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  ماهيت عدالت در اسالم
  

ی خود   بتوانند بدون ترس انديشهکه نياز به آزادی و دادگری دارند ، جهان ديگر کشورهای مانند مردمان،مردم ايران
  مردمی که. بکاهند خوداجتماعهای  دشواری توانند از  میها برخورد و پيوند انديشه در تنها  شهروندان.را بازگو کنند

 دانش و توان خود زندگی برآوردن نيازهای  و برایشوند ترسند در دروغ پرورده می ی خود می ه بازگو کردن انديشاز
 بر ی آزاد کاسته و  به زبانی ديگر با گسترش ترس از گسترش انديشه.گذارند  نيروی حاکم می و در سویرا در اختيار

  .شود  زورگويان افزوده میینيرو

  

در زير فشار ترس سود يا زيان . ی اجتماعی پی ببرندها ی ارزش مايه بنبه  توانند  نمیی ترس مردم در سياهی
 فرهنگ  از اين روی.های خود را بشناسند آرمانبه درستی توانند  نمی شوند و مردم های اجتماعی آشگار نمی پديده

 .زندآمو های خود می  از شکستخورند ولی کمتر  پيوسته فريب میماند و آنها چنين مردمی از تپش بازمی

  

ی  های زندگانی ی بخش ی ترس با همه ، پديدهراند کم می که اسالم بر مردم ايران ح،در درازای هزار و چهارسد سال
اين مردمان، که  . تا ترس خود را پنهان کنندبرند می پناه  دروغ  زيست دارند به در ترس کهآنان . آميخته شده استآنها

برخی از اين است که . پندارند های خود می  پيشرفت و کليد گشايش دشواری گرفتارند، دروغ را ابزارترسدر زندان 
کنند تا از   واگذار میاند،  خلق کرده، که به دروغ زمانمبه اما  رادردهای اجتماعیدرمان ها و   گشايش تنگی ايرانيان

 . شرمنده نباشندشناور هستند ننگی که در آن

  

سخنان حتا   اين مردم.خورند  و فريب میکنند رو می دروغ دُ ، مردمکارند  ترس می ايراندر سرزمينمتوليان اسالم 
  هللا خود را رحمان و رحيم ناميده است زيرا او.دهند خود را فريب  تاگردانند  رسول هللا و اوامر هللا را به دروغ برمی

 سخت چشم های ز مجازات گاهی هم ا.کاهد  از عذاب و مجازاتی که برای مخلوق خود مهيا ساخته است میگاهگاهی
، او مالک جهنم است، که پيکر انسان و مس  ولی هللا هيچگاه بخشند و مهربان نيست.پوشد پس او غفور است می

 . برد  به کار میی دوزخ  گيره گداخته را برای آتش

  

ا وجود اينکه  ب. بخشنده هستند،افشانند  بر جانداران میی خود  از سرشت و هستی، کههوا و ابر، زمين، خورشيد
   .نيست ها  اين پديده فرمانبردار انسان خردمندهای بخشنده پيدايش يافته است ولی ی انسان از همين پديده هستی

، که از خودش به راستی چيزی او. خواهد  از مردمان عبادت، اطاعت، جهاد و زکات میعذاب و با تهديد  پيوستههللا
از هرگونه  هللا ديگر اينکه .  بلکه او محتاج بخشش مسلمانان استد ببخش ندارد که به کسیبه جز ادعا باشد،

 هللاپس .  هستند اومخلوق یها  ويژگیاز ترس  کينه و مهر، شادمانی، خشم،های   پديده.ات انسانی يه دور استاحساس
 . تواند مهربان باشد نمی

  

اند ولی مردم ما از اوامر هللا   اسالمی آميخته شدهبا اينکه معيارهای انبوه مردم ايران آگاهانه يا ناخودآگاه به احکام
 نسبت دهند او به  را صفتیبه دروغ  کسانی کههللا. کنند هايی که خود دوست دارند متهم می خبرند و او را به نيکی بی

  .ساختد  به عذابی سخت گرفتار خواه آنها را وکند لعنت می

 ،هايی در عذاب"  اسالمیعدالت"البته مفهوم .پردازيم میدر اسالم " عدالت "ی  پديدهبرای روشن شدن گفتار به مفهوم
 .شود نمايان میبه روشنی ،  مهيا ساخته است)کافران (که هللا برای دگرانديشان

  

 سخت یها  بيشتر عذاب.ترساند های سنگين می  مردمان را از عذاب، بارچهارسدبيش از  قرآن ی  سوره١١۴ درهللا، 
کسانی  برای ها  مجازاتترين  البته سخت.کنند  سرپيچی میهللا يا از اوامراند اند که ايمان نياورده ه فراهم شدبرای کسانی

  کفره کردنانديشيدن به ويژه خردمندانه انديش آزادانه  در نزد هللا يعنی.کنند است که گفتار رسول او را باور نمی
 .انديشمند باشند که ه است فراهم شدکسانیبرای  ها  عذابترين  و دردناکشود شمرده می
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 به پذيرفتن را انبوهی از مردمان گونه ترس آور هستند که  به آن،دگوين ان سخن می مجازات دگرانديش، که ازآيات اين
 همسان و همسنگ  ويکنواخت  آنهابيشتر، که عذاب آيات .ندنک پستی، خفت، بردگی و احکام انسان ستيزی وادار می

 حکومت ماهيت  که، تنها به بخش اندکی از اين آياتاز اين روی. انندخشک  می انسان درانديشه رانيروی ، هستند
 که از شناختناز مسلمانان ، برای برخی "مهرورزی در اسالم"شايد مفهوم  . کنم  اشاره می،کنند را آشگار میاسالمی 

    .، روشن بشودکنند  هللا پرهيز میهای ويژگی

  

 ،البقره ،٢سوره 

 است و آنان را به عذابى بزرگ دهياى کش  پردهشاني، و بر چشمها  بر دلها و بر گوش کافران مهر نهادههللا:  ٧آيه 
  )مگر مردم آزاری به جز اين است (.آزارد یم

 پس بر سر ؛ سخن را به چيزى جز آنچه به آنان گفته شده بود، تبديل كردند،ورزيدند ستمکه آنگاه :  ۵٩آيه 
 )اند  هميشه وجود داشته راستينپس مفسرين ( . مانيشان عذابى از آسمان فرو فرستاديمستمكاران به كيفر نافر

 كسانى هستند كه زندگانى دنيا را به بهاى آخرت خريدند؛ از اين روى عذاب آنها كاسته نشود و يارى شاناي:  ٨۶آيه 
  )خرد  را به جوی نمیی رضوان روضهحافظ که مانند (. نيابند

 آشكار كنيد يا پنهان دي؛ و آنچه را که در دل دار در آسمانها و آنچه در زمين است از آن هللا است آنچه  :٢٨۴آيه 
آمرزد و هر كس را كه بخواهد عذاب  داريد، هللا از شما حساب پس خواهد گرفت، آنگاه هر كس را كه بخواهد مى

   )  شيعيانی امام ولی با اجازه (. كند؛ و هللا بر هر كارى تواناست مى

  

از ، که  حقانيت خود را با زور پيروان هللا ودنروي می گسترش ترس در مردم از هللا  توانايی و زورروشن است که
سخن از زشتکاری يا نيکوکاری نيست؛ زيرا هللا عذاب  آيات  ايندر. کند  بر همگان تحميل میاند، ترس به هم پيوسته

 . آورد را به دلخواه بر هرکس که بخواهد وارد می

  

 را ای  ستمکارانهی شيوهمردم مسلمان چنين . بنا شده استحاکميت هللا حکومت در ميان مسلمانان درست بر اساس 
 از اين  .داند  که انسان آن را نمیپندارند میحکمتی در آن زيرا هر زشتکاری، که از هللا سربزند، . دانند زشت نمی

ی خود را  ؛ آنها نيازی ندارند که حکمت ستمکاریاند  گرفته اسالمی مشروعيت ستم کردن را از هللاهای روی حکومت
  .ببرد تواند به رازهای حکمت پی  زيرا در بينش اسالمی انسان نادان است او اجازه ندارد و نمی.بر مردم روشن کنند

  

 ،آل عمران ،٣ سوره

 كيفر شديدى دارند و هللا توانا و  فرستاده شده است، كسانى كه به آيات قرآن كافر شدند، آنهاني از اشيپ : ۴آيه 
 ) گرفته است ياد از هللا، انتقام جويی خود را،حکومت اسالمی (. صاحب انتقام است

به ويژه در حکومت  (.  نيستیاوري چي و براى آنها ه  در دنيا و در آخرتمياّما کافران را سخت عذاب کن: ۵۶آيه 
 )اسالمی

 را پر از طال كفّاره بپردازند، هرگز از آنها ی كفر از دنيا رفتند، اگر چه زمينكسانى كه كافر شدند و در حال : ٩١آيه 
مردگان هم کفاره مگر  (. نخواهند داشتیاوري چي؛ و ه ، مجازاِت دردناك است قبول نخواهد شد؛ و براى آنان

 )دهند؟ می

 . برسدینند؛ آنها را مجازات دردناکرسا  زيانى نمىچي خريده اند، به هللا هماني ایكسانى كفر را به جا : ١٧٧آيه 
   ) نه از ره کين استعقربنيش (

 ،النساء ،۴ سوره

ودانه وارد جا کند و از احکام او بگذرد، او را در آتشى یچي هللا و رسولش سرپاوامرو آن كس كه از  : ١۴آيه 
  )پس شافع محشر چه کاره است؟(.  اى است كند؛ و براى او مجازات خواركننده مى

باشد که هللا از قدرت كافران ! یستي نی کن، تو پاسخگوقي تشونيپس بکش در راه هللا ، و مومنان را بر ا : ٨۴ه آي
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   )های اسالمی تروريست: گويند اکنون به مومنان می (. جلوگيرى كند، هللا قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناكتر است

   )دستت درد نکنه (. ايم اى فراهم ساخته جازات خواركننده آنها می براقتيآنها گروه كافرانند؛ به حق : ١۵١آيه 

  المائده،،۵ سوره

 مال کافران باشد و بخواهند، با آنها، کيفر روز قيامت را بخرند،  اگر تمام آنچه روى زمين است و همانند آن: ٣۶آيه 
  ) قيامت را بخرندخيلی ارزان ندتوان  مسلمانان میولی (. از آنان پذيرفته نخواهد شد؛ و دردناک مجازات خواهند شد

گويند   است؛ و اگر از آنچه مىی معبودگانهيبيقين كافر شدند؛ هللا )  هللا، يكى از سه خداست: (آنها كه گفتند  :٧٣آيه 
  ) کند ی خود را بازگو نمی عقيدهاگر پاپ دل شير هم داشته باشد  (.دست بر ندارند، عذاب دردناكى بر آنها خواهد رسيد

 شما را آن چنان عذاب دهم که احدى از د،ياگر بر آنچه که برشما فرود آورده ام کافر شو: هللا گفت : ١١۵آيه 
  )کشند؟ پس بيشتر مسلمانان جهان کافر شدند که عذاب می (. جهانيان را چنان عذاب نكرده باشم

  

يهودها .  اسالم ايمان نداردکافر کسی است که به. کرده استتهديد   کافران را به عذابی دردناکدر قرآن سدها بارهللا 
 با همين شگفتی در اين است که مسلمانان نه تنها از اين آيات شرمی ندارند بلکه هللا را. ها هم کافر هستند و مسيحی

  کشتار دگرانديشان در راه هللا مسلمانان پيشوايان خود را برای است که بر همين اساس.پندارند  عادل میها ويژگی
 .دارند خون کفار افتخار ريختن به شان هم خودکنند و ستايش می

  

 که در اگر روشنفکران ما اندکی در مورد ماهيت هللا، که در آيات قرآن نمايان است، انديشه کنند خواهند دانست
وامر هللا در اين احکام هر کس که ورای ا.  شکنجه دادن و کشتن دگرانديشان اجرای عدالت االهی استحکومت اسالمی

  .  در اين دنيا اعدام استکافر  مجازات،شود رده میم محارب با هللا ش، کافر کردن و انديشهانديشه کند کافر است 

 نيست، يعنی نيازی نيست که کافر با  آنهاکردار کافران معيار سنجش عذاب و مجازاتشود که  در اين آيات ديده می
 که به اسالم ايمان نياورد به سختی عذاب افری بلکه هر کاحکام انجام دهد يا کاری برخالف اسالم دشمنی داشته باشد

اسالم داشته احکام در برابر هللا کافرانی هم که کرداری همسان و همسو با  .شود خواهد کشيد و مجازات می
شيد کسانی  را که  بک:آمده است ٢٩  ، آيه توبهی سوره  درالبته( . هستندباز هم سزاوار عذاب ) ها بسان يهودی(دنباش

همچنين آن د سته که خود اهل کتاب هستند ولی اسالم را نپذ يرفتند؛ مگر اينکه , او ايمان ندارند(...) به هللا و احکام 
 .)تعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزيه بپردازند

  

از گسترش  ی، کهند يا از شنيدن چنين گفتاربپذير) دگرانديشان( اوامر هللا را در مورد کافران توانند آيا آزاديخواهان می
خود  او ، پسبپذيرد را هللا اوامر خشمناکاگر کسی  .شوند  شرمنده میلرزند و ، بر خود میکند انديشه جلوگيری می
  هللا و واليانپس کند، را رد میهللا خشمآور آيات   او، آزاديخواه باشد کسی اگر. باشدديخواهاآزتواند  ستمکار است، نمی

 دهند بايد بدانند که  پرورش میی خود ه کسانی که گرگ را در خانواد.سازند می عذابی دردناک مهيا  برای اوهللا 
              .شدخواهد سرانجام گرگ زاده گرگ 

  

، که آمريکا آنها را برای جهاد با سربازان  طالبان و بن الدن از پرورش يافتگان آمريکا هستندجهادگران  : نمونه
  .کنند جهاد می پروردگار خود هم در راه هللا بر ضدبينيم که مجاهدين اسالم   ولی میوروی آموزش داده است،ش

  . برند به کار میهای هللا را   کردار ويژگیبهگرچه در اسالم انسان با هللا همسرشت نيست ولی مسلمانان 

  

 ،االنعام ۶سوره 

 کردند، ی که میبلكه دلهاى آنها سخت شد و هر کار!  نکردند؟ی زارميچرا هنگامى كه ما آنها را عذاب داد : ۴٣آيه 
  )؟رسد نمی شيطان  به هللاچرا زور (.داد ی جلوه مباي آنرا ز شيطان

   )کنند در زير شکنجه توبه می (.دي گناه عذاب خواهند کشني ای و آنها كه آيات ما را دروغ پنداشتند، برا :۴٩آيه 

، گشاده مى سازد؛ و آن كس را كه گمراه بخواهد،  اش را براى اسالم هللا بخواهد سينهآن كس را كه  : ١٢۵آيه 
  كه ايمان ی سازد، کسانی گونه هللا پليد مني به اکشد، یكند كه گويا او به آسمان پر م اش را آنچنان تنگ مى سينه
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   )؟شود پديدار میپس معراج از تنگ دلی . (آورند نمى

 ،االعراف ٧سوره 

 . بر آنها وارد آمدمروز،ي، يا درهنگام خواب ن هنگام  ما، شبم،عذابي کردرانيچه بسيار شهرها را و : ۴آيه 

به اين . ( که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بيايدی خواهند داشت، زمانیمنيآيا اهل آباديها، هنگام خواب ا : ٩٧آيه 
   )الت در اسالمعد :گويند می

   االنفال، ٨سوره 

 که آنها با هللا و رسولش لجاجت کردند و هر كس با هللا و رسولش لجاجت کند، هللا شديد العقاب ني ایراب : ١٣آيه 
  )هر کس که زير بار نرفت لجباز است؟ (.است

   التوبه،٩سوره 

 آنان را تا هللا آنها را به دست شما عذاب دهد و رسوا سازد، و بر قلب شما مرهم نهد شما را شفا ديبکش : ١۴آيه 
  ) در حکومت اسالمی خيلی يدهللا داريمپس  (.بخشد

  ،ليي اسرآیبن ١٧سوره 

  ) اگر ايمان بياورند چی؟ (. ايم  آنان عذاب دردناكى آماده ساختهیآورند، برا و آنها كه به قيامت ايمان نمى : ١٠آيه 

   طه،٢٠سوره 

   )راهی به جز تسليم نيستپس  (.ايدبه ما وحى شده كه عذاب بر كسى است كه انکار کند و سرپيچى نم : ۴٨آيه 

 شديدتر و   عذاب آخرتزيو ن!  ايمان نياوردی به آيات االهیدهيم كسى را كه با سرسخت  جزا مىنيو همچن : ١٢٧آيه 
   )؟مفهومی داردچه  برای کافر  هللالعنت و رحمت (.پايدارتر است

  

ند، سخن از سوختن آور  ايمان نمی کهکسانی است دادن به سخن از عذاب ،در اين آيات و سدها آيات ديگر در قرآن
  ناراستی و نادرستی راچون خرد انسان. دون چون و چرا اطاعت کند اوامر هللا ب بايد از اوی انسان است که انديشه

" نیعقال"سازد   خشمی که هللا بر مردمان وارد میی همهکوشند تا  اين است که فقها و علمای اسالمی می؛ پذيرد نمی
 آن ، است و مسلمان هرآنکس که خفت بردگی را بپذيرد عاقل:ی تعبير و تفسيرها اين است  همهی بازده .سير کنندتف

 .شود  میشمرده و کافر کس که خردمندانه بينديشد جاهل

  

 اين ؛هر کس آزاد است اسالم را بپذيرد يا رد کند  کهبه مفهومی است" اال اکراَه فی الّدين": کسانی که ادعا دارند که
 كه راه از زيرا؛   نيستیدر كار دين اكراه: گويد  می٢۵۶ در سوره البقره، آيه .خودفريبندکسان اگر دروغگو نباشند 

 .  بيراهه به روشنى آشكار شده است

  

مجبور است، اسالم را به آنگونه که امر شده است يعنی شود که هر مسلمان بايد،   از آيات ديگر آشگار مییدرستبه 
 کافر است و مجازات  او اکراهی باشدايمان کسی اگر در . اکراهی وجود داشته باشد هيچد و در ايمان او نبايدبپذير

 . همه چيز روشن بيان شده است، از ديدگاه رسول هللا، چوننيست هيچ اکراهی  .شود می

  

   الحج،٢٢سوره 

    . پس بچشيد عذاب آتش راشوند؛ یپس رانده مهر آن گاه که آنها بخواهند از عذاب دوزخ خارج شوند، باز  : ٢٢آيه 

  .اى فراهم است  آنها عذاب خواركنندهیو كسانى كه کفر کردند و آيات ما را دروغ شمردند، برا : ۵٧آيه 

   المومنون،٢٣سوره 

   . پرداختندیند و نه به زارد آنها نه هللا را ستوی سخت گرفتار ساختيم، ولی آنها را به عذاب :٧۶آيه 

   فاطر،٣۵سوره 

 و نه چيزى از عذابش از ميدهي؛ نه به مردن آنها امر م كسانى كه كافر شدند، آتش دوزخ براى آنهاست : ٣۶36آيه 



  5/5   ٢٠٠٧سپتامبر   مردو آناهيد: نگارش

  .دهيم شود، ما اين گونه هر کافران را جزا مى آنان کاسته مى

  ،الطالق ۶۵سوره 

 و ميما بشّدت از آنها حساب پس گرفتو  آباديها كه از فرمان هللا و رسوالنش سرپيچى كردند )مردم(چه بسيار : ٨آيه 
   .نظيرى گرفتار ساختيم به مجازات كم

  

 حکومت اسالمی در ايران تصوير خالقی است .ی تصور مردم همان کشور از آفرينش است سامان هر کشوری آيينه
تواند بر آنها  ی م، خليفه،اند که کسانی به جای هللا  اين مردم پذيرفته. نگاشته شده است مردم ايران در ذهنکه

 پيوسته کردار و نادان پروران حکومتاين است که . حکمرانی کند و آنها اجازه ندارند از فرمان او سرپيچی کنند
اين است که سرکردگان . دارند  شناخت راستی بازمی ازی همگان را  و انديشهکنند میدستورات واليت فقيه را ستايش 

 . کنند  بدون ننگ آن اوامر را اجرا می ناآگاهانه و مردمگذارند  میدم وظايفی بر مربدون شرمحکومت اسالمی 

  

 آن گفته را ستايش  هم و نوکران هللاخواهيم هيم يا چه نمیاخو چه می" ما"گويد که  ی حکومت می نخست سرکرده
  از ترس چماقداران به نوازشو برخی آشگار  بيعت خود را برای سودجويیمردمبرخی از  کنند، سپس می

 . ازنددرپ سالمفروشان ديگر میا

  

ای  انرژی هسته ":دتوانند فرياد بزنن  همسر خود را آزادانه برگزينند چگونه می يا پوشاک حتا اجازه ندارند کهکسانی
 حقی است که با ، سخن گفتن بدون ترس،ه کردنانديشآزادانه اند که   آيا اين کسان تا کنون ندانسته."حق مسلم ماست

     . گرفته شده است از ايرانيان انساناين حق مسلم ولی .شود يده میايهر انسانی ز

  

   مردو آناهيد

 de.yahoo@MarduAnahid      : دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان
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