افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسايل ايدولوژيک

تـتـبع ،نگارش و نوشـته از:
الـحـاج داکتر اميـن الــدين »سعيدی – سعيد افغانی« و داکـتر صالح الدين »سعيدی – سعيد افغانی«
 ٢٢دسمبر ٢٠١٥
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قبل از ھمه نيز قابل دقت است که عده ای از ما چنين استدالل می نمايند که ما در زندگی خويش موضوعات و مطالب
بس مھم و مھمتر داريم تا به اين مسايل جزا ھا در حقوق اسالم و در بخشی از موارد به اين جزئيات تمرکز نموده و
گويا به زعم شان ضياع وقت کنيم  .دراين مسايل می دانيم که به ادای اين وجيبه در مواردی عليه خود فتنه ھای خفته
را تحريک نموده و در بخشی از موارد ھم جزئيات مسايل و فروعات می رويم.
در جواب بايد گفت که درک امور شرعی و آگاھی از آن چه خورد باشد ويا ھم بزرگ برای يک فرد مسلمان بی
نھايت ضروری وحتمی می باشد  .ضرورت است از شرع و معتقدات خويش با مستندات آن آگاه شويم  .لذا اوضاع
داغ کشور و بحث ھای موجود در مطبوعات و زندگی واقعی ضرورت می بينيم که به مسايل پرداخته و آگاھی الزم
حاصل نمائيم.
اين فھم به خاطری ھم مھم اند که تعدادی از ما ولو ناخود آگاه از اصول دين خويش آگاھی الزم نداشته و در مواردی
تحت تأثير حوادث ناھنجار ،تراژيک و سوء استفاده ھای موجود از دين و از جمله دين اسالم به نفيه کل نزديک شده و
کلماتی به زبان می آوريم که اجراء کنندۀ آن ولو به جھل و نادانی

به سخن ھای کفری می پردازد که خطر خروج

ازدايرۀ عقيده را دارد و درمواردی از عقيده و لو نا خواسته ،خارج می شود .لذا پرداختن به اين مسايل و لو در موارد
رفتن به جزئيات ضرورت است و خوانندۀ خود را دارد .به خواننده ھا و کسانی که با وجود توضيح فوق ضرورت
چنين نوشته ھائی را نمی بينند و آن را تمرکز غير ضروری می دانند توصيه خواھيم کرد که در فضای مجازی
مطبوعات و امکانات وسيع انتخاب برای خواندن به مطالب تمرکز بدارند وبه آنچه بپردازند که آن را ضروری می
دانند.
به اين فھم از مسأله می خواھيم مسايل را در مواردی که ممکن است ساده و عام فھم ارايه داشته و در بخشی موارد
ناگزيز اما می دانيم که ھضم آن پيچيده است و ايجاب فھم بيشتر مقدماتی از مسايل اسالمی را دارد .اما مطمئناً که
يک بخش اين بحث ھا برای عوام و بخش ديگر به کسانی جالب خواھد بود که در مسايل اسالمی بيشتر تمرکز داشته اند
و به آن پرداخته اند.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

در عمل زنا يك پيوند نا مشروع موقـتی است كه به مقصد برآورده شدن غريزۀ شھوانی بدون به دنبال داشتن ھيچ گونه
مسؤوليت متناسب می باشد .دقيقا ً عمل حيوانی است كه يك انسان متعھد ،مسلمان و شايسته ازچنين عملی پرھيزمی كند
وآن را شايستۀ خويش نمی داند.
ھمانگونه كه اسالم نيكوترين راه را برای بھره گيری و تصرف درغريزۀ جنسی و توجيه آن وضع كرده ومعين نموده
است ،انسان را ازتصرف درغريزۀ جنسی از راه غيرمشروع منع كرده است و انسان را برحذرداشته است ازاين كه با
ھر وسيله اين غريزه را برانگيزد تا اين كه اين غريزه از راه و روش مرسوم خويش منحرف نگردد.
بنابرين در دين اسالم اختالط زن و مرد و رقص مشترك و تصاوير شھوت انگيز و آواز و موسيقی زشت و مستھجن و
نگاھھای شھوت آلود و ھرچيزی راكه برانگيزانندۀ شھوت و غريزۀ جنسی نامشروع باشد يا انسان را به فحش و ناسزا
بكشاند ،منع نموده ،حرام كرده است.
دين اسالم عواقب زنا را بی نھايت خطرناک وسبب بسياری از مصيبت ھا و بدبختی ھا در جوامع بشری می داند.
پيوندھای بی بند و بار و معاشرتھای جنسی نامشروع ،جامعه را به پرتگاه نيستی و از ھمپاشيدگی تھديد می كند.
پروردگار با عظمت با زيبائی خاصی در اين مورد می فرمايد » :وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال « )يعنی
ھرگز گرد كارھائی نگرديد كه انسان را به زنا می كشاند )مانند نظربا شھوت و لمس و بوسه و غير ذلك از مقدمات
زنا ،پس وقتی كه مقدمات حرام باشد ،خود زنا به طريق اولی( بيگمان زنا فحشاء و جرم آشكار و قبيح و بد روشی
است(.
دين اسالم خواسته تا ازاين راه ،عوامل ضعف و سستی و انحالل در خانه و خانواده راه نيابد و نفوذ نكند.
لذا دين اسالم زنا را يك جرم و جنايت قانونی دانسته وعامالن آن را بعد از اثبات معين و محدود و حکم محکمۀ با
صالحيت به سخت ترين عقوبت تھديد نموده است.
قبل از پرداختن به ادلۀ شرعی ضرورت می دانيم به تعريف بسيار مختصر مفھوم ادله ومنابع حقوق اسالم پرداخته وبر
اساسی بودن اين ادله تمرکز نمائيم.
ادلۀ شرعی و منابع حقوق و استناد ممکن در فتوا و امر شرعی را در ُکتب اصول فقه سه دانسته و چھارم نيز برآن
افزوده اند .اما مسلم اين است که ادله و منابع شرع دو اند و دو ديگر متکی به دوی اول اند.
منابع اولی و اساسی:
منبع اول ھمان قرآن عظيم الشأن است که در ظرف  ٢٣سال رسالت پيامبر بزرگوار اسالم ،محمد صلی ﷲ عليه وسلم
بروی به صورت آيات و به مناسبت ھای مختلف نازل شده و توسط حفاظ حفظ و توسط کاتبين وحی قرآن کريم توسط
پيامبر اسالم محمد مصطفی صلی ﷲ عليه وسلم برای شان قرائت و بعد از قرائت مجدد توسط کاتبين وحی در پوست و
پرگاموس و اوراق مخصوص نوشته و نگه داری می شد.
بعد از وفات رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم برای حفظ و تنظيم و استفادۀ بھتر ازين اين کتاب آسمانی چندين بار اقدام
شد تا مجلد شود اما باالخره مسلمانان در عصر خالفت حضرت عثمان خليفۀ سوم اسالم يعنی در وقت خلفای راشدين
به شکل مجلد درآمد و برای استفاده و جانب عملی به سی جزء تقسيم شد و از اين مجموعه آيات به شکل کتاب در ۴
نسخه توسط ھمان کاتبان وحی تحت نظر کميته ای خاص تنظيم و به چھار گوشۀعالم اسالم ارسال شد که يکی از ھمان
نسخه ھای اصلی در تاشکند  -ازبکستان وجود دارد.
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درين کتاب بخشی از ايات به نام آيات احکام آمده است که درآن احکام الھی مطابق دين اسالم بيان شده است.
درين رابطه شأن نزول ايات برای يافتن احکام در مسايل مشابه بس ضروری و مھم اند .مسايل لفظی قرآن و مسايل
ناسخ و منسوخ ھمه از مسايلی اند که علمای مجتھد ،و فقھای اسالم به آن وارد و با شناخت ازآن در تفسير و استنباط
احکام الھی ھمراه به سنت رسول ﷲ و شناخت از اجماع ھای گذشته و قياس ھای قبلی ،به اجتھاد و دادن فتاوی و
تفسير قرآن کريم و احکام الھی می پردازند.
به خاطر وسعت موضوعات مطابق تحقيقات اخير برای داشتن تمام مشخصات مجتھد برای فتوای يک نظر ارجح چنين
است که اين کار کميته وشورا است که درجھان داراالفتاء ھای مشھور درعالم اسالم از جمله )جامعه( االزھر شريف
چنين داراالفتاء وجود دارد .به ھمين علت وسعت موضوع ھم می گويند که عوض علم تفسير بايد علوم تفسير گفته شود.
بحث اجتھاد ،شرايط اجتھاد و استنباط از اصول اسالمی چون قرآن کريم و سنت رسول اﷲ و باالخره اجماع امت
)کنسنسوس( و قياس )انالوجی( منابع و ادله ای اند که علمای مجتھد برآن فتوای خويش را مطابق به اصول دين اسالم
پر پا نموده و استوار می دارند.
خالف غلط فھمی عام موجود در اذھان عامه ،بايد گفت که کتابی به نام کتاب شريعت وجود ندارد .اساس قرآن کريم و
سنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم است که توسط علمای مجتھد تفسير ،تعبير و استنباط شده و ھر عالم و مجتھد
اسالمی که شرايط اجتھاد و استنباط را داشته باشد و يا داشت به عالوۀ وارد بودن به تفسير قرآن کريم و سنت رسول
ﷲ بر اجماع قبلی امت و قياس وارد ،فتوای شخصی داده که ما مشھور ترين شان را در چھار مذھب اھل السنة
والجماعة می شناسيم.
در مورد استنباط احکام مطابق به اين فھم با تمام نيت پاک مانند مسلمان صادق فتوا صادر می کند که در صورت تالش
صادقانه و رسيدن به ھدف و مقصد درست دارای دو ثواب ،که يکی ثواب جد و جھد برای يافتن فتوا و دوم رسيدن به
حق .اما مجتھدی که تالش به حق و راستين کردن و با تمام خلوص به حق نرسيد ھم مستحق يک ثواب تالش به امر
خير کرده ،نائل می شود.
اين مختصر بحث باال تالشی بود بس سريع و مختصر تا تصوری ممکن را در مورد طريق استنباط از ادله و منابع
و طريق استنباط از منابع در حقوق اسالم را با شما حد اقل نزديک سازيم.
زمانی که ما از فتوی شرعی بحث داريم به آيات و نصوص امر و نھی صريح شرعی نيز تمرکز داريم ويا بايد داشته
باشيم که در قرآن کريم و سنت رسول ﷲ به صورت صريح وجود داشته و امر شرع روشن است .دراين صورت مانند
يک مسلمان تمايل و توافق و عدم توافق يک مسلمان در مورد قبول و عدم قبول حکم ،محل ندارد .امر شرع است و بر
مسلمان است که آن را قبول کرده و به اجرای آن مکلف است .تالش برای تغيير و جا دادن جانب منطق خويش و ديگر
انحرافات اصالً جای ندارد .اما بحث بر سر مفھوم درست از مجمالت و کنايات و متون غير روشن برای ھمه و يا
استنباط واضح متفاوت وجود دارد درين صورت بحث ديگری است.
لذا در مورد اين که شرع را قبول دارم و مسلمانم اما اين حکم ويا آن حکم را قبول ندارم و مطابق ميلم نيست ويا چنين و
چنان شک و ترديد کردن در مسايل صريح و نصوص روشن شرعی انسان مسلمان را از حيطۀ اسالم ولو نا آگاھانه
و غير عمدی ھم که باشد ،خارج می کند .لذا بر مسلمان است بر امر و حکم شرعی خويش را وارد و در صورتی که
حکم شرع واضح باشد از عدم قبول صراحت امر شرع انکار را به خود روا و مجاز نداند که درين صورت از دين و
عقيده فاصله گرفته ،گمراه و در تعبير احسن حد اقل گناه کار می شود.
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لذا درين روز ھا که مسايل و جزا ھای حدودی مطرح و درين جا و آنجا تبصره ھا و عمل کرد ھائی صورت گرفته و
در مواردی خالف شرع و به نام شرع جزا ھای حدودی گويا تطبيق می گردد ،خواستيم خويش را با قبول سر و صدا
ھای ممکن منفی و مضر بخشی از ُجھال عليه خود ،خود را به مشکل مواجه ساخته و در توضيح امر حق و ادای
رسالت کمک کنيم و حقايق را با تمام اخالص و مطابق به بھترين فھم و ارادت خير خويش از موضع يک مسلمان
خدمت شما تقديم کنيم تا برادر و خواھر مسلمان از آن اگاه و در چوکات آن راه ،روش و موضع خويش را روشن
نموده و مطابق آن حرکت کند.
دانستن اين مسايل به خاطری ھم ضرورت است تا افراد مسلمان نما که گويا با تطبيق احکام الھی در موارد صريح از
دساتير دين تخلف نموده وبه خاطر اھداف سياسی و خالف عدالت اسالمی به ھر قيمت به نمايشات گويا تطبيق احکام
الھی می پردازند که تمام شواھد نشان می دھد که امر خالف شرع را مرتکب می شوند ) .تفصيل بعداً(.
جداً قابل تأکيد می دانيم آنھائی که اصالً به اسالم عقيده ندارند بحث با ايشان در مسايل جزائی و ساير مسايل فرعی
اسالمی روشن ،بحث درست نيست .با آنھا اوالً بايد مسألۀ عقيده به دين اسالم و خداوند )ج( روشن ،مطرح و
توافق و قناعت داده شود وبعد اين مسايل اساسی و کليدی به جزئيات و ساير مسايل ديگر غير از عقيدتی بحث و
مذاکره صورت گيرد.
مسلم اين است که ما جامع الکماالت و از ابتداء عالم به اين ھمه علوم متولد نشده ايم .ھمين جر و بحث معقول و به
موقع ،به نيت پاک کسب و رسيدن به حق و بحث سازنده است که ما پله به پله به حقايق می رسيم و يا رسانيدن را می
خواھيم.
دين اسالم دين حق است و ما ترسی درمورد نداريم که نخواھيم توانست اين حقايق را با منطق آن به مردم جھان
ومسلمانان برسانيم.
ما از موضع يک مسلمان به اين عقيدۀ راسخ داريم که ﷲ تعالی قادر و توانا است و اگر خواسته باشد در يک لحظه
ھمۀ جھان را به يک )کن فيکن( مسلمان می سازد.
اما ھدف از ابتالء و امتحان دنيا که ضرورت بشر است ،نه ﷲ تعالی ،که به انسان فرصت ،عقل و پيامبران ارسال
کرده و داده است ،تا خويش انتخاب کند و در چوکات انتخاب خويش رضاء ،مشيت و ارادۀ الھی را با خود داشته و از
انتخاب خويش جوابگو باشد .لذا تحميل حق و راستی خويش را از موضع يک مسلمان برديگران ،با تمام اعتقاد راسخ
به بحق بودن آن و بر سفيد بودن سفيد خود ،ما را اين حق را نمی دھد که اين راستی و سفيدی خويش را که درست و به
حق ھم است ،بر کسی تحميل کنم.
حتمی نيست که بايد ديگران اين دين من و اين تعريف خوشبختی من از انسان و جھان و جھان ما بعد از جھان امروز
را قبول کنند .رسالت ما رساندن حق و حقايق است .انتخاب با ھريک از ما است تا مطابق فھم ،عقل سليم و ھدايات
الھی و راه پيامبر اسالم واحکام اسالمی را قبول وبه آن عمل کند و از انتخاب خويش جوابگو باشد .با اين فھم از
دين اسالم و عقيده با انتخاب ما خود از عملکرد و انتخاب خويش نزد ﷲ تعالی جوابگو باشيم که ھستيم.
با اين مختصر حال می پردازيم به اداله و براھين که مفسرين در حکم سنگسار بدان استناد می فرمايند:
ادامه دارد
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