
  

  علل و اَشکالبر  يجستار

   و تبعيض خشونت
  در اسالم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  يفرخ معان: تأليف

 
 

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de
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  سخنی کوتاه 
استنتاج و استنباط  يمنبع اصل  اسالم از سه يو سياس ياز نظر نگارندة اين سطور نظام فکر. است" مسلمانان"و " اسالم"اينجا سخن از 

رفتار و سبک   به  که  و آنچه" پيامبر و فرستادة خدا"مثابة کالم   است، حديث به  م ماورالطبيعهشود، کال يم  گفته  قرآن که: گردد يم
است  يکس  آمده  در اين سياهه  که يمفهوم  نيز به" مسلمان"و  .شود يم  نسبت داده" پيامبر"اسالم و جانشينان  يامامان و خلفا يزندگ
از  ياطالع زعم من  به است، اما" مسلمان"  شود و يا باور دارد که يم يمدع  که يين کسبنابرا. مؤلفة اسالم است  پيرو اين سه  که

گرفتن و حج رفتن، مخاطب و موضوع   اسالم تنها عبارت است از نماز خواندن و روزه ياين دين ندارد و از نظر و يماهيت واقع
اسالم "  از اسالم دارند و معتقدند که يو پاسيفيست  ، تطهيرشده کننده تصور تعديل  که ندنيست يمقصود همچنين آنان. نيست هاين مقال

  استناد به  به  اند که مورد چالش قرار گرفته ياز مسلمانان  اينجا آن اسالم و آن دسته". دين صلح است و موافق خشونت و جنگ نيست
  پراکتيزه يبخشند و حت يکنند، تقدس م يتبليغ م  ، بلکه تنها توجيه  پروردگارشان را نه  شدن در راه جزء فوق کشتن و کشته  سه
  .کنند يم

ديگر اديان،   خشونت است، آنهم در انواع و ابعاد وسيع آن؛ خشونت بر عليه ياسالم راستين مناد  اين است که  مقاله يپيام محور
 يدگرانديشان حت  شونت بر عليهزنان، خ ياز بشريت، يعن ينيم  ، خشونت بر عليهيديگر فلسف يها يبين جهان  خشونت بر عليه

مذهب و اهل   شيعه يغيرحاکم درون خود اسالم چون اهل تسنن در دولتها يها اقليتها و شاخه يحت  ، خشونت برعليهيدين درون
  يدهخشونت شن  در ارتباط با  که يبيشتر اخبار  نيست که يو اتفاق ياصال بدفهم  گويد که يم  مقاله. مذهب يسن يتشيع در حکومتها

 يطبيع يرا چون امر) ارتداد(ترک دين   نيستند که يآنان يمسلمانان واقع. پيوند با مؤمنان صديق اسالم دارد ينحو  شوند، به يم
با تبليغ  يکنند، مشکل يرا رد م يوسطاي قرون ي، سنگسار و مجازاتهايزن زن و مرد را قبول دارند، شالق يحقوق يپذيرند، تساو يم

آنها مجبور شوند دين   ندارند، موافق ازدواج پيروان اسالم با پيروان ديگر اديان بدون اينکه" يکشور اسالم"گر در پيروان اديان دي
  دانند، موافق تقسيم برابر ثروت و ارث و حق حضانت فرزند و غيره ياز توحش م يرا شکل يخود را عوض کنند، هستند، چندهمسر

  . مسلمان را بطور يکسان قبول دارد و دهها مورد ديگر  مسلمان و غيره بين زن و مرد هستند، شهادت زن و مرد و

دو جنس زن و مرد  يحقوق يو برابر يو سياس يو پلوراليسم فلسف ينامد و اما با مدنيت و دمکراس يم" مسلمان"خود را  يکس  چنانچه
  . نداند  ندارد، خود را مخاطب اين نوشته يدر تمام ابعاد آن مخالفت

  

  مقدمه
آمده در  يها برهان فرضيه خشونت در دين اسالم، نگارنده تالش دارد با ارائه دليل و يها پايه ير محور بررسب

  .متن را به اثبات برساند
ü پردازان که معتقدند اسالم دين صلح و آرامش است، نگارنده معتقد  از نظريه يا بر خالف عقيده عده

بنا نهاده شده است و اين دين دست پيروان خود را  يجنگ و خونريز  است، اساس دين اسالم  بر پايه
خشونت آزاد گذاشته است، و نيز اسالم خشونت را توجيه و در  يرسيدن به اهدافشان در بکارگير يبرا

 .داند يموارد الزم م يبسيار
ü گردد، و بخش  ياعراب آنزمان برم ي، شيوه زندگياز خشونت موجود در اسالم به خلق و خو يقسم

 .اين دين مربوط استبودن  يو سياس يبه حکومت ديگر آن
ü احکام و   اعراب در دين اسالم، اين يها و قوانين برخاسته از خلق و خو سنت يمحمد با بکارگير

 .ها را نهادينه کرد سنت
ü و يا بخش  ها کرد، يقيناً اين سنت ياگر احکام و قوانين موجود را محمد به خواست و گفته خدا تبديل نم

. شد يسپرده م يبه دست فراموش يديگر در سراسر گيت ينيز همچون قوانين اقوام و ملتها آنها از يعظيم
  .يا حداقل دستخوش تغيرات بسياری بسود بهبود روابط انسانی ميشد
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ليکن . است که در اين کوتاه سخن آمده است يتر از آنچيز بعاد خشونت در اسالم بسيار وسيعتر و دهشتناک

ساختار اين دين بر . در اسالم دارد )حدود و تعزيرات( يو جزائ يبر خشونت فيزيک يکث بيشترنوشته حاضر م
 يدست، اقوام و مليتها، دگر انديشان و حت يپايه تبعيض، خشونت و ظلم به زنان، کودکان، طبقه ته

که همه است  يفرومايه و شيطان يزن از ديدگاه اسالم موجود. نهاده شده است يدين دروندگرانديشان 
  .از وجود اوست ياجتماع منفي يها عارضه

  
کي از فقهاي بزرگ شيعه، عذاب زنان در جهنم را از قول پيامبر در سفر معراج، چنين نقل ي مجلسي،" عالمه" 

   :کند مي
  

  
ز زني را ديدم که از موي سر آويزان است و مغز سرش ا. شدند ها مجازات مي زنان امتم را ديدم که به انواع عذاب

ريزند؛  اند و از آب سوزان جهنم به گلوي او مي ان کردهزشد؛ زني را ديدم که از زبانش آويشدت حرارت مي جو
ها بر او مسلط  اند و مارها و عقرب اند؛ زني را ديدم دست و پايش را بسته زني را ديدم که از پستانش آويزان کرده

اش  هاي بيني وتي از آتش قرار داشت که مغز سرش از سوراخهستند؛ زني را ديدم که کر و کور و الل بود و در تاب
آمد و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه شده بود؛ زني را ديدم که از پاهايش در تنور آتشين جهنم  بيرون مي

کنند؛ زني را ديدم که صورت و  هاي آتشين ريز ريز مي آويزان است؛ زني را ديدم که گوشت بدنش را با قيچي
خورد؛ زني را ديدم که سرش سر خوک و بدنش  اش را مي سوزد و امعا و احشاي داخلي ايش در آتش ميه دست

شود  بدن االغ بود و به هزاران نوع عذاب گرفتار بود؛ زني را به صورت سگ ديدم و آتش از نشيمنگاه او داخل مي
 .کوبند و ميآيد و فرشتگان عذاب عمودهاي آتشين بر سر و بدن ا و از دهانش بيرون مي

پيامبر در پاسخ به فرزندش فاطمه که همراه همسرش علي ابن ابوطالب نزد او رفته بودند، گناه زناني را که مورد 
  :کند اند،چنين عنوان مي عذاب خداوندقرارگرفته

زان زني که از پستانش آوي. پوشاند زني که از موي سرش آويخته شده بود، موي سر خود را از نامحرم نمي! دخترم
زني که از زبانش آويزان بود، شوهرش را با زبان اذيت . ورزيد بود، زني است که از حق شوهرش امتناع مي

. کرد و از نامحرمان پرهيز نداشت خورد، خود را براي ديگران زينت مي زني که گوشت بدن خود را مي. کرد مي
بودند، به وضو و طهارت لباس و غسل جنابت و  ها بر او مسلط شده زني که دست و پايش بسته بود و مارها و عقرب

. داد شمرد و مورد اهانت قرار مي کرد و نماز را سبک مي داد و نظافت و پاکيزگي را مراعات نمي حيض اهميت نمي
زني . گويد بچه تو است آورد و به شوهرش مي زني که کر و کور و الل بود، زني است که از راه زنا بچه به دنيا مي

ش نزني که صورت و دستا. گذاشت بريدند، خود را در اختيار مردان اجنبي مي بدن او را با قيچي ميکه گوشت 
خورد، زني است که واسطه کارهاي نامشروع و خالف عفت و  سوخت و او امعا و احشاي داخلي خودش را مي مي

و اما . ن و دروغگو بودزني که سرش مانند خوک و بدنش مانند االغ بود، زني سخن چي. گرفت عصمت قرار مي
و از  ....شد، زني خواننده و حسود بود زني که در قيافه سگ بود و آتش از نشيمنگاه او وارد و از دهانش خارج مي

  .آگاهي يافتم که اکثر ساکنان دوزخ زنان هستند :شود  قول پيامبر اسالم در سفر معراج روايت مي

و همينطور  نيست، يکه نتيجه ازدواج رسم يقير و ظلم به نوزادو ايدئولوژيک از کودک، تح ياستفاده ابزار 
  .باشد يدين اسالم م يخشونتهااز  يبا اطفال تنها بخش يروابط جنس

توضيحات داخل : نمايم يجلب م "تحريرالوسيله"کتاب در يخمين يدر اين باب توجه خواننده را به نظر آقا 
  .پرانتز از من است

ي  اينکه زوجه  او براي وي جايز نيست چه) جماع کردن(تر از نه سال دارد وطياي کم کسيکه زوجه - 12مسأله
شهوت راندن مرد، ما بين دو ران (آغوش گرفتن و تفخيذ  ر کام گيريها از قبيل لمس بشهوت دائمي باشد، و اما ساي

ا
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گاهى (وطي کند اگر افضأسال او را  باشد، و اگر قبل از نه  اشکال ندارد هر چند شيرخواره) زن، بدون ايجاد دخول
پايين بودن سن زوجه ممكن  به خاطر عدم تناسب بين وضعيت جسمانى زوجين و عدم مراعات احتياطات الزم و يا

نام ) افضا(اين عمل . راه حيض و غائط او يكى شود است در اثر مجامعت و فشار زياد بر مهبل راه حيض و بول يا
نکرده باشد بغير از گناه چيزي بر او نيست، و اگر  ).ام خاصى دارداحك دارد و ارتكاب عمدى آن حرام است و

باشد و يا مجراي حيض و غائط او را يکي کرده باشد   کرده باشد يعني مجراي بول و مجراي حيض او را يکي کرده
خاطر شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوي ب تا ابد وطي او بروي حرام مي
شود در نتيجه همه احکام زوجيت بر او مترتب ميشود يعني او از شوهرش و شوهرش  افضاء از همسري او بيرون نمي

از او ارث ميبرد، و نميتواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير 
مخارجش را بپردازد هرچند که طالقش داده باشد، بلکه  احکام، و بر او واجب است مادامي که آن زن زنده است

هرچند که آن زن بعد از طالق شوهري ديگر انتخاب کرده باشد که بنابر احتياط بايد افضا کننده نفقه او را بدهد، 
بلکه اين حکم خالي از قوت نيست و نيز بر او واجب است ديه افضا را که دين قتل است بآن زن بپردازد اگر آن 

ايکه معين شده و بخاطر عقد و دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد  هزاد است نصف ديه مرد را به مهريآ زن
از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نمايد حرام ابدي نميشود و ديه بگردنش نمي آيد، لکن نزديکتر 

 . بدهد هرچند که بنا بر اقوي واجب نيستاش را  هاست که مادامي که زنده است نفق به احتياط آن

سوره نحل آيه در . کند يآنان توصيه م يرا برا يردباردانسته و صبر و ب يدستان را خواست الهته يفقر و ناتوان 
  : خداوند مثالى زده 75

يكو به او كه از جانب خود، رزقى ن و انسان را; را كه قادر بر هيچ چيز نيست) بنده، غالم، کنيز(برده مملوكى 
آيا ; كند مى] زن و فرزند يهزينه زندگ) جمع نفقه[(داده، انفاق  ايم، و او پنهان و آشكار از آنچه خدا به او بخشيده

  ! دانند نمى شكر مخصوص خداست، ولى اكثر آنها! اين دو نفر يكسانند؟

  
   :گويد يم 131طه آيه سوره 

هاى زندگى  اينها شكوفه  !ايم، ميفكن هايى از آنان داده هو هرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادى، كه به گرو
  ! و پايدارتر است تا آنان را در آن بيازماييم و روزى پروردگارت بهتر ،دنياست

  
و گردن نهادن به سلطه خود قوم عرب را برتر دانسته و وجود اقوام ديگر را تنها در چهارچوب تسليم شدن  اسالم

خود از  ياگر اين مخالفت از طرف شاخه ديگر يرا ندارد حت يمل هيچگونه مخالفتتاب تح اين دين. پذيرا است
از  ييگر کشورها در بکارگير رمز گسترش اسالم چه در بين خود اعراب و چه بعدها در د. باشد اين مکتب

ات مجازدر اجراي سياست  ،نگه داشتن مسلمان همينطور شگردبود، به اسالم ) جزيه(تمکين و تسليم سياست 
   .باشد يم يو دگر انديشارتداد  يبرا

. است   بخشيدهخشونت در اسالم مشروعيت   به  و همين تبعيضات است که  تبعيض بنا گرديده ي اسالم بر پايه
  .دهد يتشکيل م نيز را ياز خشونت اسالم يدر عين حال بخش خود تبعيض

  
ééé  
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نيز  )همچون مسيحيت و يهودی( ته است؛ ديگر ادياندرآميخ ينيست که با خشونت و تندخوئ ياسالم يگانه دين
اين نوشته، . کنند يم موارد  يو يا هنوز در برخ رسيدن به اهدافشان از حربه خشونت و ترور استفاده کرده يبرا

 يگير چرا که اسالم کماکان در امر بهره. قرار داده است ياما، زمينه و نماد خشونت را تنها در اسالم مورد بررس
  .ترين دين است فعال) مختلف و اشکال در ابعاد(شونت از خ

و  يجمع دسته يها ها، ترورها، قتل بيشترين خشونت ،1اخير  در نيم قرن گذشته و بخصوص در سه دهه
   .اند نام دفاع از اسالم بوقوع پيوسته  به" يانتحار" يگزاريها بمب

 حربه ترور،از  اين چنين  )ونيزسواپ موقعيت در قدرت و چه مسند چه در( چرا پيروان اسالم  است که يپرسيدن
آنها   است که  کنند؛ چگونه ياستفاده م يا در چنين ابعاد وسيع و اشکال مشمئزکننده ، آن هميرحم يخشونت و ب

بنشينند؛ آن   يبا شوق و شعف به تماشاکنند و  خته و حلق آويزبه دار آوي يانظار عمومتوانند انسانها را در  يم
آرام ديگران را   يخاطربا وجدان راحت و   ؛رندوحدقه بيرون آ از را هانند دست و پا قطع کنند، چشمتوا يم

  .و گردن بزنند سنگسار کنند
توانند به خود  ياند که م ترين پيروان اسالم نشان داده ترين و مؤمن يقين صادق  احتمال قريب به  ترين و به فعال

قابليت اين را   اند که آنها ثابت کرده. بزرگ، زن و مرد را بقتل برسانند کوچک و ين عموماکبمب بسته و در ام
 يجمع دسته يو به گورها  ها هزار انسان را يکجا کشته راه بياندازند و ده يجمع  دسته يدارند که کشتارها

  . بسپارند
از  يقسم شرارت وخشونت آيا :ها هستنداين کنند يکه به ذهن انسان متمدن خطور م يبا ديدن اين اعمال  سواالت

  اعمال خود از پوشش اسالم بهره  هستند و تنها جهت توجيه يانسانها است؟ آيا آنها قاتل و جاناين  ذات
، دين اين انسانها است يا خود آنها؟ کدام طرف از طرف منبع خشونت: تر باز هم صريح يعبارت  گيرند؟ به يم

  انسان يا انسان از اسالم؟ کند؟ اسالم از يم يديگر سوء استفادة ابزار
چپ گرفته تا  ياز نيروها. دست به اسلحه بردن و مبارزه مسلحانه را پيشه کردن مختص به مسلمانان نبوده و نيست

خواسته يا (رسيدن به اهدافشان  ياحزاب راست و ليبرال در مراحل مختلف و به داليل گوناگون برا
و   ما هيچکدام از اين نيروها خشونت را نه به اندازه مسلمانان وسعت دادها. اند آورده يگاهاً به اسلحه رو)ناخواسته

  .اند آن داده  به يتقدس اله  اند و مهمتر از همة اينها نه نه آن را بدين اندازه نهادينه کرده
  

                                                             
مناديان اولية اسالم . است  خشونت بوده  آميخته به) تر بگوئيم از آغاز نيمة دوم دوران پيامبری محمد دقيق(اسالم از بدو پيدايش   1

) دختر مروان.عصماء (ماجرای ترور   .اند بردن اهداف و نيات خويش استفاده کردهمدام از حربه ترور و خشونت برای به پيش 
عار انتقادی که در مذمت قتل عام ل اشيوی بدل .ر بوديدختر مروان شاعری آزاده و دل "عصماء" .ای از ترورهای آنزمان است نمونه

شبانه به " ريعم". شد"عصماء"مامور کشتن " ر بن عدیيعم" بدستور حضرت محمد . سروده بود" ابو عفک"ترور ن يان و همچنيهودي
حضرت محمد .دهدرا به حضرت محمد می  "عصماء"شدن می رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته  "عصماء"خانه 

  ) 412صفحه . 2جلد . ره ابن هشام يس() اری کردیيخدا و رسولش را  "ريعم"ای : (ديگو می
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  خشونت در اسالم علت مشروعيت
سلمان، مسلمان است حال چه در يک فرد م. شده است يو ابد يخشونت در اسالم نهادينه و عمالً ازل يبکارگير

است، زمان و  يقوانين اله ييک فرد مسلمان مجبور به اجرا. هزار سال پس از آن  زمان پيدايش اسالم و چه ده
 ياحکام اله يايران و يا افغانستان در اجرا ياگر حکومت اسالم. کنند ياين وظايف نقش ايفا نم يمکان در اجرا

خداوند  يها کنند و نسبت به دين محمد و گفته ينم يکوتاه)قصاص(آوردن مانند قطع دست و پا و چشم در 
سرکار آيد قاعدتاً بايد چنين کنند،  . . . .،  سوئد اگر در آلمان، يتديگر نيز ح يمومن هستند، هر حکومت اسالم

  .  در غير اينصورت مومن به دين خدا و پيامبرش محمد نيستند
مسلمانان معتقد هستند که خداوند احکام آمده در اسالم . االجرا است الزماسالم و  يکيفراز اصول  يقصاص يک

زمان و . گيرد يکه هستند دربر م ياين احکام کُل بشريت را در هر مکان. نياورده است يمنطقه خاص يرا تنها برا
  . تواند مشمول زمان و مکان گردد يکالم خدا نم ياجرا. شناسد يمکان نم

که  يمثالً فرد مسلمان نبايد دستور. تواند شک کند يمن به احکام خدا نبايد و نمو مؤ ييک مسلمان واقع
بر ضرورت قصاص آورده را مشمول زمان خوانده و آن را  يامتش مبن يبرا  178بقره آيه "سوره"در " خداوند"

  .بداند يمکان و زمان بخصوص يبرا
ب شد، آزاد در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده، زن در شدگان، قصاص بر شما واج ايمان، درباره كشته  افراد با يا

به او  يبها را بخوب  كند و خون يپيرو يگذشت كرد بايد از آن بخوب يهر كس كه برادرش مقدار. مقابل زن
. دارد يكرد عذاب دردناك يكه بعد از آن تعد يكس. از طرف خداوند شما است ياين تخفيف و لطف. بپردازد

  )178(سوره بقره آيه 

به اين خود محمد . کند يظهور م 2ييک حکومت عرب يبرپائ ياسالم برا. حکومت کردن ياست برا ياسالم دين
  .فرستاد 3قوم عرب يموضوع اشاره دارد که خداوند اسالم را برا

                                                             
ــدگی مجم    2 ــرج و پراکن ــرج و م ــه حــريم خــانوادگی و بســيار       ه ــاراج و تجــاوز ب ــگ و خــونريزی، ت ــی، جن ــر عرب ــه جزاي وع

ــارچگی اعــراب     »روشــنفکران«ناماليمــات ديگــر آن دوران، بســياری از   ــرای اتحــاد و يکپ ــدبير ب ــه فکــر و ت ــت را ب ــن والي اي
ــداخت  واحــد شــکل  توانســت تحــت پوشــش يــک ايــدئولوژي  آرزوی يکپــارچگی اعــراب تنهــا مــی . مقــيم در ايــن منطقــه ان

ــرد ــت واحــدی باشــد    . گي ــرای اتحــاد و تشــکيل دول ــل کــافی ب ــود دلي ــگ مشــترک نتوانســته ب ــان و فرهن تنهــا راه ممکــن، . زب
ــه  ــی هم ــی    دين ــه م ــود ک ــر و واحــد ب ــد    گي ــدگی نجــات ده ــراب را از پراکن ــت اع ــن . توانس ــردماي ــد ديگر م ــانهمانن  مردم

   .صاری خود داشتنياز به دين انح) ايرانيها، يهوديها، يونانيها(همجوار 
ــذار      3 ــی را بــر تــو وحــی کــرديم تــا مکــه و مــردم پيرامــون آن را ان ــه قرآنــی عرب ــه  ( و ايــن گون ــذار ب در فرهنــگ معــين لغــت ان

شــوند و  کنــی و آنهــا را از روزی کــه همــه خاليــق در آن روز جمــع مــی)کــردن معنــی شــده اســت ترســاندن، بــيم دادن، آگــاه
ــت بترســانی    ــد در آن نيس ــوزان   گر:شــک و تردي ــش س ــی در آت ــی در بهشــتند و گروه ــه   :  (وه ــوری آي ــن   )7ســوره الش اي

و کسـانی  ) مکـه (القـرا   ايـم هـم مبـارک اسـت و هـم تصـديق کننـده کتابهـای پيشـين تـا ام           کتابی است کـه مـا آنـرا نـازل کـرده     
  ) 92سوره انعام آيه ( .....که گرد آن هستند، بترسانی

ــی    ــرآن مبن ــد صــريح آمــده در ق ــر منطقــه   گذشــته از تأکي ــز ب ــودن اســالم، شــواهد بســياری ني ــی ب ــر عرب ــن   ب ــن دي ــودن اي ای ب
  . کنند شفا بدرستی به نکاتی چند در اين باره اشاره می  الدين آقای شجاع. کند داللت می

ـ     در قرآن بطور عمده بغير از قوم عرب هـيچ اشـاره   ه هـا و يـا اقـوام کشـف نشـد      ها،هنـدی  ره ارضـی ماننـد چينـی   ای بـه اقـوام ديگـر کُ
حيوانـات ذکـر شـده در قـرآن عمومـاً حيوانـاتی هسـتند کـه در ايـن جزيـره بيابـانی شـناخته شـده              . شود پوستان آمريکا  نمی مانند سرخ

همينطــور . بودنـد، ماننـد ملــخ، شـتر و سوســمار و هيچگـاه ســخنی از مـثالً خــرس قطبـی، ببـر و پلنــگ و گـوزن بــه ميـان نيامــده اسـت          
هـا نـامی بـرده     های هستند کـه در قـرآن از آنـان بکـرات نـام بـرده شـده اسـت امـا از ديگرميـوه           انجير ميوهها، زيتون، خرما، انار و  ميوه
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دليل  يب. است يو دولتدار يو دين حکمفرمائ ياعراب، دين قانونمند کردن جامعه عرب ياسالم دين يکپارچگ
. است يو مسائل قضائ يبمنظور نظم و نسق دادن به روابط اجتماع يدستورات يکه اسالم در خود دارا نيست

منظور  توان بدين ياحکام ديگر را م يو بسيار ياحکام مربوط به قصاص و همينطور قوانين مختص به مسائل مال
  . 4مثال آورد

 يبرا ياست و چه آن دسته که قوانين ياحکام دينچه آن دسته که مربوط به (دستورات و قوانين آمده در اسالم 
از احکام و قوانين موجود درمنطقه مورد بحث  يا توان مجموعه يرا م) گردند يتنظيم روابط محسوب م

محمد با استفاده . دانست يمحمد و اطرافيان از ديگر اديان بخصوص يهود يانضمام دانستنيها  به) جزيرةالعرب(
موارد  يدر برخ. قانونمند کند يآنها توانست دينش را تا حدود زياد يتغيير جزئ يوارداز قوانين موجود و در م

    . 5در احکام پيشين داده شده است يجزئ يتغييرات
 يگيرد برا يبعد که محمد تصميم م يبا سالها ياوليه به ثبت رسيده فرق ماهو يکه در سالها" يها آيه"متن 

   6.برد، دارد ترغيب اعراب به دينش دست به شمشير 

                                                                                                                                                                                              
در مـورد طبيعـت نيـز بـر همـين منـوال اسـت، رعـد و بـرق، صـاعقه و توفـان مـواردی آشـنا هسـتند در وجهـی کـه بـرف و                  . شـود  نمی

  .است  يخبندان برای عرب نامفهوم بوده

ــی   ــاال م ــر نکــات ب ــک همجــوار اشــاره کــرد     عــالوه ب ــه ممال ــده صــدور اســالم ب ــه اي ــوان ب ــه   . ت ــرای محمــد لشــکر کشــی ب ب
هـا بلکـه تنهـا بـرای امـت عـرب بـود، بـه همـين دليـل            کشورهای مجاور امری ناالزم بـود چـرا کـه ديـنش نـه بـرای ديگـر امـت        

  .    ردتا زمانی که خودش در قيد حيات بود هيچگاه به قصد اسالم گشائی به کشوری ديگر حمله نک
ــوی            4 ــگ و ب ــر دو قســم هســتند آندســته از احکــامی کــه بيشــتر رن ــرآن ب ــده در ق ــوانين و احکــام آم ــذکر شــد ق ــد مت ــه باي البت

دســته دوم کــه . انــد مــذهبی داشــته و بــرای اجــرای احکــام دينــی اســت، کــه اغلــب در ســالهای اول اعــالم پيــامبری گفتــه شــده 
  .يشترين احکام جزائی و اجرائی را در بر دارددر سالهای اقامت در مدينه نگارده شده است ب

بايــد گفــت کــه  .مرســوم تغييراتــی جزئــی دادنــدمراســم حــج در . مــثالً ماهــای حــرام را از چهــار مــاه بــه ســه مــاه تقليــل دادنــد     5
تمــام مناســک حــج و عمــره واحــرام و لــثم و لمــس حجراالســود وســعي بــين صــفا و مــروه و وقفــه در عرفــات و رمــي جمــره  

ــه دوره جاهليــت روي داده کــه    همگــي  ــوده و تنهــا بعضــي تعــد يــالت در حــج اســالمي نســبت ب در دوره جاهليــت متــداول ب
  :از ان جمله مي توان بموارد ذيل اشاره کرد

مــي گفتنــد و هــر قــومي بــت خــود را صــدا  " لبيــک يــا عــزي"."لبيــک يــا الت"اعــراب قبــل از اســالم هنگــام طــواف  )1(
  "لبيک اللهم لبيک:"ن عبارت بدين شکل تعديل شدآها را گرفت و  بت جاي" اللهم"در اسالم . مي کرد

پوشــيدن لبـاس دوختــه نشـده را مقــرر   ن را منــع کـرد و  آاسـالم  .پرداختنـد  اعـراب گـاهي لخــت بـه طــواف کعبـه مــي     )2(
  .کرد

  .محمد آن را مجاز ساخت. نداعراب از خوردن گوشت قرباني اکراه داشت )3(
ــتح مکــه    )4( ــس از ف ــين صــفا و مــروه اکــراه    مشــهور اســت کــه مســلمانان پ ــريش از ســعي ب ــت هــاي ق ــداختن ب ــر ان و ب

ــت        ــران دوره جاهلي ــان و زائ ــت ســنگي وجــود داشــت کــه حاجي ــن دو کــوه دو ب ــر اي ــل از اســالم ب ــرا قب داشــتند زي
ــ    ــراي نزدي ــروه را ب ــين صــفا و م ــه  ســعي ب ــي     آک شــدن ب ــرک م ــا کســب تب ــا و دســت کشــيدن و بوســيدن آنه نه

ــه تنهــا بــين صــ  .کردنــد ــي محمــد ن ن را از شــعائر اهللا آ )158آيــه . ســوره بقــره(فا و مــروه را مجــاز کــرد بلکــه در  ول
  . قرار داد

قـرآن بـه شـکل عجيبـی بهـم زده شـده اسـت، طـوری کـه خواننـده           : هـای  آيـه :ای الزم بـه تـذکر اسـت، ترتيـب      در اينجا نکتـه     6
هـا بسـيار دشـوار گـردد و خواننـده نتوانـد تُـن         ايـن امـر باعـث گرديـده فهـم نوشـته      . توانـد سـير منطقـی آنهـا را دنبـال کنـد       نمی

: هـای  آيـه :دنبـال کنـد فـرق بـين     : هـا  آيـه : :نـزول :امـا اگـر خواننـده قـرآن را بـر حسـب       . را دنبـال کنـد  : هـا   آيه:و فراز و نشيب 
  .مکی و مدنی را بوضوح خواهد يافت
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) دوران حاکميت(اقامت محمد در مدينه  يسالها يبيشترين قوانين وصف شده در مکتب اسالم به دوران دوم يعن
بيشتر درس اخالقيات و فرآخوان مردم به دين جديد و همينطور ترساندن آنها از  يمک يها سوره. تعلق دارد

وم بدليل اقتدار و حاکم شدن اسالم به احکام و که دوران د ياست، در وجه 7از اسالم و عواقبش يسرپيچ
   .پردازد يامور جامعه، خانواده و جنگ م يوصف قوانين برا

ديگر از گريبان محمد سر در  ياز آغاز ورود به يثرب، محمد يول. . . . در کتاب بيست و سه سال  يدشت يبه گفته عل

و انذر عشيرتک : که به مفاد  ياز لباس پيغمبر. کند يکرد فرق م يم دعوت  يدر مکه مردم را به مردمآورد و در مدت ده سال  يم

آيد تا نخست همان عشيره اقربين را زبون  يعادات سخيف جاهليت برهاند، بيرون م يخويشان و کسان خود را از تاريک: االقربين

  .ر آوردکه سيزده سال او را مسخره کردند و آزار رسانيدند به زانو د] را[ يسازد و همان کسان
  )هدايت کن عشيره وخويشاوندانت را که نزديکترند به تو  ييعن 214 آيه 26سوره : (و انذر عشيرتک االقربين
کند، پژواک خشونت در  يهايش نيز تغيير م محمد به قدرت و حاکميت آهنگ گفته يبا نزديک شدن و دستياب

  . شود يهايش رساتر و رساتر م گفته
شدگان، قصاص بر شما واجب شد، آزاد در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده، زن در  كشته  افراد باايمان، درباره يا

به او  يبها را بخوب  كند و خون يپيرو يگذشت كرد بايد از آن بخوب يهر كس كه برادرش مقدار. مقابل زن
. دارد يدردناككرد عذاب  يكه بعد از آن تعد يكس. از طرف خداوند شما است ياين تخفيف و لطف. بپردازد

  ) 178(سوره بقره آيه 

 کبا زنان مشرك تا ايمان نياورند ازدواج نكنيد، بدون شک ازدواج با كنيز باايمان بهتر از ازدواج با زن مشر 
مسلما بنده باايمان بهتر از مرد . ايمان نياورند زن ندهيد يوقت ک تااست، اگر چه دل شما را ببرد و به مردان مشر

 )221(سوره بقره آيه  ..... چه او باعث تعجب شما شود است، اگر کمشر

از زنان كناره ) يقاعدگ(در زمان حيض . بگو آن ناراحت كننده است. زنان از تو سؤال ميكنند يدرباره قاعدگ
كه خدا به شما  يهم كه پاك شدند از جائ يوقت. نكنيد يكه پاك نشوند با آنها همخوابگ يكنيد و تا وقت يجوي

   )222(سوره بقره آيه   .چون خدا توبه كنندگان و پاكان را دوست دارد  .كنيد يده با آنها همخوابدستور دا

خود كار صحيح بكنيد و از  يزنان شما كشتزار شما هستند هر وقت كه خواستيد وارد كشتزار خود شويد و برا
   )223(سوره بقره آيه . ن مژده بدهخدا بترسيد و بدانيد كه او را مالقات ميكنيد و به افراد باايما ينافرمان

اند، ثابت قدم  را كه ايمان آورده كسانى; من با شما هستم«: و موقعى را كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد
 و همه! ها را بر باالتر از گردن فرود آريد ضربه; افكنم مى بزودى در دلهاى كافران ترس و  وحشت! داريد

 )                                                       12( آيه ه االنفالسور! انگشتانشان را قطع كنيد

پيامبرش دشمنى كند،  و هر كس با خدا و; دشمنى ورزيدند) ص(اين بخاطر آن است كه آنها با خدا و پيامبرش  
  )13( آيه سوره االنفال! و خداوند شديد العقاب است

     )14(آيه  سوره االنفال !آتش خواهد بودو براى كافران، مجازات ! اين را بچشيد

اعراب   8.بوده است ينازل و ابتدائ يسطح جوامع عموماً و همينطور جامعه عرب در آنزمان به شکل بسيار بارز
ها تعدادشان  ، زمان ظهور اسالم در تمام جزيرةالعرب دانش آموختهاند اهل کتاب و دانش نبوده يآنزمان مردمان

                                                             
ــرای انســانهای گنا   تقريبــاً در تمــام ســوره     7 ــه مجــازاتی کــه خــدا ب ــرآن ب ــده) دوزخ(هکــار در جهــنم هــای ق ــدارک دي اســت   ت

  .  اشاره رفته است
همچـون ايــران   هــای سـرزمين . تـری برخـوردار بــوده اسـت    همجـوار  از سـطح نــازل   هــای سـرزمين مقايســه بـا   در العـرب  جزيـره    8

ــوده      ــاص ب ــومتی خ ــکل حک ــتم و ش ــان دارای سيس ــتان و يون ــوب       باس ــان محس ــگ آنزم ــش و فرهن ــم و دان ــز عل ــد و مرک ان
  .اند دهش می
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 9/        سالمبر تبعيض و خشونت در ا جستاری

و رشد  يدر سطح بسيار ابتدائ يو مدن يبه همين دليل نيز قوانين جزائ. تجاوز نبوده استاز انگشتان دست م
شود، بسيار  يمجازات مجرمين محسوب م يکه پايه و بنياد قانون اسالم برا  9قصاص. قرار داشته است يا نيافته
ن از  ابزار موجود مانند سنگ بودن قوانين وصف شده ايشا يعالوه بر ابتدائ. نهايت خشن است ، ساده و بييابتدائ

  .   اند کرده يمجازات استفاده م يو شمشير برا
پيدايش اسالم در هزار و . گردد يظهور اين دين بر م ينهادينه شدن خشونت در مذهب اسالم به سالها

با  .العرب مهر رفتار و آداب و معاشرت  مردمان آنزمان آن منطقه را برخود دارد چهارصدسال پيش در جزيره
  . ميبريم که چرا اين دين تا به اين حد با خشونت و کشت و کشتار آغشته است يبيشتر تاريخ پ يبررس

  
  خشونت در اسالم يو جغرافيائ ي، اجتماعياقتصاد يها زمينه

، ي، اقتصاديکردند که بنابه شرايط زيست يم يزندگ يدر شبه جزيره عربستان مردمان يدر اوايل قرن هفت ميالد
طاقت فرسا اين مردمان را از  يآب و علف و گرما يب يصحرا. 10رحم بودند يشان  خشن و ب و سياسي ياجتماع

شغل رايج در قبايل عرب بيشتر تجارت و خريد و فروش برده، کاال . بهره ساخته بود يب) توليد( ينعمت کشاورز
. آوردند يبدست م يا از راه راهزناما آنان اغلب اوقات وسايل و امکانات تجاريشان ر. است  و چهارپايان بوده

هميشه با مقاومت طرف مقابل  يدزد ياين شغل يعن. چرخاندند يزندگيشان را م ين و راهز يآنان از راه دزد
اين امر عالوه بر داليل ديگر به . القلب بودن الزم است ن مقاومت خشونت و قصيدر هم شکست يروبرو بود و برا

 يقبايل مختلف برا.  کرد يند خو و خشن تبديل متُ يساند، و آنان را به مردمانر يم يخشن شدن اين مردمان يار
جنگ و ستيز در ميان اعراب چنان متداول  يخود مرتب در حال جنگ و ستيز با هم بودند، اين عادت يعن يبقا

جنگيدن  يرا برا) ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب(استراحت و تجديد قوا چهار ماه  يبود که خود ايشان برا
 .کرده بودند  11حرام

وسايل . پيوستند يبدست آوردن برده، اسب، زن و پول و مال بوقوع م يداشتند و برا يجنگها عمدتاً جنبه اقتصاد
شد، که اکثر  يجنگجو و حرفه جنگيدن شغل محسوب م. ن مردمان شمشير، کمان، سنگ و نيزه بودنديجنگيدن ا

  . داين شعل بودن يمردان قبايل عرب داراي
شهر مکه بدليل وجود  يفقط اهال. يبود و نه از دامدار ينه از زمين و کشاورز امرار معاش اعراب بطور عمده

خود را  ياعراب زندگ ياهال يکه باق يدر صورت. برخوردار بودند ياز محسنات تجار يا کعبه در آنجا تا اندازه
  .گذراندند ياز طريق جنگيدن و بدست آوردن غنائم  م

  
                                                             

اکثر قـوانينی کـه اسـالم تحـت عنـوان قصـاص مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت، قـوانينی هسـتند کـه قبـل از اسـالم نيـز در قبايـل                     9
  .شده است عرب از آنها استفاده می

يـن باعـث   اين خشـونت مخـتص بـه اعـراب نبـود، قـانون ابتـدائی از بـين بـردن بـرای زنـده مانـدن تنهـا راه بقـای انسـانها بـود و ا                  10
  .گرديد که انسانها از روحيه خشنی برخوردار گردند می

ــرای جنــگ و ســتيز حــرام دانســت       11 ــی در آن ايــن ماهــا را ب ــا تغيراتــی جزئ ــانون و ب ــروی از همــين ق ــا پي ــه خــود . محمــد ب البت
  .ايشان بنا به مصلحت همين قانون را نيز زير پا گذاشت
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  در بين مسلمانان سالم در نهادينه کردن خشونتنقش ا
عرب و  يمحمد سرکش. پيدا نشد يو امرار معاش اعراب تغيير چندان يبعد از پيدايش اسالم در شيوه زندگ

 يبرا يا اگر تا قبل از اسالم سنگسار شيوه. بخشيد يو الله يجنگيدن آنان را نهادينه کرد و به آن شکل رسم
آنان، اين  يرفت که با به جلو رفتن جوامع عرب و تغيير فرهنگ بدو يد و احتمال آن مبو هکارکشتن افراد گنا

. از بين برود، اسالم و محمد به آن رسميت بخشيد و آن را به احکام اسالم تبديل کرد يلشيوه از مجازات به کُ
ين جديد سنگسار به شد، بعد از آمدن د يجبر محسوب م ياعراب قبل از اسالم مجازات سنگسار نوع ياگر برا

 يبرا يقانون ساده و ابتدائ ياگر بريدن انگشتان دست و قطع کردن دست و پا نوع. تبديل شد يحکم الله
از آن مايه گناه  يکار آمدن اسالم به گفته خدا تبديل گرديد که سرپيچ يمجازات مرتکبين جرم بود، با رو

کرد يقيناً با پيشرفت جوامع و  يتبديل نم يالله را محمد به حکم ياگر انجام چنين اعمال. شد يمحسوب م
چنين است ديگر مجازات در قبل از . شد يسپرده م يبخصوص جامع عرب همانند ديگر جوامع بدست فراموش

مجازات انسانها از وسايل قطع دست  يمسلمان برا ياگر امروزه در قرن بيست و يک کشورها. اسالم و بعد از آن
. شناسد يزمان و مکان نم. بدين خاطر است که اين مجازات نهادينه شده است کنند، يه مو پا و انگشتان استفاد

بودند که با  ياعراب قبل از اسالم اقدام به قطع کردن دست و پا فقط قوانين يکه برا يميشود در وجه يحکم الله
کردند همانطور که در غرب  يمنيز تغيير  ييقيناً با رشد جامعه و فرهنگ چنين قوانين. عقل آنزمان وصف شده بود

  .و اروپا چنين شد
از گيوتين  يآثار ياروپائ يماند، و نه در کشورها يبا رشد جوامع، نه در يونان به صليب کشيدن انسانها برجا

نخستين بدليل  ياست که سبک و شيوه مجازات انسانها ياسالم ياين تنها در اسالم و کشورها. مانده است يباق
  . داردو مورد استفاده دينه گشته است و هنوز رواج شدنش نها يالله

انسان . دهد يشود، تا جائيکه خود را دربه تصوير کشيدن خدا هم نشان م يروحيه خشن عرب در اسالم نهادينه م
 ي، جنگ و تصاحب مال ديگران چيز ديگريعرب هزار و چهارصد سال پيش که بجز خشونت، خونريز

  . تواند باشد يحاکم بر اين دنيا نيز تنها اينچنين م يعد از مرگ و خداب يشناسد، تصورش از دنيا ينم
در آنجا نه چيز ! مانند مدتهاى طوالنى در آن مى! جهنم كمينگاهى است بزرگ، و محل بازگشتى براى طغيانگران 

   »۲۵تا ۲۱: نباء « ! چشند و نه نوشيدنى گوارايى، جز آبى سوزان و مايعى از چرك و خون خنكى مى

کبود، در آن روز جمع  يمجرمان را با بدنها»  8سوره اسراء آيه «. قرار داديم يکافران، زندان سخت يجهنم را برا
  »  102طه «! کنيم يم

و هنگامى كه در جاى تنگ و محدودى از آن افكنده شوند در حالى كه در غل و زنجيرند، فرياد واويالى آنان بلند 
  »۱۳: فرقان « ! شود مى

كنيم، در حالى كه نابينا و گنگ و كرند؛ جايگاهشان دوزخ است؛ هر  روز قيامت، آنها را بر صورتهايشان محشور مى
  »۹۷: اسراء«! افزاييم اى بر آنان مى زمان آتش آن فرونشيند، شعله تازه

  
  :»ايمان به شکنجه: باور به معاد«در  يرضا فان يبقول آقا

به آنها  يغذاي  نوشاند، يبسيار داغ به آنها م يها کند، از چشمه يتن گناهکاران ماز آتش بر يهاي خدا در جهنم لباس
، جز يگواراي يچشند و نه نوشيدن يم يخنک يجوشد، در آنجا نه چيز يدهد که همانند فلز گداخته در شکمها م يم
شان بلند است  يد واويالکبود در حاليکه در غل و زنجيرند و فريا ياز چرک و خون، با بدنها يسوزان و مايع يآب

تنشان بريان  يها که پوست يزمان. ريزد يکند و سپس بر سر آنها از عذاب آب جوشان م يبه ميان دوزخ پرتابشان م
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ميرند و  يدر آنجا نه م. را بچشند يدهد تا عذاب اله يبر اندام آنها قرار م يجديد يها سوزد، پوست يگردد و م يم
کند و  يکودک شيرخوارش را فراموش م ين وحشتناک است که هر مادر شيردهآنجا چنا. کنند يم ينه زندگ
شود،  يسوزان آتش همچون شمشير برصورتهايشان نواخته م يها شعله. نهد يجنين خود را بر زمين م يهرباردار

که غل و  يزا، هنگام متراکم و آتش يدهد و در سايه دودهاي يکشنده و آب سوزان قرار م يآنها را در ميان بادها
کند و سپس در آتش دوزخ افروخته  يزنجير برگردن آنها قرار گرفته آنها را کشان کشان در آب جوشان وارد م

  .شوند يم

آنها آتش است و هر زمان بخواهند  يجايگاه هميشگ  عذاب آنها آتش است،. کند يهرگز فرمان مرگشان را صادر نم
 يآتش! کرديد يرا که انکار م يگويد بچشيد عذاب آتش يو به آنها م گرداند ياز آن خارج شوند آنها را به آن بازم

 يآتش  اند که بسيار خشن و سختگيرند، بر آن گمارده شده يکه مامورين يها هستند، آتش که هيزم آن انسانها و سنگ
با ارائه  .کش آن است است از ليف خرما، هيزم يور و پر لهيب که همسر ابولهب در حاليکه بر گردنش طناب شعله

تصوير . کند يمسلمانان نيز تعريف م يرا برا يدين ينظام قضائ يها از جهنم و روز جزاء، قرآن پايه يچنين تصوير
از  يو جنايتکارانه است که معدود يغيرانسان يتعريف شده در قرآن بقدر يها ها و مجازات جهنم و انواع شکنجه

  .که در قرآن بر آن اشاره رفته است، برآمدند ير معاد جسمانانکا يبرا يراههاي يبه ناچار در پ يدين يعلما

  
که تصور باال را در ذهن خود دارد، و خدا را اينچنين شناخته است چرا بايد در مجازات کردن بقول  يفرد مسلمان

  . ها استفاده نکند االرض از بدترين شکنجه يخودش مشرکين و مفسدين ف
را که به  ياگر خداوند رحمان و رحيم قرار است کسان. جه و انتقام و آزارمقدس کردن شکن ياعتقاد به دوزخ يعن

شوند در غل و زنجير کرده،  يم يکنند و يا مرتکب خطاي يپس از مرگ باور ندارند و يا در آن شبهه و شک م يدنيا
مسلمان  يمند دينتوان از يک باور يمايع سوزان و جوشان بر سرشان بريزد و به ميان آتش پرتابشان کند، چگونه م

قلمداد نموده و مخالف آن باشد و در حوزه تحت  يو شيطان يزشت و غير انسان يانتظار داشت که شکنجه را عمل
گاز  يو اطاق ها يآدم سوز ييا به کوره ها. در ابعاد کوچکتر برنيايد يجهنم هاي يکنترل خويش در صدد برپاي

  . ار آنها نبودايراد گرفت و نگران تکر يهيتلر يدر اردوگاهها

   »ايمان به شکنجه: باور به معاد«در  يرضا فان

از خشونت مستعد  يبکارگير يبرا يا العاده محمد با نهادينه کردن خشونت در اسالم اين دين را بطرز خارق
يو خشن، مردمان يمر اين قوانين ابتدائساخت، تا جائيکه امروزه با گذشت بيش از هزار و چهارصد سال از ع 

  . کنند ياجرا م يشوند آنها را با کمال رضايت و خشنود يدا مپي
كه  كنند، فقط اين است مى خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى

تبعيد و يا از سرزمين خود ; يا دست و پاى آنها، بعكس يكديگر، بريده شود; يا به دار آويخته گردند; اعدام شوند
  )33(المائده  .و در آخرت، مجازات عظيمى دارند; دنياست اين رسوايى آنها در. گردند

رحمانة  يخشن و ب ياحکام جزائ يايشان اجرا. دانند ياين قوانين م يخود را موظف به اجرا يباورمندان دين
ش از خدا طلب پاداش شمارند و در مقابل يم يآورند بلکه وظيفه دين ياسالم را نه تنها شکنجه بحساب نم

  :يرضا فان يآقا  يآقابه گفته . نمايند يم

نيستند که  يمقدس يها فقط و فقط کتاب يپيروان اديان ابراهيم يقرآن و ديگر کتب مقدس عهد قديم و جديد برا
 يبرا .بر آنها دوباره به گوشه طاقچه برگردانده شوند يا از طاقچه اتاق برداشته شده و با بوسه يهر از چند گاه
در نظام  يو رهبر ياسالم ينگهبان و مجلس شورا يشورا. اند ي، کتب مقدس دستورالعمل زندگيباورمندان دين

و محک و معيار درست بودن  يدانند که منبع قانون گذار يايران بر اساس اين باورهاست که حق خود م ياسالم
وزارت اطالعات  يبر همين اساس، بازجوها. باشد ، مطابقت قوانين با نص صريح آيات قرآنيقوانين در نظام اسالم
 يها ها و کتاب و در جزوه يعقيدت يروزانه و هفتگ يها که در آموزش يانقالب و دستگاه قضاي يو قضات دادسراها
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کنند جهنم را مدل  يخويش هرروزه هزاران بار تصاوير شکنجه و آزار و خشونت در جهنم را مطالعه م يتعليمات
 . دهند يم خود قرار  يها گاه و شکنجه ها بازداشتگاه

و    نديده، نخوانده ياز طرف خود اسالم چيز  وضع شده يخود از قوانين و فرامين قرون وسطاي  که يا عده
 و خشن يکنون حاکمان و معارضان  کنند که يخود استدالل م ياحساس پاک و شعور انسان  اند، با استناد به نشنيده

 يد بسيار همبا  دانند که يآنها نم. است  را نداده يفهمند و اسالم دستور چنين قساوتهاي ينم از اسالم يچيز ياسالم
هر تعداد آنها بيشتر و درجة ذوب آنها در اسالم   که  از اسالم خبر دارند؛ چه يعدة تنها کم  خشنود باشند که

 .ا بيشتر خواهد بودخشونت آنه درجة خشن و يتعداد انسانها  همان اندازه  تر باشد، به غليظ

  
  روايت تاريخه و ترور در اسالم بخشونت 

و  ئاقتضبنا به  ينگرديده است، بلکه در هر دوران يها و روايات منته خشونت و ترور در اسالم تنها به آيه
اشاره هاي بسياري که در تاريخ ثبت گرديده  از نمونهبه چند مورد  . است شده پراتيک  مصلحت حاکمان وقت

  :مکن می
  

  بفرمان محمد ) سالم بن ابي الحقيق(ماجراي ترور 

محمد دستور ترور او حضرت سان يهود که بفرمان بود و از سرشنا"اوس" از دوستان قبيله" سالم بن ابي الحقيق"
آنان نيز ماموريت خود را بنحو دلخواه به انجام رساندند . صادر شد و عبداهللا بن عتيک مامور انجام اين ترور شد

هنگامي که برگشتند و به حضرت محمد خبر دادند ايشان از خوشحالي فرياد . را کشتند" الم بن ابي الحقيقس"و
  )186صفحه . 2جلد . سيره ابن هشام". (اهللا اکبر"زد 

  

  فرمان محمد   هب) خالد بن سفيان هذلي(ماجراي ترور 

محمد امر فرمود به  حضرت. يختانگ محمد بر مي حضرت در نخله مردم را بر ضد "خالد بن سفيان هذلي"
عبداهللا "محمد به پاس اين خدمت عصايي به  حضرت .که کار او را بسازد و او نيز چنين کرد" عبداهللا بن انيس"

اين عصا نشانه ميان من و تو در روز قيامت است و همانا :مي دهد و مي گويد " خالد بن سفيان هذلي"قاتل " انيس
  )395صفحه ،  2جلد .سيره ابن هشام . (اند هه زدهستند که به عصا تکي نروز کسانيآن مردم در کمتري

  

  

  بفرمان محمد ) ابو عفک(ماجراي ترور 

. او شعري در مذمت حضرت محمد سروده بود. شاعر يهودي بود که يکصدوبيست سال سن داشت" ابو عفک"
  )411صفحه. 2جلد .بن هشام سيره ا. ( شد" ابو عفک"ما مور قتل "  سالم بن عمير"بدستور حضرت محمد 
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  و دستور قتل او از جانب محمد) عبداهللا بن ابي سرح(ماجراي مرتد شدن کاتب وحي 

پس .عبداهللا ابن ابي سرح که زماني از نزديک ترين اصحاب و محارم حضرت محمد بود و کاتب وحي بود 
مد ترديد کرد زيرا که او از مدتي نسبت به کيفيت نزول آيات قران و ماهيت وحي و پيغمبري حضرت مح

ن آيات آخود تغيير داد و حضرت محمد نيز  چندين بار کلمات وجمالت آيات نازل شده را بدلخواه
فتبارک اهللا "سرانجام ابي سرح در مورد آيه.اين امر شک ابي سرح را برانگيخت.تحريف شده را پذيرفت

ام و  هين آيه را من سرودا:"کرد او معتقد بود که با پيغمبر اختالف پيدا) 14آيه.سوره مومنون"(احسن الخالقين
  اشاره به همين ماجراست)" 93آيه.مسوره انعا"(محمد آنرا از من دزديده است

 .تاريخ طبري. (سرح پس از اين اختالف از دين اسالم برگشت و حضرت محمد خون او را حالل ساخت ناب
  )1187صفحه، 3جلد 

  

  ستور محمد بد) بني قريظه ،النظير بني، بني قينقاع ايلقب( يهود اقوام کشتار و گرفتن اموال ماجراي

رفته و مرد يهودي براي اهانت بوي آهسته پشت جامه " بني قينقاع" زني از انصار نزد زرگر يهودي از قبيله
بطوري که هنگام برخاستن پايين تنه زن نمايان شد و مردم را بخنده . اش بست هجام وي را با خاري بباالي

مردي مسلمان به حمايت از زن مرد زرگر يهودي را به قتل رساند و يهوديان نيز به حمايت از هم  .داختان
هجوم برده و پس از " بني قينقاع" بدستور حضرت محمد مسلمانان به کوي. کيش خود مرد مسلمان را کشتند

هاي آنان بين  ند و همه داراييتسليم شده و مجبور به کوچ شد" بني قينقاع" پانزده روز محاصره افراد قبيله
  .مهاجران بي خانه تقسيم شد

که دستور ترورش را "کعب ابن اشرف" که از کشته شدن يکي از روساي خود بنام" بني النضير" يهوديان قبيله
ز امر به محمد نيحضرت حضرت محمد صادر کرده بود از ايشان در خشم بودند در مقام طغيان بر آمدند و 

" بني النضير" هاي دستور داد نخلستان محمدحضرت د و پس از محاصره آنان توسط مسلمانان نان کرآکشتار 
تو که خود را :(محمد بانگ زدند حضرت بلند شد و بر" بني النضير"در اين زمان فرياد قبيله ! را آتش بزنند

ها  ش زدن نخلستانچرا دست به آت کني داني و مردم را از ويراني و تباهي و فساد منع مي مردي مصلح مي
محمد  حضرترا بر ) سوره حشر. 3.4.5.آيات ( مده وآمحمد  حضرتبه کمک ) اهللا( که مجددا) زني  مي

هاي آنان ميان  تسليم شدندوترک ديار کردند و تمام دارايي" بني النضير" باري پس از بيست روز. نازل نمود
  .محمد و يارانش تقسيم شدحضرت 

قبيله يهودي باقي مانده در يثرب بود که آنان نيز بعد از جنگ خندق مورد محاصره تنها " بني قريظه" قبيله
هاي خود را  سپس اين قبيله نيز حاضر شد همچون دو قبيله ديگر اموال و دارايي .مسلمانان قرار گرفتند

بني " محمد موافقت نکرد و پس از تسليم شدن مردم قبيلهحضرت گذاشته و از مدينه خارج شود ولي 
را سر بريدند و اموال و دارايي و زنان و کودکان " بني قريظه" نفر از جوانان و مردان 900دستور داد "قريظه

  )1088.1091صفحه .  3جلد . تاريخ طبري. (اين قبيله را بعنوان بردگي بين مسلمانان تقسيم کردند
" زبير" و" علي" دند و حضرتپيامبر بگفت تا در زمين گودالها بکن: (طبري در خشونت اين عمل مي نويسد

  ) 1093صفحه . 3جلد .تاريخ طبري . (نها را زدندآگردن  در حضور پيامبر
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) نيبحر( مرزبان هجر "بختيس"و " يمنذر ابن ساو"به  يا هامبر ناميپ يهجر 10افزوده است در سال  يطبر
دو تن مرزبان . ران بود يعلق به اهزاران سال مت ن در طوليبحر. نوشت تا آنان را به اسالم دعوت کند  ای نامه

دادند مسلمان نشدند يل ميان بودند و سکنه شهر را تشکيشهر که زرتشت مجوسان يرفتند وليآنجا اسالم را پذ
 امبر دستور مصادرهيسپس پ. ه پرداخت کنند ينار طال به عنوان جزيد 1متعهد شدند مبلغ  امبريو به دستور پ

  .نه در آمديآنان به تملک مد ينهايو زم ن را داديبحر ياموال آتشکده ها
  

  )حمله اعراب به ايران(کشورگشايی اسالم 

ــه ا   ــراب ب ــه اع ــس از حمل ــران،پ ــا   ي ــان در نبرده ــد ســردار   یايســتادگي و سختكوشــي ايراني ــده، خال پراکن
عــرب را چنــدان خشــمگين ســاخت كــه ســوگند يــاد كــرد كــه چنانكــه برآنــان پيــروز شــود دســت بــه غــذا   

ــراي راســت آمــدن ايــن ســوگند دســتور  . كــه نهــري از خونشــان جــاري ســاخته باشــد نبــرد، مگــر آن ــد ب خال
ــا  ــه داشــت     همــهداد ت ــد شــبانه روز ادام ــا چن ــار ت ــل رســانند، و اينك  30و  28در ســالهاي . ي اســيران را بقت

ــور    ــه مجب ــان دو دفع ــد  هجــري تازي ــتح كنن ــتخر را ف ــدند اس ــ. ش ــا    هدر دفع ــان ب ــردم چن ــت م ي دوم مقاوم
ــرد      رشــادت و گ ــه ك ــه ديوان ــرب را از خشــم و كين ــاتح ع ــه ف ــود ك ــرون ب ــد در  . ســتاخي مق ــد خال ميگوين

ــرد  ــرد        ولجــهنب ــذا نب ــه غ ــت نرســانده باشــد، دســت ب ــه هالك ــر را ب ــزار نف ــا ه ــه ت ــود ك ــرده ب ــد ك وي . عه
ايــن نبــرد در محلــي بنــام . هنگــامي اقــدام بــه خــوردن غــذا كــرد كــه مقصــود و مــرادش بــرآورده شــده بــود 

ــاق اف  ــين  ولجــه اتف ــاد و بهم ت
اعتبار بـه نبـرد ولجـه معـروف     

برابـــــر ســـــيل  در. گرديــــد 
هجــوم تازيــان شــهرها و قلعــه 
. هــاي بســيار ويــران گشــت   

خانـــدان هــــا و دودمانهــــاي  
ــت  ــاد رف ــر ب ــاد ب نعمتهــا و . زي

ــاراج    ــوانگران را تـ ــوال تـ امـ
ــام    ــال ن ــايم و انف ــد و غن كردن

ــد ــان  . نهادنــ ــران و زنــ دختــ
ايرانـــي را در بـــازار مدينــــه   

ــرا  فروختنـــد و ســـبايا و اسـ
  .خواندند

 زارهــ 42مــي گوينــد بــيش از 
زن ايرانـــي در ميـــان اعـــراب 

ــد   ــز تقســيم كردن ــوان كني ــه عن ــه اســارت     . ب ــر يزدگــرد ســوم، آخــرين پادشــاه ساســاني کــه ب شــهربانو دخت
ــام حســين درآمــد    ــه نکــاح ام ــه ب ــه شــد، در مدين ــايز. گرفت ــا تيو جــذاب یيب ــیيشــاهزاده خــانم ا ني ــه  ران ب

ــه همــراه مــ ابانهــایيکــه در خ یهنگــام بــوده کــه یقــدر ــان  یگردانــده مــ رانياســ ابقیدارالخالفــه ب شــده زن
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ــه گر ــعــرب را ب ــد. وا داشــته اســت هي ــرده     نيچن ــه ك ــا ســوزن دوك اَخت ــي را ب ( هــزار پســر نوجــوان ايران
ــد  ــدرت جنســي را از آنهــا گرفتن ــان ) ق ــالم چون ــوان غ ــه عن ــد  و ب ــار گرفتن ــوان آنهــا را بك ــن  ي ههمــ. حي اي

ــان در ســاي كارهــا ــز عرب ــد  هرا ني ــه انجــام ميدادن ــن كارهــا هــيچ كــس  . ي شمشــير و تازيان ــر اي هرگــز در براب
ــت    ــراض نداش ــاراي اعت ــكارا ي ــرب، خاصــه        . آش ــه ع ــود ك ــوابي ب ــا ج ــرق، تنه ــل و ح ــرم و قت ــد و ج ح

ــه اعتراضــي مــي داد  ــه هرگون ــان ب ــي   . درعهــد اُموي ــه مغلــوب شــدگان ب خشــونت و قســاوت عــرب نســبت ب
. انـد كـه وقتـي سـعد بـن ابـي وقـاص بـر مـدائن دسـت يافـت در آنجـا كتابهـاي بسـيار ديـد                گفتـه . اندازه بود

ــاب ايــن كتابهــا دســتوري خواســت عمــر در پاســخ نوشــت كــه آن    نامــه بــه عمــر بــن خطــاب نوشــت و در ب
همــه را بــه آب افكــن كــه اگــر آنچــه در آن كتابهــا هســت ســبب راهنمــايي اســت خداونــد بــراي مــا قــرآن   

ــد  هاســت و اگــر در آن كتابهــا جــز مايــ از آنهــا راه نمايــان تــر هفرســتاده اســت كــ ي گمراهــي نيســت خداون
ــدين. مــا را از شــر آنهــا در امــان داشــته اســت  ــد  ب گوينــد . ســبب آن همــه كتابهــا را در آب يــا آتــش افكندن

 .چنان كتاب از ايران بردند كه شش ماه حمام مصر را با سوزاندن كتابهاي ايران گَرم ميكردند

  

  کشی ارامنه توسط دولت عثمانی  نسل

جمعی، عمدی، و سيستماتيک تعداد بسيار زيادی از مردم ارمنی  نسل کشی ارامنه به تبعيد و کشتار دسته
بين ) انور پاشا(های تحت کنترل امپراتوری عثمانی توسط نيروهای تحت فرمان اسماعيل انور  ساکن سرزمين

کشی از يک ميليون تا يک و نيم ميليون نفر  د قربانيان اين نسلتعدا. شود گفته می 1917تا  1915سالهای 
عالوه بر دستگيری و اعدام ارامنه، جمعيت بسيار زيادی از مردان، زنان و کودکان . شود تخمين زده می

ارمنی از خانه و کاشانه خود تبعيد، 
بدون هيچ دسترسی به آب و غذا به 
قصد مرگ وادار به راهپيمايی در 

. والنی و بيابانی شدندمسيرهای ط
تجاوز و آزار و اذيت جنسی قربانيان 

توسط نيروهای متخاصم در طول  
. است  تبعيد به دفعات گزارش شده

اين جنايات به اسم اسالم صورت 
  . گرفته است

  

به  1358مرداد  28حمله رژيم اسالمی ايران در 
  ردستانکُ
هنوز يك ماه و   حاليكه در  1358نوروز سال   

مردم ايران  روز بيشتر از پيروزی انقالب چند
با يورش  ردستان  نگذشته بودمنجمله مردم کُ

نظام اسالمی تازه به حکومت رسيده تبديل به 

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


 16/        سالمبر تبعيض و خشونت در ا جستاری

بدستور آقای خمينی رهبر انقالب اسالمی ايران نيروهای نظامی شهر سنندج را به خاك و . نوروز خونين گرديد
 هائی از قسمت. ردستان را صادر كردخمينی فرمان حمله به كُ) 1358(مرداد ماه همان سال  و در  خون كشيدند

پاسداران و مردم غيرتمند  های مختلف ارتش و از اطراف ايران گروه«: ردستان چنين استفرمان خمينی به كُ
 کنم و به دولت و من از آنان تشکر می. ختم کنند اند من دستور بدهم به سوی پاوه رفته، غائله را تقاضا کرده

ساعت ديگر حرکت به سوی پاوه  24با توپها و تانکها و قوای مسلح تا  کنم، اگر ارتش و ژاندارمری اخطار می
  »...دانم مسئول می نشود، من همه را

جوانان و مردم غير نظامی  نفر از 11, )1979اوت  17(, 1358مرداد سال  28بامداد    دقيقه 2,40در سا عت 
ن كرمانشاه در شهرستان پاوه از توابع استا

. كرمانشاه تيرباران شدند زندان ديزل آباد
, هوشنگ عزيزی, زنده يادان عيداهللا نوری

دبير (يداهللا محمودی , محمد محمودی
دبيران نگارنده در زمان رژيم  ادبيات و از

دبير (هرمز گرجی بيانی ,حسين شيبانی)شاه 
در كرمانشاه و زندانی  فيزيك -رياضی

مظفر ,)زمان شاه شده در سياسی شكنجه
, عزيزی محمد, محمد عزتی,فتاحی 

اصغر بهبودی جزو , آذرنوش مهدويان
اولين قربانيان بر سر کار آمدن حکومت 

  .اسالم در ايران هستند
   

 :متن فتواي خميني عليه آيات شيطاني
  

  بسمه تعالي

  انا هللا و انا اليه راجعون

كه عليه اسالم و پيامبر و قرآن، »  آيات شطاني«مؤلف كتاب رسانم  به اطالع مسلمانان غيور سراسر جهان مي   
از مسلمانان غيور . باشند تنظيم شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محكوم به اعدام مي

خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعا آنها را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات  مي
ضمناَ اگر كسي دسترسي به . ين نمايد و هر كس كه در اين راه كشته شود، شهيد است ان شاء اهللامسلمين توه

  . مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد

  والسالم عليكم و رحمة اهللا وبركاته

  روح اهللا الموسوي الخميني  
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  تل عام زندانيان سياسی توسط آقای خمينی فتوای ق

زندانی سياسی  5000حداقل نزديک به  1367ماه مرداد و شهريور  2آقای خمينی، در طول  )فرمان( به فتوای
  :آقای خمينی  فتوا دادند. و عقيدتی قتل عام شدند

است وسوسه و شک و ترديد نکنند و آقايانی که تشخيص موضوع به عهده اَنان ... رحم بر محاربين ساده انديشی است ...
  » ...باشند و] اشدا علی الکفار[سعی کنند 

  
  :داد تکارانه فرمان کشتار جمعی میيجنای که يفتوا

کنند محارب و محکوم به اعدام  کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می... « 
و جناب اَقای اشراقی ) قاضی شرع(ی اکثريت آقايان حجت السالم نيری أران با رباشند و تشخيص موضوع نيز در ته می

های مراکز استان کشور رأی اکثريت آقايان قاضی  در زندان... باشد ای از وزارت اطالعات می هو نمايند) دادستان تهران (
  ..باشد االتباع می ا داديار و وزارت اطالعات الزميشرع، دادستان انقالب و 
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  کنيد به  نگاه. است  ير عجين خوردهششم  نام خدای مسلمانان به  اتفاقی نيست که  که بس  و در پايان همين اشاره
آيا  .است  ير جزء الينفک آنها شدهششم  آرمها و پرچمهای حکومتهای اسالمی در عربستان سعودی و ايران که

  ميسر بود؟ بدون شمشير زير آن  بر باالی پرچم عربستان سعودی منقش شده  ای که هة ايدتوسع
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