
 یو شرع اسالم تيثيح ۀاعاد

 

 

1 

 



 یو شرع اسالم تيثيح ۀاعاد

 

 

2 

  و شرع اسالمی حيثيت ۀاعاد

 )کسی که رحم نمی کند بر او رحم نخواهدحديث ) (»(َمْن َال َيْرَحُم َال يُْرَحُم «

  تتبع ونگارش:
 »سعيد افغانی  -دیـيـسع«امين الدين 

  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 
 جرمنی -حق الره مسؤل مرکزفرهنگی دو
  

بيشتر در ارتباط به اشتباهات قضايی و حکم خطا در محاکم به معنی توقيف  حيثيت ۀاعاد
شخص  وبعد اثبات بی گناهی آن شخص مطرح ميشود. در موارد در ارتباط مطبوعات و 

 دۀ حيثيت معموالً رسانه های با تهمت بستن برکسی مطرح است.  در رابطه به اعا
به شخص های مادی و معنوی  جبران تمامی ضرر و زيانيعنی    آبرو دنبازگردان

متضرر ميباشد. در مسايل خطا در محدوديت آزادی انسان مانند توقيف قبل از حکم 
محکمه و ثابت شدن اينکه توقيف شده بی 0ناه بود ويا صدور وتنفيذ حکم و اما بعد ثابت 

عليه بې 0ناه بود، مطرح ميشود. درتاريخ قضا و عدالت در جهان شد که شخص محکوم 
ازين قبل حاالت روخ داده است که بخش آن به صورت نسبی قابل غرامات و اعاده است 

حرمت و تک هۀ آن يا ناممکن است ويا هم دير و محدود ميباشد. و اما در موارد اعاد
اند و  گرديده يا محکوميت قضايی يافتهحيثيت اشخاص  که قربانی اشتباهات قضايی اعادۀ 

رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار 
. در موارد چون قطع دست و اعدام و بخش از جزا های دمحکوميت کيفريشان محوشو

وق ديگر بازگرداندن و اعاده ناممکن است. اما بحث امروزی ما هدفمند به آن جهت س
داده ميشود که درکشور ما افغانستان در رابطه به تجاوز بر حق يک شخص از جانب 

  مقام ارشد کشور ما مطرح و داغ شده است. 
در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن  »عادها«

  نيز به معنای آبرو، اعتبار، حقوق و شخصيت می باشد. »حيثيت«است. 
 و،همين است که با تمام توان ميخواهد آبردين مقدس اسالم  قوانين لسفه کلیحکمت وف

قرار  حمايت  مورد  و  محفوظشخص و افراد جامعه  و کرامت  نام، شهرت، حيثيت
و حتی ا0ر به علت حاکميت قانون هم مورد تعرض قرار 0يرد به مجرد  داشته باشد

  آ0اهی از آن در باز0شت و اعادهء حيثيت کوشش ممکن صورت 0يرد. 
بنابر همين منطق است که به مسلمانان  حکم صريح می نمايد که ناموس، ابرو عزت 

سی اجازه نميدهد دين اسالم برای ک .مسلمان را مورد  احترام وحرمت انسانی قرار دهد
لکه دار ساخته. ارتکاب چنين  آنراداده و   خويش قرار  يچه باز  را   ديگران  آبروی  تا

  کاری در منظر عام را شنيع تر ميداند. 
ديگری را و انسان  هدايت وحکم صريح اسالمی برای مسلمانان اينست که: نبايد مسلمان 

و انسانهای تحت  آبروی مسلمان اذيت و آزار برساند از تعرض به مال و حيثيت و
ُکلُّ اْلُمْسِلِم «در حديث آمده است: . جدا خودداری شود حاکميت کشور و حاکميت اسالمی

همه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام و » «َعلی اْلُمسِلِم َحراٌم، َدُمهُ َوَمالُهُ َوِعْرُضهُ 
ن بر مسلمان ديگر حرام (مسلم). مسلما». محترم است، خونش، مالش و حيثيت و آبرويش
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است. و فرمود: برای هيچ مسلمانی جايز نيست که مسلمان ديگری را دچار رعب و 
موجب اذيت و آزار است،   وحشت کند. برای مسلمان جايز نيست که با نگاه قهرآميز که

» ُمْؤِمنأََذی الْ   إنَّ Sَّ َيْکَرهُ «(احمد، ابوداود). و فرمود: » بسوی مسلمانی ديگر نگاه کند
و فرمود: مسلمان بمعنی واقعی ». پسندد خداوند اذيت و آزار مؤمنان را نمی«(احمد). 

کلمه کسی است که ساير مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. (متفق عليه). و 
شان او را امين  های فرمود: مؤمن واقعی کسيست که ساير مؤمنان درباره مال و جان

  مذی و حاکم).بدانند. (احمد، تر
مسلمان نبايد در برابر رفتار بد برادر مسلمان خود عکس  حکم دين اسالم همين است که:

العمل زشت و بد نشان دهد بلکه هر مسلمان موظف است که اخالق و رفتارش با ديگران 
ای  نيک باشد، و از هر گونه آزار رسانی به مسلمان ديگر جدا خود داری کند، با چهره

دان همديگر را مالقات کنند، نيکی و احسان را از همديگر بپذيرند و ازخطاها گشاده و خن
ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر ِباْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن « فرمايد: ها در گذر کنند زيرا خداوند می و بدی

عفو را پيشه کن، امر به معروف کن و از جاهالن ). «199(األعراف: » اْلَجاِهِلينَ 
  .»روگردان باش

َ َحْيثَُما ُکْنَت َوأَتِْبعِ السَّيِّئَةَ اْلَحَسَنةَ «فرمايد: و رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم می  َّS اتَِّق
هر جا که هستی از نافرمانی خدا بپرهيز، بعد از » «تَْمُحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخلٍُق َحَسنٍ 

زدايد و با اخالق خوب  ی را میارتکاب خطا و بدی، نيکی انجام بده، زيرا نيکی آثار بد
  (حاکم و ترمذی).». با مردم رفتار کن

های مسلمان ديگر صرف نظر کند و عيوب او را پنهان نمايد  انسان مسلمان بايد از لغزش
َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح إِنَّ « فرمايد: و در صدد کشف اسرار وی بر نيايد، زيرا خداوند می

َ يُِحبُّ اْلُمْحسِ  َّS َعفو کن و از آنان در گذر بفرما، همانا ). «13(سوره المائدة: » ِنين
  فرمايد:  و می ،»پسندد خداوند نيکوکاران را می

(سوره البقرة: » فََمْن ُعِفَی َلهُ ِمْن أَِخيِه َشْیٌء َفاتَِّباعٌ ِباْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه ِبإِْحَسانٍ « 
انش مورد عفو قرار گرفت، او بايد به خوبی هر کس از جانب برادر مسلم« ).178

  .»حقش را دنبال کند وبدهکار نيز با حسن و خوبی، حق صاحب حق را بپردازد
ِ إِنَّهُ َال يُِحبُّ الظَّاِلِميَن « فرمايد:  و می َّS 40(شوری: » فََمْن َعَفا َوأَْصَلَح َفأَْجُرهُ َعلَی .(

َوْليَْعفُوا « فرمايد: و می».برعهده خداوند استدرگذرد و آشتی کند، پاداش او   هر کس«
ُ لَُکْم  َّS عفو و درگذر کنيد، آيا « ).22نور: سوره » (َوْلَيْصَفُحوا أََال تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر

و رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم »خداوند از گناهان شما بگذرد  دوست نداريد که
ازدياد کرامت و عزت است، و فرمود: هر کس  عفو و گذشت مطمئنا موجب«فرمايد:  می

عيب و گناهان بنده را کتمان کند، خداوند روز قيامت گناهان او را پنهان خواهد کرد، و 
تان داخل نشده  فرمود: ای کسانی که زبان شما کلمه را گفته است ولی ايمان در دلهای

هان آنان نباشيد، زيرا است، از مسلمانان غيبت و بدگوئی نکنيد و در صدد کشف عيوب پن
هر کس در صدد کشف عيوب برادر مسلمانش برآيد، خداوند عيوب او را برمال و او را 

اش باشد. و فرمود: هر کس به سخنان قومی  کند و لو اينکه او در داخل خانه رسوا می
گوش فرا دهد و آنها را استماع کند که آنان مايل به چنين چيزی نباشند، روز قيامت در 

  شود. (ترمذی). ش او سرب مذاب ريخته میگو
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عمل جرمی و قصد عملی جرمی در مراحل مختلف آن و لو اجرا نه شده باشد امور 
خالف شرع اسالمی و قواعد آن است. متخلف و متجاوز قابل پيeرد  عدلی و قضايی 

  پنداشته ميشود. 
ت غير استفادهء سوء  از صالحيت های حکومتی، استعمال سالح دولتی به صور

مشروع، توقيف غير مشروع ، لت وکوب و بالخره تالش به لواط و اجرای آن، تحديد به 
فلم برداری و اشاعه نام بد و ... تمام اعمال جرمی خالف قوانين نافذ کشور های مدرن و 

 قوانين ساير کشور های جهان به شمول کشور های اسالمی و قوانين اسالمی است. 

انحرفات اخالقی که برخی از اشخاص تا با عادت قوم دست به اين يکی از جمله لوطات 
  عمل  شنيع می زنند.

خالف اخالق نورمال اين انحراف و مسير غير نورمال و درموارد مريض و حتی شنيع ، 
، خالف ۀ بشریبرخورد انسانی، ظلم در حق ديگران، عمل خالف اصول قبول شد

  . استتمام شرايع آسمانی اصول ساختار طبعی انسان و باالخره عمل خالف 
دين مقدس اسالم  و دساتير ساير اديان راستين آسمانی  پيروان خويش را به شدت تام 

واضح واشکار ازين انحرافات اخالقی، عمل و روش خالف خلقت طبيعی انسانها و در 
    نهايت امر ظلم و عمل  حتی شنيع منع فرموده است و آنرا عمل  و اخالق حرام ميداند.

(قوم را  قوم پروردگار با عظمت ما بنابر شدت وغير انسانی  بودن  عمل لواط يک  
ء و عتاب خرت مورد جزاآبه خاطر اين عمل زشت وشنيع، قبل از اينکه در روز   لوط)
ساير در همين دنيا مورد عذاب دردناک وعظيمی عبرت انگيز برای حتی   دهد،قرار 

   ه است. بشريت قرار داد
که از ابن عباس رضی هللا عنه آمده است که: پيامبر صلی هللا عليه و سلم  درحديثی
(صحيح ابن »  من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به «فرموده: 
) (هر کسی را يافتيد که عمل قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را 2075ماجة : 
بور به عمل لواط شده و بدون رضا مفعول قرار درين مورد به يقين کسيکه مج .بکشيد)

:رفته، مظلوم و متضرر است که بر حاکميت است تا از حقوق وی دفاع و متجاوز و 
  همکاران و همدستان و مبلغين شر و تجاوز را به عدالت بسپارد. 

 محدثين مينويسند: 
صورت گيرد؟  از عبدهللا ابن عباس سؤال شد که نحوۀ قتل مرتکب اين عمل بايد چطور 

فرمودند که: باالترين نقطه شهر را جستجو نمايد ،  و سپس فاعل و مفعول را از آن نقطه  
  باالی به  پائين پرتاب نمايند، وبعد از پرتاب او را به سنگ زده و سنگسار نمايد.

عبد هللا ابن عباس برای تائيد حکم صادرۀ  خويش بر آيات قرآنی استدالل نموده می 
  افزايد:

بدستور پروردگار با عظمت  شهر قوم لوط را از جا بر کند و  يل عليه السالم ئچون  جبر  
سپس باالی سر آنها  از  نمود، و  بسپس آنها را از آسمان سرچپه به روی زمين پرتا

  آسمان سنگباران صورت گرفت.
لوط از يکی از خلفای پيشين نقل شده است که ميگفت: اگر خداوند اين عمل را از قوم 

رد که: انسان هم مرتکب  چنين عمل کنميکرد من هرگز حتی به ذهنم هم خطور نمي نقل 
   شنيع ميگردد !
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رد، ولی با کتوجه بايد کرد  در ذهن تعدادی از علماء  وقوع اين عمل شنيع خطور هم نمي
کشور اسالمی ما اين عمل بحيث مود روز دربين برخی از  ف بايد امروز درأست

.  که مطميناً به غضب الهی مواجه شده اند و مبدل گرديده است انوماندانق دان ونزورم
  خواهد شد. 

ناصر و قاسم بن ابراهيم و  از جمله اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم درمورد حد لواط 
است اگرچه وحتی رجم يکی از دو قول امام شافعی بر آن ميباشندکه حد لواط قتل وکشتن 

استدالل  به احاديثی ذيل هرکس مرتکب لواط شود بايدکشته شود. و محصن هم نباشد يعنی
  مينمايند :

از حضرت علی کرم هللا وجهه روايت گرديده است که :هر آن شخصيکه مرتکب عمل 
  روايت فرموده است .)لواط گردد بايد رجم کرده شود . ( امام بيهقی اين حديث را  

د :هرکس مرتکب اين عمل شود ازدواج کرده يا : بااستناد اين حکم ميفرماي  امام شافعی 
    .استسزای آنرا قتل و کشتن محصن باشد ويا غيرمحصن باشد ازدواج نکرده 

حضرت ابوبکرصديق (رض)  اصحاب را  درباره روزی  در روايتی آمده است که : هکذا
سخن  کسی که عمل لواط را مرتکب گرديده به مشوره فرا خواند . در اين مجلس مشورتی

اين گناهی است که  « حضرت علی بن ابيطالب از همه شديدتر و تندتر بود که فرمود : 
هيچ امتی از امتها مرتکب آن نشده اند مگر يک امت و ميدانيد که خداوند با آن امت 

لذا ابوبکرصديق به ».  چگونه رفتارکرد. بنظرما چنين اشخاص بايد با آتش سوزانده شوند
و به وی دستور دادکه چنين اشخاصی را بسوزاند. بيهقی اين روايت  خالد بن وليد نوشت

  ميباشد .» ارسال« را تخريج نموده و در اسناد آن 
شوکانی ميفرمايد :که در تاديه جزا به شخصی لواط ميتوان بر همين حديث استناد   امام 
  .نمود 

شخصی لواط  و حضرت عمر آمده است که :در مرحله اول صديق ازابوبکر  در روايتی
را بايد با شمشير کشت وبعد از قتل  ، جسدش را بايد سوزاند ، زيرا اين اشخاص  

  . استمعصيت بزرگی را مرتکب شده 
در روايتی ديگری از حضرت عمر وحضرت عثمان آمده است که مرتکبين اين جنايت 

  .ه شود بايد زير ديوال خرابه بقتل رسانيد 
يغوی از شعبی و زهری و مالک و احمد و اسحاق  روايت نموده که مرتکبين اين  امام 

مالک ، آمام  شافعی ، امام   جنايت بايد رجم گردند .وامام  ترمذی اين روايت را از امام 
  است . احمد و اسحاق روايت نموده

ايستی در روايتی ازامام نخعی آمده است که : اگر ميشد دو بار زانی را رجم کرد ميب
   .مرتکب لواط را دو بار رجم بکنند

امام منذری در روايتی ميفرمايد که : حضرت ابوبکرصديق  و حضرت علی و عبدهللا بن 
   .زبير و هشام بن عبدالملک مرتکب عمل لواط را ميسوزاندند

حاکميت اسالمی و دولت مکلفيت دارد که درين عرصه مکلفيت چنانچه 0فته آمديم بر 
کماحقه اجرا  صلی هللا عليه وسلم مانند حامی قانون وشرع غرای محمدی های خويش را 

  کند.
تخلف از قانون و عمل خالف از قانون برای دولت وحاکميت نيز کردن کاری که بايد نه  
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   کند و نه کردن کاری که بايد کند، نيز ميباشد.
بجا ء ومستحق خواهد بود شخصيکه  راکه مرتکب اين جرم ، « امام شوکانی ميفرمايد :

رذيله و پستی ميشود به شيوه جزا دهند که عبرت و پند برای ديگران شود ، مرتکبين اين 
  جنايت بايد  به شيوه عذاب گردند که: آتش شهوت فاسقان تبهکار را خاموش سازد. 

عمل قومی را مرتکب ميشوند  اشخصايکه اين عمل شنيع  قوم لوط را مرتکب ميشوند ،
مرتکب نگرديده بودند ،  بنآ شايسته وبجا ء خواهد آنرا که قبل از قوم لوط اقوامی ديگر 

از درد عذاب اين شکنجه بسوزند ،    بود که به جزا وشکنجه شديد ی محکوم کردند تا ، 
 .»ود سازد خداوند اين قوم تبهکار را در زمين فرو برد و ريشه شان را از بيخ وبن ناب

  وهللا اعلم بالصواب 

  
  
 


