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ضامن مغناطیسی!
زمانی دنیایم شده بود چند قطعه میله و کره ی 
جدیدی  پدیده  هر  داشتم  سعی  آهنربایی؛ 
دنیاِی  این  با  می کردم  درک  کودکی  در  که  را 
دهم!  تطابق  مغناطیسی  مِگ  بازِی  کوچِک 
آن  بین  زیاد  ارتباط های  یافتن  طعم  هم  هنوز 
زبانم  زیر  واقعی  دنیای  با  بازی  کوچک  دنیای 

است.
اتصال  نقطه  کوچک  کره هایی  که  دنیایی   
می شدند،  مختلف  رنگ های  با  میله هایی 
به صورت  کره ها  و  میله ها  همه ی  که  دنیایی 
شبکه ای منظم به هم متصل می شدند. در آن 
توسط  شدن  جابجا  در  سعی  میله ای  اگر  دنیا 
داشت،  نظم  ریختن  هم  به  و  خارجی  نیروی 
وارد  را  متقابل  نیرویی  کره ها  و  میله ها  بقیه 
می کردند که از این بی نظمی جلوگیری کنند. 
می توانستند  که  آنجا  تا  کره ها  و  میله ها  بقیه 
نمی گذاشتند تغییری ایجاد شود و نظم به هم 
بخورد؛ اگر نیرویی که از طرف من برای تغییر 
غلبه  آن ها  اتصال  شبکه  نیروی  بر  میله  حالت 
می شد  کاملش  ریختن  هم  به  باعث  یا  می کرد 
به هم ریختگی  بدون  میله  باعث خارج شدن  یا 
دلیل  به  می شد  خارج  میله  همین که  می شد؛ 
زیاد، خیلی سریع ذره های  قدرت مغناطیسی 
دیگر به هم می چسبیدند و جای خالی میله ای 
که عالقه به خروج و به هم زدن نظم داشت را 

پر می کردند.
است!  بازی  همین  مانند  نیز  واقعی  دنیای 
مانند  رنگ ها  و  طیف ها  همه  که  جامعه ای  در 
اگر  باشند،  متصل  هم  به  یکپارچه  شبکه ای 
جامعه  تعادل  و  نظم  این  بخواهد  شخصی 
داشتن  دست  در  با  جامعه  بریزد  هم  به  را 
این  با  تقابل  در  سعی  بازدارنده،  عناصری 
نیروی برهم زننده نظم دارد و تا آنجا که ممکن 
است جلوی این نیروی برهم زننده می ایستد و 
آن در شبکه  ولی  را دفع کند  آن  می کوشد که 

ارتباطی باقی بماند.
نمی توانند  بازدارنده  عناصر  اوقات  گاهی 
جلوی این برهم زدن را بگیرند و باعث بازگشت 
باید  آیا  شوند؛  جامعه  در  »تعادل«  و  آرامش 
هم  به  به کلی  جامعه  که  نگریست  و  نشست 
بریزد؟ یا باید سریعًا واکنش نشان داد؟ گاهی 
صورت  در  جدید  ارتباطات  به  باید  هم  اوقات 
ایجاد خأل ارتباطی در جامعه نیز فکر کرد زیرا 
اگر زودتر آن میله از شبکه خارج نشود، ممکن 
را  آن  و  بزند  به کل ساختار شبکه آسیب  است 

به هم بریزد...

صفحه 1 و 2

آیه  به  نگاهی  با  بلندزاده  محمدعلی 

معروف قصاص، کمی در این باره نوشته 

است.

صفحه 3

علی رمضانی با دقت و ظرافت به جایگاه 

ترس اجتامعی در مسئله قصاص پرداخته 

است.

صفحه 4

آثار  تاریخی،  نگاهی  با  محمودی  زینب 

قصاص در جامعه را بررسی کرده است.

صفحه 5 

علی قائم دوست با نگاهی کلی به مسئله اعدام 

پرداخته است.

صفحه 6

مهدی دیزانی گذری حقوقی به قصاص و مجازات 

داشته است.

صفحه 7 

فاطمه سادات رضوی در مورد پیش گیری از جرم و 

جایگاه عفو و بخشش نوشته است.
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چشم در مقابل چشمچشم در مقابل چشم

ترس؛  سدی در مقابل طغیانترس؛  سدی در مقابل طغیان

تاریخ قصاص آمیزتاریخ قصاص آمیز

مجازات یا حق؟مجازات یا حق؟

چوب معلمچوب معلم

به عالوه جامعهبه عالوه جامعه

چشم در مقـــــــابل چشم

از  ناشی  مسائل  از  بسیاری  به  نسبت  ما  دید 
عوامل  از  و  نیست  خودمان  تحقیق  و  بررسی 
گوناگونی مثل دیگران، رسانه ها، جو اجتماعی 
دید  اوقات هم  اکثر  در  که  نشات می گیرد  و... 
اشتباه یا کم عمقی نسبت به این مسائل را در ما 
به وجود می آورد. نمونه ای از این مسائل موضوع 
و  مخالفت  در  که  موضوعی  است.  قصاص 
موافقت آن بسیار شنیده ایم اما مهم ترین مرجع 
برای بررسی علمی این قضیه همان جایی است 

که منشا آن است یعنی قرآن
تفاوت اعدام و قصاص

قبل از هر چیزی بهتر است تفاوت های اعدام 
و قصاص را بدانیم که بعضا اشتباه می شوند:

اوال اعدام یک مجازات است که به زندگی مجرم 
پایان می دهد اما قصاص متناسب با رفتار مجرم، 
در  و  عضو  نقص  یا  شد  خواهد  مرگ  موجب  یا 

واقع یک مقابله به مثل است.
ثانیا قصاص یک حکم الهی است که قانون گذار 
بر اساس قرآن وضع کرده و طبعا امکان تغییر آن 
نیست. قصاص حقی است که طبق شرایطی که 
قاضی تشخیص میدهد باید به خانواده مقتول یا 
شخص آسیب دیده داده شود و آن ها میتوانند 
از حق خود بگذرند یا نگذرند اما اعدام مجازاتی 
است برای برخی جرم ها که  از طرف دادستان 

تعیین می شود و امکان تغییر آن وجود دارد.
در این متن به موضوع قصاص خواهیم پرداخت 
جرائم  برخی  برای  اعدام  نبودن  یا  بودن  الزم  و 

موضوع این متن نیست.
حکم الهی

آیه معروف و مهم قرآن درباره قصاص آیات 178 
ذیَن آَمُنوا ُکِتَب  َها الَّ یُّ

َ
و 179 سوره بقره است. »َیا أ

اْلَقْتلی« در عرب  جاهلی  َعَلْیُکُم اْلِقصاُص ِفي 
اگر از قبیله ای کسی کشته می شد آن قبیله به 
خاطر آن یک قتل کشتار بسیار راه می انداخت و 
بی گناهان هم کشته می شدند. خداوند در این 
آیه از این مطلب نهی فرموده و قصاص را فقط 
کرده  را  مقتول  مقابل  در  قاتل  فرد  به  منحصر 
است. اگر ما هم مثل عده ای مسئله را تا این جا 
نگاه کنیم، تصور می کنیم که اسالم فقط برای 
جلوگیری از خشونت این حکم را تشریع کرده 
جامعه  و  تاریخی  شرایط  در  هدف  این  طبعا  و 
شناسی دیگر متفاوت خواهد بود! در حالی که 
این آیه یک دعوت به اعتدال و نهی از افراط و 

افراط  از  ابتدا  در  و همان طور که  تفریط است 
زندگی  را  این حکم  بعدی  آِیه  در  نهی می کند 

بخش و الزم مطرح می کند. 
به بیان دیگر این آیه مصداقی از اعتدال در دین 
از طرفی اسراف در قتل  مبین اسالم است که 
را حرام می داند و از طرفی حق قصاص را برای 

خانواده مقتول قائل است.
نکته دیگر این است که قصاص یک حکم الزم 
االجرا نیست؛ بلکه یک حق است که به خانواده 
مقتول یا شخص مضروب داده شده است و آن 
از حق  آن  بدون  یا  دیه  با گرفتن  توانند  ها می 

خود بگذرند
قصاص حیاتی

در  َحیاٌة«  اْلِقصاِص  ِفي  َلُکْم  »َو  زیبای  تعبیر 
راستای همین عدالت از دو جهت حیات بخش 
افراد  شدن  کشته  از  مانع  که  این  یکی  است؛ 
بهانه کشته شدن یک فرد می شود  به  بی گناه 
خود  قصاص  حکم  که  جهت  این  از  دیگری  و 
مانع از ایجاد جنایت خواهد شد. امام سجاد)ع( 
هم  که  می شود  موجب  »قصاص  می فرمایند: 
بدانند  هرگاه  بمانند.  زنده  قاتل  هم  و  مقتول 
نخواهندیافت؛  کشتن  جرأت  هست،  قصاص 

چون می ترسند آن ها را هم بکشند.«1
در این بیان می توان بخشی از فلسفه قصاص را 
بازدارندگی دانست؛ از آن جهت که بهترین راه 
از قتل تهدید  برای منصرف کردن یک شخص 
به مقابله به مثل آن است و مجازات های دیگر 
بود. در واقع جدای  بازدارنده نخواهند  چندان 
از اجرای قصاص، اصل وجود حق قصاص خود 

مانع از جرم و جنایت حواهد شد.
فقط  نه  و  انسان ها  مال  و  جان  اسالم،  نظر  از 
تعدی  حق  هیچکس  و  است  محترم  مسلمین 
برای  هم  اسالم  اصلی  تکیه  ندارد.  را  آن ها  به 
جلوگیری از  جرم و جنایت در جامعه آموزه های 
ایمانی و متوجه کردن مردم به خداست تا با ناظر 
دانستن او بر اعمال خویش و ایمان به آخرت و 
در  و  باشند  مراقب  خود  اعمال،  کیفر  و  پاداش 
اصطالح با تقوا و پرهیزکاری، خود مانع از تعدی 
و ظلم توسط خود شوند. اما فقط با تکیه بر ایمان 
مردم، نمی توان جامعه را از جنایتکاران مصون 
در  هایی  مجازات  و  قوانین  است  الزم  و  داشت 
همین دنیا هم وجود داشته باشد تا با باالبردن 

هزینه ارتکاب جرم از این مهم پیشگیری شود.
واضح است عده ای که به خدا و آخرت ایمانی 
ندارند، مجازات های اخروی نمی تواند بازدارنده 
موضوع  که  اینجاست  باشد.  جنایت  از  آن ها 

قصاص مطرح می شود.
قصاص در کجا؟

اما در کجا حق قصاص داده می شود؟
در قانون مجازات اسالمی قتل بر سه نوع است:

 1- قتل عمد 2- قتل شبه عمد 3- خطای محض 
و  نداشته  کشتن  قصد  قاتل  عمد  شبه  قتل  در 
عملی انجام داده که معموال کشنده نیست اما 
اتفاقی موجب قتل شده است؛ مثل هل دادن یا 

تصادف رانندگی.
شخص  اصال  قاتل  هدف  یعنی  محض  خطای 
مقتول نبوده و قتل تصادفی رخ داده؛ مثال کسی 
که سنگی را به درختی میزند اما تصادفا به سر 

انسانی برخورد می کند.
ندارند؛  قصاص  اسالم  در  قتل،  از  نوع  دو  این 
از بین بردن یک انسان نبوده  چون قصد قاتل 
و او فقط باید دیه بدهد. این پرداخت دیه عالوه 
بر کمک به خانواده مقتول موجب احتیاط افراد 

هم می شود.
به  و  اختیار  و  اراده  با  قاتل  یعنی  قتل عمد  اما 
قصد کشتن، عملی انجام دهد که موجب قتل 
شود و عمدتا با ابزار هایی مثل سالح گرم و سرد 
انجام می گیرد. در این جا اسالم حکم قصاص 
دارد و خانواده مقتول می توانند او را قصاص یا 
به  اقدام  غرض  و  قصد  با  که  کسی  کنند.  عفو 
ارزشی  انسانیت  برای  کند  فرد می  کشتن یک 
قائل نیست و خون افراد برای او اهمیتی ندارد 
بنابراین  ندارد.  ابایی  هم  دیگران  کشتن  از  و 
بهترین مجازات برای او آن است که مثل همان 
رفتار با او انجام شود؛ چون در جامعه اسالمی 

جان افراد مهم است و کسی حق تعرض ندارد.
است  عاملی  هم  قصاص  مجازات  تصور  همین 
برای آن که افراد فکر قتل به سرشان نزند وگرنه 
زندان رفتن و مجازات های دیگر هیچگاه مانع 
کسی که حاضر است جان انسان های دیگر را 

بگیرد نیست .
گارد در برابر قصاص

گارد  اصطالحا  و  ناخوشایند  احساس  علت  اما 
عده ای در جامعه خودمان در مقابل این حکم 
بدفهمی  عوامل  این  از  یکی  چیست؟  الهی 
سیمای  و  صدا  و  سینما  متاسفانه  که  ایست 

خودمان به وجود آورده است!
اکثر قریب به اتفاق سریال های تلویزیون و فیلم 
داده  نشان  را  قتل  از  ای  صحنه  سینما  های 
قصاص  و  است  عمد  شبه  قتل  اصوال  که  اند 
این  حول  سریال  یا  فیلم  آن  تمام  ولی  ندارد! 
موضوع می چرخد که یک فرد به خاطر این قتل 
اتفاقی باید قصاص شود. این موضوع اعتراض 
کارشناسان قضایی به این فیلم ها و سریال ها را 

هم در پی داشته است.
عالوه بر آن عمده این آثار قضیه را از دید قاتل و 
خانواده اش نشان داده نه طرف مقابل و این چه 

قدر در ذهن مخاطب تاثیر گذار است.
اینگونه است که این بدفهمی در جامعه ما شکل 
می گیرد و زمینه برای اثر گذاری شبهات قصاص 
است  الزم  بنابراین  می آید.  وجود  به  اذهان  در 
برای مقابله با این مسیر و تبیین درست این حکم 

الهی برای آحاد مردم اندیشه و عمل کرد.
-------------------

1( وسایل الشیعه، ج29، ص۵۴

علیرضا عسگری - 98 نفت
2 دقیقه سرمقـــــــاله

محمدعلی بلندزاده
6 دقیقه 98 هوافضا

نگاهی کوتاه به فلسفه حکم الهی و قرآنی قصاص
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انسان  و اجتماع
زندگی اجتماعی و به تبع آن وجود اجتماعات بشری، 
همگان  میان  پذیرفته شده  مسائل  و  بدیهیات  از  یکی 
به عنوان  را  اجتماعی  زندگی  عده ای  هرچند  است، 
مقابل،  در  و  می کنند  مطرح  انسان  برای  غریزه ای 
عده ای دیگر انسان را موجودی خودخواه توصیف کرده 
به  رسیدن  برای  ابزار  به عنوان  نیز  را  جامعه  تشکیل  و 
به هرحال  بیان می کنند.  انسان خودخواه  این  اهداف 
ندارد؛  تردید  اجتماعات بشری کسی  لزوم  و  در وجود 
تردید، در منشا پیدایش این اجتماعات است نه اصل 

وجود آن.
لذا  شده،  ساخته  انسانی  افراد  از  جامعه  ازآنجاکه 
است؛  انسانی  اقتضائات  جنس  از  نیز  آن  اقتضائات 
یعنی نیازهای جامعه برخاسته از نیازهای انسانی است، 
نه غیر آن؛ لذا برای اینکه وظایف و اصول اجتماعات را 

بشناسیم، باید سراغ نیازها و ویژگی های انسان برویم.
نیازهای اساسی انسان

نیازمند  عامل  سه  به  خود  رشد  و  زندگی  برای  انسان 
که  مصالحی  و  مواد  آن  معنای  به  تربیت،   .1 است: 
می کنند؛  برطرف  را  مختلف  امور  در  انسان  نیازهای 
برای مثال خوراک و پوشاک و مسکن و ... . 2. امنیت، 
رشد  برای  خود  دسترس  در  او  آنچه  اینکه  معنای  به 
دارد، توسط دیگری گرفته و یا دزدیده نشود. 3. آزادی، 
وجود  مانعی  او  سعادت  و  رشد  راه  در  اینکه  معنای  به 

نداشته باشد.
نیازهای اجتماعات، همان  آنچه پیش تر گفتیم،  طبق 
و  منوط  نیز  اجتماعات  بقای  و  انسان هاست  نیازهای 
مشروط به رفع و پاسخ به این نیازهاست لذا جامعه ای 
پایدار خواهد ماند که بتواند سه نیاز اصلی انسان یعنی 
تربیت و امنیت و آزادی را رفع کند. در این متن به طور 

اختصاصی به نیاز دوم یعنی امنیت می پردازیم.
در دو قالب کلی می توان امنیت را برای جامعه به ارمغان 
آورد: یکی در قالب آموزش و فرهنگ سازی، و دیگری 
برای  ایجاد ترس  آن  به تبع  و  و مجازات  تنبیه  قالب  در 
و  نداشته  یکدیگر  با  تعارضی  قالب  دو  این  متجاوزین. 
هرکدام باید در جایگاه خودشان به کار گرفته شوند. در 
دیدگاه اسالمی، اصل بر آموزش و فرهنگ سازی است، 
ولی این باعث نشده تا مجازات به طورکلی کنار گذاشته 
شوند، بلکه در مواردی مجازات باید به صورت قاطع اجرا 
که:  است  ازاین قرار  می شود  ایجاد  که  سؤالی  شوند. 
مگر نه اینکه انسان دارای عقل و فهم است و با آموزش 
می توان رفتارهای او را کنترل کرد؛ حال که این چنین 
است چرا باید از ابزار مجازات نیز بهره جست؟ انجام کار 
خوب و یا ترک کار بد آنگاه ارزشمند است که شخص از 
روی اراده و اختیار آن ها را انجام دهد و یا ترک کند؛ در 
این صورت آیا این صحیح است که ما به وسیله مجازات، 
اختیار شهروندانمان را سلب کنیم تا کار بدی را انجام 

ندهند؟
مجازات، مخصوص طبقه ای خاص

مردم جامعه ازلحاظ رعایت حقوق یکدیگر به سه دسته 
تقسیم می شوند: دسته ای خود را ملزم به رعایت حقوق 
دیگران دانسته و به حریم آنان تجاوز نمی کنند. دسته ای 
دیگر به حقوق مردم احترام قائل بوده و سعی می کنند 
تا وارد حریم دیگران نشوند، ولی گاهی اوقات از روی 
و  می کنند  تجاوز  دیگران  حقوق  به  خطا  و  بی توجهی 
دسته ای دیگر نیز به حقوق مردم احترامی قائل نبوده و 
به صورت عمدی به حقوق دیگران تجاوز می کنند. پس 
ما با دو دسته از افراد متجاوز سروکار داریم؛ دسته ای که 
در کار خود عمدی نداشته و از کرده خود پشیمان اند و 
دسته دیگر که عمدًا به حریم دیگران تجاوز کرده و کار 

خود را امری عادی می دانند.
وضع  متجاوزین  از  دوم  دسته  برای  اساسًا  مجازات 
شده تا کسانی که به هر دلیل حقوق دیگران را محترم 
به حریم  از مجازات  به واسطه ترس حاصل  نمی دانند، 
دیگران تجاوز نکنند؛ به عبارت دیگر مجازات وسیله ای 

موجب  اختیار  سلب  که  نیست  افراد  تربیت  برای 
بی ارزشی آن شود، بلکه ابزاری برای حفظ حریم دیگران 
است. لذا باید موارد مجازات به طور دقیق مشخص شده 
حریم  به  عمدًا  که  کسی  با  کننده  اشتباه  فرد  میان  تا 
مورد  باشد.  داشته  وجود  تفاوت  کرده،  تجاوز  دیگران 
دیگری که باید رعایت شود، تناسب میان جرم و مجازات 
یا  و  بزرگ تر  همیشه  باید  مجازات  به طوری که  است، 
حداقل مساوی با جرم انجام گرفته باشد تا ترس حاصل 
از آن در جامعه مؤثر و بازدارنده باشد. البته در این زمینه 
پیدا  جرئت  موجب  و  نکوهیده  تفریط  که  همان طور 
کردن متجاوزان می شود، افراط نیز ممکن است زندگی 
عادی مردم را دچار اختالل و نگرانی سازد؛ یعنی اگر 
افرادی  باشد،  بزرگ  بسیار  کوچک،  جرم های  مجازات 
اینکه نکند جرمی  از فکر  در زندگی عادی خود، دائم 
را مرتکب شوند دچار اختالل می شوند. لذا رعایت حد 

تعادل در مجازات امری ضروری است.
مجازات همان احقاق حقوق است؟

اگر کمی دقت کرده باشید، احتمااًل متوجه تفاوتی میان 
مجازات و احقاق حقوق شده اید. مجازات اساسًا امری 
برای پیش گیری و یا بازدارندگی از تجاوز به حقوق افراد 
است و احقاق حقوق، گرفتن حق مظلوم از ظالم  است 
که البته خود این امر نیز )احقاق حقوق( در پیش گیری 

و بازدارندگی از جرم مؤثر است ولی کافی نیست.
لذا  مجازات.  نه  است  حقوق  احقاق  قصاص،  مسئله 
و قصاص  تناسبی میان جرم  این قبیل که  از  ایراداتی 
وجود ندارد و یا اینکه قصاص، به خصوص قصاص قاتل، 
فایده ای جز افزایش تعداد کشته شده ها ندارد، ایراداتی 
بی اساس است، چراکه این ایرادات را اواًل در حیطه ی 
مجازات می توان وارد کرد نه حیطه احقاق حقوق و ثانیًا 
بر فرض که بتوان در این حیطه چنین ایراداتی را وارد 
و  بازدارندگی  موجب  حقوق  احقاق  نباید  آیا  دانست، 
پیش گیری از جرم شود؟ و این امر با ابزاری غیر از ترس 
برای افراد طغیانگر حاصل می شود؟ و آیا ممکن است 
که با مجازات کمتر از جرم، چنین ترسی را در این افراد 

حاصل کرد؟

3

ترس؛ سدی در برابر طغیان
فلسفه مجازات از دیدگاه کلی

علی رمضانی
5 دقیقه 96 م شیمی
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از دیدگاه جامعه شناسان، جّو حاکم بر اجتماع و میزان 
دانش و آگاهی افراد، رابطه مستقیمی با عکس العمل 

آن ها به مجازات های کیفری دارد.
برای  اعدام  مجازات  خورشیدی،  دهه13۶۰  در 
و  انقالب  از  بعد  فضای  در  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
همچون  تحمیلی،  جنگ  دوران  طول  در  همچنین 
صورت  به  جامعه،  از  برخاسته  اجتماعی  واکنش 
طور  به  موارد  برخی  در  و  یافت1.  افزایش  محسوسی 

علنی و در سطح شهر اجراء می شد. 
درآن دورۀ زمانی، جنگ تحمیلی باعث ایجاد این توّقع 
شده بود که در فضای رشادت ها و شهادت بسیاری از 
جوانان وطن در مقابل دشمن، روی آوردن به قاچاق 
جامعة  نظر  از  نشود.  تحّمل  وجه  هیچ  به  مخدر  مواد 
زمان انقالب و جنگ، مرتکب جرایم مواد مخدر، فردی 
را  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها  مهم ترین  که  بود 
نقض کرده بود؛ بنابراین، سزاوار شدیدترین سرزنش ها 
با  برابر  نظر جامعه، چنین مجرمانی  از  واقع،  بود. در 
به  می شدند.  نگریسته  دشمن  سرباز  و  انقالب  ضّد 
همین دلیل اجرای مجازات اعدام در تقابل با آنان، نه 
تنها با مقاومت اجتماعی روبه  رو نمی  شد، بلکه در مأل 

عام از آن استقبال می  شد.
باگذشت زمان و با ایجاد آرامش نسبی جامعه با فاصله 
همچنین  و  احساسی  و  ملتهب  فضای  آن  از  گرفتن 
همزادپنداری  زمینه  عمومی،  سواد  سطح  افزایش  با 
فقر  قبیل  از  جرم  بروز  عمیق تر  الیه های  به  تفکر  و 
جرم  به  آن ها  گرایش  سبب  که  افراد  تنگدستی  و 
شده است. اعتراض افراد جامعه، سبب انتقال اعدام ها 

از مالءعام به پشت دیوارهای زندان شد.
نگاه تاریخی به آثار قصاص

قصاص نوعی مجازات در برابر نقض قوانین یک ملت 
تا  وآشوری ها  بابلی ها  زمان  از  مجازات  این  می باشد. 
هرگونه  و  اعدام  از  دارد.  و  داشته  وجود  حاضر  عصر 
نقش  عنوان  به  باستانی،  تمدن های  در  مجازات 
استفاده  جامعه  افراد  تخطی  و  تخلف  از  بازدارندگی 

می شد.
در دورۀ باستانی، در بسیاری از موارد از حکم قصاص 
از ظهور  به شیوه های گوناگون استفاده می شد. پس 
ادیان الهی و اجرای قوانین الهی در سطح جامعه، به 
قوانین کیفری سروسامان داده شد و استفاده از این 
مجازات به قتل عمد و در موارد حکومتی مانند خیانت 

به کشور استفاده شد.
نبوِد یک مهم!

به  را  مجرمان  بازپروری  ایدۀ  کشورها،  از  بسیاری  در 
جای حذف از جامعه برگزیده اند.

آن ها در راه اصالح و درمان مجرم و نحوه پذیرش وی 

جامعه،  افراد  از  فردی  عنوان  به 
نمونه  عنوان  به  برمی دارند.  گام 
برخی  توجه  و  رویکرد  به  می توان 
 ، ترمیمی2  عدالت   به  کشورها 
بزه کار3،  ـ  بزه دیده  نشست های 
کانون های  و  محافل۴  یا  حلقه 
اصالح و  تربیت اشاره کرد؛ که این 

پذیرش  نحوة  و  مجرم  اصالح  محوریت  با  مجموعه ها 
وی در جامعه، تشکیل شده است.

مجری  کشورهای  در  اصالح مدار  و  بازپروری  رویکرد 
متعددی  نواقص  و  مشکالت  دچار  ایدئولوژی،  این 
شد؛ تکرار جرم از سوی بزه کار تحت درمان و همچنین 
هزینه بر بودن این رویکرد برای جامعه و شهروندان، از 
موجبات کاهش مقبولیت این رویکرد به شمار می رود 
و مضافًا این که با صرف هزینه های کالن برای اصالح و 
درمان بیشتر، مجرمین تحت درمان، پس از گذراندن 
دوره های درمان، به تکرار جرم پرداخته و تمام زحمات 
می دهند!  هدر  را  داده شده  تخصیص  بودجه های  و 
همچنین افراد جامعه، در قبال روند روبه رشد بزه کاری 
در جوامع، خواستار برخورد قاطع و شدید مسئولین 

سیاست جنایی نسبت به مجرمین هستند.
قصاص؛ ارضاکنندۀ حس انتقام یا تامین کنندۀ 

امنیت اجتماعی؟!
پرونده های  در  نفس  قتل های  از  متعددی  موارد  در 
و  قتل  و  قبیله ای  انتقام جویی های  شاهد  خصوصی، 
درگیری های خانواده های مقتول و قاتل بودیم؛ حکم 
از  مقتول،  خانواده  در  انتقام  حس  ارضاِء  با  قصاص 
ایجاد  باعث  و  می کند  جلوگیری  بعدی  درگیری های 

امنیت جانی و مالی برای خانواده قاتل می شود.
تاریخ  طول  در  قصاص  حکم  بازدارندگی  نقش  از 
از  بازدارندگی  کرد؛  چشم پوشی  نمی توان  تاکنون 
از  پیشگیری  از  شیوه ای  قصاص،  قانون  توسط  جرم 
مقابل  در  اجتماعی  امنیت  می شود.  محسوب  جرائم 
از  پیشگیری  می شود:  تامین  روش  دو  از  آسیب ها، 
جرم و مجازات یا بازپروری مجرمین برای جلوگیری از 

ارتکاب مجدد به جرم.
قصاص در ادیان دیگر

می شود؛  استفاده  موجود،  تورات  از  آن چه  اساس  بر 
قصاص و مقابله به مثل، یك اصل پذیرفته شده و مورد 
جنایات  در  هم  و  قتل  در  هم  جانی،  و  است  تأکید 
بر  که  است  جنایتی  همان  به  محکوم  نفس،  از  کم تر 

مجنی علیه وارد نموده است.
»و اگر اذّیتی دیگر حاصل شود آن گاه جان به عوض 
عوض  به  دندان  و  چشم  عوض  به  چشم  و  بده  جان 
و داغ  پا  به عوض  پا  و  به عوض دست  و دست  دندان 
به عوض  لطمه  و  به عوض زخم  زخم  و  داغ  به عوض 

لطمه«۵
اجرای مجازات قصاص در شریعت موسی  )ع(،  البته 

فقط در صورتی جایز است که قتل به صورت عمد و با 
سبق تصمیم باشد؛ اما اگر قتل غیرعمد باشد، مسئله 
قابل طرح در این جا این است که آیا مجازات قصاص 
در برابر قتل عمد، یك مجازات الزامی و یك حکم آمره 

بوده یا توافق به دیه نیز امکان پذیر بوده است؟ 
به  اشاره ای  عمد،  قتل  موارد  در  تنها  نه  تورات  در 
قصاص  بر  تأکید  جا  همه  و  نشده  دیه  بر  توافق  جواز 
به  دیه  بلکه در یك مورد صراحتًا گرفتن  شده است ۶، 
جای قصاص از قاتلی که مستحق قتل است، ممنوع 

دانسته شده و آمده است:
»و هیچ فدیه به  عوض جان قاتلی که مستوجب قتل  

است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود«7 
بنابراین، دلیلی بر جواز پرداخت دیه به جای »قصاص 
نفس« در شریعت موسی  )ع( وجود ندارد و شاید بتوان 
بر  تخفیفی  را  دیه  پرداخت  که  بقره  آیه 178 سوره  از 
از دیدگاه  اّمت اسالم دانسته است؛ استفاده کرد که 
حکم  یك  )ع(  موسی   شریعت  در  قصاص  نیز  قرآن 
الزامی و آمره بوده و توافق بر دیه مشروع نبوده است. 
تبعید  مجازات  تورات  در  غیرعمد،  قتل  مورد  در  اما 
در  مّدتی  برای  باید  جانی  و  است  شده  پیش بینی 
محلی معین باقی بماند و حق خروج از آن جا را ندارد؛ 
و توسط ولی دم کشته  اگر خارج شود  به گونه ای که 
آمده  تثنیه  سفر  در  و  بود8  خواهد  هدر  او  خون  شود 

است:
»او ]قاتل غیر عمد[ مستوجب قتل نباشد چون که او 

را پیش تر بغض نداشته است.«
یا  و  یهودیت حکم قتل عمد قصاص  بنابراین در دین 

عفو است. 
-----------------------

1- در این باره بنگرید به: مدنی قهفرخی، سعید. )139۰(. 
اعتیاد در ایران، چاپ اول، تهران، نشر ثالث، ص 178، 183؛ 
همچنین بنگرید به: تابنده حقیقی، عبدالرسول. )13۶۶(. 
دکتری،  درجه  پایان  نامه  ایران،  در  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی. )به نقل از مدنی 

قهفرخی، 139۰: 233
Restorative Justice -2

Victim Offender Conferences )voc( -3
Circles -۴

۵ - سفر خروج، باب 21، آیه 23 و سفر تثنیه، باب 99، آیه2
1                                      ۶ - عالوه بر نص قبل، در سفر خروج، 
باب 121، آیه 12؛ و در سفر اعداد، باب 3۵ آیات 1۶ - 18 و 
آیات 31 و 33 بر لزوم قصاص تأکید دارند، تنها در مورد سقط 
به  پرداخت غرامت  آیه 22  باب 21،  در سفر خروج،  جنین 

جای قصاص بیان شده است.
7 -  سفر اعداد، باب 3۵، آیه31

8 - سفر خروج، باب 21، آیه 13 و اعداد، باب 3۵، آیات 11
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تاریخ قصاص آمیز!
بررسی آثار قصاص با نیم نگاهی به مصادیق تاریخی

زینب محمودی
6 دقیقه 9۷ میکروبیولوژی الزهرا
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یکی از بزرگ ترین نشانه های تمدن بشری این است که 
را  بتوانند داد خود  آن دادگاه وجود دارد. که مردم  در 

بستانند.
قصاص از َقصَّ و به معنای پیگیری آمده است و با اعدام 
اعدام  است.  متفاوت  کردن،  نیست  معنای  به  َعَدَم  از 
در  دیرباز  از  اعدام  حکم  است.  قصاص  کل  از  جزئی 
جامعه بشری اجرا می شده و هم اکنون نیز اجرا می شود؛ 
اما چیزی که باعث شده این حکم مورد بحث و نقد قرار 
مهم ترین  حیات  حق  است.  حیات  حق  سلب  گیرد، 
آن،  سلب  بر  تصمیم  که  بوده  بشر  حق  باارزش ترین  و 
آن قدرها هم آسان نیست و همین آسان نبودن در سلب 
حق، باعث شده دو جبهه موافق و مخالف تشکیل شود.

)به عنوان  بشر  حقوق  مکتب  نظر  که  است  مطلوب 
مخالف( و مکتب اسالم )به عنوان موافق( را در این مورد 

شرح دهیم.
دو مکتب چه می گویند؟

در ابتدا مایل هستم که تفاوت این دو مکتب را در بنیان 
و نه در بحث اعدام بیان کنم. مکتب حقوق بشر، عقِل 
انسان محور بوده و سلطه هر نوع قوم، مذهب و فرهنگ 
اما، وحِی  نفی می کند. در مکتب اسالم  انسان  بر  را 
الهی محوریت داشته و مقدم بر عقل انسانی خوانده 
می شود. اما نه به این معنا که عقل ضایع است. خیر؛ 
بلکه عقل به عنوان نعمتی الهی خوانده شده که بتواند 
حقیقت را دریابد و تصمیم درست را بگیرد. گویا کودک 
مسیر  در  را  او  تا  می خواهد  دستگیری  عقل،  نوپای 
بررسی  به  پیش زمینه  این  با  حال  دهد.  قرار  درستی 

نظریات این دو مکتب می پردازیم.
کرامت ذاتی

تا تعاریف اولیه، این دو مکتب تقریبًا سیر یکسانی را 
در پی گرفته اند و آن، تعیین برخورداری از حق حیات 
ندارد.  را  آن  کردن  سلب  اجازه  کسی  اینکه  و  است 
مکتب حقوق بشر این عدم اجازه را مطلق دانسته و 

به هیچ عنوان، سلب را روا نمی دارد؛ چراکه معتقد بوده 
در این صورت کرامت ذاتی انسان از بین خواهد رفت. 
اما کرامت ذاتی در تفکر مکتب اسالمی قابل انزال بوده 
و آدمی می تواند تا مرحله ای پیش برود که دیگر کرامتی 
در ذات نداشته و سلب حق حیات از آن الزامی باشد. 

عقالنی تر همین است که کرامت ذاتی صلب نباشد 
و با اعمال انسان ترفیع یا تنزیل یابد. پس خدشه 
عمل  دلیل  به  انسان،  ذاتی  کرامت  به  شدن  وارد 
حد  هم  مجازات  البته  مجازات.  نه  و  اوست  خود 
داشته و نباید عدول از اعتدال صورت بگیرد. پس 
در بحث اعدام، مکتب اسالم هجمه ای به کرامت 

ذاتی انسان وارد نمی کند.
اما توجه بنده در بحث اعدام این است که قصاص 
مجازات است یا حق؟ و اگر حق است، حق کیست؟

حق قصاص
بسیاری از استدالل های مخالفان اعدام این است 
که آن را مجازاتی غیرانسانی و خشن می خوانند و 
از حق )حق الناس( بودن آن چشم می پوشند و آن 
از آن دولت می دانند. درحالی که چنین نیست  را 
و اعدام حق مردم است. به عنوان مثال در قصاص 

نفس، با گرفتن حق قصاص از اولیای دم و لغو اعدام 
توسط دولت، حس بی پناهی القا شده و این امر ممکن 
است منجر به این بشود که خود دست به گرفتن حق 
بزنند. اگر بتوانند که قتل دیگری رخ داده و اگر نتوانند، 
بر آن ها تحمیل می شود که در هر  افسردگی عظیمی 
حق  که  است  این  اعتدال  نیست.  مطلوب  صورت  دو 
را  مجازات  اجرا  حق  و  دم  اولیای  به  را  قصاص  تعیین 
به دولت دهیم. در این صورت اولیای دم دولت را پناه 
خود دانسته و هیچ کدام از آن دو اتفاق نمی افتد. البته 
دو بحث در اینجا وارد است. یک این که افسردگی اولیا 
مقتول که درهرصورت باقی است و این امری طبیعی 
از  منظور  اما  داد  قرار  مالک  را  آن  نباید  پس  است 
افسردگی که ذکر شد، افسردگی به دلیل عدم عدالت 
بود که افزون بر افسردگی قتل شده و غم سنگینی را 
قتل  اینکه در هر دو صورت  و دوم  آورد.  بار خواهد  به 
دیگری انجام می شود پس با لغو اعدام دیگر قتل اضافی 
نخواهیم داشت. اما توجه شود که یک قتل و یک مرگ 

رخ داده و نه دو قتل. مجازات به دلیل ارتکاب جرم قتل 
نیست. اجرای عدالت است. هم چنین پیش فرض قرار 
دادن مالیمت تنبیه و یادآوری حق حیات انسانی به این 
منظور که مجرم اصالح شود و به جامعه بازگردد باعث 

می شود سلب حق حیات در نگاه مجرم کم ارزش به نظر 
رسیده و آن را حقیر شمارد و همین است که قرآن کشتن 
به ناحق یک انسان را برابر با کشتن نوع انسان دانسته و 
در قصاص، حیات می بیند؛ اگر تفکر کنیم )آیات 178 و 
179 سوره بقره(. پس حکم اعدام قتل را افزایش نداده 

بلکه کاهش می دهد.
چند نکته دیگر

بحث دیگر این است که چون حکم اعدام قابل بازگشت 
نیست، نباید آن را اجرا کرد تا از وقوع اشتباه جلوگیری 
از  ترس  اگر  و  شود  پاک  نباید  صورت مسئله  اما  شود. 
وقوع اشتباه است باید زمینه وقوع آن را از بین برد نه 
خطای  احتمال  چون  مثاًل  کرد؛  ملغی  را  حکم  اینکه 
دیگر  که  دهیم  حکم  پس  دارد،  وجود  جراح  پزشک 
بروز خطا جلوگیری کنیم!  از  تا  جراحی صورت نگیرد 
خیر؛ بهتر آن است که مهارت پزشک را باال برده و دامنه 

بروز مشکل را تنگ تر کنیم.
بقیه  با  اعدام  جایگزینی  می شود  گفته  هم چنین 
مجازات ها باعث کاهش جرم شده و ابقا اعدام تأثیری 
بر آن ندارد. اما بررسی تأثیر فقط یک جنبه نداشته و 
فاکتورهای دیگری را نیز شامل می شود؛ مثاًل تربیت 
درست، از بین بردن فاصله اجتماعی، باال بردن فرهنگ 
و ... همه فاکتور هستند. آن ها را نیز برای کاهش جرم 
باید در دستور کار قرار داد. حق قصاص را رعایت کنیم 

و در راستای کاهش جرم تمام تالش خود را بکنیم.
عفو بهتر است یا اعدام؟

با همه این احوال، نظر اسالم بر ابقاء حکم اعدام است. 
پاداش های اخروی  بیشتر است!  به عفو  آن  توجه  اما 
اعتدال  همان  بحث  شده.  قائل  آن  برای  نیز  زیادی 
اولیای دم داده و حق  به  را  یعنی حق قصاص  است. 
ْو 

َ
اجرای مجازات را گرفته و بر عفو تأکید می کند. ... أ

ا َقِدیًرا )سوره مائده آیه  َه کاَن َعُفًوّ َتْعُفوا َعْن ُسوٍء َفِإَنّ الَلّ
1۴9(. اگر عفو کنید موردعفو خداوند قرار می گیرید. 
برمی گزیند؛  را  عفو  نیز  )ع(  علی  امیرالمؤمنین 
بااین وجود که قاتل حضرت صرفًا با کینه و به ناحق به او 
ضربت زد. یادآوری عفو نیز بسیار مهم است. تا آنجایی 
با  و  شتاب زده  حکمی  عفو،  یادآوری  بدون  حکم  که 

غرض خوانده می شود.

مجازات یا حق؟مجازات یا حق؟

امری  همه  به اتفاق  جرم(  )پیگیری  قصاص 
اعدام  عدالت.  الزمه  و  است  بشر  برای  وری  ضر
محسوب  قصاص  جزء  اسالم  مکتب  در  نیز 
می شود که یعنی اعدام الزمه عدالت است؛ اما 
باید ذکر شود که عدالت نیز الزمه اعدام است. 
اگر عدالت در اعدام باشد، اعدام نیز در راستای 
اسالم  در  اعدام  ابقاء  به  نظر  شده.  اجرا  عدالت 
از  بخشی  به  مخالفان  اما  بوده  سنجیده  نظری 
َلُه 

َ
َمِن اعَتدی َبعَد ذِلَک ف

َ
آن توجه نکرده اند. ... ف

َعذاٌب أَِلیم )سوره بقره آیه ۱7۸(.

علی قائم دوست
6 دقیقه 98 هوافضا
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اجرای  و  تعیین  در  انسانی  کرامت  مفهوم  تردید  بی 
مورد  بنیادین  مساله ای  عنوان  به  همواره  مجازات ها 
حقوق  و  شناسی  جرم  حقوق،  فلسفه  متفکران  توجه 
درباره  مختلف  کیفری  های  نظام  است.  بوده  جزاء 
اصل واکنش اجتماعی درباره بزهکار دیدگاه یکسانی 
مجرمین  مجازات  چگونگی  پیرامون  ولی   ، دارند 

اختالف نظرهای اساسی وجود دارد.
پس از صدور اعالمیه حقوق بشر در نیمه قرن گذشته، 
اظهار نظرها و انتقادات پیرامون انواع کیفرهای دینی 
متفکرین  برخی  جریان،  این  مقابل  در  یافت.  فزونی 
مسلمان با نقد این موضع در پی توضیح لزوم اجرای 
این احکام برآمدند؛ وجه اشتراک همه ی این نقدها در 

بنیادین ترین الیه، منشاء حقوق انسانی بود. 
در اکثر اسناد حقوق بشری به اصطالح کرامت 
اشاره   )human dignity( انسانی  منزلت  یا 
شده است. از آنجا که گزاره های مبنایی ای که 
حقوقدان به آنها معتقد است در کالم حقوقی 
ما  می تواند  آنها  بررسی  می شوند،  اشراب 
سازد.  رهنمون  اندیشه  یک  بنیان های  به  را 
اندیشه  یک  زیرساخت های  انسانی  علوم  در 
جهان،  به  اندیشمند  فلسفی  نگرش های  را 

انسان و معرفت تشکیل می دهد.
اعالمیه،  این  نویسندگان  نظر  مد  انساِن 
آِن  از  موجودیتی  دارای  و  مستقل  موجودی 
وابسته  قدرتی  هیچ  به  که  شده  تلقی  خود 
نبوده و از هیچ مافوقی استمداد نمی جوید. 

آنها با تاکید بر آزادی، امنیت و رفاه به عنوان باالترین 
آمال بشری و عدم تمایز انسان ها از حیث دین، بر جدا 
انگاری دنیا و آخرت تاکید می کنند. دیگر پیش فرض 
معرفت شناختی بزرگ این بیانیه، اعتماد به توانمندی 
عقل انسان در درک مبنای حقوق و کشف پیامدهای 
بنیادی  حقوق  مورد  در  می تواند  که  عقلی  است.  آن 
دارد  او  ذات  دقیق  شناخت  با  وثیقی  ارتباط  که  بشر 
قاطعانه داوری کند و با صدور احکامی سعادت انسان 

را بیمه کند.
تکیه گاه اصلی این دیدگاه این است که انسان، به این 
خاطر که انسان است شرافتی مخصوص به خود دارد؛ 
که البته تا این جای کار مورد قبول هر شخص منصفی 
ست. مسئله جایی بروز می کند که این اعالمیه منشاء 
از  ولی  می کند  مرتبط  انسانی  کرامت  به  را  حقوق 
اینکه  کما  می ماند؛  باز  کرامت  این  منشاء  توضیح 
و  انسان  از  روشنی  تعریف  اعالمیه  این  هیچ جای  در 

کرامت انسانی به چشم نمی خورد.
و  فطرت  مسئله  طرح  با  قرآن  نگاه،  این  مقابل  در 
اقتضائاتی برمی شمرد  انسان یک سلسله  برای  کمال 
عنوان  به  ست.  انسانی  حقوق  آنها  شدن  برآورده  که 

آفریده  آگاهی  کسب  و  یادگیری  مستعّد  انسان  مثال 
شده پس حق دارد آموزش ببینید. اگر دیدگاه حقوق 
بشری نگاهش به حقوق طبیعی و کرامت ذاتی چنین 
برداشتی باشد با اسالم تناقضی ندارد، هر چند اسالم 
وحی را به عنوان اصیل ترین ابزار کشف ظرفیت ها و 
خواسته های وجودی انسان به رسمیت می شناسد و 

عقل را در راستای فهم این ابزار ها به کار می بندد.
صرفًا  مفاسِد  و  مصالح  شناخت  راستای  در  بشر  عقل 
مقطع  از  فراتر  انسان  حیات  ولی  کاراست،  دنیوی 
حیات  بین  پیوستگی ای  و  است  مادی  زندگی  خاص 

دنیوی و اخروی مشاهده می شود.
حقوق،  جمله  من  چیز  همه  محور  الهی،  فرهنگ  در 
به  که  حدیثی  در  سجاد)ع(  حضرت  از  است.  الله 
ِلله  اعلم  شده است:  نقل  است،  مشهور  حقوق  رساله 
علیک حقوقًا محیطه بک...، و اکبر حقوق الله علیک 
ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی. در ادامه می فرمایند: 

یعنی  الحقوق.  سایر  تتفرع  منه  و  الحقوق  اصل  هو  و 
سبحان،  خدای  است.  حق الله  حقوق،  منشا  و  اصل 
خالق ماست و اساسی تریِن حقوق، یعنی حق حیات 
از او ناشی می شود و این اعطای حق دائمی نیست، 

بلکه منوط به رعایت حدود الهی است.
در اندیشه غیرالهی، مجازات واکنش جامعه به جریحه 
دار کردن وجدان عمومی در اثر ارتکاب جرم است. به 
طور کلی در حقوق کالسیک دو مکتب کیفری در مورد 
که  اول  مکتب  کرده اند.  قلم فرسایی  مجازات  فلسفه 
پشتیبان "تئوری سزا دهی" بود، در واکنش به شدید 
های  سال  در  جرم  جزاِء  و  جرم  تناسب  عدم  و  بودن 
پایانی قرون وسطی شکل گرفت. این نگاه مسئله اش 
همسنگ سازی جرم و کیفر بود و عدالت را در تناسب 
این  سردمدار  عنوان  به  کانت  می جست.  دو  این 
مکتب، مجازات را از این جهت الزم می شمرد که مجرم 
مستحق آن است و عدالت و اخالق ایجاب می کند که 
قرار  فایده"  اصالت  "تئوری  مقابل  در  ببیند.  کیفر  او 
داشت که مجازاتی را عادالنه و صحیح می دانست که 
نفع جامعه را دربرداشته باشد و آثار مفیدی بر اجتماع 
بگذارد. ویژگی این تئوری این است که نفِع در آینده 

را هدف گذاری کرده است، بر خالف تئوری پیشین که 
محوریت اش با جبران گذشته است.

در میان مجازات های بدنی وارد شده در اسالم، فلسفه 
از  است.  این دو  میان  چیزی  عضو  یا  نفس  قصاص 
شده  دانسته  محفوظ  ولی دم  برای  انتقاِم  حق  طرفی 
انتفاع  و  جرم  از  پیش گیری  جنبه  بر  دیگر  طرف  از  و 
و  جرم  عینی  تناسب  این  می شود.  توجه  اجتماعی 
باقی  سوالی  محل  انسانی  کرامت  خصوص  در  جزاء، 

نمی گذارد. 
متفاوت  فلسفه مجازات کمی  مورد حدود شرعی،  در 
انواع  قطِع ید  و  اعدام  رجم،  تازیانه،  می رسد.  به نظر 
از  مراتبی  حاوی  وضوح  به  که  حدی اند  مجازات های 

خشونت اند.
که  مجرمانه ای  عناوین  برخی  دسته بندی،  یک  در 
ردیف  در  می توان  را  اند  شرعی  حد  دربردارنده ی 
دیگر  برخی  جنسی.  جرایم  همچون  آورد،  حق الله 
شامل  هم  را  حق الناس  جنبه،  این  بر  عالوه 
امنیت  تهدید  و  محاربه  مانند  می شوند؛ 
جرم  احراز  شرایط  اول،  دسته  در  عمومی. 
شخص  خود  اقرار  یا  و  اربعه  شهود  شهادت 
است. در این خصوص با توجه به منع تعقیب 
مجرم در مورد جرایمی که مربوط به حق الله 
هستند، ناروا بودن تجسس در مکتب اسالم، 
و  توبه  ابراز  صورت  در  حدود  برخی  سقوط 
گناهان  این  ذات  به  توجه  با  دیگر  طرف  از 
شهود  شهادت  بودن  محال  به  نزدیک  و 
دسته  این  اثبات  اصلی  راه  به نظر  چندگانه، 
از جرایم اقرار آزادانه شخص است. در اسالم 
این دسته از حدود عامل طهارت از گناه و در 
امان ماندن از عقاب شدیدتر اخروی پنداشته 
می شود. با این منطق نه تنها این دسته از مجازات ها 
التیام دهنده روح خدشه  بلکه  منافی کرامت نیست، 
دیده از گناه و احیاگر کرامت انسانی ناشی از بندگی 
اکرم  پیامبر  زمامداری  دوران  از  کرارًا  است.  خداوند 
برای  خود  مجرمین  که  شده  روایت  امیرالمومنین  و 
کردن  جاری  درخواست  ایشان  از  نفس شان  پاکی 
حکم الهی می کردند. اجرای مجازات های شدیدی که 
پیشین  محاسن  بر  عالوه  می گیرند،  صورت  ندرت  به 
باعث می شود هرگز عظمت گناه در نگاه مردم شکسته 
شارع  اهداف  بارزترین  از  مسئله  این  خود  که  نشود، 

مقدس از اجرای این احکام است.
و  روحی  تشفی  مسئله  ظاهرا  ولی  محارب  مورد  در 
سوره   33 آیه  در  نیست.  کار  در  عقاب  از  بدل  کیفر 
مائده، خدای سبحان پس از دستور به برخورد قاطع 
در  آن ها  خواری  مایه  را  مجازات  این  محاربان،  با 
آخرت  در  عظیم تری  عذاب  وعده  و  برمی شمرد  دنیا 
می دهد، گویی شخصی که به جنگ مسلحانه با نبی 
اصل  از  قدری  به  گماشته،  همت  زمین  در  فساد  و 

انسانی خود دور شده که دیگر مطلقا کرامتی ندارد.
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مهدی دیزانی
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نرشیه فرهنگی - اجتامعی هيأت الزهرا )س( |  شامره چهل و هفتم | هفته چهارم مهر ماه ۹۹ یادداشتیادداشت

اعدام بکنید! اعدام نکنید! هر دوی این جمالت تنها از 
دو کلمه تشکیل شده اند که وجه تمایز آن ها در یک "ن" 
خالصه شده است. اما هر یک اگر معنا و حقیقت یابند 

به مرگ یا حیات یک انسان منجر خواهند شد.
برای  بستری  مجازی  فضای  گذشت،  که  تابستانی  در 
اعدام  در مذمت  مرثیه  ها  بود.  این جمالت  خودنمایی 
دست به دست شدند. متقابال نیز عده ای با استناد به 
آیات قرآن کریم، قانون و حکم عقلی اعدام را کیفر مسلم 

جنایت آن افراد خواندند.
حربه  این  با  و  می کرد  درگیر  را  فرد  احساسات  اولی 
مهر  نیز  دومی  می داشت.  باز  کردن  فکر  را  عقل اش 

سکوت بر دهان پرسشگران می زد.
هیچ  سوال  یک  مجازی  دعواهای  همه ی  میان  در  اما 
این  در  »عدالت  نکرد:  پیدا  شدن  مطرح  مجال  وقت 

میان چیست؟!«
تناسب  مجازات  و  جرم  میان  که  بگیریم  فرض  بیایید 
باید  قطعا  فرد  این  جرم  مجازات  یعنی  دارد.  وجود 
قصاص باشد و در این هیچ جای بحثی وجود ندارد. اما 
اگر به یک الیه قبل از وقوع جرم برگردیم و جرم را معلوِل 
بحث،  از  را  همدیگر  هم  باز  ببینیم؛  دیگر  علت های 

پیرامون موضوع منع می کنیم؟
نگاه تک ُبعدی به جرم و جنایت زمانی که جرمی رخ 
می دهد، شاید امکان اصالح و پیشگیری را از ما بگیرد.

من کامال حق مجازات را به رسمیت می شناسم اما اگر 
بدانید،  می خواهید  آرمانی  جامعه ی  یک  از  را  تصورم 

با  مجازات  از  من  برای  جرم  از  پیشگیری  بگویم  باید 
اهمیت تر است. که البته این گزاره مورد تایید هرعقل 
سلیمی است. از نظر جامعه شناسان همه ی افراد یک 
جامعه مجرم بالفعل هستند و تنها تفاوتی که بین مجرم 
و یک انسان عادی وجود دارد آن است که مجرم مرتکب 
جرم شده وعوامل اجتماعی و فردی، او را از وقوع جرم 

با این وجود، رفتارها در نظام حاکم  منع نکرده است. 
اراده ای برای  بر جامعه، این ظن را تقویت می کند که 
اراده  این  از وقوع جرم وجود ندارد. اگر هم  جلوگیری 
وجود داشته باشد تنها در آخرین الیه و هنگام مجازات 
خود را نشان می دهد. بدین صورت که فرد به علت ترس 

از مجازات، مرتکب جرم نمی شود.
حال اگر بخواهیم به بسترهای زمینه ساز برای وقوع جرم 
اشاره کنیم این موارد بسیار بااهمیت  هستند: کاهش 
کارآمدی نهاد اجتماعی خانواده )که نتیجۀ رشد سریع 
صنعت است(، شهرنشینی و مهاجرت به سمت شهرها، 
کاهش تقید به ارزش های مذهبی، تفاوت های فرهنگی 
که ناشی از مهاجرت هستند و به صورت ویژه خود را در 
مناطق زاغه نشین نشان می دهند، توزیع نابرابر ثروت و 

قدرت در جامعه، عدم کنترل اجتماعی و...
عادالنه ترین  می تواند  قصاص  هم  هنوز  وجود،  این  با 
راه مجازات برخی از جرم ها محسوب  شود؟ مطلبی که 
در باال به آن اشاره کردیم تنها به علت اجتماعی وقوع 
جرم اشاره می کند. درحالی که بحث بسیار عمیق تر و 

گسترده تر از این حرف هاست.
میان  جدی  بحث های  نیز  مجازات  درنوع  حتی 
مثال  است.  اجتماعی  و  دینی  امور  در  صاحب نظران 
عده ای معتقداند برداشت عموم مردم در مجازات نیز، 
-فارغ از نوع جرم- در تعیین مجازات اهمیت دارد. برای 
مثال در این شرایط اگر جامعه حکم قصاص را نپسندد 
در  موضوع،  این  اگر  حتی  بشود  انجام  نباید  کار  این 

به  تنها  که  نفس  قتل  مانند  حکمی 
است؛  وابسته  مقتول  ولی  تصمیم 

باشد.
اما به مجازات بازگردیم. در ایران اعدام 
جرم  نوع   ۴ وقوع  احراز  صورت  در 

انجام می شود:
1.قتل نفس

 2.محاربه و فساد در روی زمین
 3.ارتداد

۴.مبارزه با نظام اسالمی
عالوه بر این ۴ مورد احکام دیگری نیز 
شمرده  نیز  مورد   2۵ )تا  دارند  وجود 
آن ها  مجازات  برای  که  است.(  شده 
حکم اعدام بریده می شود. این جرم ها 
عبارت اند از ادعای نبوت، سّب رسول 
به  زنای  سحر،  معصومان)ع(،  و  خدا 
محصنه،  زنای  محارم،  با  زنای  عنف، 
لواط و تکرار برخی از جرم ها؛ از جمله 

مساحقه، شرب خمر و سرقت.
باال قابل  آن چیز که در توضیح موارد 
قتل عمد  به  راجع  تنها  و  است  تامل 
عفو  و  بخشش  بحث  می شود،  دیده 
است. چرا که در مورد اول حق اعدام 
داده  قرار  مقتول  اولیای  برای  تنها 
شده است و آن ها می توانند راجع به 

این موضوع تصمیم بگیرند. 

بسیاری  آن  اساس  بر  که  دارد  وجود  بسیاری  دالیل 
معتقند نباید حکم اعدام به عنوان مجازات مطرح شود. 
مثال عده ای معتقداند اعدام مانع اصالح فرد می شود 
از  اعدام  گاه،  که  کنیم  توجه  موضوع  این  به  باید  اما 
زندگی سایر انسان های دیگر حراست می کند. چرا که 
آنقدر جان آدمی اهمیت و شرافت دارد که کشتن یک 
کسی  پس  است.  دیگر  فرد  هزاران  کشتن  معادل  فرد 
است  آن  مانند  می شود،  مرتکب  ناحق  به  را  قتلی  که 
که هزاران نفر را کشته است. پس طبیعی است جامعه 
کند.  مجازات  را  فرد  آن  و  کند  محافظت  خود  حق  از 
یک  ناخودآگاه  موضوع  این  در  سختگیری  همچنین 
عامل بازدارنده خواهد بود. در سایر جرم ها نیز که مجرم 
محکوم به اعدام است، جرم دامنۀ وسیع تری از جامعه 
را در بر می گیرید و امنیت  جانی و روانی افراد جامعه را 

به خطر می اندازد.
با همه ی این اوصاف، طبیعی است که اگر جرمی رخ 
گردد.  مجازات  جرم،  با  متناسب  باید  مجرم  می دهد، 
اما بازهم با همۀ این استدالل ها باید برگردیم و به علت 
وقوع جرم ها بنگریم. بدین صورت شاید بتوانیم از وقوع 
شاید  آن  از  پس  و  کنیم  جلوگیری  جرم ها  از  بسیاری 

عادالنه تر فرد مجرم را مورد قضاوت قرار دهیم. 
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جامعــــه به عالوۀ 

آن  اساس  بر  که  دارد  وجود  بسیاری  دالیل 
عنوان  به  اعدام  حکم  نباید  معتقند  بسیاری 
معتقداند  عده ای  مثال  شود.  ح  مطر مجازات 
به  باید  اما  می شود  فرد  اصالح  مانع  اعدام 
از  اعدام  گاه،  که  کنیم  توجه  موضوع  این 
زندگی انسان های دیگر حراست می کند. چرا 
دارد  شرافت  و  اهمیت  آدمی  جان  آنقدر  که 
فرد  هزاران  کشتن  معادل  فرد  یک  کشتن  که 

دیگر است.

فاطمه سادات رضوی
۷ دقیقه 9۷ هوافضا

نگاهی به تاثیر جامعه بر زمینه های جرم و تعیین مجازات

برای مشاهده متن کامل
این یادداشت کلیک کنید 

https://vrgl.ir/CdM9y
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قصــــــــاص در محکمه
یادداشت های بخش ستون به اختیار صرفاً به جهت بازتاب نظر مخاطبین عزیز حیات بوده و انتشار آن ها به معنی تایید محتوای آنان از جانب نشریه نیست.
سرویس »ستون به اختیار« حیات، به منزله یک »تریبون آزاد« است؛ از افراد می خواهیم تا نظر خودشان را جع به موضوع را اعالم کنند و به بیان استدالل ها و مالحظات 

خود بپردازند.«
موضوع شماره ۴7 حیات را »قصاص« انتخاب کردیم؛ موضوعی که این روزها درگوشه و کنار از آن می شنویم. شما را دعوت کردیم تا نظرتان را درباره قصاص بگویید. خانم 

جعفری و آقای واعظی و آقای صالحی دعوت ما را اجابت کردند که در ادامه نظرشان را می خوانیم. )متن آقای صالحی در کانال منتشر خواهد شد.(

ستون به اختیارستون به اختیار

داستان قصاص در تاریخ بیش از ۴۰ ساله جمهوری اسالمی همواره از آن مسائلی 
از  و خالصه  بوده  اتهام زنی، غیرت مذهبی  که محل دعواهای سیاسی،  است  بوده 
با  تا  هستند  آماده  دعوا  طرفین  جرقه،  یک  با  همواره  که  است  جنگی  میدان های 
تمام قوا به میدان بیایند و همیشه انبارهایشان برای بمباران یکدیگر از انواع و اقسام 
عمومی  فضای  در  تا  است  شده  باعث  معمواًل  موضوع  همین   .)!( است  پر  مهمات 
هیچ گاه بحث درستی به دوراز غرض ورزی های سیاسی و تعصبات فکری بر سر این 

موضوع شکل نگیرد.
موضوع قصاص به طورکلی و اعدام به طور خاص، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از 
امریکای شمالی( در طول چند دهه اخیر  و  اروپای غربی  )به ویژه  کشورهای جهان 
همواره محل بحث و مجادله بوده است، چراکه بسیاری از جنبش های نوظهور با این 
موضوع به مخالفت برخاسته اند و از طرفی هم قوانین به صورت سنتی و دینی اعدام 
و قصاص را به عنوان حافظ امنیت عمومی جامعه و همچنین حقی برای »ولی دم« 

می شمارند.
پس با توجه به این موضوع، می توان این بحث را از دو منظر مورد کاوش قرار داد. یکی 
از منظر فلسفی و اخالقی که اساسًا اعدام و قصاص امری اخالقی و قانونی می تواند 
و  اعدام  آیا  پرداخت:  سؤال  این  بررسی  به  می توان  دیگر  منظر  از  و  خیر،  یا  و  باشد 
به  یا منجر  و  امنیت عمومی در جامعه خواهند شد  به بهبود وضعیت  قصاص منجر 

تشدید جرائم می شوند؟
باید در مباحث مربوط به فلسفه حقوق و اخالق به دنبال  مورد اول بحثی است که 
پاسخ آن بود و نمی توان به راحتی پاسخی برای آن یافت. به خصوص که طرفین دعوا 
از بنیان های مختلف دینی و فلسفی برای توجیه نظر خود بهره مندند؛ یعنی شما از 
طرفی با گزاره های دینی بسیار صریح و تاریخ مطول فلسفه حقوق و اخالق در طول 
و  حقوق  فلسفه  در  جدیدتری  نظریات  با  دیگر  طرف  از  و  هستید  روبه رو  بشر  تاریخ 
اخالق طرفید که با ادله ای که لزومًا سست نیستند و حتی بعضًا پایه های دینی هم 
این  این موضوع در  به  فلذا بحث راجع  پرداخته اند.  این موارد  با  به مخالفت  دارند، 

مجال نمی گنجد.
مورد دوم را ولی می توان به کارهایی آماری و تجربی سپرد که پاسخی »اقتضائی« به 
با یکسری مشخصه ها و   A این معنی که ممکن است در جامعه  به  موضوع بدهند. 
ویژگی های بومی، اعدام و قصاص منجر به کاهش عمومی جرائم خشن و ارتکاب قتل 
و جرح شود و در جامعه B همان قوانین منجر به گسترش جرائم خشن گردند. این 
موضوع فقط به مباحث حقوقی مربوط نمی شود و بلکه حتی در سیاست گذاری های 
برنامه اقتصادی  اقتصادی، سیاسی هم بسیار مشهود است. همان طور که اگر یک 
در کشور سوئد منجر به رشد اقتصادی می گردد، نمی توانیم موفقیت آن را در صورت 
اجرای همان برنامه در ایران تضمین کنیم؛ اگر حکم اعدام هم در کشورهای اروپای 
باشد،  جنایت  و  جرم  آمار  کاهش  از  حاکی  آماری  شواهد  و  است  شده  لغو  غربی 
نمی توانیم این حکم را به ایران تعمیم دهیم و بگوییم که در ایران هم این کار منجر به 
کاهش عمومی جرائم خواهد شد و چه بسا اثر معکوسی هم داشته باشد. فلذا پیش 
از حکم دادن به خوبی یا بدی حکم قصاص نیاز به مطالعات جامعه شناختی و آماری 

بسیار گسترده ای وجود دارد.
نکته آخر هم اینکه با توجه به ابعاد پیچیده موضوع و همچنین مباحث مطرح شده 
نه هر  و  را یک متعصب کور  اعدامی  این راحتی ها هر موافق  به  نه می توان  باال،  در 
مخالف اعدامی را یک کافر حربی نامید و شرط اول امکان پذیری گفت وگو در چنین 
مسائلی سرمشق قرار دادن تساهل و تسامح است که بدون رعایت این موارد امکان 
امروز  نابسامان  وضعیت  به  و  می شود  گرفته  جامعه  از  سالم  گفت وگوی  شکل گیری 

کشورمان بیشتر دامن  زده می شود.

اگر بخواهیم ادای روشنفکری و اخالق مداری دربیاوریم و بگوییم 
ُکشتن بد است، انتقام گرفتن بد است و ازاین دست صحبت ها، 
با کلی دست و سوت  کار عجیب و غریبی نکرده ایم و احتمااًل 
هم مواجه خواهیم شد؛ اما آیا نگاه ما همه جانبه و منصفانه نیز 
خواهد بود؟! اگر منصف باشیم باید به این سؤاالت هم فکر کنیم: 
آیا همه ی انواع کشتن بد است؟ مثاًل آیا در جنگ با دشمن هم 
می توان  آیا  کرد؟  حکم  مهاجم  کشتن  بودن  زشت  به  می توان 
با استناد به حق حیات، با هر نوع سلب حیاتی مخالفت کرد؟ 
انتقام گرفتن از کسی که به یک یا چند نفر ظلم کرده چطور؟ آیا 

این هم غیراخالقی و بد است؟
حق  گرفتن  جهت  از  اعدام،  مورد  در  مناقشه  محل  مهم ترین 
به  پا  هنوز  وقتی  حتی  انسان  برای  که  اسالمی  است.  حیات 
با  را  جنین  سقط  و  است  قائل  حیات  حق  نگذاشته  دنیا  این 
یک  کشتن  مجوز  چطور  کرده؛  مواجه  جدی  محدودیت های 
انسان بالغ را صادر کرده است؟! مگر حدیثی از امام علی )ع( 
نقل نشده که لذتی که در بخشش است در انتقام نیست؟ پس 
کرده  معرفی  حیات  از  گونه ای  را  قصاص  قرآن  در  خداوند  چرا 

است؟
اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم؛ انتقام گرفتن در مقوله ی اعدام 
خیلی هم چیز بدی نیست و حتی می شود گفت این حکم برای 
آن است که ولی دم دست به قتل کسی که فکر می کند قاتل 
است نزند. درواقع تشخیص وقوع جرم و صدور حکم اعدام به 
دست قاضی سپرده شده است تا از ترویج حس انتقام جویی در 
جامعه جلوگیری و امنیت آن حفظ شود. چراکه اگر با وقوع هر 
قتل، تجاوز یا فساد فی االرضی، کسی که مورد ظلم واقع شده 
از روی عواطفی چون خشم، بخواهد حقش را بگیرد با خطای 
بسیار بیشتری نسبت به قاضی مواجه است. از طرف دیگر حتی 
اگر این نوع مواجه با جرم را صرفًا ارضاکننده ی حس انتقام در 
انتقام  بپوشیم؛  چشم  آن  بازدارندگی  جنبه ی  از  و  بگیریم  نظر 

مظلوم از ظالم رخ داده که فی نفسه چیز مضمومی نیست.
البته با توجه به آموزه های اسالمی، همواره قاضی موظف است 
قلب ها  نماید چراکه هدایت  به بخشش دعوت  را  دم  اولیای  تا 
دست خداست و شاید با گذشتن صاحب حقی از حقش، قلب 

یک مجرم نیز متحول شده و مسیر زندگی اش تغییر کند.

امیرمحمد واعظی
3 دقیقه منصوره جعفری98  سیاست گذاری علم و فناوری

2 دقیقه فارغ التحصیل فیزیک
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قصاص؛ ارضا کننده حس انتقام قصاص؛ ارضا کننده حس انتقام 
یا تامین کننده امنیت اجتماعییا تامین کننده امنیت اجتماعی

! زشت بد  ب  خو ؛  ص !قصا زشت بد  ب  خو ؛  ص قصا
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تفسیـــر تصویــریتفسیـــر تصویــری
9معرفی مستندمعرفی مستند

نگاهی به مستند »چشم در برابر چشم«

یکی از دردناک ترین وجنجالی ترین اتفاقات سال 93، بدون شک حادثه ی 
اسید پاشی شهر اصفهان بود. حادثه ای که واکنش های متفاوتی از سوی 
رسانه های داخلی و خارجی داشت و هرکدام از رسانه های خبری و تصویری 
سعی می کردند از این اتفاق اجتماعی بهره برداری سیاسی مدنظر خودشان 

را کنند.
اما از آنجایی که حادثه ی اسیدپاشی دقیقا با تصویب قانون حمایت از آمران 
از  بود، بسیاری  از منکر توسط مجلس همزمان شده  ناهیان  و  به معروف 
داخلی  خبرگزاری های  از  برخی  با  همسو  ماهواره  فارسی زبان  شبکه های 
سعی داشتند اسیدپاشی را کار عده ای تندرو که برای نهی  از منکر دست 
به این اقدام وحشیانه زدند، جلوه دهند و با همین بهانه به مجلس شورای 
اسالمی فشار بیاورند تا قانون حمایت از امر به معروف را تصویب نکند. این 
اتفاق مشابهی  جوسازی رسانه ای در حالی بود که سال 83 دقیقا چنین 

برای »آمنه بهرامی« افتاده بود و واکنش همین شبکه های ماهواره ای کامال 
متفاوت بود.

مستند »چشم در برابر چشم« ساخته سیدمحمدعلی صدری نیا، به شکلی 
فاز مهم  از سه  این مستند  پرداخته است.  به همین موضوع داغ  متفاوت 

تشکیل شده است.
بیننده در فاز اول به تماشای داستان زندگی و اتفاق تلخ اسیدپاشی برای 
به خاطر جواب  نام »مجید موحدی«  به  بهرامی« می نشیند. فردی  »آمنه 
بر  وحشیانه  اقدام  یک  طی  ازدواجش،  درخواست  به  آمنه  دادن  منفی 
روی صورت معشوقه اش اسید می پاشد و چشم های آمنه را از او می گیرد. 
کارگردان برای این بخش مصاحبه ی بسیار خوبی را با آمنه ترتیب داده است 
که حرف های وی بزرگترین نقطه قوت مستند محسوب می شود. در مستند 
تصاویر آرشیوی بسیاری خوبی از جلسات دادگاه حادثه ی اسیدپاشی سال 

83 آمده که مخاطب را کامال با فضای آن موقع آشنا می کند.
باالخره پس ۴ سال از طرف دادگاه با »آمنه بهرامی« تماسی گرفته شده و 
او را برای اجرای حکم قصاص فرامی خوانند. پس از این اتفاق رسانه های 
خارجی، سازمان حقوق بشر و افرادی نظیر »شیرین عبادی« به آمنه فشار 
فارسی زبان  شبکه های  بین  این  در  نکند.  اجرا  را  حکم  این  که  می آورند 
حکم  این  می کنند  سعی  رسانه ای  وسیع  پروپاگاندای  یک  با  نیز  ماهواره 

دادگاه را ضد انسانی بنامند.
پیوند  فاز دوم خود که  وارد  برابر«  اول، مستند »چشم در  فاز  اتمام  از  بعد 
فاز  این  در  می شود.  است،   93 سال  اسیدپاشی  با   83 سال  اسیدپاشی 
کارگردان ابتدا با پدر و مادر »سهیال جورکش« که یکی از قربانیان واقعه ی 
واکنش  ادامه  در  و  می کند  مصاحبه  است،  اصفهان  اسیدپاشی  تاسف بار 
به  داخلی  خبرگزاری های  از  برخی  و  ماهواره ای  فارسی زبان  شبکه های 
این اتفاق را مورد بررسی قرار می دهد. واکنشی که به خاطر تصویب قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط مجلس شورای اسالمی، 
18۰ درجه با واکنشی که همان رسانه ها در قبال واقعه ی اسیدپاشی برای 

»آمنه بهرامی« داشتند، متفاوت است.

و  بهرامی«  »آمنه  داستان  شدن  کامل  به  نوبت  مستند،  دوم  فاز  از  پس 
نتیجه گیری مستند می شود. آمنه در سال 9۰ و پس از گذشت 7 سال از 
اتفاقی که برایش افتاده بود، در »بیمارستان دادگستری« حاضر می شود تا 
حکم قصاص را اجرا کند و بر روی صورت »مجید موحدی« اسید بپاشد. اما 

در لحظه ی آخر از این تصمیم خود منصرف می شود و مجرم را می بخشد.
امروز اما »آمنه بهرامی« از این اقدام خود پشیمان است و معتقد است اگر 
آن روز حکم قصاص را اجرا می کرد، دیگر حادثه ی اسیدپاشی در اصفهان 

رخ نمی داد.
اسیدپاشی  جنبه های  از  بسیاری  توانسته  چشم«  برابر  در  »چشم  مستند 
در کشور را مورد بررسی قرار دهد و مهمتر آنکه فقط به این موضوع بسنده 
این  واقع  در  است.  داده  پیشنهاد  هم  راه حلی  آن  حل  برای  بلکه  نکرده، 
مستند تفسیری تصویری از آیه ی شریفه ی »َو َلُکْم ِفی اْلِقصاِص َحیاٌه« ارائه 

داده است.
این مستند برای کسانی که می خواهند بیشتر درباره جنبه های مختلف 

قصاص بدانند پیشنهاد خوبی  است

برای مشاهده تیزر و دانلود و تماشای این مستند بر روی آیکون رو به رو کلیک کنید

https://www.cinemamarket.ir/p/54a8
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محّرم  حال و هوای  درباره  می خواستیم   
فکر کنم  که  امروز  بشنویم!  کمی  آب ها  طرف  آن  در 
چه  خبر؟  چه  درسته؟  هست،  محرم  هشتم  روز  آن جا 

می کنید؟ امسال با کرونا چه طور کنار آمدید؟
شروع  با  دیگر،  شهرهای  چه  شیکاگو،  در  چه  این جا، 
ماه محرم، دل ها یک حال وهوای دیگری پیدا می کند 
و افراد شاید ناخواسته دنبال جایی یا برنامه ای هستند 
اباعبدالله  حضرت  عزای  اقامه ی  در  و  بروند  آن جا  که 
یک  شیکاگو  در  این جا  ما  شرکت کنند.  علیه السالم 
مرکز اسالمی داریم که خب تقریبًا مرکز اسالمی اصلی 
صورت  به  شب  سه  فکرکنم  را  برنامه ها  است،  ایرانیان 

آنالین داشتیم.
 North Western در دانشگاه  ، SMA دانشجویان گروه
شیکاگو هم یک برنامه به صورت آنالین برای 11 شهر 
داشت:  هم  خاصی  استاندارد  که  کردند  برنامه ریزی 
که  کاری  عزاداری .  و  سخنرانی  و  عاشورا  زیارت 
دوستان کردند و خیلی جای تجلیل داشت، دعوت از 
برنامه ها.  این  توی  ا ست  منحصربه فرد  سخنران های 
حاال یک جّوی هست این جا که تفاوت هایی نسبت به 

جلسات ایران دارد. بازکنم؟
 

 خیلی خوبه، چون ما این جا وقتی می گوییم 
»هیأت« یک استاندارد مشخصی به ذهنمان می آید. 

چه فرق هایی دارد آن جا؟
این ها  عمومًا  می گویم  که  دانشجویی  گروه های  اواًل 
فوق لیسانس و دکتری و فوق دکتری هستند و هم چنین 
برخوردارند،  باالیی  تحصیالت  از  چون  این ها  اساتید. 
درست  مرجع  یک  این که  بدون  را  مطلبی  هر  عمومًا 
نسبت  نقادانه  دیدگاه های  نمی پذیرند.  داشته باشد 
به هر جمله و هر عبارتی که گفته می شود وجود دارد، 
که  دوستان  برای  است  مشکلی  نسبتًا  کار  بنابراین 

ارائه ای را بخواهند آماده کنند. 

 واقعًا سخت پسندند مخاطبین شما!
بله! دیدگاه نقادی وجود دارد به ویژه در جلسات پرسش 
و پاسخ که مثال در شیکاگو داریم. مبحثی که در پرسش 
و پاسخ چکش می خورد، خیلی بهتر و آموزنده تر است 
برای آن مخاطبینی که در این مجالس شرکت می کنند.

 راجع به شعور حسینی گفتید؛ راجع به شور 

حسینی هم بگویید! مداحی ها، مراسم ها، این ها چقدر 
رونق دارد؟ چیزی که تا اینجا شنیدم، شبیه به کورس و 

کالس دانشگاه بود!
از این جا شروع کنم که در خیلی از شهر ها در کانادا و 
آمریکا مجالس برقرار هست، در اکثر مجالس هم تعداد 
شاید به ده نفر هم نرسد. اگر بخواهید جمعیت باالتر 
از دوهزارنفر داشته باشید، می شود واشنگتن، نیویورک، 
این ها  آنجلس،  لس  و  صبا(  کالیفرنیا)مرکز  و  تگزاس 
نفر  چندهزار  حد  در  که  هستند  مجالسی  تنها  تقریبًا 
به  کوچک ترند.  خب  بقیه  دارند.  ایرانی  شرکت کننده 
همین مقیاس هم در تقریبًا همه این مجالس کسی که 

تربیت شده برای مداحی باشد، تقریبًا نداریم.
نمی شود  می افتد؟  اتفاقی  چه  وضعیت  این  با  حاال 
اباعبدالله  حضرت  برای  عزاداری  و  باشد  محّرم  که 
علیه السالم نباشد و خب تعداد این مجالس ]کوچک[ 
خیلی خیلی زیاد است، تعداد مداح هم خیلی خیلی 
کم است؛ بنابراین استعدادهای نهفته شکوفا می شود. 
دوستانی که به صورت کالسیک یا حرفه ای، هیچ نوع 
آموزش رسمی ندیده اند، می آیند، تمرین می کنند، و در 

این مجالس اشعار را می خوانند.

چیزی هست از مراسمات ایران که دلتان   
برایش تنگ شده باشد؟ حال وهوای عزاداری در ایران را 

شما چه طور مقایسه می کنید با آن جا؟
زحمت  افراد  واقعًا  این جا،  مجالس  بعضی  برای  خب 
هم  خدا  و  درمی آورند  را  کیفیت  جوری  و  می کشند 
ما  آقا  می گویند:  دوستان  واقعًا  که  می کند  عنایت 
توی  که  بود  مجالسی  مثل  داشتیم  که  حال وهوایی 
ایران می رفتیم! خب آن شوری که در بعضی هیئت ها 
]هست،[ این جا هم پیش می آید، مثاًل اشک ها این جا 
هم هست، ولی خب، آن چیزی که ما واقعًا دلمان تنگ 
است، این است که؛ ما از آن فضای ساختمان عزاداری 
که بیرون می آییم، فضای ]عمومی[ جامعه را هم یک 

فضای حسینی ]و عزادار[ ببینیم.
َعَلم بر زمین نمی ماند

در بالتیمور که بودیم، در مرکز اسالمی امام مهدی)عج( 
جانبازان  از  اعظمی،  آقای  حاج  نام  به  بزرگواری  یک 
خیلی  تنه  یک  که  بودند  امریکا،  با  افغانستان  جنگ 
تا  غذاپختن  از  انجام می دادند؛  را  مسجد  کارهای  از 
تمیزکردنش، از اقامه نماز جماعت و سخنرانی تا نماز 
و همه  نماز جمعه خواندن  و خطبه  برگزارکردن  جمعه 

چی!
بودیم، آن جا هم یک مرکز اسالمی  در ونکوور هم که  
نسبتًا بزرگی بود: مرکز اسالمی الغدیر. یکی از دوستان 
ببرند،  اسمی  او  از  این که   از  دور  به  و  مخلصانه  ما 
یک سری از کارها را انجام می داد. ایشان فارغ التحصیل 
شد و برای دکترا هم از جایی پذیرش گرفت ]و رفت.[. 
خیلی جالب است به فاصله چندماه نشد از وقتی که 
دوره  که  آمد  دیگر  خدای  بنده  یک  که  رفتند،  ایشان 
بسیاربسیار  آدم  شروع کرده بود.  تازه  آن جا  را  دکتری 
خاکی. یعنی به قول معروف پرچم زمین نمی ماند. افراد 
هستند و این جایگاه ها ان شاءالله پر می شود. بنده باید 
حواسم باشد اگر نوبت من شد و قرارشد من امانت را 
نگه دارم، من در رعایت این امانت تمام تالشم را بکنم. 

همیشه پای یک »خوجه« در میان است
فقط  معمواًل  شهرها،  از  خیلی  در  اسالمی  مراکز 
از  عزیز  شیعیان  معمواًل  بلکه  نیست؛  ایرانیان  برای 
کشورهای عرب یا شیعیان پاکستانی گرداننده ی آن ها 
»خوجه ها«  اسم  به  شیعه  عزیزان  از  جمعی  هستند. 
و  بودند  اسماعیلیه  طرفدار  پیش،  چندصدسال  که 
بعد شیعه شدند. این ها حوالی هند و پاکستان زندگی 

بدون مرز با حسین)ع(بدون مرز با حسین)ع( 10

گرچه دوریم ولی مشتاقیم
دکتر سعید اشرفی نیا، ساکن شیکاگو امریکا، از محّرم و حال وهوایش می گوید. 

بگوییم شیعیان ساکن بهتر  یا  و  ایرانی ها  برای  ماجرا  اما  مهیاست؛  ائمه)علیهم السالم( همه جوره  به  ارادت  و عرض  تعظیم شعائر  برای  زمینه  ایران،  عزیزمان  در کشور  را شکر   خدا 
 کشورهای غیراسالمی فرق می کند. در مجموعه »بدون مرز با حسین )ع(« که به تازگی فعالیت خود را در هیأت الزهرا)س( دانشگاه شریف آغازکرده است، قصد داریم از طریق مصاحبه
 با فارغ التحصیالن و دانشجویان ایرانی ساکن خارج کشور، گوشه ای از حال وهوای کشورهای مختلف را به نمایش بگذاریم و ببینیم که برادران و خواهران ایمانی مان در سراسر دنیا،
 چه طور پای کار اهل بیت)علیهم السالم( می آیند؛ مثاًل برای دهه اول محرم چه برنامه هایی دارند؟ شب های قدر، شب های جمعه و... در چه عالمی سیر می کنند یا اینکه اصاًل با پیروان

.سایر مذاهب در آن کشورها چگونه ارتباط برقرار می کنند
 مهمان اول »بدون مرز با حسین)ع(« سعید اشرفی نیاست. مثل من و شما شریفی است؛ کارشناسی برق را که این جا تمام کرد، عازم ونکوور کانادا شده تا مقطع ارشد را در سایمن فریز
 بگذراند. سپس به بالتیمور امریکا رفت و دکترایش را از دانشگاه جانز هاپکینز گرفت. اضافه کنید: دو دوره فوق دکترا در مدرسه علوم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز و شرکت زیمنس
 آمریکا. هم اکنون نیز در شرکت زینمس آمریکا و در رشته تصویربرداری مولکولی، عهده دار سمت مدیر ارتباطات تحقیقات و توسعه با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پزشکی آمریکای

.شمالی و آسیاست
 گرچه دلمان می خواست راجع به اپالی و زندگی در غربت بیشتر از او بشنویم، )و راستش را بخواهید گفتیم و شنیدیم که مفّصلش باشد طلب شما( فعاًل می خواهد قدری از هیئات و

.مراکز اسالمی در امریکا و کانادا برایمان بگوید



نرشیه فرهنگی - اجتامعی هيأت الزهرا )س( |  شامره چهل و هفتم | هفته چهارم مهر ماه ۹۹ 

مستقر  و  رفتند  جهان  اقصی نقاط  به  بعد  و  می کردند 
در  موفقی  بسیار  افراد  شروع کردند.  را  زندگی  و  شدند 
اجتماع و در محیط کاری خود هستند و هرجایی که 
انصافًا  دارند.  هم  منسجمی  بسیار  جامعه ی  باشند 
باشد.  منظم تر  خیلی  ما  از  شاید  هم  شیعه بودنشان 
مسجد  ونکوور،  شهر  اسالمی  مرکز  بزرگ ترین  مثاًل 
دالر  حدود 1۵میلیون  هزینه   صرف  با  که  است  الزهرا 
حدود 1۵سال پیش ساخته شد و دست عزیزان خوجه 
است. یا مثاًل دسته ی روز عاشورا در شهرهای مختلف 
معمواًل کار این هاست: در نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، 

ونکوور، تورنتو، لس آنجلس.

 از طرف حاکمیت با این حرکت ها برخورد 
نمی شود؟

از طرف حاکمیت برخورد که نمی شود هیچ، بلکه پلیس 
هم برای حفظ امنیت می آید. اما همان طور که عرض 
کردم این جا متأسفانه هموطنان ایرانی در امور مذهبی 
را  نیستند. حاال دالیل خاص خودشان  پرچم دار  لزومًا 
هم دارند. افراد کاًل می خواهند خیلی به قول معروف 
آفتابی نشوند توی این مجالس. خب این یک واقعیت 
هست که آمریکا و کانادا نیروهای اطالعاتی در تمامی 
این مراکز دارد و از افراد و ارتباط آن ها مطلع است. حاال 
سراغ  کسی  دیگر  بنویسید،  مصاحبه  در  اگر  را  این ها 

مسجد نمی آید! }می خندد.{
واقعیت این است که ]دولت ها[ وقتی افراد سرگرم حیطه 
خودشان باشند و دیگر نخواهند جنبش راه بیندازند، 
مسلمانان  جامعه  در  ما  الحمدلله  ندارند[  ]مشکلی 
باعث  ما  برای  بخواهد  که  کسی  نداریم  اصاًل  آمریکا 
هست.  شعائر  اقامه  جهت  بیشتر  این جا  شود.  خطر 
خب بعضی ها می ترسند این جا! ولی ما می  گوییم کار 
غیرقانونی که انجام نمی دهیم، به عنوان یک شهروند، 
داریم مسائل فرهنگی خودمان را اقامه می داریم و تمام 
این ها بر طبق قانون هست و هیچ کوچک ترین ضرر یا 

مساله منفی ندارد.

کالس  از  بعد  را  بچه ها  اربعین،  نزدیکی های  پارسال   
جمع کرده بودند و از یک جای شهر به یک جای دیگر 
دسته راه انداخته بودند. این جا هم افراد با این که انقدر 
جا  کاروان  این  از  نمی خواهند  هست،  مسافت  دوری 

بمانند.

 من کنجکاو شدم بدانم واکنش مردم عادی 
هست،  آمریکایی  مردم  منظورم  عادی  مردم  چیست؟ 
وقتی شما را می بینند واکنش شان چیست؟ خاطره ای 

از آن ها در ذهنتان می آید؟ 
برنامه های  بالتیمور  امام مهدی شهر  در مرکز اسالمی 
محرم را ده شب داشتیم. یکی از عزیزان شرکت کننده، 
یک خانم امریکایی از فامیل ما بودند که به اسالم روی 
دارند  مسیحی  آمریکایی  دوست  یک  ایشان  آورده اند. 
که گاهی در جمع های ما هم می آمد. در شب حضرت 
هم  شب  آن  سخنرانی  مجلس.  در  آمد  علی اصغر 
انگلیسی بود... ده روز بعدش فهمیدیم که آن دوست 
مسیحی، داستان حضرت علی اصغر)ع( را که می شنود، 
این  کل  می گفت:  بوده.  ناراحت کننده  برایش  خیلی 
مصاف  به  گروه  دو  و  بوده  جنگ  حاال  که  کربال  قضیه 
همدیگر رفته بودند، ولی این طفل مظلوم و شش ماهه 
چرا باید در چنین وضعیتی به شهادت برسد؟ ]جالب 
اینکه[ ایشان خودش یک مشکلی داشت برای کارش 
و دنبال کار بوده مدت ها، فردا صبحش این ]حاجتش[ 

درست می شود.
ج هیأت! کمک به مخار

همه این کارها با همت خود شیعیان و هدایا 
و نذورات اداره می شود؟ 

تقریبًا همه مراکز اسالمی با هزینه های شخصی افراد، 
ممکن  وقت ها  خیلی  دلیل  همین  به  می شود؛  اداره 
خانه ای  حتی  یا  خریده باشند  که  باشد  خانه ای  است 
هم ندارند و جایی را اجاره می کنند؛ مثاًل همان مرکز 
الغدیر در ونکوور، سال ها سالن اجتماعات هتل را برای 

افطار شب های ماه رمضان می گرفتند و شب های ماه 
از  بعد  می رفتیم.  کلیسا  به  عزاداری  برای  هم  محرم 
این که چندصد دالری را جمع کردند، توانستند مکانی 

را مخصوص این برنامه ها بگیرند. 
اربعین آمد و ما جا ماندیم

راجع به اربعین، دو سوال کوتاه: یک. چقدر 
دو.  می شود؟  مخابره  آن جا  رسانه های  در  اخبارش 

شیعیان چه می کنند در این ایام؟
مخابره ای  اصاًل  ما  آن جا  نه!  که  سوال  اول  قسمت 
نمی دیدیم. اخبار را دنبال می کردم فقط یک خبر بود از 
هافینگتون پست-که حاال یک مقداری مستقل است)نه 
تقریبا  هیچ،  آمریکایی  رسانه های  در  وگرنه  خیلی!(- 

هیچی!

 یعنی سکوت بوده؟
یعنی اصاًل کسی نمی شنود راجع بهش، اصال همچین 
بیان  اصاًل  خب  رسانه ها  در  وجودندارد.  انگار  چیزی 

نمی شود.
درمورد سوال دوم، این جا خب قطعًا دل ها پر می کشد، 
هستند  باشند،  آن جا  می خواهد  دلشان  خیلی ها 
دوستانی که این توفیق را دارند، جمع می شوند دورهم 

و می روند آن همه راه تا عراق و برمی گردند.
اتفاق جالبی هم که افتاده است حاال در این سال های 
جورایی  یک  هم  این جا  راهپیمایی ها  همین  اخیر 
برای  اسالمی  تعلیمات  که  المصطفی  مدرسه  هست؛ 
بچه ها دارد، پارسال نزدیکی های اربعین، بچه ها را بعد 
یک  به  از یک جای شهر  و  بودند  از کالس جمع کرده 
جای دیگر دسته راه انداخته بودند. آن  هم خیلی جالب 
است؛ ما توی تهران از میدان امام حسین راه می افتیم 
به سمت قسمت های پایین تر شهر، این جا هم افراد با 
این که انقدر دوری مسافت هست ولی نمی خواهند از 

این کاروان جا بمانند.
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دسته عزاداری Hussain Day در نیویورک 
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ورم کرد ورم کردغم عشقت بیابون پر غم عشقت بیابون پر سرویس روایت هامون

محمدحسین قیصریه  - 9۷ کامپیوتر

2 دقیقه دفتر هیات

با خانواده هیئت می رفتم،  بودم وقتی   بچه که 
به نوکری  می دیدم عده کثیری سخت مشغول 
یکی  بگویی.  که  نوعی  هر  از  اباعبدالله اند؛ 
صوت را تنظیم می کند، برخی موکت در خیابان 
غذا  عده ای  می کنند،  پهن  تازه  مهمانان  برای 
عزاداران  به  فرم  لباس  با  عده ای  می کشند، 
هرکسی  و  خالصه  می گویند  خوشامدگویی 
مشغول است. تازه این ها عیان و آشکارهایشان 
پشت صحنه  در  قطعًا  هم  کثیری  عده  بودند؛ 
چه  که  می کردم  آرزو  همیشه  اما  بودند.  درگیر 
نوکرها  از همین  یکی  روز هم من  می شود یک 
خّدام  میان  به زور  را  خودم  هم  گاهی  باشم؟ 
را  خودم  چای ریختنی  به  بود  شده  و  می کردم 

درگیر می کردم.
گذشت و گذشت و من به دانشگاه آمدم و خیلی 
ملت را نمی شناختم. یادم نمی رود شب 28 یا 
3۰ صفر بود و من هم مثل همیشه می خواستم 
و  می رفتم  راه  مسجد  در  بی کار  کنم.  کمک 
درگیر  یکی  بودم.  کاری  برای  فرصتی  مترصد 
مسیر  کردن  مشخص  برای  زدن  چسب کاغذی 
پرسیدم: »کاری  بود.  عبور عزاداران در مراسم 

یادم  اصاًل  -که  او  و  بدم؟«.  انجام  بتونم  هست 
نمی آید که بود- من را به سمت سلف راهنمایی 
را  هیچ کسی  همه جا  و  همیشه  مثل  کرد. 
که  سال هاست  همه  با  گویا  ولی  نمی شناختم 
دست  بچه ها  از  یکی  بعدی  دفعه  هستم!  آشنا 
باهم  آورد که چند شب فاطمیه  و  را گرفت  من 

غرفه کتابی را برپا کنیم.
حک  ذهنم  روی  بر  که  روزی  پررنگ ترین  اما 
شده است، روزی بود که صبح شاید با خبر تلخ 
آسمانی شدن حاج قاسم بیدار شدم. به جرئت و 
اطمینان می گویم بدون نظر و لطف خدا محال 
و  مسجد  کل  ساعت  چندین  عرض  در  که  بود 
شود.  قاسم  حاج  عزادار  و  سیاه پوش  دانشگاه 
به  و  اما آن روز به طرز عجیبی خدا کمک کرد 
داغ  از  اندکی  تا  نشدنی ها شدنی شد  او  لطف 

دلمان کاسته شود.
این گونه بود که من با بهترین دوستان زندگی ام 
آشنا شدم. دوستان و جمعی که شاید به همین 
سادگی پیدا نشوند. جمعی که صرفًا محدود به 
از  پر  نبود. جمعی  نوکری  روز  و چند  یک شب 
صفا و صمیمیت و اخالص. و درعین حال جمعی 

را  ابعاد  همه  در  یکدیگر  رشد  دغدغه  همه  که 
دارند. چه در نوکری، چه در دین و ایمان، چه 
نگران  همه  که  جمعی  عادی.  زندگی  در  حتی 
جامعه شان هستند. جمعی که همیشه از خدا 
می خواهم لیاقت بودن در آن را هیچ وقت از من 
نگیرد. حرفم را طوالنی نمی کنم و با کالم یکی 
در  هست  چه  »هر  می رسانم:  پایان  به  علما  از 

نوکری امام حسین )ع( هست وال غیر!«
___________

از  نوشتن  برای  است  سرویس »دفتر هیأت« جایی 
اتفاقات  هیأت،  با  آشنایی  نحوه  مراسم ها،  خاطرات 
خادمی های  روایت  تاثیرگذار،  صحنه های  و  جالب 
آن  حال وهوای  از  هرچه  خالصه  و...  خالصانه 

برمی آید .
مکتوبات  کانال  روی  را  قبلی ش  صفحات  می توانید 
دفتر  بعدی  برگ  و  کنید  مطالعه   هیأت الزهرا)س( 

هیأت را شما بنویسید: 
@AzzahraaMaktubat                            

به نام خدایی که حسین )ع( را آفرید...به نام خدایی که حسین )ع( را آفرید...
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این یک روایت کوتاه است از فقط یک شب از فقط یکی از 
سخت  واقعیت  دوشهر.  بین  عمودهای  از  یکی  موکب های 
اتفاقاتی که در آن چند روز  از چنین چیزی،  است نوشتن 
را  آدم هایی  نیست.  قابل گفتن  آدم ها می افتد خیلی  برای 
می بینی که در وسط بیابان کاری را بدون حرف زدن و ادعا 
درمیاوریم  را  ادایش  خیلی  شهرها  دل  در  ما  که  می کنند 
ولی تو بگو ذره ای خودش را هم در وجودمان نداریم. یک 
به  همچنان  ایستاده  شب  دل  در  که  دیدم  را  پیرمردی  بار 
پیاده ها اب تعارف می کند، از دور و در تاریکی می دیدمش، 
کرد،  وعده  شیخ  که  بود  مغانی  پیر  همان  مرید  که  واقعا 
وسط  روضه های  از  کسی  که  این  آورد.  جایش  به  او  ولی 
نیست  این  دلیلش  نگفته  چیزی  معموال  هم  بیابان  آن 
آن  آدم های  که  است  این  دلیلش  نیست،  خبری  آن جا  که 
است.  ساکت  واقعی  عاشق  نیستند،  »گفتن«  اهل  بیابان 
بگذریم، نزدیک بعدازظهر بود که ما که از شب قبل عبرت 
گرفته بودیم که زودتر در یک موکب اتراق کنیم و صبح زودتر 
راه بیفتیم شروع کردیم به دنبال جایی برای ماندن گشتن. 
نسبتا  جایی  بود  مهم  مادرم  برای  و  رفته بودم  خانواده  با 
خلوت تر و تمیزتر جا پیدا کنیم، کمی گشتیم و موکبی در 
آن سمت خیابان پیدا کردیم. با کمی زحمت و ترس از آن 
نوع رانندگی عجیب از خیابان رد شدیم و با این قرار که اذان 
صبح بیرون موکب همدیگر را ببینیم از مادر و خواهرم جدا 
شدیم و به موکب داخل شدیم. کمی که گذشت فهمیدیم 
همین  به  یواش  یواش  هم  ایرانی  کاروان  یک  که  این  مثل 
از  بعد  خواندیم،  نماز  شد،  اذان  آمدند  می آیند.  موکب 
و  میکروفون  و  بلندگو  کردن  درست  به  کردند  شروع  نماز 
این سفر رسم است  برای مراسم گرفتن، در  اینجور وسایل 

دل  در  و  بیابان  وسط  روضه های  بگیرند،  روضه  شب ها  که 
نمی دانستم  هنوز  من  اما  نبود،  مستثنی  هم  اینجا  شب؛ 
عجیب ترین  از  یکی  شوم،  وارد  است  قرار  روضه ای  چه  به 
را  مراسم  کردند،  تست  را  بلندگو  دیده ام.  که  روضه هایی 
یواش  شد،  خاموش  چراغ ها  کردند،  شروع  یواش  یواش 
مراسم  تا  می شدند  جمع  آدم ها  هم  موکب  بیرون  از  یواش 
یکی  که  مداح  شعر  بیت  چند  خواندن  از  بعد  شود،  شروع 
از همین کاروان ایرانی ها بود شروع کرد به خواندن حدیث 
این  در  بدی،  انتخاب  راستش من در دل گفتم: چه  کسا؛ 
برای  دارد  وجود  نامه  زیارت  و  زیارت ها  همه  این  موقعیت 
آدم ها  بودند،  جمع  آن جا  عجیبی  جمعیت  اما  خواندن. 
ِء َعَلْیَها  ْهراَّ حال عجیبی داشتند. مداح گفت »َعْن فاِطَمَة الزَّ
مداح  کردن.  گریه  بلند  بلند  کرد  شروع  جمعیت  الُم«،  السَّ
اسم  با  فقط  کردم،  گریه  هم  من  کردن.  گریه  کرد  شروع 
مادر گریه می کردیم. مداح حدیث را پیش برد، پیامبر وارد 
می شد و بعد »َوِاذا ِبَوَلِدَی اْلَحَسِن َقْد َاْقَبَل « جمعیت گریه 
می کرد، حسن بن علی می گفت من بوی پیامبر را می شنوم، 
جمعیت زار می زد. مداح حدیث را پیش می برد، »َفما کاَنْت 
«، مداح »حسین«  َاْقَبَل  َقْد  اْلُحَسْیِن  ِبَوَلِدَی  َوِاذا  ِااّل ساَعًة 
نمی زد،  زار  که  مانده بود  کسی  می دانم  بعید  گفت  که  را 
مداح فقط گفت »حسین«، هیچ چیز دیگری نگفت، در و 
مادرش  به  گریه ها  شلوغی  در  حسین  می کرد،  گریه  دیوار 
الُم َعَلْیِك یا ُاّماُه«، در شلوغی گریه ها فاطمه  می گفت »السَّ
َة َعْینی َوَثَمَرَة ُفؤادی«، مادر و پسر  به حسین می گفت »یا ُقرَّ
در دل صحرا برای عاشقانشان روضه می خواندند، عاشقان 
امیرالمونین  ورود  بود،  مراسم  روضه ی  همین  می زدند.  زار 
روضه ی  بود.  مراسم  روضه ی  فاطمه  به  سالمش  و  خانه  به 

مراسم همین بود که پیامبر به حسین می گفت »یا َوَلدی َویا 
تی«. ناتوانم در توضیح آن فضا. آن شب تمام شد،  شاِفَع ُامَّ
من آن شب را هیچ وقت نفهمیدم. بعد از مراسم یک چیزی 
با  پریدم،  خواب  از  بار  یک  شب  نصفه  خوابیدم،  و  خوردم 
چشم های نیم خوابم دیدم اهالی موکب ایستاده اند به نماز. 
صبح شد، جوانان عرب به ما اجازه ندادند رخت ها را جمع 
کنیم و گفتند خودشان جمع می کنند. گنگ از موکب آمدم 
بیرون. من نمی دانم آن شب در آن چهاردیواری چه اتفاقی 
نقل  حدیث  که  زمانی  در  نفهمیدم،  هم  هیچ وقت  افتاد، 
می شود اباعبدالله باید مثال یک نوجوان باشد که با لباسی 
عربی و با حالی خوش وارد خانه می شود و به مادرش سالم 
می کند، که هنوز اتفاقی نیفتاده، که اصال اتفاقی در حدیث 
وسط  در  شب  آن  چرا  نمی دانم  هنوز  من  نمی شود،  نقل 
بیابان مداح گفت »حسین« و همه زار می زدند، چه اتفاقی 
افتاد در آن موکب، چه اتفاقی می افتد در روضه های در دل 

شب موکب های عراقی من نمی دانم.
-----------------------------

که  روضه هایی  تا  تالشیم  در  حیات  »هامون«  سرویس  در 
زندگی کرده ایم را بازگو کنیم. این جا محلی برای روایت های 

ما از خودمان و هیات است.
هامون بعدی را شما روایت کنید: 

@AzzahraaMaktubat

رذه اهی خاک اهمون رگ بیابد بوی او

ره یکی عنقا شود ات ربگشاید بال اه
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در این شماره برای پاسخ به چنیندر این شماره برای پاسخ به چنین
پرسش هایی در تالشیم:پرسش هایی در تالشیم:

تاثیر اعدام و آثار در قصاص در جامعه شامل چه مواردی است؟
جایگاه بخشش در اسالم کجاست؟
معنای حیات در قصاص چیست؟

قصاص ارضا کننده حس انتقام است یا تامین کننده امنیت اجتماعی؟! 
جرم و قصاص چه تناسبی باید با هم داشته باشند؟
اعدام در کشورهای مختلف چگونه انجام می شود؟

برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع پرونده ویژه این شماره منابع زیر را پیشنهاد می کنیم 
)با کلیک بر روی تصاویر می توانید به محتوا دسترسی پیدا کنید(

کیفری  حقوق  در  آقابابایی  حسین  نوشته  کیفری«  حقوق  در  امنیت  »قلمرو  کتاب 
درصدد است با تبیین ماهیت امنیت، رابطه آن با عناصری نظیر عدالت و حریم خصوصی به 
حوزه های کارکردی امنیت و سازوکار حقوق کیفری در تضمین امنیت در حوزه های فردی، 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... بپردازد.
کتاب »حقوق کیفری در قرآن« نوشته سعید داودی به دنبال تبیین صحیح حقوق کیفری 

قرآن در بخش جرم انگاری ها و مجازات ها و پاسخ روشن به شبهات در این باره است.
کتاب »در بند اعدام« نوشته آنتونی ری هینتون و الراالو هاردین است که با ترجمه مریم 
رئیسی منتشر شده است. این کتاب روایت زندگی مردی است که بهترین سال های عمرش 

را در انتظار اعدام گذراند.
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