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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٢ دسمبر ١۵

  

  !آسمانِی برای بشريت دين اسالم آخرين دين
  

اديان جوابگوی خواست ھا  ھمين است که ساير  دارد ،  اناسالم نسبت به ساير ادي  دين مقدس ی کهيکى از امتيازات

سراسری وليت ؤت مسقوھيچ و  يک منطقه مکلف گرديده بودند برای ھدايت يک قوم وو نيازھاى زمان خود بودند، 

 بشريت Пبرای ھم بالعکس دين مقدس اسالم منحيث دين بشريت و.  بودند گنجانيدهبشری را در ھدايت خويش ن

ھا در  نيازھاى انسان  وپيامبر اسالم خود را پيامبر عالم بشريت ودين خويش را دين کامل که جوابگوی نازل گرديده

  . طول تاريخ بشريت مى باشد ، معرفی داشته است 

  .جو نمود و جست توان  ھمين خصوصيتش می اسالم را نيز در يکى از علل خاتميّت دين مقدس 

   !  محترم ۀخوانند

معنا نيست که قوانين اسالم با شرايط زمانى تطبيق گشته و تغيير يابد،  سالم با شرايط زمان بدين ا تطابق دين مقدس 

  : بلکه تطابق دين مقدس اسالم بدين معنا است

  . آن است یکه احتياجات و حوادث و مقتضيات زمان به اسالم عرضه شود، دين مقدس جوابگو ھر زمانی

اين قابليت را در خود دارد که بر طبق نياز ھای ھر عصرجوابگو باشد، نه  بنابر ھمين منطق که دين مقدس اسالم 

آن صورت تغيير اسالم بر اساس خواسته ھای انسان ھا  به اين معنا که بر طبق خواسته ھای زمان تغيير يابد که در

  .خواھد بود نه مطابق احکام دين مقدس اسالم 

چيست؟ و آيا فلسفه و   آنھاآبايد بدانيم که اصل تشريع احکام و فلسف برای درک ورسيدن به فھم وجوھر اين حقيقت 

در احکام اسالم بر اساس نياز ھای زمان تغيير و تحول  حکمت احکام ھمان است که ما تصور می کنيم تا بخواھيم

 داشته قابل  برای سعادت بشريت نازل شده واحکام آن تا که بشريت در روی زمين وجود که دين يا اين ايجاد کنيم و

  .باشد تطبيق می

سنت رسول هللا : اولی قرآن کريم و دوم: ضرورت است وجا دارد تا متذکر شوم که منابع اساسی حقوق اسالم دو اند

 دو منبع ديګربراين دومنبع اولی حقوق اسالم استوار اند که به اين یاساس بع اصلی وا اين منۀعالوه ب. يعنی احاديث

علت اين . باشد می) انالوګی( يعنی قياس میو منبع چھار) کنسنسيوس(اسالم  اجماع امت ترتيب منبع سوم حقوق 
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سازد تا  مجتھدين وفقھای  بحث اخير به اين سبب که ھمين منبع چھارم يعنی انالوګی وقياس امکان اين را ميسرمی

ين مسايل جديد عصر و روز ورد با اجتھاد، برای ا آ را که زمان و عصر نو به ميان مییاسالمی تمام آن مسايل

ی را بادرنظرداشت منابع، اصول و نصوص اولی اسالمی يعنی قرآن و سنت حضرت پيامبر اسالم ائاحکام و فتو

ھمين اصل و منبع است که دين اسالم جوابګوی تمام .  صادر کنندامحمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم اجتھاد و فتو

  .مسايل ومطالب مشخص روز نيز ميشود

  وهللا اعلم بالصواب   

 

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

 و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحق الرهومسؤ

 

  

 

 


