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علیرضا شفیعیعمر دانشجو تجدید چاپ نمی شود!

-آه استاد! چه تصادفی. عمیقا خرسند شدم. 
-می بخشید اما فامیل شما را فراموش کردم...آقای... 

-شریفی هستم.
-آه... بله. من هم از دیدن شما خوشحالم... چند لحظه پیش خود را 

رساندم. 
-لطف دارید. اگر اجازه دهید چند دقیقه صحبت کنم و مجلس را تمام 

کنیم. 
-بله بفرمایید. 

ــم  ــش ه ــالن همای ــه های س ــر در گوش ــول پیک ــای غ ــی هواکش ه حت
ــان  ــام میهمان ــد. تم ــان بیندازن ــه جری ــرده را ب ــوای دم ک ــد ه نمی توانن
ــان مراســم  ــا پای ــد ت ــاد می زننــد و منتظرن ــه دســت، خــود را ب بروشــور ب
فــرا برســد. چنــد دانشــجو نیــز در کنــار درهــای خــروج مشــغول 
ــه  ــریفی ب ــر ش ــد. دکت ــگاه می کنن ــاعت ن ــه س ــدام ب ــد و م صحبت ان
ــی  ــس عمیق ــث، نف ــه مک ــد لحظ ــس از چن ــی رود، پ ــن م ــاالی س ب
می کشــد و پشــت تریبــون صدایــش را صــاف می کنــد. شــروع می کنــد: 
ــر  ــد. در آخ ــور دارن ــان حض ــم چن ــه ه ــی ک ــی عزیزان ــون از تمام »ممن
ــت  ــع زحم ــد رف ــم و بع ــرض کن ــه را ع ــد نکت ــم چن ــی دان ــروری م ض
ــم  ــه ه ــدم ک ــدی را دی ــم جدی ــرکار خان ــش س ــه پی ــد لحظ ــم. چن کن
ــدن ایشــان  ــا دی ــد )تشــویق حضــار( ب ــده نشســته ان ــروی بن ــون روب اکن
ــا  ــتم... ب ــال ها بازگش ــرات آن س ــش و خاط ــال پی ــت س ــدود بیس ــه ح ب
آنکــه ممکــن اســت تعبیــر شــما از خاطــرات کامــا مثبــت باشــد، هیــچ 
جــای مــرور آن هــا را در ایــن مراســم کــه جهــت تکریــم اســاتید برقــرار 
اســت نمی بینــم و هیــچ اصــراری بــر یــادآوردن آن زمــان نــدارم- لکــن 
ــن  ــم چنی ــود... و ه ــم نش ــم فراه ــی برای ــن فرصت ــر چنی ــم دیگ می ترس
ــود...  ــوش ش ــد فرام ــه نبای ــود، آنچ ــوش ش ــه  فرام ــت ک ــم آن اس بی
برجســتگی علمــی اســتاد عزیــز بــر هیــچ کــس پوشــیده نبــوده و نیســت... 
ــته اند،  ــه نوش ــی ک ــد... کتاب های ــد ش ــاد خواه ــز از آن ی ــال ها نی ــا س ت
ــا آن را  ــما باره ــن و ش ــدان م ــوند و فرزن ــاپ می ش ــد چ ــا تجدی باره
ــد، در  ــی مشــغول بودن ــور اجرای ــه ام ــی ســال هایی کــه ب ــد. حت می خوانن
ــزی در اینجــا  ــال چی ــن ح ــا ای ــته اند. ب ــود دوران درخشــانی داش ــوع خ ن
ــی از آن  ــم کس ــه در تعجب ــزی ک ــد. چی ــر می رس ــه نظ ــه ب غیرمنصفان
دم نمی زنــد، حــال آنکــه رســالت حقــوق دان بیــش از این هاســت... 
ــه  ــن آن چ ــا م ــر، ام ــا خی ــد ی ــاد می آوری ــه ی ــم ب ــتاد! نمی دان ــاب اس جن
ــردم  ــعی ک ــه س ــم. هرچ ــو میکن ــود را بازگ ــاپ نمی ش ــد چ ــر تجدی دیگ
ــد...  ــه نش ــد ک ــم نش ــان کن ــان پنه ــه نیکی هایت ــما را در لفاف ــان ش نقص
ــد. ســال های تحصیــل  ــز ایــن گونه ان یحتمــل هــم دوره ای هــای مــن نی
ــش  ــه اثرات ــود ک ــر ب ــاری همه گی ــا ســخت ترین دوران بیم ــته ب ــا آغش م
هــم چنــان باقــی اســت و کــم و بیــش از آن شــنیده اید. بســیاری مــرگ 
ــان  ــر روحش ــا ب ــواری داغ ه ــل دش ــد و تحم ــاهد بودن ــان را ش عزیزان ش
ســنگینی می کــرد. دشــواری آمــد و شــد نیــز بــه جــای خــود. در 
ــا  ــا م ــرده، ب ــائل روزگار را درک ک ــاتید مس ــیاری اس ــرودار، بس ــن گی ای
همدلــی کردنــد و در ایجــاد ســهولت تحصیــل دروس دریــغ نکردنــد؛ امــا 
نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاد کــه تعــدادی اســاتید - کــه کــم هــم نبودنــد 
- اینگونــه گمــان کردنــد کــه مالــک وقــت و زمــان دانشــجویان هســتند 

ــوارتر  ــز دش ــگاه نی ــوری دانش ــی از دوره حض ــد، حت ــر می کردن ــه ام و آن چ
ــما  ــود ش ــته اند. خ ــدا انگاش ــود را ج ــًا خ ــید، و بعضــی کام ــه نظــر می رس ب
حضــرت اســتاد! بــه یــاد دارم روزی کــه قــرار بــود آزمــون پایانــی درس تــان 
برگــزار شــود، نــه تنهــا در زمــان آزمــون، کــه تــا یــک ســاعت پــس از زمــان 
مقــرر، بــه هیــچ تماســی پاســخ ندادیــد و آن زمــان هــم کــه پاســخ دادیــد، 
گفتیــد: »امتحــان شــما دوشــنبه اســت... راســتی امــروز کــه دوشــنبه بــود... 
ــت!«  ــک روز دیگــر خواهــم گرف ــودم، ی ــرده ب ــوش ک امتحــان شــما را فرام
آن زمــان آن چــه گفتیــد را اوج بی اهمیتــی بــه دانشــجو و بی احترامــی مطلــق 
دانســتیم، امــا زمانــی کــه فهمیدیــم ایــن یــک الگــوی تکرارشــونده میان شــما 
و بقیــه اســاتید اســت، آنچنــان متعجــب نشــدیم. همــان تــرم یکــی دیگــر از 
اســاتید کــه اتفاقــًا در میــان مــا حضــور دارنــد، بــه بهانــه ی فرصــت مطالعاتــی 
- عجیــب اســت کــه هیــچ فرصــت مطالعــه نداشــتند! - بــه مجمــل گویــی و 
طــرح مبهــم و گیــج کننــده درس شــان بســنده کردنــد و هنگامــی کــه بــر این 
شــیوه و نمره هایــی کــه از ســواالت خودمــان مرقــوم کردنــد اعتــراض کردیــم، 
آن قــدر دور شــده بودنــد کــه دیگــر هیــچ صدایــی بــه گوش شــان نمی رســید.
همیشــه همیــن گونــه بــوده اســت... متشــکر اســتاد! کتاب هــای شــما بارهــا 
ــد نخواهــد شــد. بارهــا  ــچ دانشــجویی تجدی ــا عمــر هی ــد می شــود، ام تجدی
ــوق  ــی و ش ــت جوان ــچ گاه فرص ــا هی ــت، ام ــد یاف ــی خواهی ــت مطالعات فرص
ــه دســتان شــما کــور شــد - تکــرار نخواهــد شــد.  ــًا ب تحصیــل - کــه احیان
ممنــون اســتاد، بــرای آنکــه آنچــه مــا بودیــم همیشــه در اولویــت آخــر شــما 
قــرار می داشــت و آن چــه هســتیم و نیســتیم، مســتقیم و غیرمســتقیم بــه شــما 
ــااًل  ــدیم، احتم ــوش می ش ــر فرام ــه اگ ــتاد، ک ــکر اس ــود. متش ــوط می ش مرب
ــت  ــم اف ــوز ه ــی میشــد. هن ــان تلق ــره زندگی ت ــور روزم ــزاران ام یکــی از ه
ــان  ــدوارم ناراحت ت ــوال دارد؟! امی ــای س ــان ج ــجویان برایت ــی دانش تحصیل
نکــرده باشــد... حداقلــش ایــن اســت کــه مــرا از تدریــس در دانشــگاه منصرف 
ســاخت و خیلــی قبل تــر از ایــن، بســیاری را حتــی وادار بــه تغییــر رشــته و یــا 
ورود بــه شــغل نامرتبــط کــرد. بــه راســتی چــه کســی چــون شــما در زندگــی 
دیگــران تاثیرگــذار بــوده؟ چــه چیــزی جــز ســپاس گزاری از مــا بــر مــی آیــد؟! 
گویــا پرحرفــی شــد… اجــازه بدهیــد عرایضــم را در همیــن موقــع بــه اتمــام 
رســانم. از همــه عزیــزان کــه تحمــل کردنــد - بــه خصــوص اســاتید عزیــز و 
قدرشــناس - سپاســگزارم. امیــدوارم دیگــر خبــر از چنیــن احواالتــی نباشــد...

ممنون. 
حضار در سکوت، به آرامی سالن را ترک می کنند؛ جز چند پیرمرد و پیرزن که 

هم چنان نشسته اند، و بر زمین خیره شده اند...



تآملی پیرامون رضاخان و نسبت او با سرنوشت تاریخی ایران
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داستان یک کودک و سرنوشت یک ملت

محمد مهدی اسماعیلی

ــران،  ــمال ای ــت در ش ــام آالش ــه ن ــی ب ــتایی ییاق روزي در روس
ــاره ای از  ــر پ ــا ب ــد می شــود. بن ــدران، پســربچه ای متول اســتان مازن
ــد وی در تهــران  روایــات، پــدر ایــن کــودک چهــل روز بعــد از تول
فــوت می کنــد. مــادر ایــن کــودک یتیــم کــه بــا ســختِی زندگــی و 
معــاش رو بــه رو می شــود، تصمیــم می گیــرد ایــن طفــل صغیــر را 
بــا خــود بــه تهــران بــرده و بــه بــرادران خــودش پنــاه ببــرد. در راه 
بــه تهــران، شــاید در همیــن راه هایــی کــه اکنــون آســفالت شــدند و 
مــردم بــراي تفریــح بــه شــمال می رونــد، ایــن دو مســافر ســختی 
دیــده، بــا ســرمایی کشــنده رو بــه رو می شــوند و آن کــودک 
ــن ســرمای شــدید تســلیم شــده و از  ــا ای ــه ب ــا مواجه ــال ب خردس

ــد از  ــان، ناامی ــادر و همراه ــی رود. م ــن م بی
ــه  ــات ک ــور حیوان ــم، وی را در آخ ــن یتی ای
ــاده  ــد و آم ــا می کنن ــود ره ــرم ب ــبتًا گ نس
بــرای دفــن وی می شــوند. امــا گویــی 
ــه  ــود را ب ــده ب ــه زایی ــه ای ک ــادر، بچ آن م
خوبــی نمی شــناخت؛ چــرا کــه گرمــای 
ــی  ــودک جان ــد و ک ــک می کن ــا کم آن فض
دوبــاره می گیــرد و »بــا زنــده شــدنش، 
ــد.«  ــر می ده ــران را تغیی ــک ای سرنوشــت ی

آیا این سخن درست است؟ 
کودکــی  آن  بــه  ایــران  سرنوشــت  آیــا 
بســته شــده کــه معلــوم نیســت زنــده 

ــودش اراده ای  ــه از خ ــی ک ــه؟ کودک ــا ن ــد ی ــران مي رس ــه ته ب
ــا  ــت ت ــده اس ــپرده ش ــواَدث س ــان ح ــت طوف ــه دس ــدارد و ب ن
ََ برســد  زمیــن  بــه  کجــا  در  بختــش  کشــتی  لنگــر  کــه 
نمی تــوان قبــول کــرد کــه ایــن کــودک تــا ایــن جــای کار 
ــر  ــم فقی ــودک یتی ــزاران ک ــه ه ــرا ک ــوده، چ ــرد ب ــه ف ــر ب منحص
دیگــر، در آن زمــان در کشــور مــا وجــود داشــتند. همــان یتیم هایــی 
ــل اول  ــن المل ــگ بی ــزرگ جن ــی ب ــود را در قحط ــن خ ــه والدی ک
ــوی  ــه خ ــد ک ــرادی نبودن ــه اف ــا در ادام ــا آی ــد. ی ــت دادن از دس
ــی  ــار مهارت ــا تیرب ــند و در کار ب ــته باش ــدیدی داش ــری ش نظامی گ
داشــته باشــند و پســوند اسمشــان »ماکســیم« یــا »میرپنــج« 
ــزار  ــا اب ــارت در کار ب ــن مه ــه ای ــوادی ب ــم بي س ــاید ه ــود؟ ش ش
ــار اســتبدادی  جنگــی، دارای خــوی نظامی گــری و برخــوردار از رفت
ــخ  ــودک ی ــده ک ــث ش ــه باع ــته ک ــود نداش ــه وج ــه جویان و کین
ــرد  ــه دســت بگی زده ی مــا در ادامــه حیاتــش سرنوشــت ملــت را ب
چــه چیــز در ایــن نونهــال - کــه اکنــون توســط دایــی اش بــه بریگاد 
قــزاق فرســتاده شــده تــا در عــوض داشــتن غذایــی مناســب و جایي 
گــرم، مشــغول بــه شســت و شــو و کار هــاي نظافتــی پــادگان شــود 

ــم؟    ــه او می دانی ــته ب ــور را بس ــک کش ــت ی ــه سرنوش ــود دارد ک - وج
در حــال شســت و شــوی ظــرف کثیــف افســران قــزاق، چــه کســی تفاوت 
ــد،  ــاس می کن ــنه را احس ــواد گرس ــوان بی س ــک نوج ــدم ی ــود و ع وج
ــد؟  ــه او مي نگرن ــه ب ــان، آن لحظ ــرف زم ــارج از ظ ــه خ ــانی ک ــز کس ج
کوشــش و تــاش از ویژگی هایــی اســت کــه افــراد را منحصــر بــه فــرد 
می کنــد، پــس بــه دلیــل اینکــه نوجــوان قصــه مــا در بریــگاد قــزاق تاش 
ــر  ــه درجــات باالت ــراي رســیدن ب کــرد و همــت گذاشــت و از تاشــی ب
ــم؟  ــت می دانی ــک مل ــت ی ــر سرنوش ــته تغیی ــرد، وی را شایس ــور نک قص
ــی همــراه  ــراي ترق ــزه ب ــدار از انگی ــن مق ــد ای ــرد دیگــری بگوی شــاید ف
ــراد دیگــری  ــا تــاش باعــث شــده کــه وی قــوی و الیــق شــود. و اف ب
می گوینــد منظــور از لیاقــت، لیاقــت بــرای جلــب 
نظــر لطــف و عنایــت دوســت همیشــگی و جــدا 
ــت. ــر اس ــای کبی ــی بریتانی ــران، یعن ــدنی ای نش

ــود و  پــس سرنوشــت ملــت در دســت انگلیــس ب
ــت  ــن سرنوش ــض ای ــش تفوی ــا عنایت ــس ب انگلی
کــرد بــه مــردی کــه زندگــی اش را بــرای ترقــی 
ــه  ــش نتیج ــا تاش ــرد و قطع ــرف ک ــودش ص خ
ــدن  ــد آم ــل از پدی ــی قب ــه کم ــرا ک ــم داد؛ چ ه
ــی آه  ــه در دوران ــردی ک ــر، م ــاه پی ــخط روب س
ــند  ــزار س ــار ه ــل و چه ــت، چه ــاط نداش در بس
ــاب  ــه ارب ــود و یگان ــه اســمش موجــود ب ــن ب زمی
ــه حســاب می آمــد.  ــران ب زمیــن هــای کشــور ای
در ایــن صــورت صحبــت از سرنوشــت، شــبیه بــه یــک بــازی و شــانس 
می شــود کــه هــر لحظــه ممکــن اســت اتفاقــی کوچــک آن را تغییــر دهــد. 
امــا ایــن سرنوشــت مــورد پذیــرش همــه نیســت. خیلــی از افــراد خودشــان 
را حاکــم بــر سرنوشــت می داننــد و شــرایط مختلــف پیــش آمــده را جــز 
وســیله ای نمی بیننــد. در نــگاه ایــن اختیارگراهــا، رضاخــان ابــزاری بیــش 
ــود و همیــن  ــه رضاشــاه تبدیــل شــده ب ــا اراده یــک ملــت ب نبــود کــه ب
ملــت بــود کــه خلبانِی کشــتی  سرنوشــت ملــت ایــران را بــه ایــن مهماندار 
ــه  ــد. و البت ــت کن ــل دارد هدای ــه هــر ســویی کــه می هواپیمــا داد، کــه ب
موقعــي رســید کــه مــردم فهمیدنــد کــه اگــر مهماندارهــا جــای خلبان هــا 
ــا  ــدید ی ــرمای ش ــا در س ــی آن ه ــخت جان ــر س ــد، به خاط ــرواز می کنن پ
قــدرت ایجــاد نظــم بــه وســیله زور نیســت، بلکــه بــه دلیــل قدرتــی اســت 
ــرای  ــود ب ــی ب ــن زمان ــد. و ای ــا داده ان ــه آن ه ــان ب ــرف خودش ــه از ط ک
ــدی  ــا چن ــه ت ــی ک ــا. مهماندارهای ــاری سلســله ای دراز از مهمانداره برکن
ــه درجــه ای  ــد، ناگهــان ب ــه خدمــت رســانی می کردن ــرای غــذا اقــدام ب ب
ــی ای نمی بایســت تحــت تصــرف ایشــان نباشــد. ــه صندل می رســیدند ک

پس باید به اصاح تاریخ پرداخت.   
»با زنده شــدنش، وســیله ای شــد بــرای تحولی در سرنوشــت یک کشــور.«



نشریه آرمان ما | شماره چهارم ؛ اسفند ماه 99

3

آینه در آینه
امیرحسین قدیریگفتاری تحلیلی پیرامون عصمت انبیا با رجوع به عقل و نقل

عصمــت در لغــت بــه معنــای مصونیــت اســت. همــان طــور کــه در واژه 
نامــه مصبــاح المنیــر آمــده: عصمــة اهلل مــن المکــروه یعصمــه : حفظــه و 
وقــاه، واعتصمــت بــااهلل: امتنعــت بــه. امــا در اصطــاح معانــی متعــددی 
ــت  ــه عصم ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــده و هم ــان ش ــت بی ــرای عصم ب
مراتــب مختلفــی دارد. محقــق الهیجــی در کتــاب ســرمایه ایمــان خــود 
اینگونــه پیرامــون عصمــت نگاشــته اســت: عصمــت غریــزه ای اســت کــه 
بــا وجــود آن اراده و خواســت و نیــت گنــاه منتفــی می شــود و بــه همیــن 
ــدرت  ــه ق ــود، اگرچ ــادر نمی ش ــرد ص ــی از ف ــب و گناه ــچ ذن ــبب هی س
ــام عصمــت کــه همــان  ــف حداقــل مق ــن تعری انجــام آن را دارد. کــه ای
ــر در  ــوم مظف ــود. مرح ــامل می ش ــت را ش ــاه اس ــب و گن ــت از ذن عصم
کتــاب بدایــة المعــارف االهیــه، عصمــت را ایــن گونــه تعریــف مــی کنــد: 
عصمــت همــان منــزه بــودن از معصیــت و گنــاه اســت، چــه صغیــر باشــد 
ــی  ــودن از آنچــه کــه مناف ــزه ب ــر و از خطــا و فراموشــی و من و چــه کبی
مــروت اســت، ماننــد تبــذل و خــوردن غــذا در راه و ... . و آیــت اهلل خــرازی 
در شــرح تعریــف مرحــوم مظفــر بیــان مــی دارد کــه در حقیقــت عصمــت 
موهبتــی الهــی اســت کــه بــا وجــود آن فعل گنــاه از نبــی منتفی می شــود، 
اگرچــه قــدرت بــر انجــام آن دارد و همیــن طــور خطا و اشــتباه و فراموشــی 
در عقایــد و احــکام و آراء و دریافــت وحــی و تفســیر و رســاندن آن.

گذشــته از آن کــه چــه تعریفــی را اختیــار کنیــم، عقیــده ی مذهــب امامیــه 
آن اســت کــه از نبــی هیــچ ذنــب و گناهــی صــادر نمــی شــود؛ چــه صغیــر 
یــا کبیــر باشــد، چــه عمــد باشــد و چــه ســهو و چــه قبــل از بعثتــش باشــد 
و چــه بعــد از آن و همیــن طــور هیــچ خطــا و فراموشــی چــه در زمینــه 
دریافــت وحــی و چــه در زمینــه تبییــن و تفســیر و ابــاغ آن، همــان طــور 
ــه  ــن گفت ــن چنی ــود ای ــدق خ ــل الص ــاب دالئ ــی در کت ــه حل ــه عام ک
اســت: » ذهبــت اإلمامیــة کافــة إلــی أن األنبیــاء معصومــون عــن الصغائــر 
والکبائــر، منزهــون عــن المعاصــی ، قبــل النبــوه وبعدهــا، علی ســبیل العمد 
والنســیان، وعــن کل رذیلــه ومنقصــه، ومــا یــدل علــی الخســه والضعــه« 
ــی از  ــه نب ــت ک ــا داش ــوان ادع ــی ت ــی م ــق و دلیل ــه منط ــا چ ــا ب و ام
ایــن مرتبــه عصمــت برخــوردار اســت کــه نــه دچــار گنــاه مــی 
شــود و نــه خطــا و نســیان و فراموشــی؟ بــه فــرض اثبــات آیــا 
ــب  ــت از جان ــی اس ــا موهبت ــت ی ــی اس ــار نب ــه اختی ــت ب ــن عصم ای
ــود؟  ــه می ش ــی چ ــار نب ــا اختی ــت ب ــن عصم ــبت ای ــروردگار؟ و نس پ
ــده،  ــان ش ــی بی ــت نب ــات عصم ــون اثب ــه پیرام ــی ک ــن دالیل از مهم تری
ــا نقــض غــرض  ــی مســاوی اســت ب ــن اســت کــه عــدم عصمــت نب ای
ــح  ــه ســمت مصال ــی انســان ب چــرا کــه هــدف از ارســال رســل راهنمای
ــت  ــه، جه ــت و تزکی ــات تربی ــردن مقدم ــاده ک ــه و آم ــد حقیقی و مفاس
ــا و آخــرت اســت، کــه ایــن  ــه کمــال انســانیت و ســعادت دنی رســیدن ب
ــا و  ــا خط ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــی آی ــی حاصــل نم ــت نب ــدون عصم ــرض ب غ
نســیان و عصیــان، ارشــاد بــه مصالــح و مفاســد ممکــن نیســت و هــر آن 

امــکان خطــا در هدایــت وجــود دارد و همیــن طــور ســعادت انســان بــا خطــا 
و عصیــان رســول ممکــن اســت فراهــم نیایــد و ایــن نقــض غــرض آشــکار 
ــرض  ــض غ ــد و اال نق ــوم باش ــی معص ــه نب ــت ک ــن الزم اس ــت. بنابرای اس
پیــش مــی آیــد و امــا ســوال پیــش مــی آیــد کــه چــرا نبــی پیــش ازبعثــت 
هــم معصــوم اســت؟ دلیــل لــزوم عصمــت پیــش از بعثــت چیســت؟ نبــی اگــر 
پیــش از بعثــت فــردی دارای عصیــان و خطــا باشــد، اعتمــاد مــردم بــه صــدق 
گفتــار و رفتــار وی مخــدوش مــی شــود و مجــدداً نقــض غــرض پیــش مــی 
ــات  ــا اینکــه در آی ــت هــم معصــوم اســت، کم ــش از بعث ــی پی ــذا نب ــد فل آی
ــار  ــن االخی ــص و مصطفی ــدگان مخل ــاء بن ــه انبی ــده ک ــان ش ــم بی ــرآن ه ق
ــاِر  ــِدي َواْلَبْص ــی اْلَیْ ــوَب أُولِ ــحاَق َویَْعُق ــَم َوإِْس ــا إِبْراِهی ــْر ِعباَدن ــتند : »َواذْکُ هس
ــاِر  ــَن اْلَْخی ــَن الُْمْصطََفیْ ــا لَِم ــْم ِعْنَدن اِر َوإِنَُّه ــدَّ ــَري ال ــٍه ِذکْ ــْم ِبخالَِص ــا أَْخلَْصناُه إِنَّ

َواذْکُــْر إِْســاِعیَل َوالْیََســَع َوَذا الِْکْفــِل وَکُلٌّ ِمــَن اْلَْخیــاِر« »ال ینــال عهــدی الظاملیــن«

ــر  ــه اگ ــته آن اســت ک ــان داش ــم بی ــر ه ــوم مظف ــه مرح ــری ک ــل دیگ دلی
نبــی دچــار خطــا و عصیــان باشــد، هــرکام و فعلــی کــه از وی صــادر شــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــد داش ــود خواه ــودن آن وج ــان ب ــا و عصی ــال خط احتم
ــت از  ــا اطاع ــرد ب ــا ف ــت ی ــت اس ــه هدای ــه مقدم ــی ک ــت از نب ــزوم اطاع ل
ــد  ــت خواه ــدم اطاع ــه ع ــور ب ــا مجب ــد و ی ــد ش ــان خواه ــار عصی ــی دچ نب
بــود کــه عــدم اطاعــت از نبــی هــم عقــا مســاوی اســت بــا عــدم هدایــت و 
عصیــان و ایــن خــاف حکمــت خداونــد اســت؛ بنابرایــن نبــی معصــوم اســت.
ــوال  ــی اق ــت نب ــودن عصم ــاری ب ــر اختی ــا غی ــاری و ی ــورد اختی ــا درم و ام
ــی  ــت نب ــی از عصم ــه بخش ــت ک ــار آن اس ــده، مخت ــان  ش ــددی بی متع
ــت و  ــت اس ــاری و فضیل ــت اختی ــان اس ــت از عصی ــه عصم ــوط ب ــه مرب ک
ــت  ــه عصمــت از خطــا و نســیان اســت، موهب ــوط ب ــه مرب بخــش دیگــر ک
ــه  ــن ب ــرات آن و یقی ــاه و اث ــت گن ــه رذیل ــم ب ــبب عل ــه س ــاء ب ــت. انبی اس
قیامــت، بــه اختیــار و بــا اراده گنــاه را تــرک مــی کننــد و حتــی اراده و نیــت 
ــم  ــه عل ــه ب ــان ک ــت آن ــاری و لیاق ــن عمــل اختی ــد و ای ــاه هــم نمی کنن گن
ــد موهبــت عصمــت از خطــا  ــوم اســت ســبب مــی شــود خداون ــد معل خداون
ــی و  ــچ تناف ــی هی ــن عصمــت نب ــد؛ بنابرای ــا کن ــان عط ــه آن ــان را ب و عصی
ــان اســت. ــان نــدارد، بلکــه ناشــی از اراده و اختیــار آن ــا اختیــار آن تضــادی ب
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یک دست صدا ندارد

محمد ازلگینیتآملی در خصوص نزاع اخیر مجلس و دولت با محوریت بودجه 1400

کشــورهای  از  خیلــی 
یافتــه ی  توســعه  و  پیشــرفته 
بســیار  فراینــدی  اقتصــادی، 
و  تدویــن  بــرای  را  طوالنــی 
تصویــب بودجــه طــی مــی کننــد تا 
در نهایــت دقــت و ظــراوت، برای 
ســال آینــده خــود برنامــه ریــزی 
ــکا  ــل آمری ــد؛ مث ــادی نماین اقتص
شــروع  از  قبــل  مــاه   ۱۸ کــه 
ســال مالــی جدیــد، اقــدام بــه 
بودجــه  تصویــب  و  تدویــن 
ســاالنه خــود مــی نمایــد! 

امام علی)ع(: ُحسُن الَتّدبیِر ُینمی َقلیَل المال، وسوُء الَتّدبیِر ُیفنی َکثیَره. 
برنامه ریزی درست )اقتصادي(، مال اندک را افزایش می دهد و 

برنامه ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می کند.
                                                            غرر الحکم/167

ــی در ســنجِش رشــد و توســعه اقتصــادی  یکــی از فاکتورهــای اصل
ــا  ــی از درآمده ــر کشــوری بودجــه آن کشــور اســت،بودجه تخمین ه
و هزینه هــا در یــک دوره زمانــی مشــخص در آینــده اســت و 
ــر  ــود، ه ــه می ش ــه کار گرفت ــراد ب ــاغل، و اف ــا، مش ــط دولت ه توس
چنــد کــه مــا بیشــتر لفــظ بودجــه را بــرای دولــت بــه کار مــی بریــم 
ــن  ــک دوره معی ــرای ی ــی ب ــزی مال ــه ری ــًا برنام ــه اساس ــا بودج ام
ــت  ــال موفقی ــد احتم ــدی می توان ــت. بودجه بن ــاالنه( اس ــواًل س )معم

در هــر کاری را بــه میــزان زیــادی افزایــش دهــد، بــه 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــتید ب ــر نتوانس ــروف: اگ ــول مع ق
ــرای شکســت  موفقیــت برنامه ریــزی کنیــد، حداقــل ب
ــه  ــن برنام ــطح کان ای ــید! در س ــته باش ــه داش برنام
ــزایی  ــت بس ــا از اهمی ــت ه ــرای دول ــی ب ــزی مال ری
ــزاری در  ــه اب ــر اینک ــاوه ب ــرا ع ــت زی ــوردار اس برخ
ــرای  ــاالنه ب ــای س ــا و درآمده ــاب وکتاب هزینه ه حس
ــرای  ــردی ب ــندی راهب ــک س ــت، ی ــور اس ــک کش ی
ــبرد  ــت پیش ــدت در جه ــزی در دوره کوتاه م برنامه ری
اهــداف اقتصــادی و سیاســی در آن کشــور محســوب 
می شــود و اصــوال بــه همیــن دلیــل اســت کــه خیلــی 
از کشــور هــای پیشــرفته و توســعه یافتــه ی اقتصــادی 
فراینــدی بســیار طوالنــی را بــرای تدویــن و تصویــب 
بودجــه طــی مــی کننــد تــا در نهایــت دقــت و ظرافــت 
ــادی  ــزی اقتص ــه ری ــود برنام ــده خ ــال آین ــرای س ب

نماینــد مثــل آمریــکا کــه 1۸ مــاه قبــل از شــروع ســال مالــی جدیــد 
ــد!  ــی نمای ــود م ــاالنه خ ــه س ــب بودج ــن و تصوی ــه تدوی ــدام ب اق
کشــور مــا هــم یکــی از کشــور هایــی اســت کــه در آن همــه ســاله 
نهــاد هــای دولتــی و مقامــات حکومتــی بــا مســئله بودجــه و تهیــه و 
تدویــن و تصویــب آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد! امــا در ایــن 
میــان کارزار مجلــس و دولــت از همــه جــذاب تــر و دیدنــی تــر اســت 
بــه ویــژه در مواقعــی کــه مجلــس و دولــت از حــزب واحــدی تشــکیل 
نیافتــه انــد و بعضــا اختافــات حزبــی انســجام و یکپارچگــی مجلــس 
و دولــت را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد. در ایــران الیحــه بودجــه 
ــرد کــه در  توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور انجــام مــی گی
ــده دارد؛  ــر عه ــت آن را ب ــت ریاس ــر نوبخ ــد باق ــر محم ــال حاض ح

مطابــق آییــن نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی دولــت موظــف 
ــم  ــا پانزده ــر ت ــور را حداکث ــاالنه کل کش ــه س ــه بودج ــت الیح اس
ــه  ــه ب ــد. الیحــه بودج ــلیم نمای ــس تس ــه مجل ــال ب ــر س ــاه ه آذرم
ــح بودجــه  ــاد برنامه هــای توســعه و لوای ــم اصــول و مف منظــور تنظی
کل کشــور و ایجــاد هماهنگــی بیــن کمیســیون های تخصصــی 
ــوط توســط  ــم الیحــه مرب ــس از تقدی ــس شــورای اســامی، پ مجل
ــج  ــده  نتای ــی ش ــق بررس ــیون تلفی ــس، در  کمیس ــه مجل ــت ب دول
ــب  ــرای تصوی ــس ب ــی مجل ــیون در صحــن علن ــن کمیس ــی ای عمل
کلیــات بودجــه بــه رای گیــری گذاشــته مــی شــود.  بــر ایــن اســاس 
بــود  کــه در 1۲ آذر 1۳۹۹ حســینعلی امیــری معــاون امــور مجلــس 
ــن  ــه ای ــوه مقنن ــی ق ــه علن ــور در جلس ــا حض ــوری ب ــت جمه ریاس
الیحــه را تقدیــم هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی کــرد. امــا 
الیحــه بودجــه 1۴۰۰  پــس از حــدود دو مــاه  بررســی 
و اعمــال برخــی تغییــرات مقتضــی در کمیســیون 
ــرات  ــال تغیی ــا اعم ــت ب ــه دول ــد ک ــر چن ــق ه تلفی
ــاکله آن  ــه ش ــود ک ــرد ب ــام ک ــود و  اع ــف ب مخال
نبایــد تغییــر کنــد در1۴ بهمــن 1۳۹۹ در صحــن علنــی 
مجلــس مطــرح شــد، بــه همیــن منظــور محمــد باقــر 
نوبخــت و حســینعلی منتظــری بــرای دفــاع از  کلیــات 
بودجــه 1۴۰۰ در صحــن علنــی مجلــس حاضــر شــدند، 
براســاس آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی 
پنــج موافــق و پنــج مخالــف هــر کــدام بــه مــدت 1۰ 
دقیقــه حــق دارنــد نظــرات خــود را در خصــوص کلیــات 
ــت  ــده دول ــد. ســپس نماین الیحــه بودجــه مطــرح کنن
ــه  ــات الیح ــت دارد از کلی ــه فرص ــدت ۲۰ دقیق ــه م ب
ــرات  ــود تغیی ــا وج ــه ب ــن الیح ــد ای ــاع کن ــه دف بودج
گســترده ای کــه در کمیســیون تلفیــق انجــام گرفــت 
بــوده  بــه صحــن علنــی ارســال شــد و درنهایــت نماینــدگان بــا 1۴۸ 
رأی مخالــف، ۹۹ موافــق و 1۲ رأی ممتنــع کلیــات بودجــه 1۴۰۰ را 
ــا خــوش  ــی ه ــذاق دولت ــه م ــدان ب ــن موضــوع چن ــد! ای »رد« کردن
ــی در  ــای روحان ــت آق ــر داش ــددی در ب ــای متع ــش ه ــد و واکن نیام
واکنــش بــه رد بودجــه اظهــار داشــت: ایــن بهتریــن بودجــه ای بــود 
کــه بــه مجلــس تقدیــم شــد! اســحاق جهانگیــری رد کلیــات بودجــه 
ــخنگوی  ــت و س ــط دانس ــا مرتب ــی ه ــت مجلس ــوء مدیری ــه س را ب
دولــت هــم رد شــدن بودجــه را بــه کمیســیون تلفیــق و تغییــرات و 
اصاحــات ایــن الیحــه منســوب دانســت و اظهــار داشــت:  تغییــرات 
زیــاد، شــاکله بودجــه را بهــم ریختــه بــود و غنایــی نیــز بــه بودجــه 
نبخشــیده بودنــد در خصــوص افزایــش حجــم بودجــه و تــورم زا بودن 
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آن) بــه عنــوان یکــی از علــت هــای اصلــی رد بودجــه( دولــت 
بارهــا اعــام کــرد کــه هزینــه هــای پیــش بینــی شــده اجتناب 
ــه را  ــم هزین ــر قل ــرم ه ــدگان محت ــوه اســت و نماین ــر ب ناپذی
ــه تنهــا ایــن  ــاد مــی داننــد کاهــش دهنــد. مــع الوصــف ن زی
هزینــه هــای کاهــش نیافــت بلکــه ۳5 درصــد بــه آن افــزوده 
شــد. آنهــا کــه مدعــی بودنــد بودجــه دارای کســری اســت بــه 
یکبــاره 1۳۰ هــزار میلیــارد بــه همیــن بودجــه اضافــه کردنــد!
ــکار ننشســتند و واکنــش  ــدان بی ــه مجلســی هــا هــم چن  البت
هایــی بــه اظهــارات مقامــات دولتــی داشــتند چنانچــه محمــد 
ــت  ــر نوبخ ــد باق ــارات محم ــه اظه ــخ ب ــاف در پاس ــر قالیب باق
ــت در  ــادرات نف ــه در ص ــد ک ــی دانی ــر م ــت: اگ ــار داش اظه
شــرایط حداقلــی هســتیم، چطــور دولــت ۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار 
بشــکه نفــت بــرای فــروش پیــش بینــی کــرده اســت؟!  الیــاس 
نــادران رئیــس کمیســیون تلفیــق نیــز در واکنــش بــه اظهــارات 
ــد،  ــازی نخوری ــت: ب ــدگان گف ــه نماین ــاب ب ــا خط ــی ه دولت
دســت شــعبده بــازان رو شــده اســت، جــای متهــم و قاضــی را 
تغییــر ندهیــم، منافــع ملــی و مصالــح ملــی بایــد مــورد توجــه 
ــا  ــی و ب ــول پاش ــا پ ــت ب ــم داد دول ــازه نخواهی ــد، اج ــا باش م
قصــد بــردن انتخابــات وارد صحنــه بشــود، دولــت امســال در 
ــر ســر  ــا را ب ــن ب ــف ای ــول پاشــی و در حــوزه هــای مختل پ
ــد، رد  ــی خواه ــن را م ــده همی ــال آین ــرای س ــور آورد و ب کش
مصوبــه تلفیــق عروســی دولــت اســت! پــس از ایــن اظهــارات 
و درگیــری هــای لفظــی، هیئــت دولــت علیرغــم میــل باطنــی 

بودجــه را اصــاح کــرد و اصاحیــه بودجــه در ۲7 بهمــن 1۳۹۹  
ــث  ــس از بح ــن 1۳۹۹ پ ــد و در ۲۸ بهم ــس ش ــم مجل تقدی
ــای  ــت ه ــق و صحب ــف و مواف ــدگان مخال ــارات نماین و اظه
محمــد باقــر نوبخــت رییــس ســازمان برنامــه و بودجه،کلیــات 
ــه  ــد ک ــته ش ــه رای  گذاش ــه 1۴۰۰ ب ــه الیحــه بودج اصاحی
در نهایــت بــا ۲11 رای موافــق، ۲۸ رای مخالــف و 6رای 
ممتنــع)!!( از مجمــوع ۲5۲ نماینــده حاضــر بــه تصویــب مجلس 
ــره  ــه، باألخ ــه بودج ــات اصاحی ــب کلی ــس از تصوی ــید، پ رس
ــت.  ــرار گرف ــس ق ــتور کار مجل ــات آن در دس ــی جزئی بررس
ــور  ــی کش ــازوکار کان مدیریت ــاف در س ــود اخت ــد وج هرچن
ــا آن  ــه ب ــت ک ــزاری اس ــًا اب ــت و بعض ــی اس ــری طبیع ام
می تــوان سرنوشــت مطلوبتــری را بــرای ایــران اســامی 
ــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت  ــد ب ــز رقــم زد لکــن بای عزی
کــه اعتمادســازی بیــن مــردم و ایجــاد بارقــه امیــد در مــردم 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــرفت ق ــد و پیش ــیر رش ــور در مس ــه کش ک
ــد در  ــدل و متح ــس یک ــت و مجل ــه دول ــت ک ــن اس ــتلزم ای مس
ــکاری  ــال هم ــه کم ــئله بودج ــوص مس ــی الخص ــف عل ــای مختل عرصه ه
ــل  ــردم و ح ــه م ــت ب ــت خدم ــود را در جه ــهای خ ــه تاش ــوده و کلی را نم
ــد  ــه هر چن ــئله بودج ــاف در مس ــق و االنص ــه الح ــد ک ــا نماین ــکات آنه مش
ــه  ــی را ب ــبتا آرام ــان نس ــا پای ــت ام ــایندی نداش ــدان خوش ــرآغاز چن ــه س ک
ــس  ــت و مجل ــه دول ــا اینک ــد ت ــی ش ــل نم ــم حاص ــن مه ــراه آورد و ای هم
ــتند. ــار گذاش ــود را کن ــان خ ــات می ــه و اختاف ــرار گرفت ــم ق ــک پرچ ــر ی زی

ــوا... همگــی بــه ریســمان خــدا چنــگ  ُق ــا َواَل تََفرَّ ِ َجِمیًع ــِل اهللَّ َواْعَتِصُمــوا بَِحْب
ــه 1۰۳(. ــران، آی ــوره آل عم ــوید... )س ــروه نش ــروه گ ــده و گ ــد، و پراکن زنی
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این است و جز این نیست
کاوشی در چرایی و چالش های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

امیرمهبد اسفندی

انســان بــه دو وصــف آگاهــی و اختیار از 
بســیاری از موجــودات ممتــاز می شــود. 
ــه از  ــی ک ــار آگاه ــدرت درکن ــرض ق ف
آن تعبیــر بــه اختیــار می شــود، قابلیــت 
صــدور افعــال بســیاری را از انســان 
عمــل  در  لکــن  می ســازد،  ممکــن 
ــه  ــث ک ــن حی ــا از ای ــه تنه ــان ن انس
در بســیاری اوقــات صرفــًا بــا نظــر بــه 
ــور اســت از  محدودیــت خویشــتن مجب
میــان افعــال مقــدور یکــی را برگزینــد، بلکــه حیــات جمعــی نیــز معضلــی بر 
معضــات او از جهــت انجــام رفتــاری و تــرک رفتارهــای دیگــری می افزاید. 
)نکتــه: آنچــه در اینجــا رفــت، حــال معمــول و متــداول آدمــی اســت کــه در 
منــزل اول از منــازل ســیر صعــودی خویــش در عالــم مــاده تجربــه می کنــد، 
لکــن چــه بســا کســانی کــه بــه تعبیــر ســعدی »وجــود حاضــر غایب«انــد و 
علــی رغــم اشــتراک ظاهــری بــا دیگــران در افقــی دیگــر بــه ســر می برند.(
ــی،  ــات اجتماع ــی و حی ــی تعامل ــرورت زندگ ــر ض ــه بناب ــد ک ــه ش گفت
انســان نمی توانــد هــر فعلــی را کــه شــوق بــر انجــام آن یابــد، در 
ــط  ــًا توس ــب تقریب ــن مطل ــازد و ای ــق س ــن محق ــارج از ذه ــه خ عرص
ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــه ای م ــب اندیش ــاق مکات ــه اتف ــب ب قری
ــرمی دهد.  ــان داد آزادی س ــل در بی ــه حداق ــم ک ــب لیبرالیس ــی مکت حت
ــد  ــد، بای ــام نده ــرکاری را انج ــان ه ــه انس ــت ک ــر آن رف ــا ب ــی بن وقت
پذیرفــت کــه انســان مکلــف اســت و هــر تکلیفــی آن زمانــی بــه 
ــل  ــرای آن مهم ــزا ب ــرض ج ــه ف ــود ک ــته می ش ــتی آراس ــف درس وص
گــذارده نشــود؛ چــه صــورت پــاداش داشــته باشــد و چــه صــورت عقــاب.
از آنجایــی کــه پــاداش در نظامــات حقوقــی هــم از جهت هزینــه ای که برای 
دولت هــا بــه همــراه دارد و هــم از ایــن حیــث کــه در برانگیختــن افــراد بــه 
انجــام یــا تــرک افعــال چنــدان موثــر واقــع نمی شــود، معمــواًل کمتــر مــورد 
نظــر قــرار می گیــرد، بحــث خــود را معطوف بــه عقاب یــا مجــازات می کنیم.

ــا مقدماتــی کــه تــا اینجــا بنــا شــد، بــه نظــر می رســد ایــن مطلــب بــر  ب
ــر  ــراد ب ــردن اف ــه مجــازات ک ــده اســت ک ــیده نمان ــرم پوش ــده محت خوانن
ــن را پذیرفــت کــه  ــد ای ــی اســت و ناچــار بای ــان مبتن ــار آن آگاهــی و اختی
هرکــدام از ایــن دو اگــر مفقــود شــوند، مجــازات کــردن امــری غیرحکیمانــه 
بــه نظــر می رســد، مگــر آن کــه جهــت دیگــری در مجــازات مطــرح باشــد.

حــال کــه قاعــده در اعمــال مجازات روشــن شــد، در بحــث پیــش رو به این 
می پردازیــم کــه آیــا اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازات هــا بــه جهــت 
ــا خیــر. ــرای افــراد جوامــع انســانی پذیرفتــه شــده اســت ی تأمیــن علــم ب
ــگاه حقیقــی طــرح ایــن مطلــب کــه شــناخت حســن و  ــا جای اگرچــه گوی
ــره مســائلی  ــه چــه طریقــی ممکــن اســت، در  زم ــد، ب ــح و خــوب و ب قب
اســت کــه دانــش فلســفه ی اخــاق عهــده دار حــل آنهــا می باشــد، لکــن 
ــام  ــه انج ــبت ب ــًا نس ــا وجدان ــه م ــم ک ــا می کنی ــن اکتف ــه ای ــا ب در اینج
ــم. شــاید در  ــم داری ــه عل ــه جزئی ــه نحــو موجب ــل ب ــوری حداق ــرک ام و ت

اثبــات نظــری ایــن مســئله در اخــاق هنجــاری، قائلیــن بــه حســن و قبــح 
شــرعی- بــه خصــوص اشــاعره - و دیگــران تشــکیک کــرده باشــند؛ لکــن 
عــاوه بــر دالیلــی کــه طرفــداران حســن و قبــح عقلــی در کتــب خویــش 
ــت؛  ــتناد جس ــز اس ــرعی نی ــوالت ش ــه منق ــوان ب ــد، میت ــه کرده ان اقام
ــوره روم. ــه ۳۰ س ــمس و آی ــه ش ــوره مبارک ــی 1۰ س ــات ۸ ال ــل آی مث

درســت اســت کــه گاهــی در مســئله ای اجتماعــی فــرد بــه دلیــل 
فقــد آگاهــی نســبت بــه تمــام جوانــب آن یــا بــه دالیــل دیگــر، 
ــح  ــن واض ــن ای ــد، لک ــا کن ــی خط ــدی فعل ــا ب ــی ی ــوص خوب درخص
ــه  ــبت ب ــه نس ــود آن ک ــا وج ــراد ب ــیاری اف ــل، بس ــه در عم ــت ک اس
ــه  ــًا فی الجمل ــی بعض ــه و حت ــازات بالجمل ــاره مج ــه درب ــن موضوع قوانی
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوند. ب ــه نمی ش ــال مجرمان ــب اعم ــد، مرتک ــم ندارن عل
توجیــه ایــن حــال بــدون پذیــرش وجــدان، امــری ممتنــع اســت.

بــا ایــن تفاســیر گویا اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازات ها عمــده نقش 
خــود را در تأمیــن علــم و آگاهــی افــراد جامعــه مدنی ایفــا نمی کنــد، بلکه با 
دقــت در ســابقه تاریخــی طــرح ایــن اصــل، می تــوان یافــت کــه آن بیشــتر 
ــق العنانیــت  ــر بی قیــدی و مطل ــراد دربراب ــه حمایــت از حقــوق اف ناظــر ب
قضــات اســت. )رجوع شــود به رســاله جرایــم و مجازات هــا از ســزار بکاریا.(

حــال کــه یافتیــم اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازات هــا در راســتای 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــوالی ک ــت، س ــی اس ــه هدف چ
ــا  ــد ی ــل می کن ــود را حاص ــرایط مقص ــاالت و ش ــه ح ــل در هم ــن اص ای
ــت  ــن اس ــت، ای ــتتر اس ــور مس ــل مذک ــه در اص ــی ک ــش فرض ــر. پی خی
کــه قوانیــن درصــورت اجــرای بــه نحــو دقیــق، می تواننــد حقــوق افــراد 
ــود  ــای موج ــا واقعیت ه ــرض ب ــش ف ــن پی ــا ای ــا آی ــد، ام ــن کنن را تامی
ــون مجــازات اســامی در  ــی قان ــیر اصاح ــر س ــاوه ب ــت دارد؟ ع مطابق
طــول زمــان، همچنــان نیــز چنیــن حالــی دســت نــداده اســت کــه ایــن 
قانــون بــری از هــر عیــب و نقصــی باشــد. بنابرایــن اگــر در رســیدگی بــه 
پرونــده ای قاضــی بــه بی گناهــی فــردی دســت یابــد، لکــن قانونــًا نتوانــد 
ــود.  ــال می ش ــور پایم ــرد منظ ــوق ف ــا حق ــذارد، گوی ــازات گ او را بی مج
در مقابــل در گذشــته در حقوق اســام مشــهور اســت کــه »التعزیــر بما یراء 
الحاکــم«؛ یعنــی در محــدوده مشــخصی از جرایــم کــه تعزیــرات خوانــده 
می شــود، قاضــی خــود کیفیــت مجازات و شــرایط دیگــر را بررســی می کند. 
ــکل  ــئله مش ــن مس ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر ب ــادی ام ــه در ب اگرچ
ــه نظــام  ــا توجــه ب ــد لکــن ب ــم را حــل می کن ــودن جرای ــی ب اصــل قانون
ــاالی پرونده هــا و همچنیــن تســهیل  قضایــی پیچیــده امــروزی، حجــم ب
شــرایط الزم بــرای کســب مســند قضــا بــه دلیــل کمبــود متقاضــی دارای 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــاد، ب ــل اجته ــام، مث ــخ اس ــر در تاری ــاف مدنظ اوص
ــم  ــودن جرای ــی ب ــل قانون ــان اص ــه هم ــن راه ک ــه ای ــتن از نیم بازگش
ــه  ــراد جامع ــع اف ــه نف ــی ب ــور کل ــه ط ــا ب ــه تنه ــت، ن ــا اس و مجازات ه
ــل  ــور قلی ــه ط ــد ب ــه هرچن ــات را ک ــت قض ــه دس ــت، بلک ــری نیس بش
ــدان دور  ــاید چن ــن ش ــذارد. بنابرای ــاز می گ ــت، ب ــان هس ــکان خطایش ام
نباشــد کــه بــا اســتناد بــه قاعــده الضــرر همچنــان بــه ایــن اصــل پایبنــد 
ــیم. ــاره ای بیندیش ــص آن چ ــب و نقای ــذار از معای ــرای گ ــن ب ــیم، لک باش




