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ی وق اسال آن  دن    وزا
  

  نادقوقح – ضيف ريما

  

ِ ای اخذ اطالعات از زندانيان بر وموانتاناکمريکائی آيک خبری منتشر کرد که درزندان روزنامه نيوزو ١٣٨۴درسال                           
باسروصدا  ،اوراق قران رابصورت کاغذ توالت مورد استفاده قرارميدهند نوشته نيوزويک ،ن متهم به ترور    ِ مسلما 

  .وجنجالهای جهانی مدتی جريان داشت وطبق معمول کم کم فروکش کرد

، بد نيست نگاهی به  حقوق اسالمی داشته مريکامطرح شده استآاکنون که موضوع سوزاندن قران  توسط يک کليسادر
  .اقدام کليسارابشناسيمباشيم  تاموضع  حقوقی 

  اهانت به قرآ ن درحقوق اسالمی

درآيات مزبور، هدف ازنزول قرآن، بشارت، هدايت  . آيه به معرفی قرآن اختصاص داده شده است ١١د ، درحدودرقرآن
نام به  ٣٣مفسرين قرآنی حدود  ه استدودرآيات چندی پيروی ازقرآن تکليف وتاکيد ش ورحمت است برای مسلمانان

نحوه نزول وبسياری مراتب  ديگر که به  - قديم وياجديد بودن –درقرائت نام قران  ،قرآن اختصاص داده اند مسلمانان
  .قران مربوط است  اختالف دارندوتاکنون بريک قول واحد متفق نشده اند

درآيه ديگری . سمانی يادگرديدهآيه ديگری بنام کتاب نی يادشده ودرآخواند درآيه دوم سوره يوسف از قرآن بنام کتاب
مبين به معنای آشکاراست واين بدان  .نام کتاب مبين خوانده شدهسوره حديد ب ٢۵ آمده ودرآيه باعنوان کتاب وميزان

ه مجيد، پسوند قرآن ژدرچئد آيه وا. معنا است که قران آشکاروروشن است ونيازی به علم خاصی برای فهميدن آن ندارد
                                 .از صفات خداوند خوانده شده> مجيد<آمده ولی درآيات ديگری 

*****  

احترام ازملکات انسانی . تاآنجاکه ميدانيم درهيچيک ازآيات قرآن، ايجادتکليف احترام به قرآن برای مسلمانان نشده است
دشنام  تحقير  که نقطه مقابل . ، انسان نيست که انتساب احترام براوممکن باشدقرآن. است که متوجه برای انسان است
  .رد قرآن ذيروح نيست که فصل بی احترامی ويافحاشی وياتحقيررابتوان شاملش ساختاحترام است توجه به ذيروح دا

 بهنگام سفر اززيرقرآن ردشدن ويا –درقرآن تجويزنشده  ،سرقبرمرده ،بوسيدن قرآن، استخاره باقرآن، خواندن  قرآن
  .درقران حکمی ندارد  ودرسنت محمد هم موردی وسابقه ای ديده نميشود قران همراه داشتن

  .ن عمل کندآهمراه داشتن قران درسفربه اين معنی است که مسافر باقرآن باشد يعنی آنرابخواند وبه 

وعده رفع مشکالت نداده فقط اشاراتی دارد که کسانيکه فالن آيه رابخوانند  - قرآن،هيچگونه درمان طبی وعده  نداده
بقرآن  زده نشود ويا قرآن درپائين  درآيات قرآن صراحتی  ندارد که دست بی وضو –روزيشان اضافه ميشود 

  .رنگيردپاقرا
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حتی قسم به قرآن هم که بسيارمعمول  است درحقوق اسالمی اعتبارقسم راندارد درقرآن قسمهای زيادی به خداوند نسبت 
ينا ، قسم به  صبح وشب قسم به انجيروزيتون وقسم به طورس، قسم به آفتاب، قسم به شبازقبيل قسم به روز شده داده
  .حتی يک مورد قسم خدابه قرآن نيامده اوي

  .قسم درحقوق اسالمی وقتی معتبرست که فقط با نام خداباشد وقسم به محمد وقرآن معتبرنيست

قسم به . نکه درحقوق اسالمی بی اعتباراست ولی جايگاهش درنزدمسلمانان ازقسم به خدا ارجح است آقسم به قرآن با  
ِ  عبارات آشناومعمول   .تقرآن نزدمسلمانان ختم کالم اس قرآن راشسته ام  -خصم قران باشم  اگرآن کارراکرده باشم<                

  .ازنظرحقوق اسالمی بی اعتباراست نهاآمهر کردن پشت قرآن بعنوان تامين دادن  امثال  –اگردروغ گفته باشم 

يم با افکاروباورهای پيروان اين اشارات  که بسيارفشرده آورده شد نشانگرموقعيت قرآن درخود قران است که البته ميدان
  .قرآن اختالفاتی دارد

  بی احترامی بقرآن درحقوق جزای اسالمی 

ودرحقيقت اهميت  تعيين کرده است> گناهکاران<هرعملی که درقرآن نهی شده ضمانت اجرا ومجازاتی برای متخلفين 
  .گناه وجرم ازطريق ارزيابی واهميت مجازات شناخته ميشود

توجه  خاصی نشان داده است حقوق جزای اسالمی جرائم ، اهميت جرم ومجازات متناسب باآن حقوق جزای سالمی، به
 -لواط-زنا -سرقت- نيست مانند قتلنهارادرقرآن پياده کرده که قابل تغييرآبزرگ راازجرائم کوچک  تفکيک کرده ومجازات 

جازات خاصی تعيين کرده  که دراصطالح ارتداد که برای  هريک م -تهمت زنا - محاربه –خمرشراب  –قيباده  -مساحقه
  .گفته ميشود>  حدود<حقوق اسالمی 

اتهام بستن  -آن حساسيت  خاصی نشان داده است هيچ مجازاتی برای اهانت به قرآن درفصل حدود که فقه اسالمی نيز به
  .پاره کردن قران وحتی سوزاندن قران مقررنکرده -به قرآن

دردرجه کمتری از جرائم  دسته اول  ن  دسته دومی ازجرائم هستند که ازنظر ماهيت آحدود وجرائم  وابسته به بغير از
  .ن جرائم  وهم نوع مجازات آن برعهده  قاضی استآهم تشخيص  دارد که

  .نامند وشرطش اين است که بهرحال از حدود کمترباشدمي> تعزير< اينگونه مجازاتهارا

ازجرائم تعزيری نشده ولی فقه اسالمی تاحدودی به جرائمی که تعزير  پذيراست  باآنکه درحقوق اسالمی احصاء کاملی 
بنقل  از » برگوينده آن سخن تعزير واجب است ،هرکالمی که مسلمانی راازآن رنج بود« مدهآدربحث تعزير  اشاره کرده

  )فقه شيعه( >را خون اوهرزوحالل بوداگرکسی دشنام  دهد پيغمبر ويا يکی از ائمه عليهم السالم <، االحکامکتاب تهذيب 

درتفسير اهانت ودشنام به پيغمبر شرط قابل توجهی هم وجود دارد وآن اين است که توهين کننده مسلمان باشد بنابراين 
تطبيق بفرمائيد با کاريکاتور محمد که توسط يک ( غيرمسلمان اگربه محمد اهانت ويا تحقيرکرد قابل مجازات نيست

، مورد تعرض واقع موقعيتی نباشد که اگر توهين نکندکننده در ست که توهينااين شرط ديگر. )اريافتدانمارکی انتش
  )فرس ماژور(  .گردد

کننده  درقانون قصاص جمهوری اسالمی اهانت ودشنام به حضرت زينب راهم برابرتوهين به محمد گرفته وتوهين
   .رامستوجب قتل دانسته
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تعيين مجازات شده ولی ذکرمجازاتی برای اهانت  شده که حتی برای توهين به زينب وردهآاين توضيحات برای اين 
  .کنندگان  به قرآن نشده

حسنه به او  ١٠٠مده است ازمحمد نقل است که هرکه ايستاده قران رابخواند خدا به ازائ هرحرفیآدراحاديث اسالمی 
حسنه به اوميدهد وهرکه درغيرتالوت نماز قرآن  ۵٠قران کند خداوند  وهرکس نشسته تالوت عنايت وشفقت مينمايد

  .حسنه برای اومينويسد ١٠بخواند درازای هرحرفی 

وجودندارد که نشانی از قهروغضب خداود ويااسالم نسبت به کسانی باشد که به  دراحاديث  وسنت محمد هيچ نمونه ای
  .قران اهانت کرده اند

ای عظيم همراه است  نخواندن ويابی احترامی بقرآن هم بايد يک بازتابی ن ثوابهآ مگرنه اين است که قرائت قران با
                                            .تنبيه آميزداشته باشد

هزارملک  ٧٠ن رابه نعمات خدامطمئن کرده اند ازباب نمونه هرکس سوره ملک رابخواند آائمه بکرات قارئين قر
  .وتاروز قيامت تسبيح اوراخواهند گفتدرهرشب وروز براوصلوات فرستند 

  .آيـــــــا جانداشت يک حديثی هم ميساختند که هرکه به قران اهانت کند فرشته ها پدرش رادرمياورند

  .سوره سجد ه حاکم است  که درقران هيچ خشک وتری نيست که برآن تعيين تکليف وحکم نشده باشد ۴٢آيه 

توجه به اين مورد هم الزم    !!؟ندارد نآ بهاشاره ای ی اهميتی بوده است که قرآن آيــــــــا اهانت بقران وياتحقيرآن چيزب
دروغ وافترابستن به قرآن سخت مورد توجه بنظرميرسد که اگراهانت وتحقيرقرآن مورد توجه قرآن قرارنداشته برعکس 

  ۶٩سوره ۴٠يه آوخشم قرآن قرارداشته است دراين باب  

  »وقطع کنيم ازاورگ گردنش را بدروغ افترابه بندد هرآينه بگيريم اورا> استمقصود خد<اگرمحمدهم برما « :ميگويد

بنابراين حقوق اسالمی بين افترا ودروغ بستن بقرآن باهتک حرمت واهانت به قران قائل به تفاوت شده ونسبت به بی  
  .احترامی وياهتک حرمت  قران قائل به منع ومجازاتی نشده

  ســـوزاندن قرآن وکتاب

عمرخليفه سوم مسلمان است که برای  نآ راجاهليت است که بنيانگذرهای کوتاه مدت عهددکتاب ازياگا وزاندناصوال س
بعد ازاوهم کمترموردی ديده شده است که کتب   نهارادادآتش زدن آاولين  بارکه باکتابخانه های ايران روبروشد دستور 

اعم ازمذهبی  صارف ديگری برسد آتش زدن هرکتابینراخمير ميکرده اند تابه مآبه آتش کشيده شده باشد بلکه 
   .وياسياسی وياضاله عمل عهد جاهليت است

  احترام به باورعمومی

وخدا وقرآن کمتر تمايزی قائل  مسلمانان بدون استثناء باورهای دينی وخدائی نسبت  به قرآن دارند يعنی بين دين اسالم
 رايا ن عمل نميکنند واساساقرآنآوآنچه راهم که ازقران ميدانند به قرآن چه گفته باآنکه نميدانند مسلمانانهستند

ن همان احترامی راقائل هستند که برای خداوند قائلئد وازبی احترامی به آا برای قرمعهذ ،نميتوانند بخوانند ويانميخوانند
  .قرآن همان وحشتی رادارند که ازبی احترامی به خداوند دارند
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  باورعمومی واستنتاج حقوقی

جامعه باباورهای عمومی شکل ميگيرد وجلو ميرود نه با برداشتهای  استنتاج حقوقی بغيرازبرداشت وباورعمومی است
  .باورهای عمومی مردم باگذشت زمان بصورت  قوانينی طبيعی درميايد ،حقوقی وتفسيری

ن قوانين مطابق آازاين جهت که  نه ن بسياردشوارونياز بزمان دارد احترام به قوانين طبيعی الزم استآکه تعرض  به 
به  ن اعتقاد دارند ودرکالمی ديگر، احترام،آحق وعدالت وانسانيت است بلکه از اين جهت که گروه عظيمی ازمردم به 

گاه وبيشتر ناآگاه آليون مسلمان  يم ١٠٠٠نها  درحاليکه دردنيای امروز الاقلآنهاگذاشته ميشود نه باورآنسانها وتعداد ا
ليون انسان ايجاب  ميکند که يم ١٠٠٠، احترام به  موش وگربه هم بود آن کتابترام ميگذارند واگربه جای قربه قران اح

  .موش وگربه هتاکی نشود ن کتابآبه 


