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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی -دیـيـسع«امين الدين الحاج داکتر 

  ٢٠١۶ دسمبر ١٨

  اعادۀ حيثيت و شرع اسالمی
ُمن ال يرحم ال يرحم « َُ َ َْ ُْ َ َ ْ   )شد نمی کند بر او رحم نخواھدکسی که رحم) (حديث(»َ

بعد اثبات بی گناھی   و حکم خطا در محاکم به معنی توقيف شخص  وئیاعادۀ حيثيت بيشتر در ارتباط به اشتباھات قضا

در .  مطرح استنيز  در ارتباط مطبوعات و رسانه ھا با تھمت بستن برکسی یدر موارد. شود آن شخص مطرح می

ھای مادی و معنوی به شخص متضرر  جبران تمامی ضرر و زيانبازگرداندن آبرو يعنی  ًرابطه به اعادۀ حيثيت معموال

که توقيف شده بی  در مسايل خطا در محدوديت آزادی انسان مانند توقيف قبل از حکم محکمه و ثابت شدن اين. باشد می

 ءدرتاريخ قضا. شود بود، مطرح میناه گ که شخص محکوم عليه بې شوديا صدور وتنفيذ حکم و اما بعد ثابت ناه بود وگ

 آن به صورت نسبی قابل غرامات و اعاده است و اما ی ازخ داده است که بخشقبل حاالت رين  او عدالت در جھان از

ھتک حرمت و اعادۀ حيثيت اشخاص  که قربانی . باشد  اعادۀ آن يا ناممکن است ويا ھم دير و محدود مییدر موارد

اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف   يافتهئیيا محکوميت قضا گرديده ئیاشتباھات قضا

 از جزا ھای ی چون قطع دست و اعدام و بخشیدر موارد. اقتضای آن را دارد که آثار محکوميت کيفريشان محوشود

شود که درکشور ما  ده میاما بحث امروزی ما ھدفمند به آن جھت سوق دا. ديگر بازگرداندن و اعاده ناممکن است

  .  حق يک شخص از جانب مقام ارشد کشور ما مطرح و داغ شده استهافغانستان در رابطه به تجاوز ب

نيز به معنای آبرو، » حيثيت«. در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است» اعاده«

  .اعتبار، حقوق و شخصيت می باشد

 و  خواھد آبرو، حيثيت، شھرت، نام ھمين است که با تمام توان می کلی قوانين دين مقدس اسالم ۀحکمت وفلسف

ر به علت حاکميت قانون ھم مورد گقرار داشته باشد و حتی ا  حمايت مورد  و شخص و افراد جامعه محفوظ کرامت

  . يردگورت  حيثيت کوشش ممکن صۀشت و اعادگاھی از آن در بازگيرد به مجرد آگتعرض قرار 

برو عزت مسلمان را مورد  احترام وحرمت آبنابر ھمين منطق است که به مسلمانان  حکم صريح می نمايد که ناموس، 

لکه  را  داده و آن  خويش قرار ۀيچ  باز  را  ديگران  آبروی دھد تا دين اسالم برای کسی اجازه نمی. انسانی قرار دھد

  . داند ظر عام را شنيع می ارتکاب چنين کاری در من،دار ساخته

 نبايد مسلمان  و انسان ديگری را اذيت و آزار برساند از تعرض  ھدايت وحکم صريح اسالمی برای مسلمانان اينست که

در حديث آمده .  خودداری شودًبه مال و حيثيت و آبروی مسلمان و انسانھای تحت حاکميت کشور و حاکميت اسالمی جدا

ِکل المسلم«: است ِ ْ ُ ْ ُّ ُ علی المسلم حرام، دمه وماله وعرضهُ ُ ُ ُْ ِ َِ َُ َ ُ َُ ٌَ َ ِ ھمه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام و محترم است، » «ْ
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برای ھيچ مسلمانی جايز : و فرمود. مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است). مسلم. (»خونش، مالش و حيثيت و آبرويش

 موجب اذيت و  سلمان جايز نيست که با نگاه قھرآميز کهبرای م. نيست که مسلمان ديگری را دچار رعب و وحشت کند

ُإن هللا يکره«: و فرمود). دواحمد، ابوداو(» سوی مسلمانی ديگر نگاه کنده آزار است، ب َ َْ َ ّ ِ أذی المؤمن َّ ْ ُ ْ َ خداوند «). احمد(» َ

ساير مسلمانان از دست و ی واقعی کلمه کسی است که امعنه مسلمان ب: و فرمود. »پسندد اذيت و آزار مؤمنان را نمی

شان او را  ھای  مال و جانۀمؤمن واقعی کسيست که ساير مؤمنان دربار: و فرمود). متفق عليه. (زبان او در امان باشند

  ).احمد، ترمذی و حاکم. (امين بدانند

 بد نشان دھد  مسلمان نبايد در برابر رفتار بد برادر مسلمان خود عکس العمل زشت و حکم دين اسالم ھمين است که

 و از ھر گونه آزار رسانی به مسلمان ديگر  بلکه ھر مسلمان موظف است که اخالق و رفتارش با ديگران نيک باشد

ای گشاده و خندان ھمديگر را مالقات کنند، نيکی و احسان را از ھمديگر بپذيرند و   خود داری کند، با چھرهًجدا

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلين« :فرمايد د میھا در گذر کنند زيرا خداون ازخطاھا و بدی َِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ُ ْ ْ : األعراف(» ُ

  .»عفو را پيشه کن، امر به معروف کن و از جاھالن روگردان باش«). ١٩٩

َاتق هللا حيثما کنت وأتبع السيئة ا« :فرمايد و رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم می َ َِّ َّ ِ ِ ْ َْ َ َُ ََّ ُ ْ َ َّ ٍلحسنة تمحھا وخالق الناس بخلق ِ ُ ُ ِ َ َ َ ََّ ِ ِ َ َ ََ ُ ْ َ ٍحسنْ َ َ «

زدايد  جا که ھستی از نافرمانی خدا بپرھيز، بعد از ارتکاب خطا و بدی، نيکی انجام بده، زيرا نيکی آثار بدی را میھر«

  ).حاکم و ترمذی. (»و با اخالق خوب با مردم رفتار کن

گر صرف نظر کند و عيوب او را پنھان نمايد و در صدد کشف اسرار وی ھای مسلمان دي انسان مسلمان بايد از لغزش

َفاعف عنھم واصفح إن هللا يحب المحسنين«:فرمايد  نيايد، زيرا خداوند میبر َِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُّ ُ َُ ََّ َّ ِ َ َْ ْ ُ عفو کن و از آنان «). ١٣: سوره المائدة(» ْ

  : مايدفر و می ،»پسندد در گذر بفرما، ھمانا خداوند نيکوکاران را می

ٍفمن عفی له من أخيه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان« َ َْ ْ ِْ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ٌَ َ ََ ُ َُ َ َْ ٌ ِّ َ َْ َ ْ ھر کس از جانب برادر « ).١٧٨:  البقرةۀسور(» ُْ

مسلمانش مورد عفو قرار گرفت، او بايد به خوبی حقش را دنبال کند وبدھکار نيز با حسن و خوبی، حق صاحب حق را 

  .»بپردازد

َفمن عفا وأصلح فأجره علی هللا إنه ال يحب الظالمين « : فرمايد و می َ َِ ِ ِ َِّ ُّ ُ ُ َُ َّْ ِ َّ َ َُ ْ َْ ََ َ ََ َ  درگذرد و آشتی کند،  ھر کس«). ۴٠: شوری(» َ

ْوليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر هللا لکم« :فرمايد و می.»پاداش او برعھده خداوند است ُ َ ُُ َّ َ َ َ َِ ِْ ْ ََ ََ ُّ ُ َ ْ ْْ َْ عفو « ).٢٢:  نورۀسور( » َُ

عفو و «: فرمايد و رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم می» خداوند از گناھان شما بگذرد و درگذر کنيد، آيا دوست نداريد که

ھر کس عيب و گناھان بنده را کتمان کند، خداوند روز : گذشت مطمئنا موجب ازدياد کرامت و عزت است، و فرمود

تان داخل  ای کسانی که زبان شما کلمه را گفته است ولی ايمان در دلھای: ان خواھد کرد، و فرمودقيامت گناھان او را پنھ

نشده است، از مسلمانان غيبت و بدگوئی نکنيد و در صدد کشف عيوب پنھان آنان نباشيد، زيرا ھر کس در صدد کشف 

و . اش باشد که او در داخل خانه کند و لو اين عيوب برادر مسلمانش برآيد، خداوند عيوب او را برمال و او را رسوا می

ھر کس به سخنان قومی گوش فرا دھد و آنھا را استماع کند که آنان مايل به چنين چيزی نباشند، روز قيامت در : فرمود

  ).ترمذی. (شود گوش او سرب مذاب ريخته می

. شده باشد امور خالف شرع اسالمی و قواعد آن است در مراحل مختلف آن و لو اجرا نعمل جرمی و قصد عملی جرمی

  . شود  پنداشته میئیرد  عدلی و قضاگمتخلف و متجاوز قابل پي

 سوء  از صالحيت ھای حکومتی، استعمال سالح دولتی به صورت غير مشروع، توقيف غير مشروع ، لت ۀاستفاد

تمام اعمال جرمی خالف قوانين ...  نام بد و ۀ و اشاعالخره تالش به لواط و اجرای آن، تحديد به فلم برداریاوکوب و ب

  . نافذ کشور ھای مدرن و قوانين ساير کشور ھای جھان به شمول کشور ھای اسالمی و قوانين اسالمی است
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 .دست به اين عمل  شنيع می زنندو حتا اقوامی  انحرفات اخالقی که برخی از اشخاص ۀ يکی از جملطالو

خالف اخالق نورمال برخورد انسانی، ظلم در حق  نورمال و درموارد مريض و حتی شنيع ، اين انحراف و مسير غير

تمام شرايع اصول عی انسان و باالخره عمل خالف ي، خالف ساختار طبۀ بشریديگران، عمل خالف اصول قبول شد

  . استآسمانی 

ين انحرافات اشکار ازآ شدت تام واضح ودين مقدس اسالم  و دساتير ساير اديان راستين آسمانی  پيروان خويش را به

را عمل  و   منع فرموده است و آن،اخالقی، عمل و روش خالف خلقت طبيعی انسانھا و در نھايت امر ظلم و عمل  شنيع

  .  داند اخالق حرام می

مل زشت به خاطر اين ع)  قوم لوط(قوم  را پروردگار با عظمت ما بنابر شدت وغير انسانی  بودن  عمل لواط يک  

  وعظيم،که در روز آخرت مورد جزاء و عتاب قرار دھد،  حتی در ھمين دنيا مورد عذاب دردناک وشنيع، قبل از اين

  .   برای ساير بشريت قرار داده استیعبرت انگيز

عمل من وجدتموه يعمل  «: پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده: درحديثی که از ابن عباس رضی هللا عنه آمده است که

ھر کسی را يافتيد که عمل قوم لوط را انجام داد، ) (٢٠٧۵: صحيح ابن ماجة ( » قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

رفته، گکه مجبور به عمل لواط شده و بدون رضا مفعول قرار  ين مورد به يقين کسیادر .)فاعل و مفعول را بکشيد

ق وی دفاع و متجاوز و ھمکاران و ھمدستان و مبلغين شر و مظلوم و متضرر است که بر حاکميت است تا از حقو

  . تجاوز را به عدالت بسپارد

  : نويسند محدثين می

باالترين نقطه شھر : فرمودند که از عبدهللا ابن عباس سؤال شد که نحوۀ قتل مرتکب اين عمل بايد چطور صورت گيرد؟  

 باال به  پائين پرتاب نمايند، وبعد از پرتاب او را به سنگ ۀقطجو نمايد ،  و سپس فاعل و مفعول را از آن ن و را جست

  .زده و سنگسار نمايد

  :ئيد حکم صادرۀ  خويش بر آيات قرآنی استدالل نموده می افزايدأهللا بن عباس برای تعبد

از آسمان دستور پروردگار با عظمت  شھر قوم لوط را از جا بر کند و سپس آنھا را ه ب چون  جبرئيل عليه السالم 

  .سپس باالی سر آنھا  از آسمان سنگباران صورت گرفت  و  سرچپه به روی زمين پرتاب نمود

کرد من ھرگز حتی به  نمی اگر خداوند اين عمل را از قوم لوط نقل : گفت از يکی از خلفای پيشين نقل شده است که می

   !دد گر انسان ھم مرتکب  چنين عمل شنيع می: کرد که ذھنم ھم خطور نمی

کرد، ولی با تأسف بايد امروز در کشور  توجه بايد کرد  در ذھن تعدادی از علماء  وقوع اين عمل شنيع خطور ھم نمی

ًنا به غضب ئکه مطم.  ندانان مبدل گرديده استقومبين برخی از زورمندان و  حيث مود روز دره اسالمی ما اين عمل ب

  . د شدنالھی مواجه شده اند و خواھ

کی از دو قول امام شافعی يم و يه و سلم از جمله  ناصر و قاسم بن ابراھيامبر صلی هللا عليحد لواط اصحاب پدرمورد 

 ديعنی ھرکس مرتکب لواط شود بايکه حد لواط قتل وکشتن وحتی رجم است اگرچه محصن ھم نباشد  باشند بر آن می

  :نمايند   ذيل  استدالل میوبه احاديث. کشته شود

. بايد رجم کرده شودکه مرتکب عمل لواط گردد  ھر آن شخصی: کرم هللا وجھه روايت گرديده است که از حضرت علی

  )امام بيھقی اين حديث را  روايت فرموده است(

 محصن باشد وا ازدواج نکرده ين عمل شود ازدواج کرده يھرکس مرتکب ا:فرمايد  بااستناد اين حکم می: امام شافعی   

    .را قتل و کشتن است سزای آنرمحصن باشد ييا غ
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 کسی که عمل لواط را ۀاصحاب را  دربار)  رض(روزی حضرت ابوبکرصديق : در روايتی آمده است که ھکذا 

دتر و تندتر يطالب از ھمه شديدر اين مجلس مشورتی سخن حضرت علی بن اب. مرتکب گرديده به مشوره فرا خواند 

د که خداوند با آن يدان ک امت و میيچ امتی از امتھا مرتکب آن نشده اند مگر يھاين گناھی است که  « : بود که فرمود 

د نوشت و يلذا ابوبکرصديق به خالد بن ول.  »د با آتش سوزانده شوندي باین اشخاصينظرما چنه ب. امت چگونه رفتارکرد

  .باشد  می» ارسال« در اسناد آن ج نموده و يت را تخرين روايھقی ايب. ن اشخاصی را بسوزانديبه وی دستور دادکه چن

  .توان بر ھمين حديث استناد  نمود   جزا به شخصی لواط میۀديأکه در ت:فرمايد  شوکانی می امام 

 اول  شخصی لواط را بايد با شمشير کشت وبعد از ۀدر مرحل ازابوبکر صديق و حضرت عمر آمده است که  در روايتی

  .ت بزرگی را مرتکب شده است ياشخاص  معصد سوزاند، زيرا اين يقتل، جسدش را با

قتل ه  خرابه برحضرت عثمان آمده است که مرتکبين اين جنايت بايد زير ديوا در روايتی ديگری از حضرت عمر و

  .ه شود رسانيد

امام   غوی از شعبی و زھری و مالک و احمد و اسحاق  روايت نموده که مرتکبين اين جنايت بايد رجم گردند وي امام 

  .مام  شافعی ، امام  احمد و اسحاق روايت نموده است اترمذی اين روايت را از امام  مالک ، 

ستی مرتکب لواط را دو بار رجم يبا شد دو بار زانی را رجم کرد می در روايتی ازامام نخعی آمده است که  اگر می

ر و ھشام بن يعلی و عبدهللا بن زبحضرت ابوبکرصديق  و حضرت : فرمايد که  امام منذری در روايتی می .بکنند

   .سوزاندند عبدالملک مرتکب عمل لواط را می

ين عرصه مکلفيت ھای خويش را مانند حامی قانون  افته آمديم حاکميت اسالمی و دولت مکلفيت دارد که درگچنانچه 

  . کندءوشرع غرای محمدی صلی هللا عليه وسلم  کماحقه اجرا

 کردن کاری که بايد نه کند و نه کردن کاری که بايد کند، ، قانون برای دولت وحاکميتتخلف از قانون و عمل خالف از

   .باشد نيز می

 ۀشود به شيو له و پستی میين جرم ، رذيراکه مرتکب ا بجا ومستحق خواھد بود شخصی«  :فرمايد امام شوکانی می

 آتش شھوت فاسقان   عذاب گردند که ای  به شيوهگران شود ، مرتکبين اين جنايت بايديجزا دھند که عبرت و پند برای د

  . تبھکار را خاموش سازد

شوند که قبل از قوم لوط اقوامی  شوند ، عمل قومی را مرتکب می که اين عمل شنيع  قوم لوط را مرتکب می یصااشخ

وم کردند تا، از درد ی محکشديد ۀسته وبجا خواھد بود که به جزا وشکنجي شاًاءرا مرتکب نگرديده بودند،  بن ديگر آن

وهللا » .خ وبن نابود سازدي شان را از بۀشين فرو برد و رين قوم تبھکار را در زميعذاب اين شکنجه بسوزند ،  خداوند ا

  اعلم بالصواب 

  

 :تتبع ونگارش

  » سعيد افغانی -دیـيـسع«امين الدين الحاج داکتر 

   جرمنی-حق الره فرھنگی د ل مرکزومسؤ و  افغانيــژيکـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

  

  

 


