ای پيش ميآيد
ب :مطالعه و بررسی آيات قصاص
 .1در واقع ،مطالعه آيات قصاص بوضوح نشان ميدهد که نه تنها اين حکم قران ،دستوری قطعی برای
قصاص کردن مجرم و تاکيد بر انتقامجويی نيست ،بلکه عمدتا توصيه ايست برای انسان و جوامع
انسانی در جهت محدود کردن و کنترل روح سرکش و انتقامجويانه در انسانها.
بزبان ديگر ،حکم قصاص حکمی است محدود کننده ،و نه فرمانی قاطع و قطعی برای انجام دادن
قصاص از مجرم .در اينمورد بيشتر خواهيم گفت .اما ابتدا به تاريخ تمدن بشری نگاهی بيندازيم.
برای تاکيد بيشتر و درک بهتر از موضوع قصاص ،خداوند در ادامه آيه  178سوره بقره ميگويد:
اين [حكم] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست پس هر كس بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى
دردناك است (چون خداوند به نفس سرکش و انتقامجوی انسان آگاه است و ميداند که وی بسادگی تن
به چنين حکمی که او را در مجازات فرد خاطی محدود ميکند ،هم نخواهد داد) .در سوره بقره آيه 194
هم ادامه ميدهد [... :هتك] حرمتها قصاص دارد پس هر كس بر شما تعدى كرد همان گونه كه بر شما
تعدى كرده بر او تعدى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است( باز هم تاکيد بر
کنترل رفتار در مقابل کسانی است که هتک حرمت کرده اند و ميگويد فقط در حد بيحرمتی شان به آنها
پاسخ مناسب دهيد نه بيشتر ،اگربواقع در زمره تقوا پيشگان هستيد)
به تاريخ زندگی بشر و ويژگی های روانشناختی انسان که بنگريم بوضوح در می يابيم که کمتر ديده
شده و ميشود که انسان در شرايطی که حقی ازاوسلب شده يا جنايتی بر عليه اوانجام شده قادر به
کنترل خود و رعايت انصاف و عدالت باشد و همواره با روشی خشن تر و افسار گسيخته در صدد
انتقامجويی بر ميآيد و از حدود مقابله بمثل پا فراتر گذاشته و جنايت را با جنايانی بدتر و شديد تر پاسخ
ميدهد .بوفور ديده شده که گاه بدليل يک قتل ،يک خانواده ،يک قبيله ،يا يک قوم قتل و عام شده اند
ورشته دشمنی بين آنها چه بسا سالها و قرنها ادامه يافته و گويی پايانی بر بعضی از آنها متصور
نيست .دايره انتقامجويی در مواردی چند در تاريخ از دايره ی قوم و ملت هم فراتر رفته و گريبانگير
کشورهای همسايه و در مواردی نيز جنگ های خانماسوز جهانی شده است (هرچند معموال برای
شروع جنگهايی دراين وسعت ،داليل متعدد ديگری نيزوجود دارد) .براستی چند بار برای خودمان رخ
داده که کسی توهينی نسبت بما روا داشته و ما در حدی شديد تر مقابله بمثل نکرده باشيم و يا حداقل

در ذهن خويش طرحی بمراتب شديد تر و نامتناسب تر از توهين مربوطه در ذهن مان نه پرورانده
باشيم؟
جنگ جهانی اول در پی ترور وليعهد امپراتوری اتريش  -مجارستان توسط يک
ملیگرای صرب ،در ساراياوو بوسنی به وقوع پيوست .در نتيجه اين اقدام تروريستی ،اتريش-
مجارستان به صربستان التيماتوم داد .امپراتوری روسيه که متحد صربستان بود دست به بسيج
نيروهای خود زد که اين خود موجب نگرانی متحد اتريش-مجارستان ،يعنی امپراتوری آلمان شد .آلمان
برای جلوگيری از يک جنگ دو جبههای به متحد روسيه ،يعنی فرانسه حمله کرد .برای سرعت
بخشيدن به روند حمله به خاک فرانسه ،ارتش آلمان طرح اشليفن را اجرا کرد که به موجب آن
نيروهای آلمانی از خاک بلژيک برای حمله به فرانسه بهره میبردند .تجاوز آلمان به خاک بلژيک باعث
شد که متحد اين کشور ،يعنی امپراتوری بريتانيا نيز به آلمان اعالن جنگ دهد (از ويکی پيديا،
دانشنامه آزاد "جنگ جهانی اول") .در اين جنگ  4ساله بيش ازهفده و نيم ميليون نفر کشته و يا
مفقود االثر شده و قريب به بيست و يک و نيم ميليون انسان ديگر هم مجروح گرديدند .بعضی از کشور
ها هم از اوضاع آشوب زده و نا آرام جهانی بهره برده و به نسل کشی های فجيعی که بعضا از پيش
برنامه ريزی شده بود ،زدند .نسل کشی ارامنه ،کردهای علوی ،آشوری ها و يونانی ها در همين زمان
روی داد .توجه کنيم که اينهمه کشتار خانمانسوز ،د رابتدا تنها با قتل يک نفرآّغاز شد!
 .2آيه قصاص حکم به محدود کردن قصاص يک جان و يا عضو در قبال از دست دادن يک جان (يک
نفر) و يا يک عضو سخن ميگويد .توجه کنيم که آيات احکام در قران ،حد نهايی مجازات را ميگويند و
لذا چنانچه بهر دليل حاکم تشخيص داد که ميتواند تخفيفی در مجازات قايل شود ،مجاز است حتی تا
ميزان بخشودگی کامل ،حکم صادر کند .اينکار نه تنها مجاز است بلکه مرتبا از فحوای کالم قران در
می يابيم که قران از انسان موئمن مدعی خدادوستی و خداشناسی ،چنين انتظاری دارد  .درسوره مائده
آيه  45در ادامه می آيد که :هر كه از آن [قصاص]درگذرد پس آن كفاره [گناهان] او خواهد بود و
كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده اند آنان خود ستمگرانند (توصيه مجدد خداوند به
اينکه از قصاص در گذريد که به نوعی کفاره بعضی از کجرويهای پيشين خودتان خواهد شد و اگر از
حد قصاص تعيين شده پا فراتر گذاريد خود نيز در زمره ستمگران خواهيد بود ! يعنی کسی که در حق
او ظلمی روا شده بود اگر د رمسير قصاص از مجرم ،از حد خود تجاوز کند اوخود نيز ستمگر ديگری
بشمار خواهد آمد)
.3اما يکی از داليل عمده ای که ايه  179سوره بقره به انسان متذکر ميشود که در قصاص "حيات"
است اينستکه ،با رعايت حکم قصاص ،انسانها ی ضعيف ترو بی نام و نشان هم در جامعه از گزند
قدرتمندان مصون بمانند .تصور کنيد قدرتمندا ن روزی در يابند که حد و مرز و قانونی در جامعه وجود
نداشته و ميتوانند هر کاری را برای رسيدن به اهدافشان انجام دهند و از محاکمه و پرداخت تاوان
معاف و يا مصون اند....د رحال حاضر در همه دنيا شاهديم که صاحبان قدرت چگونه مستقيم و غير
مستقيم برای رسيدن به اهداف خود مرتکب هرگونه جنايتی ميشوند و از طريق راههای قانونی و يا
دور زدن آن و يا مقصر جلوه دادن ديگران ،در بسياری از موارد مصون هم می مانند .می بينيم که،
آيه قصاص هيچ استثنايی برای هيچ مقامی قائل نشده ،تا آشکارا نشان دهد که همه در برابر چنين
حکمی يکسان اند و منصب اجتماعی باال در جامعه نميتواند مصونيتی برای مرتکبين به جنايت ايجاد
کند.
 .4اما بعضی ها اشکال ميگيرند که اصوال چه ضرورتی داشته که قران موضوع قصاص را مطرح کند
بد نيست توجه کنيم که  :اوال چه قران چنين حکمی را مطرح ميکرد يا نه ،همه جوامع انسانی بدون
استثنا با مسئله تبهکاری و جنايت (هم از نوع عامدانه و هم از نوع غيرعمد آن ) در گير هستند و هيچ

کشوری را گريزی از آن نيست .لذا حتی اگر قران هم هيچ توصيه ای در اينمورد نداشت ،بهر حال،
قانونگزاران و مردم به ناچار خود حدود وراهکارها و قوانينی را در مورد نحوه برخورد با جانيان و
کنترل تبهکاری در جامعه وضع ميکردند ،همانگونه که هم اکنون ديگر هيچ کشوری را نميتوان سراغ
گرفت که چنين ضوابطی را وضع نکرده باشد .دوما ،خداوند که با ساختارروان انسان بيش از خود
اوآگاهی دارد ،با ذکرحکم قصاص در قران ،ضمن اينکه به آن جنبه حکم و توصيه ای الهی ميدهد،
وآنرا روشی برای کنترل خشونت و جنايت مطرح ميکند (بخصوص از جانب افرادی که از قدرت و
مکنت نسبی بيشتری برخوردارند و ميتوانند در صورت عدم وجود اين توصيه از جانب خداوند ،با سو
استفاده از جايگاه اجتماعی شان آسانتر از ديگران برای رسيدن به منافع دنيايی خود دست به جنايت و
تبهکاری بزنند ،همانگونه که هم اکنون نيز اينرا در بسيار ی از کشورهای قدرتمند بروشنی شاهديم) و
در آخر آيه از قصاص با وصف و محدوده ای که گفته شد ،بمثابه امری حياتی در اجتماع انسانها نام
ميبرد.
برخی هم ادعا کنند که چنين قانونی صرفا برای جامعه بدوی و قبيله ای اعراب مصداق داشته و قران
بهمين منظور آنرا ذکر کرده است .هرچند اين موضوع درست است که در جامعه بدوی اعراب ،قبايل با
خشونت با يکديگر برخورد ميکردند و گاه در مقابل قتل يکی از افراد قبيله خود قبيله مقصر را به خاک
و خون ميکشيده اند ،اما مراجعه به تاريخ تمدن بشر ،خالف اين ادعا را نشان ميدهد و قريب به اتفاق
همه ملتهای ديگرهم در تاريخ بيش و کم با اندک اختالفی ،د رچنين مواردی بشکل افراطی افسار
گسيخته مشابه با آنچه در عربستان در دوران ابتدايی اسالم ميگذشت ،عمل ميکرده اند .بهر حال،
بهيچوجه در اين آيات نمی بينيم که قران تاکيدی داشته باشد بر اينکه در هر زمان و هر شرايطی قطعا
بايد خون مجرم ريخته شده و يا عضوی از بدن او بدليل جرمش از بدن جدا شود ،بلکه ضرورت وجود
چارچوبی قانونی مشابه قصاص را در جامعه ،امری حياتی اعالم ميکند (بداليلی که گفته شد)  .درواقع
اين آيات متذکر ميشوند که ،جامعه انسانی به قوانين و ضوابط محکم و منطقی نياز دارد (از جمله
قانون حرمت خون انسان -قانون قصاص) اما در مرحله عمل به قوانين ،اين وجه متعالی الهی درون
انسان  ،يعنی گذشت و مروت است که بايد مورد نظر باشد و قران ميخواهد که همواره انسانها متعالی
بيانديشند و با الهام از رحمت بيکران خداوند ،متعالی و با چشمداشت از خدا و نه بندگان خدا ،با مروت
و مرحمت و گذشت با يکديگر برخورد کنند .قران ميگويد" ،ای انسان ،اگر هم مايل به مقابله بمثل
هستی ،حداکثر ميتوانی يک جان ،يا يک عضو بدن را در قبال جان و يا عضو از دست رفته مطالبه کنی
و نه بيشتر و دراين حق نيز اگر خدای رحمان خود را می شناسی و مايلی که خداوند از کجروی ها و
گناهان خودت در گذرد ،عفو و يا عفو بهمراه دريافت وجهی متناسب با جرم ،بهترين روش مورد نظر
خداوند برای توست " .البته در دوران گذشته ،بريدن حداقل يک عضو در قبال عضو از دست رفته،
امری رايج و معمولی بوده ،ولی امروزه ضرورت دارد که به بخش دوم آيه که عفو و دريافت وجه
مصالجه را ذکر ميکند ،توجه شده و جاهالنه فرياد بر نياوريم که گويا حکم خدا را پشت گوش انداخته
ايم زيرا که کنه همه احکام خدا و ذکر مکرر رحمانيت خدا در قران ،گرايش به آسانگيری با مردمان در
زندگی اجتماعی شان با يکديگر و نه سختگيری د رمقابل همديگر را فرياد ميکنند و اين آسانگيری به
فرمان خدا امروز نزديکتر است.

