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 09/02/2020                 تتبع از داؤد موسی
 

 رواج  م ورس   قبال رد   شریعت

 
با تکامل خود با دنیای  )ص(درین جای شکی نیست که یکی از برجسته ترین خدماتی که شریعت محمدی 

 اسالم نمود، همانا تفریق میان پدیده های حق، باطل، فرض، سنت، واجب، مباح، حرام، ُعرف و غیره می

خود  هریخ اسالم شکل تحجر را بأتشرعین این پروسه در قرن چهارم تمباشد که به عقیدۀ اکثریت قاطع 

 توانیم این اوامر و نواهی را به چند کتگوری ذیل تفریق بدهیم: گرفته است. با آنهم ما می

آن عده از اوامر و رسوِم که در آغاز ظهور دین اسالم وجود داشت و هنوز هم با وجود گذشت زمان  .1

 ز قبیل نماز، روزه، مناسک حج، اخالق نیک، صلۀ رحم و غیره.باشند. ا قدرت خود باقی میه ب

ریخ" ما را أما امروز "جبر تزمان مرسوم بود امناسکی که در اوائل اسالم از نظر تکنولوجی همان  .2

مجبور به ترک آنها و کار برد طرق سهلتر و مدرن نموده است.  از قبیل سفر با موتر و طیاره بجای 

 یا جنگ با توپ، تفنگ، کالشنیکوف، راکت و غیره بجای تیر و کمان.استفاده از حیوانات و 

زمین عربستان وجود داشت اما دین اسالم اهلیت )قبل از ظهور اسالم( در سراعمالی که در عهد ج .3

گور کردن دختران نوزاد، ه داد.  منع اینها نیز تا هنوز کماکان پا برجاست.  مثل زنده ب آنها را منع قرار

 ( و صدها عمل سخیف دیگر.1)ربا وع  اضعاف شراب نوشی، ن

اعمال و قانون هایی که در حیات صدر اسالمی ضرورتی به آن احساس نمی شد، اما امروز از اشد  .4

ضروریات زندگی ابناء بشر پنداشته می شوند. از قبیل قوانین ترافیکی، منع تخریب محیط زیست، منع کار 

 و، کارمندان دکتوران کار گماشتن به( و 2وصیت واجبه ) برد صالح ذروی و خریطۀ پالستیکی، تحمیل

 جوامع اسالمی.   وظائف نو ظهور یقضات زن در بعض

مناسکی که در عرف اعراب صدر اسالم وجود داشت و دین اسالم آنها را در درین چهارده صد سال  .5

نیز بر سر نشینان ساحات تحت لوای خود تحمیل نموده نتوانست. مثال بارز اینها لباس مخصوص ملل غیر 
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رفته و  )ج(داهمان لباس ماقبل اسالمی خود به زیارت خانۀ خ باشد که همگی شان تا امروز هم با عرب می

 .کنندمی نماز بر پا پنج وفت 

 . بشمول افغا نستان و باآلخره زیر پا گذاشتن حق میراث زنان در بعض جوامع اسالمی .6

 اکنون می پردازیم به شرح فراتر چند تا از مثالهای فوق که ضرورت به چنین شرحی دارند:

ز پدر خود محمود بمیرد، اوالد در شریعت اسالم حکم چنین است که اگر احمد قبل ا: وصیت واجبه  .1

به تأسی از  –افغانستان  1355قانون مدنی سال  2182باشند. اما مادۀ می احمد از میراث محمود محروم 

به هر دلیلی که بود، این حادثه را طوری تعبیر نموده که گویا مرگ  –قوانین بعض دول دیگر اسالمی 

کل یک ثلث  ر متروکۀ خود الیحمود اوالد احمد را دباشد که ممی احمد  قبل از محمود به معنی وصیتی 

 .آن مستحق شمرده است

که امروز بحیث سمبول جهاد مقدس افغانها قبول گردیده است، در واقع از   : پوشیدن کاله پکول .2

منظور منع آن بباشد که از مشرکین بوده اند. تا امروز هیچ مجتهدی می میراثهای عهد یونانیان باختری 

 ده است.دهن نه کشو

دستار درکشور ما از دو رسم بسر کردن  ز نظر تاریخی،: ارسم بسر نمودن دستار و تنبان گیبی  .3

 از زبان هندی سهو لنگی( هر  ، لنګوټهیړباشد. یکی از راجستان هند. چنانچه الفاظ )پگمی جهت محتمل 

دند، که اکثرشان عدنانی بو -گیرند. و دوم از طریق دین اسالم. در میان سر نشینان عربستان قدیم می ریشه 

که در اصل )عرب معرب( یعنی  –خاصتاً قبیلۀ قریش  –پوشیدن چهلتار رواج داشت.  تنها مردم مکه 

ها نیز این رسم را از دوران جاهلیت با خود دستار بسر می کردند.  اما آن -قحطانی و مهاجر از یمن بودند 

به مکه آوردند، و نه بحیث پدیده ای که با ظهور دین اسالم بمیان آمده باشد. بهمین منوال، تنبان گیبی از 

دکمه، ِزپ، چسپک و غیره پوست، چپن، کاله میراث کوشانی های پیروان بودا، و کرتی، واسکت، مفلر، 

 با قبول دیناشد. در واقع و از نظر تاریخی، هیچ طائفه ای وجود ندارد که ب نیز تقلید از مردم اروپا می

 شناسد که لباس اومی و نه این نویسنده افغانی را  اسالم، تغییری در طرز لباس پوشی خود آورده باشد.

 البسۀ پیغمبر اسالم )ص( باشد.به تقلید از عیناً و صد در صد 

از درخت اراک به ضخامت مستقیم و مسواک چوبیست به معنی مسواک زدن بوده سواک : ِسواک  .4

یک انگشت کوچک دست و طول کم و یا بیش از یک وجب.  در احادیث نبوی )ص( در مورد نظافت 

سواک سنتی با برس دندان مروی مسواک زدن دندانها توصیۀ زیاد صورت گرفت است. فرقی که  ،بدنی

آن بوده و در دومی الیاف عمود بر برس در امتداد  مدرن دارد اینست که الیاف اولی در اخیر مسواک و

دندان دسترسی عقب ا داشته و به ربیرونی دندانها ازین رو مسواک تنها قدرت تنظیف سطح  د.شنبامی 

بوده باشد، برس دندان مدرن نه تنها  دندانهااز لفظ سواک نظاقت . پس اگر منظور پیغمبر اسالم )ص( داردن

دهن  بکار رود، از بوی آید، بلکه اگر برس با کریم دندان می به نحو بهتری از تنظیف همه جانبۀدندانها بر 

  جلو گیری بعمل می آید.نیز 
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که در حالت کنونی کرۀ زمین، موجبات فراهم  آوری  انقراض همگی  زنده  :تخریب محیط زیست   .5

رین گناهان شمرده شود. اما ت باشد، باید بزرگمی ین اعم از حیوان و نبات توسط آن حتمی جانان روی زم

 این موضوع از حمایت کافی عالمان دین و متشرعین برخوردار نمی باشد.

همان طوری که در جامعۀ اسالمی امروزی وجود اطباء زن به دلیل اینکه  :ضرورت به قضات زن  .6

ط به امراض خاص زنانۀ خود را با داکتران مرد مطرح کرده نمی مریضان طبقۀ اناث مشکالت مربو

ثالً م توانیم.می توانند، حتمی می باشد، در مورد ضرورت به قضات زن نیز به دالئل مشابه مدعی گردیده 

نماید، خواهان می زنی در محکمه به دلیل اینکه شوهرش در بستر با او به اعمال غیر اخالقی مبادرت 

ما این زن در قبال سؤاالت قاضی کنجکاو در مورد جزئیات موضوع از شرم خاموش گردد.  امی طالق 

مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشد، شرح واقعه را به عین دالئلی که در  ی که ماند. بهمبن منوال زنمی 

      تواند.می مثال قبلی ذکر گردید ایفا کرده ن

دنی افغانستان، نکاح دخترانی که سن شان کمتر قانون م 71حسب حکم مادۀ  :نکاح دختران نا بالغ  .7

سال باشد مجَوز قانونی ندارد. این در حالیکه چنین ممانعتی در احکام شرعی وجود ندارد. در مورد  15از 

توضیح این "تضاد"، جواب ستره محکمۀ افغانستان اینست که  تنها در مواردی که تحت پوشش قانون مدنی 

 گردد. می راجعه نمی آیند، به احکام شرعی م

آغاز چگونگی حقوق میراث اعضای فامیل و خویشاوندان با جزئیات و صراحت   :حق میراث زنان  .8

قرآن مجید بتذکار رفته است. اما با وجود آن در والیات  )سورۀ النساء( 12و  11کامل  آن در آیات مبارک 

قائل نمی گردد، بلکه "علمای جید" آن میراث جنوب غربی کشور ما نه تنها به زنان کسی حق  جنوبی و

 والیات نیز از اعتراض روی آن شانه خالی می نمایند.  

که رهنمای خوبی برای طرز  -در کتب دینی ما و بخصوص در کتاب مجلةُ االحکام :  حق شفع .9

 شرح و بست کاملی در مورد قواعد شفع داده شده است. از –باشد می العمل محاکم مسلمانان حنفی مذهب 

رسد، همین همسایه حق اولیت را می جمله، یکی اینکه اگر کدام جایداد در همسایگی یک شخص بفروش 

در خریداری آن دارد. چون برای این حق کدام حدی معین نگردیده است، در تیوری یک شخص پولدار می 

ماید. اما اگر این تواند تمام جایداد های شهر را که در همسایگی وی قرار دارد، یکی بعد دیگر خریداری ن

دها صکه یاده کنیم، می بینیم پو دیگر شهر های بزرگ کشور ما روند را در شرائط حاضر در شهر کابل 

هزار خانواده در تدارک محلی برای یک سر پناه بوده و مؤفق به دریافت آن نمی شوند. برای همین است 

 ر ندارد.، ادعای شفع در زمینهای شهری اعتباهاکه در مقررات شاروالی

باشد و آن عبارت از پنداریست که شوهر باید به مقایسه می کفائت یکی از رسوم قدیم اعراب  کفائت : .10

با زوجه یا زوجات خود از موقف باال تر اجتماعی بر خوردار باشد. موقف اجتماعی هم اینکه دران  جوامع 

طبابت و امثالهم شریف، و در  تجارت، قضاء،غیر شریف منقسم گردیده بود. مثالً  وشغل ها به شریف 
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مقابل سلمانی گری، کیسه مالی، جاروب کشی و غیره شغل نا شریف بودند. پس در حالی که یک مرد از 

 توانست یک زن از گروه اخیر بگیرد، اما عکس آن را جامعه مجاز نمی دانست. می گروه اول 

هجرت از مکه به مدینه شالودۀ  درآوانی که پیغمبراسالم )ص( بعد از: سرعت عمل در روند قضائی  .11

دولت اسالمی را گذاشتند، پیشبرد ارگان قضائی برعهدۀ حضرت عمر )رض( گذاشته شد که بعداً دیگران 

بشمول حضرت علی )رض( نیز درین عمل اشتراک نمودند. درا نزمان اکثراً قضاوت در دعاوی بین دو 

دریک روز اکمال پروسۀ محاکمه، حکم و گردید. چنانچه طالبان نیز می طرف فی المجلس حل و فصل 

بود.  قیاس کنید اگر می رساندند.  و لو که حکم عبارت از قصاص یا اعدام می اجرای حکم خود را بسر 

شویم. و اگر می امروز این روند را مالک عمل محاکم قرار بدهبم با چی یک اعتراض سراسری مواجه 

از فریقین و شاهدان عاقدان، اء و نشان انگشت نمبر تذکره، امضدرج ن  عکس، چسپاند"بدعت های" 

 خواهد شد؟ فتنه ای بر پا وثائق شرعی نباشد چه  بیتشرائط الزم تر

باشد. اگرچه می باشد که یکی از سنن پیغمبر محبوب اسالم )ص( می رق عبارت از بردگی  :ق رِ  .12

ان در قبال گناهانی که از خوریم که جناب شمی ما در روایات احادیث آن مبارک بار بار به این مطلب بر 

هم کردند. می زد، برای کفارۀ آن، گناهگاران را به آزاد کردن غالم و کنیز توصیه می امت اسالم سر 

)ص( هدیه نمود،  تچنان وقتی حضرت خدیجه )رض( یک غالم یمنی بنام زید بن حارثه را به آنحضر

صحرای عرفات به همگان اخبار نمود که زید  غالم را نه تنها آزاد نمود، بلکه در هپیغمبر اسالم بالفاصل

محمد ابن جریر  نالمفسریاما با آنهم به روایت امام پسر خوانده و وارث مستحق االرث وی خواهد بود. 

الم و کنیز بجا گذاشته بود. امروز این رسم بصورت غطبری آنحضرت )ص( در حین وفات خود چند ال

ه یز با همو طالبان نگردد.  حتی آیت هللا های ایران می تعقیب نرسمی در هیچ یک از کشور های اسالمی 

 اباحت آن نه نمودند. به عقب گرایی های خود، امر

( سورۀ المائده) 38این حکم بصورت خیلی واضح و بال شرط در آیۀ کریمۀ  .قطع دست سارقین  .13

، حضرت خلیفۀ ثانی عمر آمده است. فروگذاشت از تطبیق آن را بار اول طوریکه در پایین خواهید دید

)رض( آنهم در حاالت خاص تعمیل نمود. در کشور ما این حکم برای چندین دهه ال اجراء بود. تا که با 

بوجود آمدن دولت طالبان کاربرد آن دوباره رائچ گردید. از سقوط طالبان بعد نیز این حکم دیگر عملی 

 نگردیده است.

معنی خانه بوده اما در اصطالح به معنی جای و محل نیز  کلمۀ دار در لفظ عربی به .اختالف دار  .14

صورت استعمال دارد.  مثل دارالسلطنه، دارالخالفه، داراالیتام و غیره. اختالف دار چنین است که اگر یک 

نماید، این شخص از میراث مؤرث مذکور مستحق می شخص در کشوری غیر از کشور مؤرث خود زندگی 

ملیون افغانی که به چند ر ما امروز بخواهیم همین حکم را در مورد چیزی کم بهره ای نمی گردد. اما اگ

دلیل فقدان امنیت یا فقر اقتصادی مجبور به مهاجرت گردیده اند، عملی نماییم، چه مشکل بزرگی را ببار 
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خواهد آورد. برای همین است که در حال حاضر محاکم ما اوقات مهاجرت در زمرۀ مرور زمان محاسبه 

 نمایند.  نمی

این موضوع نیز یکی از پرنسیپ های دین اسالم می باشد.  .عدم جواز مسافرت زنان بدون محرم  .15

ولی در حالت فعلی کشور ما که زنان تا مقام معاونیت ریاست جمهوری نیز راه یافته اند، اگر قرار باشد 

 س یا اجالس بین المللی بهکه هر باری که کدام وزیر، معین یا رئیس زن بمنظور اشتراک در یک کنفران

د شوهر، برادر یا پسر خود را نیز من حیث محرم با خود ببرد، چقدر یکشور خارجی مسافرت می نماید، با

 .  موجب خواهد شدرا  - بشمول اسالمیان -تعجب  دنیای خارج 

شود اینست که ما با شرائط امروزی نمی توانیم برخی می پس آنچه که از خواندن امثلۀ فوق دستگیر ما 

ازهمان اعمالی را که پیغمبر مقبول در شرائط صدر اسالم تجویز فرموده بودند، عیناً و هو به هو، و برسم 

رد ید جنگ با طالبان را با کار بسلفیان شعار زندگی خود بسازیم. در غیر آن طوری که در باال گفته آمد، با

 تیر و کمان، نیزه و گرزو کمند به پیش ببریم. 

 ی برای نوشتۀ دیگرم معنون بهخوب تمهیدموجز فعلی، در واقع نوشتۀ در پایان باید به عرض برسانم که 

ما بدین وسیله از ش تواند.می  ، شدهبوده نشر گردیدند ماه قبل در همین پورتال چ که)گالب به هر نام یگر( 

نظری هم به آن    -آنهم اگر حوصله داشتید  –تمام خواندن این نوشته اا دارم که بعد از التجخوانندۀ محترم 

هم رای بو خبر معقولی  ءمبتداموجد ته شنودو  نایست بهم داده و دتا باشد که هردو نوشته  ،اندازیدبنوشته 

 د. هللا یاور.بشوندگر 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

یا سورۀ آل عمران آمده است، عبارت از نوعی از ربا بود که یک شخص مقداری از پول  130اَضعافاً ُمَضعَفَه که منع آن در آیۀ  (1)

را بدون ربح برای مدت یک سال به دیگری می پرداخت. در اخیر سال اگر مرهون قادر به پرداخت پول ذمت خود نمی گردید،  امتعه 

گردید. به همین منوال با گذشت هر سال مقدار پول دو چند، می آن دو چندان پول ، اما مقدار امتداد یافتهمدت قرض برای یکسال دیگر 

 رفت تا که باآلخره خود مرهون و حتی خانوادۀ او به بردگی قرض دهنده در می آمدند.می  چار چند، هشت چند و غیره باال

 

 ******** **** 

 

ا را مطالعه کنند، می توانند ب ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز نبشتهگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که تذکر: هر
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس "کلیک" براجرای 

 
 
 
 
 

 

 رسم و رواج شریعت در قبال


