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 27/03/2015                    داؤد موسی

 

 ت؟ــلَ ــ  تــٍب ق  ــأی َذنــب  
 

اشد.  ب می از قرآن مجید به معنی "به کدام گناه این زن را کشتند؟"" لتکویرا"سورۀ  کریمۀ نهمعنوان فوق متن آیۀ 
 نازل نموده باشد. "فرخندۀ شهید"پانزده قرن پیش آن را در شأن از تقریباَ  ذوالحکمه الیزال وخداوند که گویی 

باشد که تا کنون از رسانه  و اطالعاتی می گذرد، در واقع بر مبنای افواهات که در پایین از نظر تان می رند سطچ
رۀ در زیارت شاه دو شمشی نام فرخندهه بی گناه بیک زن و وحشیانۀ تل جانگداز ورد چگونگی قمها و منابع دولتی در 

 حوت شایع گردیده است. 28روز ه کابل ب
 

ود رفته و ب گس  تردهی که در داخل زیارت بس  اط کاس  بی انتعویذ نویس  از متولیان و یا گویند یک زن نزد یک نفر  می
ین در کنند که میعالوه در مورد کدام تعویذی که برایش قبالَ داده بود، در ض     من ش     کایت تعویذ را نیز پاره نمود. 

از ادعای س    خنگوی پولیس، نظر به  –حالت  ر هرد . نویس زن را متهم به س    وختاندن قرآن مجید نمود وهله تعویذ
  .بدست نیامده استری ثکدام اکتاب هللا تۀ خخود تعویذ پاره یا اوراق نیمه سو

"فدائیان اسالم" ادارۀ امور را بدست  طوری که در ویدیویی از صحنۀ معرکه  دیدیم، یک عده از - در عاقبت امر
" دری  یا هللا از "خیر انجامید، ت خببدقتل و سوختن جسد آن زن شکستن اعضای بدن، که به گرفته و تا انجام فاجعه 

 نکردند. 
ن دارم آکه من از  یمتفاوت هم باشد، باز هم بر تحلیل اا یا قسم فاجعه کالا  واقعیت این با حال اگر گرفت شخصی من

  مؤثریت چندانی ندارد.  
   :این ماجرا را از دو نقطۀ نظر تحت بر رسی قرار دهیممی توانیم 

 :  یکی از نظر قوانین مدنی
 اعم از جنایت، جرم - یقانونغیر  گفتار و کرداردر قبال عکس العمل  روسۀ دیموکراتیک مدرن، به منظورپدر یک 

 چهار مرحلۀ عمل وجود دارد: جنحه،  ای
 

  عمال جرم را تهیه نموده و در صورت لزوم، مجرم موضوع را بررسی نموده، دالئل و شواهد ا   پولیس اوالا
از روی  به نوبۀ خود ارنوال نیزڅبسپارد.   به څارنوال می زندانی ساخته و باآلخره دوسیۀ مربوط رارا 

درین مرحله، حکم می فرستد.   به محکمۀ ذیحق اللهی را شواهدی که در دوسیه وجود دارد صورت دعوی 
، حبس، دد، حکم یا فیصلۀ خود را )اعم از جریمهقاضی در صورتی که از قانون شکنی متهم مطمئن گر

 )تنها بعد از نهائی شدن موضوعدر مرحلۀ نهائی تعمیل حکم   ( صادر می نماید.یا مجازات دیگریاعدام 
و حدود قانون برای هر کدام  باشد که از وظائف بندیوان، جالد و غیره اشخاصی می( در محاکم ثالثه
کارانی که ذکر نمودم با یکدیگر ر.  درین پروسه همین چهار دست اندصریح مقرر نموده استصالحیت های 

 غیر از ارتباط وظیفوی، کدام رابطۀ دیگری داشته نمی توانند.
 

  وده اسالمی توصیه نماحتساب می باشد که شریعت  ءخود کفاگونۀ بازتاب دوم با واقعات فوق الذکر پروسۀ
شده است.  وقتی یک محتسب  مدغمنفر )محتسب( در وجود یک  است.  درین پروسه هر چهار وظیفۀ باالیی

 به جرم سالمجل فیمی تواند همین محتسب هست، ه شود که به زعم او ریشش کوتا یرو برو مبا شخصی 
نتهی م  ین و باالیش تطبیق نماید.یتعده ضرب کیبل باشد(  مثاالا ، مجازات او را )که تصمیم گرفتهشخص 

، نه یک شخص یا گروه پخپل مت احتساب مقرر باشدبه س   باید در قانون متداول رسماا نیز شخص محتسب 
 از وجود شان در شهر خود با خبر شدیم.حاال که ما  خون انسانه و تشنه ب سر

 

تعارض در مورد ممکن است  . تام قرار داردروز پیش با مقررات هر دو پروسه در تعارض  چندبه نظر من غائلۀ 
فغانستان چه قانون اساسی ا ،وجود نداشته باشد بیشترح یکدام ضرورتی به تشرخوانندگان  زعمبه پروسۀ قانون مدنی با 

 در چندین جا آنچه را که در باال به عرض رساندم تأیید نموده است.  
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ر در گذشته هم صورت گرفته باشد، از روی یک تعاملی بود قبیل سنگسار اگ ازاما از نظر شرعی مجازات همگون 
جان یک انسانی بی دری  وحشی جمعی در گرو آن قرار داشت.  این که  بر سر اقتدار دولتطوری که نوشتم، که  -

سدش جننموده،  اکتفا و به آن هم - دنبگیر  را بصورت "خود رو" به دلیل اینکه "مردم گفتند که قرآن را در داده است"
چه سوختاندن جسد یک انسان تنها و تنها از صالحیات خداوندی  .بوده استریخ معاصر ما بی مثال أدر ت ،را بسوزانند

  باشد و بس. می
روز حشر ه ب خودش نیزکه  )ج(این را نیز شنیدیم که زن بیچاره مبتال به بیماری عقلی بوده و اگر چنین باشد، خداوند 

 ؟ ن خود بسازیمآر می توانیم چنین صالحیتی را از قرار نمی دهد، ما چطوشخص فاقد عقل را مسؤول 
 

 های دلچسپی که درین دو سه روز در رسانه ها می خوانیم و می بینیم،  بازتاباز 

 یکی از آن یک مال امام یکی از مساجد کابل است که گفته:  
 

  "م.می نماییما با هر کسی که چنین عملی را بر قرآن مجید روا بدارد، معاملۀ همگونی "
 

   مال صاحب! جنابنه خیر 
 باشد ی میهمان چهار ارگان دولتآن بلکه از باشد، ی و نه از چند نفر اوباش بازاری مشما صالحیت از  نه این کار

مجازات آن قبل از تعیین و جرم شناسایی تنها و تنها در صورتی که صالحیت دولت هم  .عرض کردمکه در باال 
 .صورت گرفته باشد قوانین جاریوقوع جرم در 

 

  در صفحۀ که خود را معین وزارت اطالعات و فرهنگ می گفت، نام خانم سیمین حسن زاده ه بیکی دیگری
 :خود چنین نوشته است فیسبوک

 

پاسداری خواهیم  خودهای دینی با جان و دل از باورندارد.  مقاومت"هیچ نیرویی در برابر ایمان راسخ ما تاب  
 کرد." 

 

 متن ذیل شاهد ادعای خود ساخته است:  بهقرآن مجید را از  "الحجر"سورۀ نهم آیۀ این خانم  بعداا 
د ب " .دم نازل نمودم و حافظ آن نیز منمرا من خو این ذکر )کتاب(" ی.  یعنظون(حاف  لَ  ه  نا لَ ا   وَ  کرَ لذ  لنا اَ زَ نَ  حن  انا نَ )

ز اتا ببینیم که "باور های دینی شان"  نیست این پندار شان  را با اندکی غور از چند رهگذر مورد مداقه قرار بدهیم
 ست.ا کدام قماش
  د و باش متن قرآنی از تحریف می حافظعبارت از "، ونز کاربرد لفظ "حافظااول این که مراد ذات کبریائی

حفاظت متن قرآنی در لوح این به معنی برخی برین عقیده اند که . )بدنی یا جسمی( نه از صدمۀ فزیکی
قدر این واقعیت آن دو.  هم به هر گروهی معتقدند و دیگری به حفاظت در عالم اسباب ۀعد  محفوظ است.

از نزول قرآن حتی یک حرف چه، که یک زیر و صد سال که درین مدت پانزده  استریب فیه المقبول و 
اسالم از مشهور حتی سر سپرده ترین دشمنان فوق  یاز واقعیت ادعاف نگردیده است.  یر آن هم تحربز

 نموده اند.انکار نتأیید نصرانی نیز  (ارنست رنان)یهود و  (گولدیزهر)قبیل 
 

  سورۀ  122آیۀ  درافزون بر وعدۀ خداوندی که در آیۀ فوق گفته آمد، در جای دیگری از کتاب پاک دوم
و که از هللا  حق است )ج(براستی که وعدۀ هللا "یعنی ن هللا  قَیال؟( م   قَ صدَ ن اَ مَ  وَ  حقاا  هللا  )ا ن َوَعَد  "النساء"

در آیۀ اول به  ه لفظ "حفاظت"معین صاحبزعم ه اگر ب آمده است. حال  "تواند؟ سخن راست تر گفته می
م معلومؤفق به در دادن قرآن مجید شده باشد، پس نیز  فرخنده "شهید ملت "بوده و  ت فزیکیمعنی حفاظ

باهلل(.  هزار بار العیاذاا صد بار و وعدۀ خود کم آمده است. ) یاز ایفادرین جا کبریائی اقدس ذات که است 
نسخۀ کالم هللا مجید از اثر انفجارات طالبان و صد ها ساالنه ده ها  را کهآیا این واقعیت اگر چنین می بود، 

تعبیر  نیز به همین "تقصیر الهی" کشیده می شوندبه خاک و آتش عالم اسالم در مساجد وهم گامان شان 
 باهلل. ثم العیاذاا نماییم؟ 

 

  د بوده مجی نمعین صاحبه، حافظ وجود فزیکی قرآ ه زعمباز هم ب ،سوم اینکه اگر ذات کبریائی خودشنکتۀ
به  بهصاح ینعم نهم پنداراخالق کائنات کافی نبود که حضرت  حفاظت قرآن از سویپس آیا تضمین است، 

اینست "ایمان  "منظور همکاری" دست از آستین کشیدند؟  آیا چنین یک پندار و عمل قرین کفر نیست؟ 
  حبه.راسخ" و "باور های دینی" معین صا
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ل کتدوین قرآن مجید به ش )رض(روایی های عمدۀ حضرت عثمان دانیم که یکی از کا ما به شهادت تاریخ اسالم می
مؤظف نمود تا از میان  ،به شمول حضرت خلیفۀ ثانی ،جید آن زمان ید.  نام برده هیأتی را از علماامروزی آن بو

دست مسلمانان قرار داشت، متن اصلی را سوا و تدوین نمایند.  حضرت خلیفۀ سوم بعد از تکمیل  نسخ مختلفی که در
مکمل اما صحیح قرآنی که در  ینکه متون ناا حریق نمود.  در که بدست آمد، جمع وتمامی نسخ دیگر را  ،این مأمول

ن زمان آ ای شکی نیست.  چون درمناطق دوردست در اختیار بعضی مردم قرار داشت و جمع آوری شده نتوانست، ج
االی قرآنی را ب، اکثر نسخ و کتاب نیز به شکل امروزی آن وجود نداشت افته بودیهنوز کاغذ به سرزمین عرب راه ن

ی اثری باقنیز آنها یکی از ن، از مسلماد هر زنه امروز علی الرغم قدر و اهمیت آنها باما  ند.نوشتمی پوست حیوانات 
 باشد و نه از متن آیات و الفاظ کالم خود میحافظ تنها  )ج(ست برین مدعی که خداوند ا هم دلیلینمانده است. این 

   که قرآن مجید روی آن نوشته شده باشد.اتی صفح
 

ا وجود تمام فضاحتی که در بغل دارد یک بحث دیگری را نیز ایجاب می نماید و آن اینکه همین متولی ۀ فوق بواقع
رآن ق ین قدر فریاد زدم که "این زنکهماده از حق "آزادی بیان" خود تنها هفگردد که من با است تواند مدعی میزیارت 

می گویند در یک خانه ای یک روز ابلیس سوزن را به دم موش زد و موش  جرمی ندارم. هیچو دیگر " را در داده
ید، د که از کنج دیگر خانه پشک را بی مهابا از جای خود به هوا پرید.  پشک با دیدن موش از پشتش دوید و سگ هم

نگون ساخته و تمام خانه را به آتش کشید.  صاحب خانه از فرط نا امیدی فریاد زد که با یک خیز چراغ تیلی را سر
ه ب"  شیطان که این حالت را زیر نظر گرفته بود، بر مرد ظاهر گردیده گفت "آغا جان !"لعنت خدا بر شیطان لعین

  یگری نکردم."دغیر از زدن سوزن به دم موش کار خو  می کنی؟ منچه منظور مرا لعنت 
 

طرح بوده و جوابی که بیشتر در قبال آن داده مهای درازی به این سو در محافل حقوقی  ادعائی از زمانمثال و چنین 
و در نتیجه  "تسسینما در گرفته ا"شود اینست که اگر شخصی در یک سینما یا تیاتر پر از تماشچیان فریاد کند که  می

نفر کشته و تعدادی زخمی به جا بماند، آیا بازهم حق آزادی بیست یک ده ، جی هجوم آوردهوهمه مردم به درب خر
ست که به آزادی ا منفی می باشد.  زیرا خود مرز آزادی فردی تا جایی ن؟  جواب آمحفوظ استآن شخص بیان 

 .دیگران صدمه نرسانیم
ند مسافر دیگر نشسته بودم. یکی گفت که این کار به غیر از یک توطئۀ چمن در یک تکسی با  روز واقعه اتفاقاا در 

 د. آنها درین مورد نیز متفق بودندنیر تصدیق کردندیگر سواری های دیگر امریکا و اسرائیل چیز دیگری نیست و 
ر که اگعلی الرغم این واقعیت  ست.  اینا که گروه داعش یکی از دست ساخته های اسرائیل به منظور تباهی اسالم

داعش روزی قدرت سیاسی شرق میانه را در دست بگیرد، اولین قدمش در راستای محو کشوری به نام اسرائیل از 
 بخورد،هم زمین ه آسمان بدست آنها از کشور ین درعدۀ معتنی بهی در میان ما استند که اگر  روی زمین خواهد بود. 

 .نمی کنندمسؤولیتی  ترینوچک احساس ک نآ در خود شان
 

 ریشه میاست ما حکمفرم ه در جامعۀکعدالتی و بی مباالتی شدیدی بی روحیۀ یک از خودم تمام این فاجعه به زعم 
لب رسیدگی" مردم از وضع اجتماعی و ه حالت "جان ببه ذات خود ناشی از یک ۀ وحشیانه همین روحیکه  گیرد

  یاور.هللا باشد. در کشور ما میموجود سیاسی 
  

 پایان
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