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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  سعيد افغانی–دوکتور صالح الدين سعيدی 

 ٢٠١١ جوالی ١٢

  

  ن و حقوقدانان محترم کشوراتقاضا از متخصص
  بخش دوم/ در دوبخش

  
 می ٨/٧/٢٠١١ سايت وزين افغان جرمن آنالين به تاريخ ۀ منتشرتن الفم خليل الرحم برادر محترۀعنوان فوق نوشت

امروز نوشته را بدقت مطالعه کردم و متوجه شدم که جناب پرسنده خود شخص عالم  و دانشمند است که چنين . باشد

ه سرعت ميتپد که بر  ما چنان بۀويم که نبض حوادث درکشور ومنطقگبايد ب. سواالت بس عالی را مطرح کرده اند

ھست موارد که به صورت صريح جواب و موضع حق . يردگبسياری از مسايل بايد بحث، مکث و تمرکز صورت 

 يا ھم بخاطر  تناقض به منفعت شخصی آنرا تحريف ميکنند  ويا ھم لفاظی و بحث برای ۀودرست وجود دارد اما عد

  . کنند ھم زياد و سبب مسرت است که صادقانه رسالت اداء ميۀعد. بحث کردن ميخواھند

  : واما مستقيم واپس به بحث شما

 در خدمت  قوانين و دساتير درخدمت مردم و حاکميت، ديموکراسی به مفھوم باال و به قسم که نظام ديموکراتيک

رد  مردم باشد درين صورت زياد تأکيد کردن به اين ويا آن دين و آيين  بيشتر يک  شکل فورمال را دایارزش ھا

ان ملت مسلمان افغانستان يک قانون گشما تصور کنيد يک حالت را که نمايند. ودر موارد ھم قسما اضافی است

 شان به ۀ مسلم که ھمچو قانون وتدبير خالف ارزش ھای مردم توسط نمايند.خالف اصول اسالم را فيصله کنند

ين قانون برای مردم ااستھای مردم نيست ويست و درخدمت ارزشھا وخو اين نمايندۀ ملت نمعنای اين خواھد که 

منظور من مواردی است که شرع و نص درمورد صراحت دارد و يا احکام دينی درمورد .  خواھدبودافغانستان ن

  .  موجود باشد و پارلمان چيزی خالف آنرا پيش کش کند

ن اسالم دين دنيا و آخرت است و دي. دين اسالم حتی با بخشی از اديان ابراھيمی به شمول  دين  مسيحيت فرق دارد

دين اسالم سيکوالريزم را نمی شناسد وتالش ھائی درين راستا به طور عمده ناشی از . درتمام موارد دساتيری دارد

بحث (عدم شناخت از دين اسالمی بوده و يا ھم درسطح خواست و آرزو بوده که باواقعيت اسالم  سرو کار ندارد

  ). طوالنی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که روابط ( و عبادات ) ر گکه روابط شخص و يا اشخاص را با اشخاص دي(م بر بخش معامالت حقوق دردين اسال

  . احتوا می کند–تنظيم می دارد ) بنده را به هللا تعالی

   

  . قرآن کريم، سنت پيامبر اسالم، اجماع امت و قياس. منابع  حقوق اسالم  چھار اند

به ارتباط مسايل مختلف آيات نازل شده  به صورت ) ميالدی۶١٠ازسال (سال رسالت ٢٣قرآن کريم در ظرف مدت

 جزء دروقت خليفه حضرت عثمان ٣٠بر کاتبان وحی تحريری و به شکل ) ص(تحريری به امالء کردن خود محمد 

يک کاپی ازين چھار اصل درموزيم  تاشکند (  عالم اسالم ارسال شدۀوشگچھار اصل قرآن کريم به چھار . درآمد

با شک وترديد درقرآن کريم مسلمان از . ن ھيچ شک و ترديد درين اصل وکامل بودن قرآن کريم نداردمسلما.) است

آيات .). انانحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون( حفظ قرآن کريم است ۀهللا تعالی تضمين کنند. اسالم خارج می شود

يراين مباحث را بررسی و تفاصيل ارايه تفسعلوم احکام درقرآنکريم و شأن نزول آيات بحثی است بس ارزشمند و 

  . می دارند

اين احاديث سينه به سينه نقل شده و درنسل سوم در قرون نھم . است) ص( اسالم محمد گمنبع دوم حديث پيامبربزر

 سنت گکتب بزر) صحاح سته (گو دھم ميالدی به شکل تحريری درآمده و در اھل سنه و جماعه شش کتاب بزر

و در مجموع علوم حديث  که ) احاديت تقلبی( روايات اھل تشيع و بخشی از احاديث موضوعی کتب .  تشکيل شده

احاديث از لحاظ قوت . اين  بخش و منبع حقوق اسالمی را مورد بحث و تعمق قرار می دھد بحثی است طوالنی

راوی مسايل طويل حين فتوی استناد به اين اين احاديث و قوت ضعف . رددگوضعف راوی به پنج نوع تقسيم می 

  .وعريض قابل بحث اند

) یگانالو(منبع چھارم قياس  ... مسلمان است بريک امر دريک عصر) کنسنسيوس(منبع سوم اجماع امت مسلمين 

است که به اساس يافتن وجه مشترک حالل ويا حرام و شأن نزول آيات بر مسايل که عصرامروز به وجود آورده 

  . يردگھد صورت می فتوی به اصول قياسی  توسط مجت

کسی که احکام اسالمی را ازاين منابع می يابند، اجتھاد می کنند  و صالحيت اجتھاد را  آنرا دارند که فتوی بدھند 

 فوق، معرفت علوم ۀانگ مسلمان بودن، معرفت مسلط به منابع چھار ۀمجتھد به عالو. ويندگآنرا مجتھد ومفتی  

مجتھد يا حق را می يابد و .  رددگانائی اجتھاد را داشته باشد، اطالق می اسالمی و زبان عربی و خبره بودن تو

ثواب اجتھاد، کوشش و به حق رسيدن را کسب می کند وياھم صرف ثواب  تالش به نيت پاک   را کسب می کند اما 

  . حتمی نيست حق را يافته باشد

شور ھا از جمله قوانين افغانستان درصورت تعداد اين فتاوی شخصی در تاريخ حقوق اسالم که قوانين بعضی از ک

  . زياد است- دارند  عدم صراحت متن قانون به آن مراجعه را سفارش می

ن انسان مسلمان  قاضی داخلی، ايمان و وجداۀ عالوهمرجع کنترول و نظارت بر قانون و اصول در جوامع اسالمی ب

ی از تطبيق قانون کنترول اجع عدلی وقضائھای غيردينی صرف مراما درکشور . ی  استمراجع عدلی و قضائ

  .دارند ونظارت می

 که یدرکشور ھای اسالمي در موارد)  مقننهۀقو(ذاری گ است و مرجع قانون "هللا تعالی"شارع در دين اسالم 

ر چيزی جديد از احکام،  دساتير و قوانين نبوده بلکه در مورد گشريعت نصوص و احکام وجود دارند مبدع و ايجاد 

 يکی از نظريات فقھا و علمای  مفتی و مجتھد اسالمی اند که درمورد مطابق به اصول اسالمی قبال ۀتخاب کنندان

  . نظر داشته و در فتاوی شخصی شان حفظ است
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 که شريعت صراحت ندارد راه مناسب را برای حل مسايل مطرح تصويب ی کشور ھای اسالمی در مواردۀ مقننۀقو

  .يردگ و روی دست می

بخشی از مسايل به صورت )  ص(مبادی اولی منابع حقوق در اسالم يعنی در قرآن کريم و سنت پيامبراسالم در 

مثال طلب علم مطابق اسالم فرض و وجيبه خوانده شده، . کليد مجمل آمده است که ضرورت به تدابير عملی دارند

ان مسؤوليت خوانده شده، گدين و احترام به بزرنظافت جزء ايمان خوانده شده، خانواده اساس خوانده شده، احترام وال

 حاکميت ۀر تحث سيطرگن  اديان ديھداری معتقداگ و نتبه  استفاده از علم و دست آورد ھای بشری امر شده، حماي

ھداری و حفاظت از آن امرشده، قواعد عمومی برای گ دولت اسالمی خوانده شده، برای امر صلح،  نۀاسالمی وظيف

 شده، برخورد غير انسانی مانند سينه بريدن و بی سيرت کردن مقابل، قطع اشجار و اذيت به  روشنگحالت جن

 ءاما طريق اجرا. ی که در اين منابع اولی اسالمی ھدايات روشن وجود داردگاسيران ممنوع شده و دھا دستور زند

 اسالمی دقيق ۀذاران درجامعگوعملی کردن اين دساتير و ھدايات،  راه ھای عملی وتطبيقی آن  بايد توسط  قانون 

 -اين راه ھا، سطح انکشاف جوامع مختلف بشری و امکانات عملی در جوامع مختلف. رددگساخته شده عملی 

 عملی و تدابير قانونی موجه و ممکن اتحاذ مختلف است که در ھر جامعه با در نظر داشت اين جوانب بايد تصاميم

ذاری در اصول تغيير آورده نمی توانند اما در راھھا، وسايل و امکانات عملی و اينکه کدام گمراجع قانون . رددگ

  . توانند دھد انتخاب کرده می  دوم و سوم قرار میۀامکانات را بيشتر اولويت و کدام يک را در مرحل

پيامبر هللا تعالی و رھنما و رھبر سياسی و دينی مسلمانان بود و ) ص(انم که حضرت محمد د ھمچنان قابل تذکر می

شد  بود به  آنحضرت  مراجعه می زمان حيات پيامبراسالم نا روشن  ويا مورد مشاجره می زمانيکه مطلب در. است

 صرف رھبران دينی و مذھبی بعدا خلفاي راشدين.  وجود نداشتۀھکرد و ُشب و وی حکم را به اساس وحی ابالغ می

بودند و معرفت و شناخت انسانی ھم متفاوت بود لذا فھم و تفسيرمسايل در نزد علمای اسالمی با فھم از اساسات و 

وار اسالم آغاز شد و گ اختالف است که اوال بر جانشنينی پيامبر بزرۀاصول و منابع متفاوت بود لذا اين آغاز دور

قابل تذکر است که بعضی ازين . رديدگ مذاھب مختلف در دين اسالم نسبب پيدا شددر مسايل مختلف به تدريج 

ردان که گ بۀ ھمان فرقۀالھی ما را از جمل.(  به فھم خويش داخل دين اندۀمذاھب  وفرق از دين اسالم خارج شده وعد

  .) راه درست را دردين يافته اند

افراط کردن به اين مفھوم که از عالم دينی بايد پرسيده شده که و اما در مورد حتمی بودن قوانين اسالمی افغانستان 

ر مسايل که صرف و صرف کار علم امروزی است و ما با فھم گقدرت برداشت اين پُل و پُلچک چقدر است؟ و يا دي

و فکر نمی کنم که شما ھم بود خواھد  درست ن قوانين اسالمی منحرف تعبير کنيمۀنادرست ھمه چيز را تحت بھان

که به علم  و ھمينکند  بلی اسالم استفاده از دست آورد ھای بشری را سفارش می. چنين ھدف داشته داشته باشيد

  . شود عمل به دساتير اسالمی است عمل می

  

  :در مورد قضا و محاکم و تطبيق قوانين

خواھم تأکيد  اشتيم میيرد قسما اشارات دگ ی را نيز در بر مید منابع حقوق اسالم که مسايل جزائ چنانچه درمور

يا بھتر . رفتگ  مورد سوء استفاده قرار مییداربدارم که در تاريخ حقوق زمانی قوانين غير نوشته بود و در مو

ويم حتی تقريبا چھل سال قبل ھم در محاکم افغانستان قاضی بايد احکام و فتوای مختلف علمای مشھور و مجتھدين گب

صراحت نمی داشت با استفاده به  ی را  درموردیذاری حکم مشخصگقانون  که مرجع یدانست و درموارد را می

 و قوانين مدنی به استفاده از ءد خان قوانين جزاودر زمان مرحوم داو. کرد ی شخصی حکم میاازين احکام و فتو
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ن ھم با اين قواني. رديد که قسم بيشتر شان تا حال مورد استفاده قرار دارندگقوانين جمھوری عربی مصر تدوين 

اما اين ابحاث و حاالت بسيار وسيع . ی بھتر انتخاب و تدوين شدهأاستفاده از نظريات و فتاوی علمای اسالمی  ر

خاطر ندارد و تحت پوشش قرار نداده که درين صورت ه ين را  بی که قانون حالت معاست و ممکن شود موارد

ن صراحت قانون به ھمان فتاوی شخصی مراجعه شود ذار احتياط کرده واين راه حل را که درصورت نبودگقانون 

شود  چون فتاوی و راه ھای حل متعدد است برای مھار کردن کمی  ردد تأکيد میگکه عدالت به صورت بھتر تأمين 

امام مالک، امام حنبل، امام احمد، امام يوسف، (روشن شدن در مورد عدم صراحت قانون به تمام فتاوی شخصی 

رفته گ که در  قوانين بخشی از کشور ھای اسالمی درنظر یتاوی ازھر شريف وفتاوی و راه ھای حلامام ابوحنيفه، ف

که به وجود اين ماده ضرورت بود و اين .  نه بلکه درقانون ما به پيروی به فتاوی امام ابوحنيفه امر شده.......) شده 

  . ال کرده اندؤاست راه حل که جناب الفت آنرا متذکر شده اند وس

 ۀشود که اين به پروس اما به مرور زمان تمام کيس ھا و حاالت در قانون پوشش شده و حکم روشن  تدوين می

  . طوالنی ضرورت دارد

  :يک مثال می آورم

ر از زمان گا.  قابل تطبيق است که در وقت ارتکاب جرم نافذ بودی در مورد شخص متھم ھمان جزای قانون

وانين تغيير کرد و قانونی به تصويب رسيد که به ضد متھم بود درين صورت ی شدن حکم قخص تا نھائيری شگدست

ر قانون جديد در حق متھم سھل بود به اساس گاما ا. شود که دروقت ارتباط جرم نافذ بود ھمان قانونی تطبيق می

ه چنين  دريک کيس مواد مخدری رامن شخص. (شود قوانين بعضی از کشور ھای جھان ھمان قانون سھل تطبيق می

  .)مؤکل داشتم

  ......: در مورد حاکميت به ملت تعلق دارد و يا حاکم 

درمورد اساس تابعيت .  حزب اخوان المسلمين در مصر چندی قبل اعالم کرد که حاکميت به ملت تعلق داردۀنمايند

ه  و چقدر بفتهگفته مھم است چه گمھم نيست کې . بلی بدون تعصب و پيش داوری بايد آموخت. اصل اساسی است

يری است مسلمان است و گاما ملت افغان که اساس تصميم . خورد؟ اين اصل بايد اصل اساسی باشد درد ما می

يم راه ما در چوکات دين ما روشن است و شارع  اصلی چنانچه برای من و شما که مسلمان.  داردانتخاب خويش را

 مدنی و انسانی کار کرد که ملت ۀايد برای رسيدن به جامعدقيق چنين است که ب.  است"هللا تعالی"فتيم در اسالم گ

 که یملت. قوم، قبيله و منطقه اساس نه بلکه ملت اساس باشد، تابعيت و مراعات قانون اساس باشد. رددگاساس ب

کند و علماء و روحانيون و پيشتازان جامعه  مسلمان است، انتخاب  ارزشھای خويش را در چوکات اسالم تعيين می

 . رساند  را در انتخاب و اخذمسؤوليت ياری میملت

 فوق ايجاب کار تيزس دوکتورای ۀ موضوع از مسايل مطرح شد٢٠ الی ١۵ تأکيد بدارم که حداقل  خواھمر میدرآخ

اما اين بدان  . کند  اين مسايل آموزش به فھم من ده ساله را ايجاب میۀمستقل را نموده و داخل شدن  عميق به ھم

ان و دوکتوران و گن بدان معنا ھم نيست که صرف نخباي. شودئی آغاز نه اين بحث بايد از يک جامعنا نيست ک

ال برای ما مطرح شده با صداقت ؤ که سیمن به اين باورم که ھمه حق داريم به قسم. اکاميسن ھابايد بحث کنند

 برای بحث، کينه و پيش کج بحثی و بحث. مطرح کنيم و صادقانه نيت آموزش و کسب معرفت را داشته باشيم

ر بايد خويش را رھانيد و از اکادمی انترنيت و الکترونی بايد صادقانه گسلسله پديده ھای بد دي داوری و از  يک

  . استفاده خوب ومثبت برد
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. آنچه در چانته داشتم خدمت تقديم کردم.  از برادر محترم الفت تشکر که من را به تحرير مطالب فوق واداشت

از طول کالم معذورم خواھند داشت ازين .  ھداردگهللا ن.  کنمدی جدا مختصر ويا اصال اشتراک نحث بعممکن درب

  . مختصر نتوانستم

 لستان گ ان–برادر شما دوکتور صالح الدين سعيدی سعيدافغانی 

  

 


