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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     مليحه ناياب :ليکوال   ٣٠-١١-٢٠١٠ ني
  

  !بريدن)  دست و پای(نظری به تاريخچه حکم جزا 
  

 بايد بدانيم که ،قبل از اينکه به تاريخ و زمان قطع اعضا که چگونه در جهان رايج گرديده است مراجعه نماييم
 چه ،ود از بين بر،پروردگار عالم نميخواهد حتی يک تار موی ويا  ناخن بنده اش که جز از نعمت ها بشمار ميرود

  :آمده است اينکه.. رسد به ديگر اعضای وجودش
 همچنان رابطه نزديک بنده با خالق عالميان دعوت مينمود و ، مردم را به دوستی و محبت به خداوند تعالی)ع(عيسی 

  :ايد چنانکه خداوند ميفرم،اگر شما حقيقتا بدانيد که خداوند تعالی تا چه اندازه بندگانش را دوست دارد: به آنها گفت
  .) مانند آنستکه خار را به چشم من ميخالند،اگر يک بنده من بنده ديگرم را اذيت و آزار رساند( 

 وليکن محبت خداوند تعالی را برای بنده ،ندارد) فزيکی( چونکه خداوند تعالی چشم ظاهری ،واقعا قابل درک است
  .ن خداوند با بنده گانش آمده استاز لطف و نزديک بود   در قران مجيد در چندين آيات،گانش ميرساند

   
 بنده های خداوند تعالی را نتنها با کالم و کردار ،وای برحال کسانيکه از عدل چشم پوشی نموده و از حد تجاوز کرده

 زنده بگور نموده  وهم بعضی ها را زنده پوست کرده ،زنده سوزانيده(  بلکه با آنها ظلم کرده ،زشت خود ميرنجانند
 خشونت ها باالی ، و غيره اعمال نادرست ضد اخالقی را مسلمانان انجام داده اند،ا و چشم شانرا کشيده ناخنه،اند

        قتل به سيستم دوره های جاهليت ، بينی و گوشها، بريدن سر، مانند پاشيدن تيزآب بصورتهای شان،زنان مظلوم
  .  که نظير همچو اعمال ضد بشری کمتر شنيده شده است) سنگسار(

 ،يکنفر از مشرکين که با اسپش در ميان خندق افتيده و مجروح شده بود) خندق(است که  در جنگ احزاب آمده 
 با ، و بکمک خداوند نجات يافتند،مسلمانان بخاطر رنج و عذاب که از طرف مشرکين درين جنگ به آنها رسيده بود

 حضرت ،ب مروج بود به قتل برسانندکه در ميان مردم عر) سنگسار(پرتاب سنگ خواستند تا آنشخص را بگونه 
 شخصا بداخل خندق رفته و دشمن را با ،کشتن انسان به اين شيوه درست نيست: علی رض مردم را مانع شده و گفتند

  ...شمشير بقتل رسانيد
 راه  سنگسار و فطع اعضا اما(آنعده اشخاص که امروز بنام اسالم از قانون خدا به زعم خود شان دفاع مينمايند مانند 

 که خود جوابگوی آن در روز آخرت ، بايد بدانند که در حق اسالم چه جفا ها نموده اند،بزرگان خدا را تعقيب نميکنند
  ..  خواهند بود

   
دست و پا ( ديده ميشود که در زمان ابراهيم ع و پيغمبران ديگر چنين جزاها ،وقتيکه به تاريخ گذشته نظر بی اندازيم

؟   .. پس چگونه انسانها بدان دست يافتند، چون دين ابراهيمی اساس دين اسالم ميباشد،وجود نداشتو امثالَ ان ) بريدن
  : در روايتی آمده است
واقعا اگر دختر .  دستش را از بند قطع ميکردم،اگر دخترم فاطمه مرتکب عمل دزدی ميشد: رسول خدا فرمودند

قطع بند ( خدا به دزدی دست بزند و سزاوار همچو جزايی  يعنی تربيت شده مکتب اسالم در کنار پيغمبر،پيغمبر
 نبايد که ، پس دزد که با خوف و ترس از روی مجبوريت حياتی ويا  نادانی عمل دزدی اجرا کرده است،باشد) دست

  . يک بند از انگشت اش قطع گردد
 اما در ،جرا قرار داده ميشوددر برابر دزد معمولی مورد ا) قطع بند دست(امروز در کشور عربستان از همان اصول 

  . جزای برايشان وجود ندارد.برابر خيانت های خود شان سکوت اختيار نموده
  : ترجمه آيت شريفه در سوره احزاب،خداوند تعالی خطاب به زنان پيغمبر فرموده است

 ، ديگران عذاب کنند او را دو برابر،بکند) گناه کبيره(ای زنان پيغمبر هر يک از شما که بطور ظاهر و آشکار ( 
  .)عيال پيغمبر شدن عذاب را از شما دفع نميکند

  
 نظر به ،که به دزدی در سرزمين مصر متهم شده بود اگر دقت گردد) بنيامين(  برادرش،به داستان يوسف پيغمبر

 جزای  نه کدام، تا مدت را در خدمت صاحب مال باقی بماند،جزا تعيين گرديد) فلسطين(قانون سرزمين خود شان 
  ... فزيکی ديگر مانند حکم قطع دست و پای که  در آنزمان رايج هم  نبود

 جد ما اسحاق پيغمبر و به ابراهيم ،ما فرزندان يعقوب نبی بوده: گرچه  برادران يوسف برای ثبوت بيگناهی شان گفتند
  ...  و عمل دزدی در خانواده پيغمبر ممکن نيست،ع ميرسد

  . تا بنيامين را تسليم محافظين نمايند،مجبور به اطاعت شدند) جام طال(وليکن نظر به ثبوت ظاهری 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 يا فرمان از جانب خداوند ،آيا پيغمبران جهت اصالح جامعه و برای تطبيق عدالت قوانين را خود وضع ميداشتند
  ؟.. ويا اينکه قبال در آن سرزمين همان حکم مروج بوده است،تعالی به آنها ميرسيد

  
 ، مرد زنش را در زير آب بحر،وان امريکايی که جهت گذشتاندن ماه عسل به کشور آستراليا آمده بودندمرد و زن ج( 

 تا مطابق قانون ، مجرم برايشان تسليم داده شود، دولت امريکا تقاضا نمود،البته با قطع تيوپ آکسجن بقتل رسانيد
  .)امريکا مجازات گردد

 تا در برابر مجرم از حکم ،ه و از دولت امريکا اين درخواست را نموددر کشور آستراليا قانون اعدام ممنوع بود
  .. زيرا قتل دراين کشور صورت گرفته است،اعدام کار نگيرند

 همچنان در کشور ، حتی اعدام ميگردند،متاسفانه مجرمين افغان در کشور اسالمی ايران بيرحمانه مجازات گشته
بلکه در مخفی گاها با زجر و کارهای شاقه حيات بسر . برگشتانده نميشوند که نتنها به کشور اصلی خود شان،پاکستان
هچنان در . جای افسوس است که قلب مسلمان را چنين بی احساس و سنگدل در برابر مسلمان خودش ميبينيم. ميبرند

جی قرار داده لوگر مخالفين دولت يکنفر از مامورين را به قتل رسانيده و اعضای بدنش را قطعه قطعه در ميان بو
  :آمده است اينکه.بودند

   
.  آنها را شکست داد،زمانيکه موسی ع با معجزات بر حق خود در برابر ساحران که از طرف فرعون ظالم آمده بودند

فرعون از قهر زياد امر کرد تا اوال دست راست و پای چپ . بعدا ساحران به موسی ع ايمان شان را اظهار داشتند
  . هر يک شانرا به دار آويخته به قتل رسانند و بعدا،آنها قطع

بريدن توسط فرعون مغرور در سرزمين مصر و بعد ها در جا های ديگر ) دست و پای(بار اول اين نوع شکنجه 
  .  که قبال سابقه نداشت ،رواج پيدا کرد

دست يا پای شانرا  اوال  ، در موقع جنگ برای ضعيف ساختن دشمن، کشور های عربی و اطراف آن مناطق،در قديم
 زيرا لباس جنگی کشته شدن دشمن را ،با شمشير قطع مينمودند تا به اثر خون ريزی توان جنک را از دست داده

  ..  و نه امر خالق مهربان، که طراح اينگونه شکنجه ها خود بشر ظالم بوده است،مشکل ميساخت
ک ها و انواع مختلف جزا های در برابر مجرمين و  از تکتي،البته امروز با دسترسی به وسايل پيشرفته تکنالوژی

  . دشمنان بکار ميبرند که در نوع خود در گذشته سابقه نداشته است
  

 و از همان طريق امرار ،در مورد دزدان در اوايل اسالم که شغل و پيشه يکعده از مردم  عرب در آنزمان بوده
 به ، اموال شان را به غارت ميبردند،ميکردند به قتل رسانيده مردم بيگناه را که در کاروانها سفر ،زندگی مينمودند

 يعنی ، برای مجازات شان جزا شديد که قطع يک دست و پای،ياد گرديده است) قتال الطريق(چنين اشخاص که بنام 
مان اين وليکن بعد ها و به مرور ز.  تا جلوهمچو جنايات گرفته شود،برای مردم  در انوقت بيگانه نبوده تعيين کرديد

 باالی  دزدان عادی که برای يکبار هم روی مجبوريت اگر دست به دزدی زده ،حکم که جز فرهنگ مردم شده بود
چنانکه در زمان رژيم طالبان انگشت يک زن را .  قطع انگشت و بند دست را بنام حکم شريعت اجرا مينمودند،بودند

اطر رنگ ناخن که از زير چادری معلوم شده بود  قطع نموده  بلکه بخ،نه بخاطر دزدی و يا کدام جرم و خيانت ديگر
  .بودند

  
آيا برای ثبوت دزدی به يک و يا چند شاهد ضرورت است و يا اينکه دزد را با پشتاره بايد گير کرد و يا کدام شهود 

 يعنی در ظاهر امر ، مانند جام که عمدا در خرجين بنيامين گذاشته شده بود،ديگر نيز ميتواند جرم دزد را ثابت سازد
 ، بايد دست مجرم  از بند قطع گردد،اگر در مورد شخصی ديگری همچو تهمت زده شود. جرم را ثابت ميساخت

 اگر به ،چنانکه مردم بيگناه مهاجر افغان در انتقال مواد مخدر البته قاچاقبران از آنها استفاده های نادرست نموده
  دزد با پشتاره تسليم قانون و بعدا اعدام ميگردند  ، به آنها تهمت زده،اصطالح گير آمدند

 به حکم شريعت چه جزا برايش تعيين ،پس در مورد مرد يهودی اگر ضمن آيه شريفه بيگناه بودنش به اثبات نميرسيد
  ؟ ..،ميگرديد

ز تعصب و  در برابر قضاوت ها ا، تا از عدل دور نشده،خداوند تعالی بندگانش را در يک امتحان بزرگ قرار ميدهد
  .. تصاميم خصمانه و عجوالنه کار نگيرند

 ، به جرم اعتراف و يا دفاع از بيگناهی خود نمايند، تا از خداوند و روز جزا ترسيده،اوال بخود آنها موقع داده شود
 يعنی بعد از ارتکاب جرم در همان لحظه به ،ممکن بعد از عمل جرم هماندم خود را نادم و پشيمان و خجل ببيند

  ... داوند رو آورده و از صدق دل توبه کرده باشدخ
 و هماندم  از خواب بيدار ،چنانکه يک انسان اگر در خوابش ببيند که مرتکب قتل و يا جنايت ديگری گرديده است

 ورنه تا اخير ، از ترس لحظه ای بخود نمی آيد و يقينا صد مراتبه شکر کرده که در بيداری اتفاق نيافتيده است،شود
  ...  خود را نادم و پشيمان ميديدعمر



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 که روی چه ضرورت و عوامل به ،در کشور های اسالمی به مجرم  چانس دفاع از خود شان چندان داده نميشود
 حتی اگر خداوند تعالی توبه آنها را که از دل ،بااليشان اجرا گردد) شرعی(  تا بعدا حکم ،همچو اعمال رو آورده اند

.  اما در گنج زندانها با زجر و بی سرنوشتی مدت های طوالنی باقی ميمانند،يرفته باشد هماندم پذ،کرده باشند
 تا از درجه انصاف ،اشخاصيکه حکم را مورد اجرا قرار ميدهند بايد خود عادل باشند و در اجرای حکم بسيار محتاط

  .. و ترازو عدالت دور نگرديده باشند
 در موردش آمده است که اصل پيشه ،ی ها از شهرت خاص برخوردار بودهرابن هود مرد نامدار که در تاريخ غرب( 

  ..) يعنی از ثروتمندان و مالداران مواشی شانرا دزدی نموده برای فقرا و مساکين ميرسانيد،اش دزدی بود
 به هر .گرچه در مورد اگبر دزد همچو قصه ويا افسانه ای به گوشها آشنا است که ممکن به اسم شان تعغير آمده باشد

  :. در آغاز اسالم  چنين آمده است)  عبداله(صورت در مورد دزد به اسم 
 اين دزد عرفوی که در جمله ،زمانيکه پيغمبر خدا به صورت مخفی در مکه مردم را به دين اسالم دعوت مينمودند

  در آن ، بودند روزی بعد از قتل مسافرين يک کاروان که شامل اطفال زن و مرد،قتال الطريق محسوب ميگرديد
ناگهان ديدن اين صحنه چنان . لحظه متوجه طفلی گرديد که در کنارجسد مادرش ناله کنان در جستجو پستانش بود

در راه با .  راه مکه در پيش گرفت، که قلب سنگش را سخت فشرد و از عملش  پشيمان گشته،عميق در وی اثر کرد
آنمرد ناشناس نشانی پيغمبر خدا را برايش گفت تا . ک گرديدمردی مقابل و بعد از شرح ماجرا از وی طالب کم

  .نزدش برود که بعدا آنشخص در جمع مسلمانان دوره اول قرار گرفت
  :  آمده اينکه،دو مطلب در رابطه به دزدی مسلمانان که در زمان حيات پيغمبر ص اتفاق افتيده است

  
 مسلمانان در ، و مشرکين قصد جنگ را با مسلمانان داشت،ودندزمانيکه يهوديان مدينه با مشرکين مکه هم پيمان شده ب

 يکعده مسلمانان برای دست رسی به مواد خوراکه و ديگر وسايل احتياجات ،آنوقت سخت دچار تنگدستی گرديده بودند
ال آنها  امو،شان چاره نداشتند جز آنکه دست به حمله بر کاروانهای تجارتی که مربوط به يهوديان و مشرکين بود زده

يعنی در چنين حمالت که کاروانها با خود مردان جنگی ميداشته باشند خالی از کشتار انسانها هم .. را به سرقت ببرند
  . نميباشد

پس چطور در برابر يک دزدی که ... به هر حال کدام حکم جزا برای مسلمانان از طرف پيغمبر خدا صادر نگرديد
 و اما در برابر دزدان مافيايی ، دست انسانها را از بند قطع،وی محتاجی باشددر آن قتل صورت نگرفته باشد و از ر

  ..کدام حکمی قابل اجرا نبوده و سکوت ميگردد) مواد مخدر و بيت المال(
  

در :   آمده است اينکه،که از نظر تاريخ اسالم از بسياری جهات خيلی ها با اهميت ميباشد) حديبيه(در محل تاريخی 
 از عدل و خوبی ها در مورد پيغمبر اسالم شنيده  بودند به حديبه نزد رسول خدا ،ه به اسالم عالقه گرفتهمکه دو نفر ک

آندو از پيغمبر خدا خواستند تا به محافظين تسليم . مشرکين خبر شده تقاضا بازگشت شانرا نظر به معائده نمودند. آمدند
  .. زيرا آنها را بقتل خواهند رسانيد،داده نشوند

 در هر کجا ، اگر واقعا در قلب شما نور اسالم دميده باشد،ل خدا نظر به امضاء معائده آنها را تسليم نموده گفتندرسو
  يعنی در نزديک مکه طوفان تند شروع ،واقعا حکمت خداوند در آن بود.. که باشيد خداوند تعالی شما را حفظ ميکند

ندو نفر از جمع محافظين جدا و بسمت ديگری راه شان را در پيش  آ،شد که به مشکل يکديگر خود را ديده ميتوانستند
  .  در آنجا اقامت گزيدند، تا اينکه سر انجام به نزديکی جده رسيده،گرفتند

 زندگانی ،البته نخست برای امرار حيات شان به دزدی از کاروانها رو آورده و بعد ها که با مردم بيشتر آشنا شدند
تبليغ دين اسالم به همان طريق که از روی عقيدتی آموخته بودند در آنجا رونق و انتشار نورمال شانرا آغاز و به 

  . تا اينکه مکه فتح و مسلمانان از ظلم مشرکين آزاد و به جاهايشان دو باره بر گشتند،دادند
         

 بايد دوباره به مکه ،افراديکه مربوط به مشرکين بوده و بطرف مسلمانان بيايند: گرچه در آن معائده آمده بود
 اما برای مسلمانانيکه بطرف مشرکين بروند در معائده تذکر نرفته بود که در مورد آنها چه اقدام ،برگشتانده شوند
  ... صورت بگيرد

يکعده مسلمانان صدای اعتراض بلند کردند و از پيغمبر خدا پرسيدند که يا رسول خدا اين چگونه معائده يکطرفه است 
ق بازگشت افراد شانرا دارند و از مسلمانان  اگر بطرف مشرکين بروند حق بازگشت آنها تقاضا که مشرکين ح
  ؟..نگرديده است

آن اشخاص که واقعا اسالم را با جان و دل پذيرفته و مفهوم واقعی اسالم را درک و نور : رسول خدا بجواب فرمودند
 و اگر با آنهم اغراض نفس آنها را بسوی مشرکين ،روند هرگز بطرف مشرکين نمي،ايمان در قلب شان اثر کرده باشد

. البته اين کلمه  به آن معنی نبود که امروز ميگويند.  ديگر آنها نزد ما جای ندارند و اين مرگ برايشان است،ميبرد
  .)هرکه از دين اسالم برآمد بقتل برسانيد(



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 در آن ،بب نام بدی فاميل شان گرديده استاگر به يک شخص با تقوی خبر بياورند که فرزندش مرتکب جرم که س
ايکاش خبر مرگش بگوشم ميرسيد ويا مرگ برايش بهتر بود ازين عمل که او انجام داده : لحظه ممکن پدرش بگويد

  ....است
.  ممکن چنين حرفها را بزند، وليکن از روی سوز و درد که در قلبش رسيده است،در حقيقت روا دار مرگش نبوده

 هيچ مسلمانی از ،يخواست تا دين حق تعالی را که با رنج زياد اين افتخار نصيب مسلمانان گرديده بودرسول خدا نم
  دين خارج و آنرا ترک بگويد

 که گويا رسول خدا دستور قتل کسانيکه از دين خارج ميگردند ،مگر نزد مسلمانان بعدها طور معنی و تفسيرشده است
دا از زبان خود آيه شريفه را به مردم رسانيده است که دين خداوند اختياری  در حاليکه پيغمبر خ،صادر نموده است

  ..  نه قبول آن از راه ذور و جبر،است 
  

 چون ،به کشور ها غربی آمده اند) مجرد(متاسفانه يکعده جوانان که از کشور های اسالمی به خصوص بدون فاميل 
و مذهبيون تند رو خاطرات تلخ با ) دينی(ويا از خشونت ها  ،بعضی از آنها به واقيعت دين اسالم درست پی نبرده

  ..  ويا بکلی دين را رها کرده اند، يا به مسيحت رو آورده، يکتعداد از آنها،خود داشته اند
پرسيده نشد که آيا آن جوان از .  حکم اعدامش صادر گرديد،در افغانستان جوان که به دين عيسويت داخل شده بود

 که مسوليت خود علمای دينی را در برابر بيخبری ،امل با دين خود چنين کاری را انجام داده استروی عدم معرفت ک
  ؟ .. و يا به کدام علت ديگری اين تصميم را گرفته است،جوانان زير سوال ميبرد

  . تبعيد گرديد) غير اسالمی( سرانجام به ملک بيگانه ،بعد از سرو صدا سازمانهای بين المللی حقوق بشر
  

از سوی کشور های غير اسالمی و نهاد های ) مسلمان(سوال اينجاست که چرا قضايا مانند اعدام و سنگسار مجرمين 
 بايست کشور های اسالمی ، تا آنها از خطر مرگ نجات پيدا نمايند،حقوق بشر مورد باز پرسی و فيصله قرار ميگيرد

ن سخت جزا از راه تدريس درست در شناخت دين اسالم به اين توانايی را ميداشتند تا بجای خشونت و اجرای قواني
  ...آنها کمک رسانيده و خود درين راستا پيش گام ميبودند
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