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بنام خدای بخشاینده مهربان

رساله که در دست ش##ما خوانن##ده گرام##ی ق#رار دارد موض##وع دی##ن و سیاس##ت را
مورد مطالعه قرار میده##د.  ی#ک ع#ده مس#لمانان ب#ه ای#ن نظ#ر هس#تند ک#ه دی#ن از
سیاست باید جدا باشد.  این عده نظریات خود را یا از تجارب تل#خ تاری#خ گرفت#ه
اند که ام#رای اس#لمی ب#اعث دام#ن زدن تعص#با ت و ب#ی ع#دالتی ه#ای اجتم#اعی

 که شده اند و یا نظریات خود را به تقلید از روش های سیاسی غرب گرفته اند
دی##ن را از سیاس##ت ج##دا م##ی  دان##د. مش##کل ای##ن ع##ده ک##ه بیش##تر آنه##ا  از کتل##ه

 که به خود زحمت نداده اند تا اس##لم را درس##ت تحصیلکردگان هستند این است
مطالعه کنند. اگر امرای اسلمی بی عدالتی ک##رده ان##د دلی##ل نمیش##ود ک##ه م##ا ادع##ا
کنیم که چون آنها به غلط رفته اند اس##لم ب#ا سیاس#ت ک#ار ن#دارد. و ی#ا اگ#ر علم#ا
در بعض##ی از کش##ور ه##ا ب##اعث ش##ده ان##د ت##ا م##ردم مس##لمان ب##ه ح##د کم##ال نرس##ند،
تقصیر اسلم نیست. تقلید کورکورانه غرب ک##ه ب##ه هی##چ ص##ورت ک##ار م##ا را ح##ل
نک##رده اس##ت و نخواه##د ک##رد و زی##اد ت##ر م##ا را ب##ه گمراه##ی خواه##د کش##اند. زی##را
فرهنگ دیموکراسی ب#ا فرهن#گ اس#لمی ب#ه هی#چ ص#ورت س#ر نم#ی خ#ورد زی#را
اس##لم ب##ال ت##ر از دیموکراس##ی اس##ت و ی##ک روش ب##ی بن##د و ب##ار نیس##ت ک##ه در
ص##فحات بع##دی مفص##ل ت##ر در ب##اره آن ص##حبت خ##واهیم نم##ود. همچن##ان اینک##ه
سیاست را از دین جدا کرده اند برای این است که دیگر م#ذاهب و ادی#ان مع#رف
توحی##د نبودن##د و نیس##تند.  ی##ک ع##ده دیگ##ر دی##ن را از سیاس##ت ج##دا نم##ی دانن##د و
خواستار یک نظام اسلمی م#ی باش#ند ت#ا ع#دالت اجتم#اعی ب#ر ق#رار ش#ود. اینه#ا
حق به جانب هستند و اما مشکل این عده در ای##ن اس##ت ک##ه ب##ه مج##رد  ب##ه می##ان
آمدن یک حکومت اسلمی از دیکتاتوری کار می گیرند و آن انسان که خداون##د
او را آزاد آفریده ، خود را در قید و بن##د احک#امی  ب#ه ن#ام اس##لم م#ی بین#د ک##ه از
ج##انب حک##ومت امل میش##ود و نف##س کش##یده نم##ی توان##د. و اگ##ر ص##دای خ##ود را
بکشد او را به کفر می گیرند و حتی اعدام م##ی کنن##د. گ##روه طالب##ان نم##ونه ب##ارز
آن بود.  با ب##راه ان##داختن نظ##ام اس##لمی انس##ان آزاده ب##رده حک##ومت میش##ود. ن##ه
انسان از خود باید عقل داشته باشد و نه تصمیم و نه اراده. نتیجه عدم شناخت
دی##ن توس##ط اک##ثر تحص##یلکردگان و ع##دم پی##اده ک##ردن اص##ولی اساس##ات اس##لمی
توسط مسلمانان  مردم را وادار میس##ازد ت#ا ب#ه دیموکراس#ی غ#رب رغب#ت نش#ان
دهند و غربی ها ازین موقعیت عدم ثبات فکری و عدم اندیشه سالم اسلمی ک##ه

 توسط مسلمانان به وج##ود آی##د چگونه باید یک حکومت در یک کشور اسلمی
استفاده برده و به نام دیموکراسی و آزادی کشور های اسلمی را اشغال کردن##د
و در تلش هستند تا چطور شود که نامی از اس##لم گرفت##ه نش##ود. همچن##ان ی##ک
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عده طرفدار دیموکراسی در کشور های اسلمی می باش##ند. دری##ن رس##اله کوت##اه
کوشش به عمل آمده است تا واضح شود که آیا دیموکراسی به مفاد یک کشور
اسلمی است و یا خیر. ثانیأ اینکه تفاوت میان دیموکراسی و نظ##ام اس##لمی ب##ر

مل شود و  ارزیابی گردد.
این رساله کوتاه میخواهد چند نکته را جواب گوید. اول اینکه آیا دین اس##لم از
سیاس##ت ج##دا م##ی باش##د و ی##ا ب##ا سیاس##ت رابط##ه دارد؟ دوم وظیف##ه اساس##ی ی##ک
حکومت اسلمی چه است و مقص##د و ه#دف از ق#انون در نظ#ام اس#لمی چ#ه م#ی
باش##د؟ س##وم اینک##ه آی##ا اس##لم دیموکراس##ی اس##ت و ی##ا مخ##الف دیموکراس##ی؟ آی##ا
مردم در امور سیاسی خود نقشی را بازی میکنند و یا خیر؟ و یا چند تن به نام
مل و آخون##د بای##د ب##رای م##ردم تص##میم گیرن##د و م##ردم را ب##ه ن##ام اس##لم در قی##د و
بست کنند؟ اگر مسلمان از دل و جان قبول دارد که  اس##لم دی#ن ب#ر ح#ق اس#ت و
در آن کمبودی نیست ، پس چرا ما صدای شریعت والی اسلم را بال نمی کنیم

و هر روز داد از دیموکراسی می زنیم؟
 ای##ن رس##اله ب##ه تقاض##ا و پش##توانه م##الی ب##رادر نه##ایت مح##ترم و گرام##ی محم##د
ابراهیم عزیز و همسر گرامی شان گلثوم عزیز  به رشته قلم در آم##د. ص#میمانه
ترین تشکرات خود را ازینکه  مصارف چاپ اول این رساله را عهده دار شدند
خدمت ش##ان تق##دیم میکن#م. تش#کرات قل#بی  و ب#ی پای#ان خ##ود را ب#ه ب#رادر عزی##ز
القدرم جناب عبدالعلی احراری که مسوده اولی ای##ن تحقی##ق را خوان##ده و م##ن را
ب##ا نظری##ات عالم##انه ش##ان مس##تفید س##اختند ، تق##دیم میکن##م.  از ب##رادر گرام##ی ام
فضل غنی مجددی ک##ه افتخ#ار چ##اپ ای##ن رس##اله را در نش#ریه وزی##ن فق#ه ب#ه م##ن
مث##ل همیش##ه مهرب##انی کردن##د ، اب##راز ش##کران م##ی کن##م. امی##د وارم ای##ن تحقی##ق
کوتاه جوابگوی این مسئله حیاتی ما مردم مسلمان باشد و دع##ا م##ی کنی##م ت##ا م##ا
مس##لمانان ک##ه کش##ور ه##ای م##ا تح#ت هج##وم س##یکولریزم غرب#ی و ب#ی دین#ی ق#رار
گرفته و  هر روز به نام آزادی و دیموکراسی بیچاره تر شده می رویم اس##تعداد

این را پیدا کنیم  تا بتوانیم خود را از زیر یوغ استعمار نو بکشیم.

دکتور محمد فرید یونس
بی پاینت، ایالت کلیفورنیا

 هجری قمری1427جمعه نهم ذوالحجه 
روز عرفات

2006 دسامبر 29
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تعریف دین و سیاست در اسلم:

برای اینکه به منزل مقصود برسیم  و راه را برای تحقیق باز کنیم در اول بای##د
تعری##ف دی##ن و تعری##ف سیاس##ت را ک##ه ه##ر دو لغ##ات عرب##ی اس##ت ب##دانیم. ای##ن ب##ه
خاطر این است که یک عده فکر میکنند ک#ه دی#ن در اس#لم مانن#د دیگ#ر ادی#ان و
مذاهب غیر اسلمی تعری##ف ش##ده و همی#ن مطل#ب ایش#ان را ب#ه گمراه#ی کش##انده

است. 

معنی دین: 

–دین  نه تنها کلمه عربی است بلکه کلمه قرآنی است. فرهن##گ لروس عرب##ی 
فارسی آنرا چنین معنی میکند:  آیین، کیش، اسم است برای تمام آنچه که ب##دان
پرستش خدا کرده شود. ملت ، مذهب.- فقه : اعتقاد به قلب و اقرار ب##ه زب##ان و
عمل به جوارح. _ : سیرت. طریقه. روش.- عادت.-: حال.-: کار. پرهیزگاری،
ل##ک ، حکمران##ی، فرام##انروائی ، س##لطنت ، خداشناس##ی ، حس##اب،  محاس##به ، مل
زمامداری ، فرماندهی ، حکومت ، کش#ور داری ، قض#ا داد رس#ی ، ت#دبیر پای##ان

کار را نگریستن. کار سازی "یوم الدین" روز حساب.

از معنی فوق به وضاحت معل##وم میش##ود ک##ه دی##ن در اس##لم مع##انی مختل##ف دارد
که حکومت داری و کش#ور داری و داد رس#ی و حکمران#ی را در ب#ر میگی#رد ن#ه
اینک##ه مانن##د دیگ##ر ادی##ان تنه##ا عقی##ده ب##ه موج##ودات م##اورای ط##بیعت باش##د و در
امور زنده گانی انسان ارتباط نداشته باشد. همچنان دی#ن را  در ادی#ان دیگ#ر ب#ه

 مجبورأ ترجمه کرده اند  چ##ون در زب##ان ه##ای غرب##یReligionزبان انگلیسی 
 نیس##ت بلک##ه ی##کReligionکلمه ئی برای دین ندارند.  در حالیکه اس##لم ی##ک 

روش زندگی کامل است .  خداوند در مورد مکم##ل ب##ودن اس##لم منحی##ث دی##ن در
قرآن مجید چنین می گوید "الیوم اکملت لکم دینکم" یعنی امروز من  دین شما

را کامل کردم. 
Religion "از لغت Relegereکه در لتین دوباره خواندن و یا مکرر و یا "

 مثل در زب##ان انگلیس##ی م##ی گوین##د1ی##ک عم##ل را ب##ار ب##ار ک##ردن معن##ی میده##د. 
فلنی هر روز مکرر روزنامه می خواند

“ He reads the daily paper religiously”همچنان قاموس زبان  . 
انگلیسی مذهب را عنعنه و رس##م رواج ، اعتق##اد ب##ه موج##ودات م##اورای ط##بیعت

Following Muhammad by Carl W.Ernst, 2003   رجوع کنید39صفحه  1      به کتاب
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تعریف میکند که به هی##چ ص##ورت معن##ی دی#ن را در اس##لم اف##اده نم##ی کن##د. زی##را
تعریف دین در اس##لم معن#ی و مفه##وم هم#ه ج##انبه و فراگی#ر دارد ک#ه هم##ه ام#ور

زندگی را در بر میگیرد.
س##والی مط##رح میش##ود اینک##ه آی##ا در ی##ک دی##ن مکم##ل میت##وان کمب##ودی ی##افت؟
وقتیکه قرآن م##ی گوی##د دی##ن اس##لم مکم##ل اس##ت پ##س چط##ور امک##ان دارد ک##ه در
یک روش زندگی مکمل دین را از سیاست جدا پنداریم؟ وقتیکه م#ا نظ#ر ب#ه آی#ه
صریح قرآن قبول می کنیم که دین اسلم مکمل است پس ما نم##ی ت##وانیم ک##ه ب##ه
دس##ت خ##ود دی##ن را ب##رای مقاص##د شخص##ی و گروپ##ی و حزب##ی خ##ود ن##ا مکم##ل
بس##ازیم و ی##ا از اینک##ه م##ردم تح##ت ن##ام اس##لم ب##ی ع##دالتی ک##رده ان##د دی##ن را از
سیاست جدا کنیم. و یا اینکه برای منافع شوم قوه های استعماری خ##دمت ک##رده
باش##یم ، ن##ام اس##لم را نگیری##م و داد از دیموکراس##ی زنی##م در ح##الیکه در ی##ک

در صد مسلمان باشد ، باید عدالت اسلمی بر 99کشور مسلمان که زیاد تر از 
قرار شود.

تعریف سیاست:
سیاس#ت ک#ه کلم#ه عرب#ی یعن#ی السیاس#یه اس#ت و تعری#ف آن بهب##ود بخش#یدن ب#ه
وضع م##ردم ب##ا رهنم##ائی ک##ردن ش##ان ب##ه آنچ##ه مص##لحت آن##ان اس##ت. اداره ک##ردن

امور مردم و حکومت کردن بر مردم می باشد.

م##ی بینی##م ک##ه سیاس##ت ه##م در فرهن##گ اس##لم م##وقیعت خ##اص دارد ک##ه رهنم##ائی
مردم اس##ت ، پ#س دی##ن و سیاس##ت در فرهن##گ اس##لم ن#ه تنه##ا ش##امل اس##ت بلک##ه
معن##ی بس##یار ارزن##ده یعن##ی اداره ام##ور و اص##لح م##ردم از طری##ق حکمران##ی م##ی
باشد. هیچ عالم دین ، ج#امعه ش#ناس ، بش#ر ش#ناس مس#لمان و غی#ر مس#لمان و
مستشرق در جهان نیست که ادع##ا کن##د ک##ه در اس##لم دی##ن  از سیاس##ت جداس##ت.
همه متفق علیه به همین نظر هستند که در اسلم دین از سیاس##ت ج##دا نیس##ت و
اگ##ر کس##ی چنی##ن ادع##ا کن##د ، واض##حأ اس##لم را ندانس##ته اس##ت و به##تر اس##ت قب##ل

ازینکه نتیجه گیری کند باید مطالعات خود را توسعه دهد.  

رابطه دین اسلم با سیاست از نگاه قران کریم: 
 در تعریف سیاست دیدیم که "بهبود بخشیدن به وضع مردم ب#ا رهنم#ائی ک#ردن
شان به آنچه مص##لحت آن##ان اس##ت" مط##رح ش##ده اس##ت. از نگ##اه ج##امعه شناس##ی
سیاسی زمانیکه چه##ار پدی##ده اجتم##اعی یعن#ی مب##ارزه ب#رای ی##ک ه##دف ، تط##بیق
ق##انون ، می##انجی گ##ری می##ان م##ردم و تحکی##م ع##دالت یعن##ی قض##اء در ی##ک نظ##ام
مطرح شود ، آن نظام مستقیمأ شامل محور سیاسی میشود.  درین مقطع  قرآن
چه##ار پدی##ده اساس##ی را ب##رای ای##ن رابط##ه مش##رح ک##رده اس##ت. اول جه##اد ، دوم
حکم به رهبری مردمی. سوم نشر و پخش عدالت  و چهارم پدیده ملت که مراد

از آن در اسلم همانا امت اسلمی می باشد.
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اول جهاد:
 جهاد در عرصه معنوی همانا تزکیه نفس و خود را اصلح کردن است که یک
مسلمان هر روز در جهد باشد تا از خود یک مسلمان راستین بسازد که ای##ن را
جهاد اکبر گویند. در عرصه سیاس##ی جه##اد عب##ارت اس#ت از آزاد س##اختن انس##ان
از هرگ##ونه اس##ارت مانن##د بردگ##ی ، اس##تعمار، شخص##یت پرس##تی ، م##اده پرس##تی
(ماتری##الیزم) ، ق##وم پرس##تی ، زور گ##وئی یعن##ی دیکت##اتوری ، انارش##یزم  یعن##ی
حالت سیاسی که قانون حکمفرما نیست و اجتم#اع در ح#الت ب#ی ق#انونی ب#ه س#ر
می برد ، رهائی از اسارت فکری مانن##د ش##رک و کف##ر ، موهوم##ات ، خراف##ات و
هر گونه قید و بست که انسان را از راه تمدن ، پیش##رفت ، تع##الی پس##مان س##ازد
مانن##د ایج##اد آزادی فک##ری ، تس##اوی حق##وق بی##ن اف##راد ج##امعه ، آزادی کلم و

بیان ، و آزادی سیر و سیاحت  محروم سازد. 
 پس جهاد در اساس حرک##تی اس##ت ب##ه س##وی آزاد س##اختن انس##ان ت##ا از هرگ##ونه
قید و بست رهائی یابد. تنها در حالت آزادی است که انسان قادر میشود ت##ا خ##دا
را بشناسد و این از فکر آزاد سرچشمه میگیرد تا ب#ه خ##دا بپیون##دد. ق#رآن مجی##د
بار بار از تعقل یاد کرده و انسان را وا گماشته تا از تعقل کار گیرد و م##ی گوی##د
و "افل تعقل##ون." یعن##ی آی##ا نم##ی اندیش##ید. کلم##ه "تعقل##ون" در بیس##ت و چه##ار
موضع قرآن پاک تذکر یافته است.  انسان ، به گفته امام شافعی آزاد خلق ش##ده

 . در اسلم این آزادی را خ##الق انس##ان ب##ه انس##ان رحم##ت2و باید آزاد زندگی کند
ک##رده اس##ت و هی##چ ک##س نم##ی توان##د آن##را از انس##ان بگی##رد. از دی##د اس##لم چ##ون
خداوند انسان را خلق کرده و بالخره رجوع انسان ب##ه خ##دا اس##ت ، پ##س انس##ان
تنه##ا ن##زد خ##دا مس##ئول اس##ت و ب##س. وق##تیکه انس##ان ب##ه خ##دا  ک##ه هم##ه هس##تی و
نیستی اش در ید قدرت اوست خود را مسئول احساس کرد ، مس##ئولیت خ##ود را
به مردم از طریق شناخت و عبادت خدا خود بخود می دان#د. پ#س جه#اد ن#ه تنه#ا
مبارزه در راه خداست بلک#ه تحکی#م حک#م خداون#د اس#ت. جه#اد اولی#ن مس#ئولیت
ی##ک مس##لمان اس##ت. جه##اد بی##داری ی##ک مس##لمان آگ##اه اس##ت. جه##اد خ##ود را آزاد
س###اختن اس###ت. از نگ###اه سیاس###ی جه###اد مح###ور اساس###ی ج###امعه س###ازی اس###ت
مخصوصأ امروز که یک عده  مسلمانان نام نهاد و سیکولر یعنی آنان ک##ه دی##ن
را تنه##ا ی##ک عقی##ده م##ذهبی و اخلق##ی میدانن##د در خ##دمت اس##تعمار ن##و در کش##ور
های اسلمی قرار گرفت##ه ان##د ک##ه ن#تیجه آن ج#ز از برب##ادی ت##ا ح##ال چی##زی نب##وده
است.  جهاد بر هر مسلمان آگاه فرض است تا از حقوق اسلمی خود از طری##ق
قلم ، گفتار ، و مبارزات سرتاسری سالم یعن#ی ب#دون دهش##ت افگین#ی دف#اع کن##د.
خداوند  در م#ورد جه##اد مک#رر حک#م ک##رده ک#ه م#ا دو آی#ت آن را از  ق#رآن مجی#د

 سوره انفال میخوانیم که "کسانی که ایمان آورده 72نقل قول میکنیم. در آیه 

  رجوع شود به کتاب چهار امام اهل سنت و جماعت اثر روف توکلی 2
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اند و هجرت کرده اند و در راه خدا به م##ال ش#ان و جانش##ان جه##اد ک##رده ان##د" و
 میخوانیم که "و کافران دوستان همدیگرن##د؛73متعاقب آن در همین سوره آیه 

اگ##ر ب##ه ای##ن {س##فارش} عم##ل نکنی##د ، در زمی##ن فتن##ه وفس##ادی ب##زرگ ب##ر پ##ا
میشود" درین دو آیه چندین مطلب قابل تذکر است:

اول جهاد برای حصول آزادی فرض است
دوم کس##انیکه هج##رت ک##رده ان##د ه##م مس##ئول هس##تند ت##ا س##ر زمی##ن آب##ائی خ##ود را
نجات دهند. زی##را در آی#ه ب#ه وض##احت م#ی بیین#م ک##ه هج##رت در کن##ار جه##اد آم##ده
است. آنانیکه امروز در خ##ارج از کش##ور ش#ان ک##ه تح#ت ی#وغ اس#تعمار ن##و ق#رار
گرفت##ه ب##ه راح##ت زن##دگانی دارن##د عی##ن مس##ئولیت را  در مقاب##ل جه##اد دارن##د ک##ه
هموطنان در داخ##ل ی##ک کش##ور اش##غال ش##ده دارن##د. و ای##ن روش پیش##وای اس##لم
است که دوباره به مکه برگشت و آنرا از شرک و کفر و فساد بدون اینکه ی##ک

قطره خون بریزد نجات داد.
 می خوانیم که اگر شما دست ب##ه ک##ار نش##وید فتن##ه و73سوم در آیه بعدی یعنی 

فسادی بزرگ برپا میشود. فتنه و فساد که امروز در کشور های اشغال شده بر
پا است بیانگر همین آیه مبارک است.

جهاد به مفهوم کل##ی یعن#ی آزادی و ان##تی ت##ز اس##ارت اس#ت. اس##ارت کلم##ه عرب#ی
است و از اساره آمده اس##ت یعن#ی ران#دن ، بس#تن آم#دن و ب##رده ک#ردن . از نگ##اه
جامعه شناسی اساره میتواند سیاس##ی باش##د ، میتوان##د فرهنگ##ی باش##د و میتوان##د
اقتصادی باشد. چنانچه امروز اکثر کشور ها به نام آزادی و دیموکراس##ی اس##یر
پالیس#####ی ه#####ای اقتص#####ادی و فرهنگ#####ی غ#####رب ب#####ه ن#####ام جه#####ان گ#####رائی ی#####ا

Globalization  .شده اند  
این جهاد تنها به شمشیر نیست بلکه میتواند به قل#م و گفت#ار و اع#تراض باش#د.
اسارت اشکال مختلف دارد که فهرست وار با نقل ق##ول از  ق#رآن پ#اک درج ای##ن
رساله  می کنیم تا باشد که نه تنها که مسئولیت خود را در مقابل خداوند انج##ام
داده باشیم ، بلکه مردم مس##لمان را آگ#اه س##ازیم و ای#ن تحقی##ق را رون##ق به##تری
بخشیم. جهاد ب#ر ه##ر مس##لمان چ#ه در کش##ور اس##لمی باش#د و چ##ه در دارالح#رب

زندگی کند در شرایط ذیل فرض است:
.اگر یک کشور اسلمی تحت  اسارت یک کشور خ##ارجی و کف##ر باش##د

اس##ارت وق##تی اس##ت ک##ه ب##ه ن##ام ه##ای مختل##ف فریبن##ده مانن##د آزادی ،
دیموکراس#ی ،   و ت#امین ص#لح در منطق#ه ی##ک کش#ور اس##لمی قرب##انی

 میش##ود.  ق##رآن مجی##دNeocolonialismاهداف شوم استعمار نو ی##ا 
حکم میکند " آنهائی را که دین خود را به بازی و بیهودگی گرفتن##د و

). 70زندگی این دنیا ایشان را فریفته است" ( سوره انعام آیه 
اگر یک کشور اسلمی  از راه اسلم خارج میشود و ق##انون اس##لم در

آن ب##ه ش##کل اساس##ی تط##بیق نمیش##ود مانن##د رش##وه خ##واری ، ف##روش
الکهل ، فحشا و امث##الهم. ق#رآن دری#ن م##ورد م#ی گوی##د، " ای مومن#ان

همگی از در ایمان و اطاعت اسلم در آئید و از گامهای شیطان 
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).208پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست." (سوره بقره آیه 
گروه های اقلیت که به جای نظ#ام اس#لمی نظ##ام ه#ای لدین#ی را ب##الی

مردم مسلمان قبولنده اند و مردم چون بیسوادند از حقوق خ#ود دف##اع
کرده نمی توانند زیر تاثیر این خیانت شده اند. قرآن کریم به ص##راحت
حکم می کند " و هر کس که دینی (یعن##ی راه و رس##م زن##دگی) غی##ر از
اس##لم ب##ر گزین##د، هرگ##ز از او پ##ذیرفته نم##ی ش##ود و او در آخ##رت از

).85زیانکاران است" ( سوره آل عمران ، آیه 
اگر یک کشور اسلمی مشرکین و کفار را به حیث حامی خود ب##ر م##ی

گزین##د و اج##ازه میده##د  قش##ون اجن##بی در قلم##رو اس##لمی داخ##ل ش##ود.
قرآن کریم در مورد می گوید، " ای مومن##ان یه##ود و نص##اری را ول##ی
نگیرید (تکیه گاه خود قرار ندهید) که بعضی از آن##ان دوس##تان بعض##ی
دیگرند و هر کس از شما آنان را ولی گی##رد ج##زو آن##ان اس##ت؛ خداون##د

).51ستمگاران را هدایت نمی کند"(سوره مائده آیه 
هر نظام که مسلمانان و یا غیر مس##لمانان را ب##ه به##انه ه##ای گون##اگون

به قتل برساند محکوم و مردود است چنانچه ق##رآن مجی##د م##ی گوی##د "
هرکس کسی را جز به قصاص قتل ، یا به جزای فساد در روی زمی##ن
بکشد مانند این است که همه مردم را کشته است" (س##وره م##ائده آی##ه

.) باید خاطر نشان ساخت که آن عده مس#لمانان ک##ه  مس#لمانان ب#ی32
گن###اه را  ب###ه ن###ام حملت انتح###اری م###ورد حمل###ه ق###رار میدهن###د ش###دیدأ
گنهکار هستند. قرآن کریم  می گوید " و هیچ مومنی نبای#د م#ومنی را
بکشد ، مگر از روی خطا؛ و هر کس که مومنی را به خطا بکش##د ب##ر
اوست که (به کفاره) برده مومنی را آزاد کند و خونبه##ای ب##ه خ##انواده

 س##وره النس##اء93). همچن##ان در آی##ه 92او بدهد" ( س##وره نس##اء آی##ه 
خداون##د م##ی فرمای##د " هرک##س عم##دأ م##ومنی را بکش##د کیف##رش دوزخ
اس##ت ک##ه در آن مان##دگار خواه##د ب##ود و خ##دا ب##ر او خش##م م##ی گی##رد و
لعنتش می کند و عذابی ب#زرگ برای##ش آم##اده س##اخته اس#ت" اینه##ا ک##ه
این اعمال را انجام میدهن##د از راه اس##لم ب##ه دور میباش##ند. اس##لم دی##ن
ص##لح و دی##ن اس##تدلل ، دی##ن ص##له رح##م و دی##ن محب##ت اس##ت ن##ه دی##ن

خشونت و دین تروریزم یعنی دهشت افگنی.
اگر مسلمانان متوجه میشوند که اشخاص کافر ، کمونیست ، سیکولر

و آنانیکه دین در زندگی روزمره شان نیست در راس کار قرار گرفته
اند و آنانیکه نماز را بر پا نمی دارند که باید به حکم قرآن عمل کنند.
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ق#رآن دری#ن م#ورد م#ی فرمای##د، " بای#د ک#ه در بی#ن ش#ما جم#اعتی باش#ند ک##ه
مردم را به خیر ف#را خوانن##د و ام#ر ب#ه مع##روف کنن##د و از ک##ار ه##ای ناپس##ند

). اگ##ر ی##ک104باز دارند و هم ایشانند رس##تگار." (س##وره آل عم##ران آی##ه 
ش##خص ام##ی نم##از ادا نم##ی کن##د ، ض#ربه ئی ب#ه ج##امعه نم#ی زن##د و ام##ا اگ##ر
کسی که در راس کار است قانون اسلم را تخط##ی میکن##د ، آش##کارا ج##امعه
به فساد کشانده میشود. یعنی در نظام اسلم یک##ی از ش##رایط آن موج##ودیت
عمل اس#لمی کس#انی اس#ت ک#ه ره#بری م#ردم را ب#ه ش##کل ه#ای مختل#ف ب#ه
عهده دارن##د. اشخاص#ی ک#ه در راس ک##ار ق#رار دارن#د نبای##د ک##اری کنن##د و ی#ا
پالیسی را در پیش گیرند که مخالف رهنمائی قرآن قرار گیرد. دری##ن م##ورد
قرآن مجید به مسلمانان هشدار میدهد و می گوید: " یهود ونصاری هرگز
از تو راضی نمیشوند مگر آنکه از دین ایشان پی##روی کن##ی" (س##وره بق##ره

). قسمیکه در بال گفتیم مقص##د از دی##ن همان##ا روش زن##دگی اس##ت.120آیه 
ق##وه ه##ای اس##تعماری و همدس##تان ش##ان هرگ##ز خش##نود نخواهن##د ش##د مگ##ر
اینک##ه از روش آنه##ا بای##د پی##روی ک##رد. دری##ن ح##الت جه##اد س##الم ب##ر ه##ر
مس###لمان ف###رض اس###ت ت###ا از راه قل###م ، گفت###ار و اع###تراض و اعتص###ابات و
مظ##اهرات  جه##اد نمای##د. ای##ن ب##رای ای##ن اس##ت ک##ه ام##روز ب##ه ن##ام ط##الب و
القاعده هر مسلمان را  که برای حقوق اس##لمی خ##ود ق#د عل##م کن##د ب#ه ق#وت
توپ و ابزار جنگ#ی پیش##رفته قل##ع و قم##ع میکنن##د. مس##لمانان ق##درت نظ##امی
قوی ندارند و ازین لحاظ راه مب##ارزه بای##د تغیی##ر کن##د و آن راه ، راه گان##دی

هند است یعنی مبارزه بدون توسل به زور و تشدد.
اگر مسلمانان توسط حکومت شان ، یا ق##وای خ##ارجی و ی##ا ی##ک ح##زب

تحت نام اسلم مورد ظل#م ق#رار میگیرن#د بای#د س#ائر مس#لمانان ق#د عل#م
کنند. ظلم انواع مختل##ف دارد . ط##ور مث##ال ، مس##لمانان  ب##دون محکم##ه
توسط قوای خارجی زندانی شده اند و حتی به یک کشور دیگر انتقال
داده ش##ده ان##د ت##ا ب##دون س##ر و ص##دا مج##ازات ش##وند. وق##تیکه حک##ومت
حق###وق م##ردم را ب##ه وج##ه احس##ن تک##افو ک###رده نم##ی توان##د و اراکی##ن
حکومت خود زن##دگی ه##ا ی مجل##ل میداش##ته باش##ند. وق##تیکه م##ردم بای##د
رشوه دهند که ق#رآن مجی#د رش#وه خ#وردن را ش#دیدأ محک#وم میکن##د و
حک##ومت ج##زئی تری##ن ک##اری انج##ام داده نم##ی توان##د. وق##تیکه م##ردم از

 مانن##د ، آذوق##ه و آم##وزش و پ##رورش و تض##مین حق##وق حق##ه انس##انی
ص##حی مح##روم باش##ند ، وق##تیکه حک##ومت نظ##ام اتنوکراس##ی یعن##ی ق##وم
گ##رائی را دام##ن زن##د و ی##ک ق##وم ب##ر ق##وم دیگ##ری و ی##ا ی##ک م##ذهب ب##ر
مذهب دیگری بر تری داشته باشد که این هم##ه جس##م ام##ت اس##لمی را
ضربه میزند و حکومت نتواند جامعه مسلمان را تحت لوای اسلم به
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نام ی##ک ام##ت دور ه##م جم##ع کن##د چن##انچه پی##امبر اک##رم (ص) اق##وام ع##رب را
دور هم جمع کرد، بالی مردم خواه مخواه ظلم صورت میگیرد. در رابط##ه
به جهان گشائی اس##تعمار ن##و  و ب#ه تص#رف آوردن کش##ور ه##ای مس##لمان و
زیر تاثیر رفتن مسلمانان تحت نفوذ استعماری ، قرآن مجید ص##ریحأ آن را
ظلم میداند و مسلمانان را هشدار میدهد و می گوید " و اگر هر معجزه ای
برای  اهل کتاب بیاوری، از قبله تو پیروی نخواهند ک##رد و ت###و{نیز} پی##رو
قبل##ه ش##ان نیس##تی، و آن##ان پی##رو قبل##ه هم##دیگر ه##م نیس##تند، و اگ##ر پ##س از
دانش##ی ک##ه ب##ر ت##و ف##رود آم##ده اس##ت ، از خواس##ته ه##ای آن##ان پی##روی کن##ی ،

).145آنگاه از ظالمین خواهی بود." (سوره بقره آیه 
اگر امت مسلمان مجبور به ترک وطن شوند. ق##رآن کری##م دری##ن م##ورد

م##ی گوی##د " و بجنگی##د در راه خ##دا ب##ا کس##انیکه ب##ا ش##ما م##ی جنگن##د و
تجاوز نکنید ب#ر کس#انیکه ب#ا ش##ما نم#ی جنگن##د. ب#ه تحقی##ق ک##ه خداون#د
متج#اوزین را دوس#ت ن#دارد. و بکش#ید دش#منان خ##ود را در ه#ر ج#ا ک#ه
یافتید و بیرون کنید آنها را از زمینکه شما را از آن بیرون کرده اند"

).192 ، 191(البقره: 
اگر یک کشور اسلمی به نام اسلم و به نام جمهوریت اسلمی م##ردم

را فریب میدهد و همه میدانند که اعمال ای##ن حک##ومت مغ##ایر اساس##ات
دین مبین اسلم اس##ت جه##اد ف##رض اس##ت. ق##رآن پ##اک دری##ن م##ورد م##ی
گوید، " از جمله مردمان کس#انی هس#تند ک#ه میگوین##د: ب#ه خ#دا و روز
آخرت ایمان آوردی##م و ایش##ان در حقیق##ت ایم##ان ندارن##د. (ایش##ان چنی##ن
میپندارن##د ک##ه ) خ##دا و مومن##ان را فری##ب میدهن##د ول##ی در واق##ع ج##ز
خویش##تن کس##ی دیگ##ر را فری##ب نم##ی دهن##د و (ای##ن موض##وع را) درک

).9 و 8نمی کنند (سوره بقره آیات 

یکی از اساسات عمده دین اسلم چه از نگاه معنوی و چه سیاسی جهاد اس##ت.

جهاد در بعد معنوی انسان ساز و در بعد اجتماعی و سیاسی جامعه ساز اس##ت.
و چون جهاد از نگاه سیاسی در مقابل ظل##م ق#رار میگی##رد ، پ#س بای##د ب##دانیم ک##ه

2001ظل##م چ##ه اس##ت؟ در ش##ماره س##ی و هش##تم فق##ه اس##لمی منتش##ره جن##وری  
مسیحی در ایالت کلیفورنیا تحت عنوان "ظلم یعن#ی چ#ه؟" مض#مونی داش#تم ک##ه
متن آنرا درین رساله برای تشریح موضوع و اهمیت عدل برای خوانندگان نقل
میکنم. زیرا هر جا که عدل نیست، ظلم است و جهاد فرض است واین به خاطر
است که در اسلم ظلم مفهوم وسیع سیاسی دارد و ی#ک پدی##ده تنه#ا اجتم#اعی و
فردی نیست. طور مثال رشوه ستانی یک مرض اجتماعی/اقتصادی است و ام##ا

از لیدرشپ  یا رهبری بی کفایت و فاسد سرچشمه میگیرد.
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از فاسد ترین ، مخرب ترین اعمال انسانی  در جامعه بشری ظلم اس##ت. ظل##م از
هم##ه گناه##ان بزرگ#تر اس##ت  و مس##اوی ب#ه ش#رک میباش##د. لقم#ان ب#ه  پس#ر خ##ود
گفت: "ای پسرک من به خ##دا ش##رک می##اور ک##ه ب##ه راس#تی ش##رک ظلم##ی ب#زرگ

).13است" (سوره لقمان آیه 
ظلم ن#ه از ع##دم اعتق#اد ب#ه خداون##د بلک#ه از ع##دم اعتق##اد ب#ه ح##اکم ب#ودن در هم##ه
امور منشاء میگیرد. اگر انسان بداند ک##ه هم#ه هس##تی  از آن خداون##د ج##ل جلل##ه
است و ما ن#زد او ب#ر گردانن##ده میش#ویم و هم#ه چی#ز ن#زد م#ا ی#ک ام#انت اس#ت و

امانت را یعنی دین را را خیانت نکنیم ، ظلم و یا ستم صورت نمی گیرد.
ظلم در لغت یعنی انحراف پیدا کردن از مقصود ، کم کردن حق و همچن##ان ق#رار

 فارسی لروس). ظلم ان##تی ت##ز–دادن چیزی در غیر جای خود ( قاموس عربی 
عدل است. عدل وقتی معنی پیدا میکند که ظلم باشد و ظلم به استناد عدل مورد
ارزیابی قرار میگیرد. یکی از اهداف نظام اس#لمی  مب#ارزه ب#ا ظل#م اس#ت. ع##دل
ح##ق اس##ت و از ح##ق سرچش##مه گرفت##ه اس##ت زی##را خداون##د ح##ق اس##ت و در هم##ه
امور عادل.  نظر ب#ه تعری##ف ظل#م وق#تی ص#ورت میگی#رد ک##ه ح##ق یعن#ی ع##دل در
جایش ق#رار نگی##رد. ب##ه عب##ارت دیگ##ر منظ##ور از ظل##م در جمل##ه "ل ین##ال عه##دی

). تنه#ا س##تم124الظالمین" یعنی پیمان من به ستمگاران نم#ی رس##د ( البق#ره : 
و یا ظلم به دیگران نیست بلکه ظلم در (برابر عدل) اینجا به معنی وسیع کلم##ه
به کار رفت#ه و نقط#ه مقاب#ل ع#دالت ب#ه معن#ی گ#زاردن ه#ر چی#ز ب#ه ج#ای خ#ودش
است. بنا برین ظلم تنها کشتن و زندانی کردن و ح##ق تلف##ی اجتم##اعی و سیاس##ی
نیست. هر گاه که م#ا در ام#ور مح#وله از ع#دالت انح#راف کنی#م ن#ه تنه#ا ک#ه گن#اه
کرده ایم ، ظلم کرده ایم. احکام قرآن مجید برای رحمت ، رهنمائی ، پ##رورش ،
متمدن بودن ، و تحکیم عدالت به بندگان نازل شده است. این نافرم##انی خداون##د
است که انسان را  ظالم میس##ازد. چن##انکه خداون##د م#ی فرمای##د " ای آدم ، ت#و ب##ا
جفت خویش در آن باغ سکونت گیر و از هر جا که می خواهید بخورید ولی به

) . ای##ن19ای##ن درخ##ت نزدی##ک مش##وید ک##ه از س##تمگاران خواهی##د ش##د. (اع##راف 
انسان است که با ن#ا فرم#ائی خداون#د ه#م میتوان#د ظ##الم ش#ود و ه##م مظل##وم. هی#چ
مسلمان زن و مرد نباید قبول کند ک##ه مظل##وم س##اخته ش##ود. ه##ر مس##لمان مکل##ف
اس##ت ت##ا ب##رای ع##دالت قی##ام کن##د در غی##ر آن ب#ر خ##ود س##تم یعن##ی ظل##م ک##رده اس##ت
چنانکه خداوند م##ی فرمای##د " گفتن##د: پروردگ##ارا ، م##ا برخویش##تن س##تم کردی##م و
اگر بر ما نه بخش##ائی و ب##ه م##ا رح##م نکن##ی مس##لمأ از زیانک##اران خ##واهیم ب##ود."

). اسلم می گوید: در برابر متجاوز باید ایس#تاد و ب#ه ه#ر ک#س ح##ق23(اعراف 
میده##د ک##ه اگ##ر ب##ه او تع##دی ش##ود ب##ه هم##ان مق##دار مق##ابله کن##د. تس##لیم در براب##ر
متج##اوز مس##اوی اس##ت ب##ا م##رگ و مق##اومت مس##اوی اس##ت ب##ا حی##ات. ای##ن اس##ت

). ظلم اقسام گوناگون دارد و 33منطق اسلم. (تفسیر نمونه جلد دوم صفحه 
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اما به پنج دسته تقسیم میشود:
اول: ظل##م کف##ر آمی##زی. قس##میکه گفت##ه آم##د ش##رک و همچن##ان دروغ بس##تن ب##ه

 میخ##وانیم " پ#س کیس#ت ظ##الم ت#ر از آن15خداوند چنانچه در س#وره که##ف آی#ه 
کس که بر خدا دروغ بندد."

دوم ظل##م خ##ودی یعن##ی ش##خص ب##ه خ##ود ظل##م میکن##د مثل نم##از ادا نم##ی کن##د و ی##ا
متوجه صحت خود نیست و یا اجازه میدهد تا دیگران حقوق وی را پایمال کنند

و در آن راه مبارزه نمیکند.
سوم ظلم خانوادگی مانند ندادن نفقه به همسر و اولد را از تربیه سالم اسلمی
محروم کردن ، لت و کوب همسر ، نماز را ادا نکردن و اهل خویش را به نماز
دعوت نکردن. و یا ظلم که زن ب#ه ش##وهر م#ی کن#د مانن##د ب#ی اط##اعتی از ش##وهر
مومن ، لباس بی سیرت پوشیدن ، بدون مشوره شوهر کاری را کردن و اینکه

زن و شوهر مسرف هستند و یا از حرام جلوگیری نمی کنند.
چهارم ظلم اجتماعی مانن#د رش#وه س#تانی ، خی#انت ب#ه م#ال م#ردم ، راز م#ردم را
افش##ا ک##ردن ، مح##روم س##اختن نس##وان کش##ور از تحص##یل ، دروغ و بهت##ان و ادا

نکردن نماز در جماعت ، وعده خلفی و فحش گفتن و آزار مردم.
پنجم  ظلم سیاسی : غصب قدرت به زور ، توس#ط ق#وای خ#ارجی خ#ود را ب#الی
م##ردم تحمی##ل ک##ردن ، انتخاب##ات ک##اذب و دروغی##ن ، زن##دانی ک##ردن م##ردم ب##دون
محکم##ه ، قت##ل م##ردم مس##لمان توس##ط ق##وه ه##ای اس##تعماری ، اج##ازه مش##روبات
الکهلی ، فساد اخلقی مانند تکثیر و اجازه پورنوگرافی یعنی نشر و توزیع فل##م
ه##ا و مجلت جنس#ی ، رش##وه ، ب#ه می#ان آوردن ی##ک نظ##ام ب#ی بن##د و ب#ار ب#ه ن#ام
آزادی ، قاچاق ، نه رسیدن به بی نوا و یتیم، اسراف در ام##ور دول##تی و زن##دگی

مجلل در حالیکه مردم به فقر و فاقگی زندگی کنند. 

پس می بینیم که جهاد در حالت مختلف فرض هر مسالمان اس##ت و س##کوت در
موارد که در فوق تذکر دادیم مایه رضایت است. اگر یک مس##لمان میدان##د و اقل
به زب##ان اع##تراض نم#ی کن##د و در مقاب##ل مظ##الم س##کوت اختی##ار م##ی کن##د خ##ودش
ظالم است زیرا ظلم را با سکوت خویش روا میداند. خداوند در سوره مائده آیه
هشتم می گوید : " ای مومنان در راه خدا به داد ب##ر خیزی##د و ب##ه ع##دل ش##هادت
دهید و دش#منیتان ب#ا بعض#ی م#ردم ش##ما را ب#ر آن ن##دارد ک#ه بی#داد کنی#د؛ دادگ##ری
کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خداون#د بترس#ید ک#ه خداون#د ب#ه آنچ#ه م#ی

کنید آگاه است."
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دوم رهبری در نظام اسلمی:
ره##بری س##الم ش##رط اساس##ی نظ##ام سیاس##ی در اس##لم اس##ت. در نظ##ام اس##لمی
رهبری و رهبر دانا و عادل است که مردم را به مدارج تعالی می رس##اند. ق##رآن
مجید در مورد امامت و یا رهبری  به گونه ه##ای مختل##ف اش##اره م##ی کن##د و م##ی
گوید: " و چون ابراهیم را پروردگارش به شعائری چند آزمود وآم#وزش داد و
اوآنها را به انجام رساند ؛ فرمود من تو را پیشوای مردم می گم##ارم" ( س##وره

 م#ی فرمای#د ک#ه " و کس#انی ک#ه گوین##د74).در س##وره فرق#ان آی#ه 124بق#ره آی#ه 
پروردگارا به ما از همسران ما و فرزندان ما مایه روشنی چش##م ببخ##ش ، و م##ا

را پیشوای پرهیزگاران قرار ده". در سوره اسرا آیه هفتادویکم می خوانیم،
" روزی که هر گروه از م#ردم را ب#ا امامش#ان ف#را خ#وانیم". آی#ن آی#ات از نگ#اه
جامعه شناسی توحیدی در بخش سیاس##ت نه##ایت ارزن##ده اس##ت. هی##چ ام##تی نم#ی
تواند بدون یک پیشوا باشد. پیشوای اسلم برای امت خود ق#رآن و س#نت را ب#ه
جای گذاشت تا با پیروی این دو مرجع مسلمانان امور خود را نظم ونسق دهند
و خ##ود اولی##ن هس##ته سیاس##ی را در م##دینه بنی##ان گذاش##ت و نم##ونه ب##ارز ی##ک

پیشوای عادل بود.
انتقاد آنانیکه به نظام اسلمی اعتقاد ندارند این اس#ت ک#ه ح##ال ن#ه دوران محم#د
(ص) است و ن#ه خلف##ای راش#دین و ب#ه راه ان#داختن ی#ک نظ#ام اس#لمی ن#اممکن
اس##ت. دری##ن هی##چ ج##ای ش##ک نیس##ت ک##ه آن دوره دوب##اره نم##ی آی##د و مس##لمانان
ام#روز ب#ه هی#چ ص#ورت نق#ش اص#حاب ک#رام را در عرص#ه سیاس#ت ب#ازی ک##رده
نم##ی توانن##د و ام##ا ای##ن مس##ئله نبای##د مس##لمانان را وا دارد ت##ا از اص##ل مرج##ع ک##ه
قرآن و سنت است دوری گزینن##د و ب#ه ب#اد فراموش#ی بس#پارند و خ#ود را ب#ه ب#ی

راهه کشانند.
در نظام امروزی یکی از شروط عمده در انتخاب رئیس دولت اعتق##اد داش##تن
او به احکام اسلم در عرصه سیاسی است زیرا تحکی##م ع##دالت ب##ه دس##ت وی
اس##ت و تحکی##م ع##دالت ب##دون پی##اده ک##ردن احک##ام اس##لم متص##ور نیس##ت. س##ه
مس#ئله در ره##بری ام#ت اس##لمی حک#م ق#رآن اس#ت اول ع#دالت دوم مش#وره و
سوم اصلح بی#ن مردم.همی##ن س#ه پدی##ده اس#ت ک#ه اس#لم را منحی#ث ی#ک دی#ن
مکم##ل در عرص##ه سیاس##ی داخ##ل میس##ازد. بای##د خ##اطر نش##ان س##اخت ک##ه آی##ات
قرآنی هم جنبه توحیدی دارد و هم جنبه اجتماعی زی#را انس##ان خلیف#ه خداون##د
است. طور مثال آیات ع##دل ه##م میتوان##د جنب##ه توحی##دی داش##ته باش##د ک##ه ع##ادل
مطل##ق خداون##د اس##ت و م##ردم م##ورد بازخواس##ت خداون##د ق##رار میگیرن##د و در
عرصه اجتماعی و سیاسی از امرا و قضات هم توقع میرود تا عدالت را در 
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توان انسانی خ#ود مراع#ات کنن#د . مهم#تر اینک#ه از دس#اتیر ق#رآن و ارش#ادات
پی##امبر اک##رم (ص) تخل##ف نورزن##د. و از آنج##ائیکه پی##امبر اک##رم (ص) اولی##ن
پیشوای مسلمانان بود و قانون مدنی اسلم را بنیان گذاشت  و بع##د از رحل##ت
خ###اتم النیی###ن خلف###اء ره###بری ام###ت را در دس###ت گرفتن###د ، ازین###رو  ره###بری
مس##لمانان توس##ط ی##ک گ##روه ع##ادل ف##رض مس##لمین و بنی##اد نه##ادن ی##ک نظ##ام
اسلمی که قوانین اسلمی نافذ باشد  برای مسلمین سنت است. ق##رار نوش##ته
مورخین پیامبر اکرم اولین قانون اساسی و مدنی در تاریخ بشری  در م##دینه
تدوین کرد. زنان هم در سطح رهبری سیاسی شامل میباشند. حضرت بی ب##ی
عایشه صدیقه محبوب ترین همس##ر پیش##وای اس##لم اولی##ن سیاس##تمدار زن در
اس##لم ب##ه ش##مار می##رود وق##تیکه  در م##ورد انتق##ام حض##رت عثم##ان (رض) در
مقابل حضرت علی کرم ا وجهه  داخل عرصه سیاسی شد. در زمان خلفت
عمر  (رض) رئی#س بل#دیه ش#هر زن#ی بن#ام ش#فا در راس ک##ار ق#رار گرف#ت. در
تاریخ اسلم زنان نقش عمده در غ#زوات اس##لم هم##دوش ب#رادارن ش#ان ج##ان

نثاری کرده اند.

اصلح بین مردم:
زم##انیکه ق##رآن از داوری و اص##لح بی##ن م##ردم س##خن م##ی گوی##د ، ه##دفش از
گروه است تا بتواند مردم را به صلح و خیر دعوت کن##د و من##افع ام##ت را در
چوکات اخلق اسلمی بسنجد.  قرآن می گوید:  و باید از می##ان ش##ما گروه##ی
باشند دعوتگر به خیر که ب##ه نیک##ی فرم##ان دهن##د و از ناشایس##تی ب##از دارن##د"

). درین  آیه مبارکه چند نکته جالب از نگاه ام##ور104(سوره آل عمران آیه 
سیاس#ی و ره#بری نهفت#ه اس#ت. اول اینک#ه ی#ک گ##روه باش##د. یعن#ی مس#لمانان
بای##د ی##ک ع##ده را ب##رای ام##ور خ##ود انتخ##اب کنن##د. دوم کلم##ه نیک##ی آم##ده اس##ت
یعن##ی ره##بری بای##د ب##ا محب##ت راس##تی و ص##داقت باش##د و س##وم کلم##ه فرم##ان
متع#اقب آن آم##ده اس#ت. یعن#ی همی##ن گ##روه ص#لحیت فرم##ان دادن را ب#ه م##ردم
داشته باشد. این طرز پیش آمد حکومت که مردم را به خی##ر دع##وت کن##د و از
فحشا جلوگیری کند از وظایف عمده یک نظام اسلمی است تا نه تنها جامعه
از بی بند و باری نجات پی#دا کن##د در عی#ن زم#ان امنی#ت م#ردم  بتوان#د تض#مین
ش##ود و م##ردم را از ه##رج وم##رج سیاس##ی م##انع گ##ردد. اص##لح بی##ن م##ردم از
طریق وعظ حسنه جامعه را به تعالی سوق میدهد. ام##ا بای##د خ##اطر نش##ان ش##د
ک##ه ه##دف ای##ن آی##ه تنه##ا اداره اخلق اجتم##اعی نیس##ت بلک##ه اص##لح آوری در
تمام امور که خیر و فلح مردم در آن نهفته باش##د. مثل جل##وگیری از احتک##ار
مواد تجارتی که به خیر مردم نیس##ت. ام##ر ب#ه مع##روف و نه##ی از منک##ر جنب##ه
خیلی وسیع دارد و حکومت اسلمی را مسئول میسازد تا در همه ام##ور خی##ر

و فلح امت را به شمول مسایل سیاسی بسنجد.
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سوم عدالت:
 شاخص اول نظام اسلمی عدالت اس##ت. ع##دل یعن#ی ت#وازن در ام##ور. خداون##د
در قرآن کریم می فرماید " و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل" یعنی

) .58چون بین مردم داوری می کنید دادگرانه داوری کنید( سوره نساء آی#ه 
این آیه مبارک نه تنها اسلم را داخل سیاست می کند بلک#ه ب##رای آن##انیکه در
راس کار اند حکم میکند تا از عدالت ک##ار گیرن##د. ام##ا س##وال پی##ش میش##ود ک##ه
کدام عدالت؟ هدف از قرآن عدالت قرآنی است و ن#ه ب#ه غی##ر از آن. مقص##د از
ع##دالت ق##رآن پی##اده ک##ردن احک##ام ق##رآن اس##ت و نم##ونه س##اختن روش ه##ا و
ارش##ادات پی##امبر اک##رم (ص).  ق##رآن در ی##ن زمین##ه م##ی گوی##د " و م##ن ی##امر

) یعن##ی آی##ا او ب##ا کس##ی76بالعدل و هوعلی صراط مستقیم" ( سوره نحل آی##ه 
که به عدالت فرمان می دهد و خود به راه راست است یکسان اس##ت؟ ع##دالت
در اس##لم ای##ن نیس##ت ک##ه مانن##د دیموکراس##ی ب##ی بن##د وب##اری را اختی##ار کن##د و
قضات برای منافع گروهی و حزبی خود قضاوت کنند بلکه امر خدا و رس##ول

را جامه عمل بپوشند.
 مفردات عدالت را مختصرا را در اسلم توضیح می کنیم:

.افراد جامعه در نزد قانون حقوق مساوی دارند
.زکات از طبقه ثروتمند باید سالیانه جمع آوری شود
.دست یتیم و بینوا باید به وجه احسن گرفته شود
.آزادی کلم و بیان در داخل چوکات اخلق اسلمی انفاذ یابد
حقوق زن و مرد در خانواده و اجتم##اع مس##اوی اس##ت و  ق##انون ب##ا

ایشان به شکل مساوی رفتار میکند. 
ن##رخ ه##ا اداره ش##ود ت##ا هم##ه بتوانن##د از مایحت##اج زن##دگی مس##تفید 

شوند.
.هیچ کس حق جاسوسی  افراد جامعه و خانواده را ندارد
.صحت و تعلیم و تربیه افراد جامعه تضمین شود
.آزادی سفر از حقوق افراد جامعه است
.امنیت جان و مال مردم تضمین شود

  پ##ایه دیگ##ر نظ##ام اس##لمی مش##وره در ام##ور اس##ت و ق##رآن دری##نمشوره:
) یعنی  و38مورد حکم میکند " و امرهم شوری بینهم" (سوره شوری آیه 

کار شان در میانشان مشورت است.
محور اساسی نظام اسلمی شوری است. شوری به همه حق می دهد تا نظ##ر
خ##ود را ارائه کن##د چن##انچه پی#امبر اک##رم م#ی فرمای##د ک#ه "اختلف نظ#ر رحم#ت
امت من است" (احیاء علوم الدین جل##د اول از ام##ام غزال##ی طوس##ی). ش##وری

چون به همه حق میدهد خواه به شکل رای سر تا سری باشد و خواه 
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نمایندگانی همانا زور و دیکتاتوری را از بین میبرد. شوری مردم را دور هم
جمع میکند تا در امور خود تصمیم گیرند  نه اینکه برای شان تص##میم گرفت##ه
ش###ود. ش###وری اتح###اد را  ب###ه وج###ود م###ی آورد و از تی###ت و پراگن###دگی حزب###ی
جلوگیری می کند که حزب سر اقتدار همه پالیسی را به نفع خ##ود دور میده##د

و منافع ملت سنجیده نمی شود. منافع امت اسلم در شوری است. 

 ملت–چهارم 

کلم##ه مل##ت در فرهن##گ سیاس##ی م##ا از ق##رآن ب##ه مس##لمین ب##ه می##راث
رس##یده  و ب##ه جم##اعه ای خط##اب میش##ود ک##ه هم##ه ام##ور خ##ود را چ##ه از نگ##اه
سیاسی چه اقتصادی و چه اجتماعی بر اساس اعتقاد به خداون##د و ارش##ادات
رس##ول کری##م بنی##اد ده##د یعن##ی توحی##د بنی##ان بگ##زارد و مس##لمانان را از مل##ت
حنی##ف ابراهی##م (ع) خوان##ده اس##ت و همچن##ان  خداون##د  دان##ا و توان##ا جم##اعت
مسلمین را از بهترین ام#ت خ##ود خوان##ده و م#ی فرمای##د " ش##ما به#ترین ام#تی
هس##تید ک##ه ب##رای مردم##ان پدی##د آم##ده ان##د ک##ه ب##ه نیک##ی فرم##ان میدهی##د و از
ناشایستی باز م#ی داری#د و ب#ه خداون#د ایم#ان داری#د" ( س#وره آل عم#ران آی#ه

). اینجاست که می بینیم که مل##ت مس#لمان آن اس#ت ک##ه اس#اس ام##ور ش110
                                                                         ایمان داری باشد

.یعنی اطاعت از اوامر الهی

:رابطه سنت پیامبر اسلم با سیاست
پیش###وای ب###زرگ اس###لم حض###رت محم###د مص###طفی (ص) اولی###ن 

بنیانگذار یک نظام اس##لمی  در م##دینه ب##ود. پیش##وای اس##لم ب##ا دس##اتیر ق#رآن
عمل میکرد و جامعه را رهبری می نمود. از داخل مسجد اعلم جهاد میکرد
، ام##ور اعتق##ادی را توض##یح م##ی نم##ود و م##ردم را ب##ه دادن زک##ات تش##ویق
میکرد. معاهدات مکرر با قوای مخالف عهد کرد و آن##را مه##ر نم##ود. س##فرای
خود را به قلمرو های خ#ارج حج##از و م#دینه بفرس#تاد.  وال#ی ه##ا را ب#ه ش##هر
های دور و نزدیک برای انفاذ قانون و تبلیغ دین مقرر نم##ود. خ##ود در ام##ور
مردم منحیث یک مصلح اق##دام میک##رد و ب##ا در نظ##ر داش##ت ع##دالت بی##ن م##ردم
فیصله میکرد.   امت اسلم را با روش خ##ود تعلی##م میک##رد و ایش##ان را ب##رای
.امور محوله حساس و مهم آماده میساخت

در غ##زوات ب##رای دف##اع از اس##لم س##هم میگرف##ت و قومان##ده می##داد.
نتیجه اینکه پیامبر بزرگ اسلم (ص) یک رهبر بود ، یک قائد اعظ##م ب##ود ،
یک سردار لشکر اسلم بود و با عقد پیمانهای سیاسی یک سیاستمدار بود.
 بعد از رحلت سرور کائنات ، مسلمانان مجلس سقیفه را به راه انداختند تا

خلیف###ه خ###ود را ب###رای رس###یدگی ب###ه ام###ور سیاس###ی ، اجتم###اعی و
اقتصادی اسلم انتخ##اب کنن##د ک##ه ن##تیجه ای##ن مجل##س مردم##ی انتخ##اب حض##رت
.ابوبکر صدیق (رض) به مقام خلفت بود
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احزاب سیاسی
 حزب و حزب بازی در کشور اس##لمی ک##ه هم#ه مس#لمان ان##د گنج##ایش ن##دارد.
همچنان حزب و حزب بازی در یک کش##ور عق##ب مان##ده  میتوان##د ک##ه م##ردم را
به نفاق کشاند مخصوصأ که مردم مسلمان از کلمه حزب خاطرات بسیار تلخ
دارن##د مانن##د ح##زب بع##ث در ع##راق و اح##زاب خلق##ی و پرچم##ی در افغانس##تان و

یاحزب توده ایران.
 زمانیکه ما از حزب سخن به میان م##ی آوری##م از نگ##اه ج##امعه شناس##ی   س##ه
موض##وع را بای##د بررس##ی  ک##رد. اول از نگ##اه اس##لم ، دوم از نگ##اه فرهن##گ و
تاریخچه احزاب  در یک کشور اسلمی  سوم موقف یک کش##ور مس#لمان  در
جهان منحیث یک کشورعقب مان##ده   و ی##ا رو ب##ه انکش##اف. فعل کش##ور ه##ای

اسلمی  از نگاه اقتصادی در جهان سوم قرار دارند.
از نگاه اسلم ، شوری ممثل آرزو های ملت است.  در نظام اسلمی شورای
عالی اس##لمی ک##ه مرک##ب از تم##ام نماین##دگان م##ردم در کش##ور میباش##د ، اساس##أ
ص##فت ره##بری را ب##ه دس##ت میگی##رد.  ح##زب و اح##زاب و غی##ره هی##چ وق##ت در
نظ##ام اس##لمی موق##ف ش##ورا را گرفت##ه نم##ی توان##د گرچ##ه ک##ه اح##زاب اس##لمی
باشد. در قرآن مجید به هم##ان ان##دازه ک##ه از مش##وره در ام##ور ب##ه نح##وه مثب##ت
یاد آوری شده ، زیاد تر حزب به معنی گروه ه##ای ن##ا هنج##ار و ح##زب ش##یطان
آمده اس#ت.  چ#ون مت#ن ق#رآن کری#م را ک#ه در آن ح#زب ا ذک#ر ش#ده اس#ت در
اخیر سوره مجادله بخوانیم ، معلوم میشود که مقص#د از آن ب#ه هی#چ ص#ورت
گ##روه ه##ای سیاس#ی و ی#ا نظ#امی نیس#ت بلک#ه مقص#د پارس#ایان و خ#دا ترس#ان
ومس##تحقان بهش##ت و دی##دار خداون##د میباش##د ک##ه نش##اید هی##چ دس##ته ء سیاس##ی
امروزی ادعای آنرا بکنند. مفسران روایت امام ثعلبی می آرن##د ک##ه مقص##د از
"حزب ا" و لشکر خدا همانا نیکودلن ، پاکیزه نهادان می باش##د ک##ه چش##م
به مال مردم نه دوخته اند و پابند مکنت دنیا نیستند و بنا بری##ن کلم##ات ح##زب
ا در قرآن کریم به معنی دسته های سیاسی امروزی نمی تواند تلقی شود ،
چنانچه گفتیم گرچه از جریانات اسلمی باشد. همچنان ، کلمه اح##زاب ه##م ک##ه
در ق##رآن مجی##د آم##ده اس##ت ، بیش##تر حک##ایه از اح##زاب ی##ا اتح##ادیه ک##افران ب##ا
یهودیان می کند که بر علی#ه مس#لمانان  دسیس#ه ک#رده بودن#د ( س#وره اح#زاب

) نه احزاب اسلمی.33آیه 
زمانیکه ما فرهنگ و ت##اریخچه اح##زاب را در کش##ور ه##ای رو ب##ه انکش##اف و
مسلمان به شمول افغانستان مطالعه می کنیم  در می یابیم که یک تعداد کثیر

مردم از کلمه حزب به کلی نفرت حاصل کرده اند. فکر میکنند ک##ه ح##زب ی##ک
دستگاه و ارگان زور گوئی ، ظلم ، شکنجه و استبداد است. فک##ر میکنن##د ک##ه
حزب ی##ک س##ازمان خ##ود بی#ن و خ##ود خ##واه اس##ت ک##ه ب#ه ج##ز از س##خن خ##ود ،
س##خن دیگ##ران را نم##ی ش##نود و اگ##ر ب##ه فرامی##ن آن رفت##ار نکنی##م ب##ه اع##دام ی##ا
حبس یا تبعید یا سکوت محکوم خواهیم شد. شاید هم چنین تصورات در یک
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جامعه عقب مانده که عده کثیر بیسواد هستند بیجا نباشد. احزاب سیاس##ی در
جامعه نظیر افغانستان به جای اینکه حس همک##اری را بی##ن م##ردم تق##ویه کن##د
بر عکس باعث ایجاد رقابت های منفی و تشنج میگردد. بدین معنی که ح##س

هر روز بیش#تر ش##ده پیوس#ته ادع##ا میکنن##د ک##ه پابن##دی خود خواهی هر حزب 
ائیدولوژی ، فهم و درایت و وطن پرستی ش##ان بیش##تر از دیگ##ر اح##زاب اس##ت
و سالمتر از دیگران می اندیشند. و با این م##دعیات همیش##ه در ص##دد کوبی##دن
طرف مقابل می افتند و این اوضاع جز هرج و مرج و مناسب ساختن زمین##ه

برای فعالیت های منفی خارجی کار دیگری را از پیش نمی برد. 
مث##ال ه##ای تاری##خ معاص##ر افغانس##تان را ب#ه خ##اطر بی#اوریم ، جریان#ات وط##ن ،
ویش زلمی##ان ، مس#اوات ، انقلب مل#ی ، افغ#ان مل#ت و جریان#ات مارکسیس#تی
چ##ون خل##ق و پرچ##م ، س##تم مل##ی ک##ه ب##ه هی##چ ص##ورت ب##ر م##ردم مس##لمان نبای##د
مس##لط باش##د ، از خ##ود بپرس##یم ک##ه چ##ه ن##تیجه داده اس##ت و ت##ا چ##ه ح##د دس##ت
بیگ###انه در آن دخی###ل ب###وده اس###ت. در جوام###ع  عق###ب مان###ده مانن###د ع###راق و
افغانستان که  زیاد تر شکل قومی دارد ، رهبران حزبی مربوط به منطقه ک##ه
در آنجا رشد کرده ان##دغالبأ س##عی میکنن##د ک##ه م##ردم همزب##ان و ه##م ن##ژاد و ه##م
ق##بیله خ##ود را ب##رای ح##زب جل##ب کنن##د. چن##انچه ای##ن وق##ایع را در ص##حنه ه##ای
نمایشنامه ننگین خلق و پرچم عمل مشاهده کردیم و همچنان در تنظی##م ه##ای
جهادی. طالبا ن نمونه بارز قوم پرس##تی در تاری##خ افعانس##تان ب##ود ک##ه ب##ه ن##ام
اسلم ظهور نم##ود. ح#زب در ی##ک کش#ور مس##لمان میتوان#د وس##یله پیش#رفت و
تبلیغ مارکسیزم و دیگر ائدیول##وژی ه##ای متک##ی ب#ه ب##ی خ##دائی ش##ود. سیس##تم

احزاب در پاکستان ، هند ، مصر ، عراق ، سوریه چه نتیجه داده است؟

بروز احزاب اسلمی نه احزاب ک##ه متک##ی ب##ه س##یکولریزم و ب##ی خ##دائی باش##د
ش##اید در ص##ورتی متص##ور ش##ده میتوان##د ک##ه ح##د اق##ل هش##تاد در ص##د م##ردم ب##ا
سواد باشند و  اقتصاد کشور به جائی رسیده باشد که مایحتاج خ##ود را پ##وره

کرده بتواند.

:کاندید شدن در اسلم  
اولین انتخابات اسلمی بع##د از رحل##ت رس##ول کری##م ب#ه ن##ام مجل##س 

س##قیفه ی##اد میش##ود ک##ه مس##لمانان حض##رت اب##وبکر ص##دیق را ب##ه حی##ث خلیف##ه
انتخاب کردند و مردم به او بیعت نمود

در اصل اسلم ، هیچ کس خود را کاندید نمی کند. ای#ن م##ردم   و ی##ا
، اهلی#ت ، عل#م و اخلق ، و توان#ائی ره#بریک#ه نظ#ر ب#ه لی#اقتس#ت ش##وری ا

 می کن##د ، ای##ن ی##ک ن##وع  اگر شخص خود را کاندید می کنند.کسی را کاندید 
م#ن از دیگ#ران به#ترم و ب#ه م#ن رای"خودخواهی را نش#ان میده#د ک#ه یعن#ی 

 همچن##ان وق##تیکه م##ردم کاندی##د دلخ##واه خ##ود را پیش##نهاد میکنن##د در"دهی##د.
جریان انتخاباتی سهم مستقیم گرفته ان##د.  دری##ن طرزالعم##ل انتخاب##اتی رق##ابت
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های منفی از بین میرود که ی##ک ش##خص م##ردم را ب##ا حیل##ه و فری##ب وادار ب##ه
رای کند.  شخص باید آنقدر در ج##امعه ک#ار ک#رده باش#د و م##ردم او را دوس#ت
داشته باش#ند ک##ه اص#ل ج#ا ب##رای کاندی#د ش##دن از ج#انب ش#خص نمان#د. و ای##ن

 امکان پذیر است که یک ش#وری اه##ل الح#ل والعق##دینوع انتخابات در صورت
 شایس#ته ره##بری هس##تند کاندی##د را کهوجود داشته باشد که این شوری آنانی

کند.  و جواب سوال اینکه اگر شخص خود را کاندید نکند پ##س چط##ور م##ردم
ب##ه او رای دهن##د ، همی##ن اس##ت ک##ه م##ردم بای##د کاندی##د خ##ود را وق##ت ش##ناخته
باشند نه اینکه دفعتأ یک شخص که هیچ کس او را نمی شناسد، برای مردم
جزئی ترین خدمت نکرده ، علم ندارد و یا پیرو فلس##فه ه##ای لدین##ی اس##ت از
زیر زمین پیدا شود و چن#د نف#ر دیگ#ر را دور خ#ود جم#ع کن#د ک#ه برای#ش رای
دهند و در نتیجه سرنوشت ام##ت اس##لمی در دس##ت چن##د نف##ر ب##ی کف##ایت ق##رار
گیرد. پیشوای اسلم می فرماید " دو گروه از مردم اند که اگ##ر ص##الح بودن##د
م####ردم ب###ه ص###لح آین####د و اگ###ر فاس####د بودن####د بفس####اد گراین###د: دانش####وران و
زمامداران" و همچنان حدیث دیگری داریم از سید المرسلین که گوید " ه##ر

د م#یچیزی آفتی دارد که مایه فساد آن میشود و آف#ت ای#ن دی##ن زمام##داران ب#
موکراس#ی و کاندی##د در اس#لمی" یکی از تف##اوت ه#ای کاندی#د ش#دن در دباشند

همی##ن اس##ت ک##ه زمام##دار بای##د فاس##د نباش##د و واج##د ش##رایط علم##ی و اخلق##ی
اس##لمی باش##د. ای##ن اص##ول انتخ##اب و کاندی##د اس##لم ک##ه از ج##انب ی##ک مق##ام
ذیصلح صورت گیرد در سطح قضائی ای##الت متح##ده امریک##ا وج##ود دارد ک##ه
رئیس جمهور یک ش##خص را ب##رای کرس##ی قاض##ی کاندی##د م##ی کن##د و ش##وری
نمایندگان و سنا به او رای اعتماد می دهند. و اما برای دیگ##ر کرس##ی ه##ا ب##ه

موکراسی غرب##ی ه##ر ک##س و ن##ا ک##س خ##ود رایجز از قضا و هئیت کابینه در د
موکراسی در تاریخ  بشری آدلف هیتل##ر  دریکاندید می کند. بزرگترین مثال د

آلمان است. در نظام اسلم زن و مرد حق دارن##د ب##رای کرس##ی ه##ای  اداری ،
سیاسی و نظ##امی کاندی##د ش##وند. در م##ذهب حنف##ی زن##ان ح##ق دارن##د ک##ه قاض#ی

 سیاس##ی ، م##دنی،ش##وند و همچن##ان ح##ق دارن##د در راس کرس##ی ه##ای م##دنی
 نظامی و ادرای در صورتیکه مشکل خانوادگی نداشته باشند قرار گیرند

چنانچه حضرت بی بی عایش##ه ص##دیقه (رض)، از اه##ل بی#ت پی##امبر
بزرگ در جنگ جمل همچو مقام را داشت.   اسلم تنها م#ردم را ب#ه تق##وی و
بع##دا ب##ه دان##ش متم##ایز میکن##د چ##ه زن باش##د و چ##ه م##رد باش##د. در ش##رایط
ام##روزی متاس##فانه ی##ک ش##وری ک##ه اش##خاص واج##د ش##رایط را ب##رای ره##بری
مسلمانان انتخاب و کاندید کند ، وجود ندارد و در نتیجه مردم خود را کاندید
میکنند. این نوع طرزالعمل که شخص خود را کاندید م#ی کن##د ب#ه اس#تناد ای#ن
است که حضرت یوسف (ع) درخواست کرده بود که مقام ذیص##لح آن زم##ان
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ب##ه وی ص##لحیت اقتص##ادی را مح##ول کن##د. دری##ن ن##وع انتخاب##ات خط##ر دری##ن
اس##ت ک##ه ی##ک ش##خص ظ##الم خ##ود را کاندی##د کن##د ن##ه ع##ادل. دوم اینک##ه ای##ن
انتخابات وقتی قابل قبول است که اکثریت مردم ن#ه تنه#ا ب#ا س#واد باش#ند ، در
عین زمان حق و حقوق خ##ود را از نگ##اه ش##رعیت بشناس##ند و ق##وه تش##خیص
را داش##ته باش##ند ت##ا ف##رد ع##ادل ، ع##الم و ظ##الم و ب##ی دان##ش را تفکی##ک کن##د.
بهترین مثال  این انتخابات را در انتخابات اخیر افغانستان مشاهده کردیم ک##ه
نه تنها که انتخاب#ات از بی#رون توس#ط ی#ک ق#وای خ#ارجی دس#ت ان##دازی ش#د،

 ف##ی ص##د80 زی##را مل##ت  ب##ا بلکه عالم ترین کاندیدان کمترین رای را گرفت . 
بیس##واد ق##وه تش##خیص را نداش##ت. آز آنج##ائیکه دان##ش زی##ر بن##ای دی##ن م##بین
اسلم است ، اولین شاخصه انتخابات در نظام اسلم این است ک##ه م##ردم بای##د
دباسواد باش .                                                                              

                                                         صفات شخص کاندی#د در اس#لم

گفتیم هر کس وه موکراسی درین است قسمیکییکی از بد بختی های نظام د 
نا کس خود را کاندید می کند. در اسلم موارد ذیل ب#رای اش#خاص ک#ه کاندی#د
:می شوند شرط است

لتاول تقوی و خدا ترسی و عدا
ش##خص ب##ا تق##وی باش##د. نم##از خ##وان باش##د ، م##ردمشخص کاندی##د بای##د از دی##د 
 باشد . طور مثال به مردم فحش نگفت##ه  و عادل  اخلق اسلمی داشته باشد

اش##د. نف##اق تولی##د نک##رده باش##د. متواض##ع باش##د. دی##ده نش##ده باش##د ک##ه ک##بر وب
غ##رور دارد. مس##رف نباش##د. شخص##یت پرس##ت و ق##وم پرس##ت نباش##د. خلص##ه
اینکه لکه بد نامی نداشته باشد مثل افکار لدینی نداشته باشد و یا اینکه به
نام مسلمان وی را کاندید کنند در حالیکه ج#زئی تری#ن م#اهیت اس#لمی در او
                                                                           .دیده نمی شود

 ت##ا بتوان##د مس##ایل را از نگ##اه ش##رعی تحلی##ل: وم دانش علم دیند
کند و نتیجتأ مردم را رهنمائی کند. و یا بدون اینک#ه داخ##ل گن##اه ش##ود ق##ادر
.باشد تا برای سعادت امت اسلمی تصامیم معقول در دائره شریعت بگیرد

سوم دانش عل##وم دنی##ائی:  مانن##د اداره ، روانشاس##ی اداره ، رواب##ط
ع#####امه ب####ا مس#####لمانان ، رواب#####ط ع#####امه ب#####ا غی#####ر مس#####لمانان ،

محاسبه ،  ، قوه سخنرانی تا در وقت ضرورت از حق##وق م##ردم در محاف##ل
،              .دفاع  کند و سخنگوی اداره خود باشد

هارم صحت و سلمتی:  فوق العاده مه##م اس##ت ت##ا ش##خص کاندی##د ص##حتچ
کامل داشته باشد. کار های اداره همیشه پر جنجال بوده و انس##ان را تح##ت

 ازین##رو حی##اتی اس##ت ت##ا کس##ی ک##ه در راس ک##ار ق##رار.فش##ار ق##رار میده##د
میگی#رد از ص#حت خ##وب برخ##وردار باش##د ت#ا ن#ه تنه##ا ک##ار ه##ای موسس##ه و
ی##ااداره را ب##ه پی##ش ب###برد، بتوان##د در مج###الس ش##رکت کن###د و در ص##ورت

بتواند سفر کند ضرورت .
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 در جامعه امروز باید حقوق زن و    نجم حقوق مساوی بین زن و مرد:پ
د را مساوی شمارد و از روحیه مرد سالری کار نگیردمر .                  

  شخص باید منافع حزبی و گروهی نداشته باشد و  ششم منافع شخصی:
د      ل تعالی در راه اسلم خدمت کند.  و یا اگر میداشته باشد بای الصخ

دکناره گیری کن                                                                          
هفت##م تبعی##ض: بی##ن م##ذاهب ش##یعه و س##نی ، اق##وام و زب##ان تبعی##ض نداش##ته

به اثبات رسیده باشدباشد و  برای مردم این مسأله  .
هشتم  یک غلط فهمی بین یک عده مسلمانان وجود دارد که اگر از طریق
اس##لم طرزالعم##ل سیاس##ی ص##ورت گی##رد ، مل ه##ا س##ر ک##ار خواهن##د آم##د و
چون آنها در مسایل مدنی چیزی نمی دانن##د ، نظ##ام اجتم##اعی، اقتص##ادی و

 نظ##ام مل تنه##اسیاسی به رکود مواجه خواهد شد. اول اینکه نظام اسلمی
 مس##لمانان اس##ت و ه##ر کس##یکه هم##هنظ##ام  نظ##ام اس##لمی بلک##هه##ا نیس##ت

مسلمان است و حقوق سیاسی اسلم را می داند و قادر اس##ت هم##ه مس##ایل
را از طریق اس##لم بررس##ی کن##د ح##ق دارد کاندی##د ش##ود. ط##ور مث##ال اقتص##اد
 دان مسلمان باید قادر باشد که چگونه مسایل اقتصاد اسلمی را در سطح
ملی پ#ی ری##زی کن##د ت#ا از اس#راف و س##ود جل#وگیری ب#ه عم#ل آی#د و ی#ا ی##ک
انجنیر ساختمانی باید بداند که چگ#ونه س#اختمان ش#هر ص#ورت پ#ذیر ش#ود
ت#ا ب#ا م#وازین اس#لمی براب#ر باش#د مثل تش#ناب ه##ا رو ب#ه قبل#ه نباش#د و ی#ا
چ###ون نظ###افت نص###ف ایم###ان اس###ت قب###ل ازینک###ه تعمی###ر آب###اد ش###ود بای###د
کانالیزاسیون ویا چاه بدر رف##ت م##ورد مط##العه ق##رار گی##رد.  دو م اینک##ه در
جامعه امروز مسلمان، دو نوع مل داری##م. مل دانش##مند و ع##الم و مل غی##ر

 دانش##مندیعالم. بازهم مردم باید قوه تش##خیص را داش##ته باش##ند ت##ا ب##ه مل
 که عالم نیست چنانچه پیشوای اسلم فرموده است:یرای دهند نه به مل

" هر کس مردی را بر ده تن ریاست دهد و بداند که از او بر ت##ر اس##ت ب##ه
1029  (ح##دیث ش##ماره خدا و پیغمبر و گروه مسلمانان تقلب کرده است."

( مجموعه احادیث نهج الفصاحه، مترجم ابوالقاسم پاینده361صفحه 

یسوم: شوری و رای ده
مردم بای#د اش#خاص را کاندی#د کنن#د. ای#ن از دو طری##ق ص#ورت پ#ذیر

             .است. انتخابات عمومی سراتاسری و از طریق شورای نمایندگان

:انتخابات سرتاسری

 و16ج##امعه اس##لمی ک##ه ب##ه س##ن رای ده##ی (دخ##ترانه##ر عض##و 
س#ی میلی##ون نف##وسحق دارد یک نفر را کاندید کن#د. ط##ور مث##ال  )18پسران 

 پنج##اه نف#ر را کاندی#د م#ی کنن#د. ای#ن پنج##اه کاندی##د در رای گی#ری عم#ومیبالغ
 درین نوع انتخابات همه مردم فرد فرد حصه میگیرند. م##ردم.شرکت میکنند

مس#ئولیت دارن##د ت#ا اشخاص#ی را کاندی##د کنن##د ک##ه قس##میکه در ب##ال ت#ذکر رف#ت
لیاقت و شایستگی کاندید شدن را از نگاه شرعی یعن##ی تق##وی، خ##دا پرس##تی،

 نف##ر کاندی##د ش##ده پنج##اهعل##م دی##ن، عل##م دنی##ا،  و اخلق س##الم داش##ته باش##د. از
م##ردم بط##ور س##ری ب##ه منتخ##بین رای م##ی دهن##د. ه##ر ک##س زی##اد تری##ن رای را
گرفت متعاقبا همه به وی بدون چون و چرا بیعت م#ی کنن##د. امتی##از ای#ن ن##وع
                                                                 :انتخابات درین است که
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اول مردم حق دارند نفر م##ورد نظ##ر خ#ود را ک##ه واج##د ش#رایط باش##د
                                                                                 .کاندید کنند

دوم چ##ون م##ردم اش##خاص را کاندی##د م##ی کنن##د، خ##ود س##تائی و خ##ود
                            بینی و تپ و تلش برای موقف گرفتن از بین می رود

سوم همه مردم، ف#رد ف#رد در جری#ان سیاس#ی س##هم م#ی گیرن#د زی#را
.هم مردم کاندید می کنند و هم رای می دهند

نشوری نمایندگا
شورای نمایندگان از ط#رف م#ردم در ه#ر ولی#ت  کاندی#د میش#ود و 

ط##ور مث##ال در ولی##ت ه##رات هم##ه م##ردم در ی##ک روز معی##ن میرون##د و ه##ر
شخص حق داشته میداشته باشد تا یک شخص را کاندید کند. هر فرد جامعه
حق دارد تا یک ش#خص را کاندی#د کن#د. کاندی#دان بای#د واج#د ش#رایط انتخاب##ات
باشند تا از انتخاب اشخاص فاقد واجد شرایط جلوگیری به عمل آید. نظ#ر ب#ه
لیح##ه اتنخاب##ات ط##ور مث##ال ده نف##ر ک##ه زی##اد تری##ن رای را گرفت##ه ان##د ب##رای
انتخابات نه##ائی  از ط#رف کمیت##ه انتخاب#ات کاندی##د میش#وند. ب##ار دوم م##ردم از
بی##ن ده نف##ر س##ه نف##ر را ب##رای ش##ورای انتخ##اب میکنن##د و ب##ه پ##ایتخت م##ی
فرستند. اگر سی ولیت باشد شورای کشور ن##ود عض##و میداش##ته باش##د. دلی##ل
اینکه شورای کشور از هر ولیت س#ه عض#و داش#ته باش##د ای#ن اس#ت ک#ه س#ه
عضو فرصت این را داشته باشند تا در امور ب#ا ه##م مش##وره کنن##د و ی##ک نف##ر
خ##ود س##رانه تص##میم نگی##رد. همچن##ان در ح##الت مریض##ی و غی##ره اقل ی##ک
عض#و بای#د در مجل##س حض##ور داش#ته باش#د و  از ولی##ت خ##ود نماین##دگی کن#د.
همچنان در بعضی مسایل بین خود رای گیری کنن##د و تص##میم ولی##ت خ##ود را
                                                          . به مجمع عموی ارسال کنند

ای##ن ص##ورت ح##الت خ##ود مخت##اری  را از بی##ن می##برد و در س##طح 
ولی###تی ه###م بی###ن نماین###دگان آن ولی###ت در داخ###ل ش###وری  مش###وره ص###ورت

( زیرا مشوره  در همه امور حکم قرآن است(میگیرد
  اگر صد نفر یک نفر را به حی##ث نماین#ده خ##ود قب#ولیک ولیتدر 

 بگ##و نظ##ام ه##ای دیموکراس#یمیکنند ، آن ه##م درس#ت اس##ت. ی#ک دلی##ل ک#ه در
مگو میشود برای اینست که از طرف همه مردم نمایندگی وجود ن##دارد ت##ا در
مس##ایل رای خ##ود را اب##راز کن##د. بای##د خ##وب ت##وجه ک##رد ک##ه در نظ##ام اس##لم

 اقلی#ت و اک#ثریت وج##ود ن##دارد و از نگ#اه حزب#یموکراس#ی غرب#ییبرعک#س د
 درهم###ه مس###لمان ان###د و هم###ه در جری###ان سیاس###ی حق###وق مس###اوی دارن###د.

دیموکراس#ی غرب#ی اک#ثرأ ی#ک گ#روه ب#ه نف##ع ح#زب خ#ود رای میده##دو ام#ا در
اسلم گروه منفع##ت ج##و وج##ود ن##دارد و رای ده#ی ب##رای من##افع اس##لم و مل##ت
صورت م#ی گی#رد. وق#تیکه ی##ک کاندی#د رای اک#ثریت را م#ی گی##رد ب#دین معن#ی
نیست ک##ه ص##ورت انتخاب##ات ی##ک ح##الت حزب##ی و گروه##ی را ب##ه وج##ود آورده
باش##د . چن##انچه در ش##ش نف##ری ک##ه حض##رت عم##ر (رض) ب##ه خلف##ت کاندی##د
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ک##رد ، رای اک##ثریت معت##بر ش##ناخته ش##د ن##ه اینک##ه دو گ##روه را تش##کیل داده
                                    .باشد

هیئت نماین##دگان ک##ه ش##وری اس##لمی را میس##ازد و از هم##ه ، ف##رد
 ک##ه ب##رای چن##د نف##ر درتع##داد معی##ن رافرد ، نه تنه##ا اک##ثریت نماین##دگی میکن##د 

لیحه درج است کاندید می کنند. درین انتخابات نمایندگان صلحیت دارن##د ت##ا
. رای دهند و از موکل خود .نمایندگی کنند

شیعه و سنی در نظام سیاسی اسلمی عصر
:حاضر

یک موضوع در نظام اسلمی بطور مشخص ثابت اس##ت ک##ه اقلی##ت و اک##ثریت
درین نظام وجود ندارد. همه مسلمانان معتقد ب#ه خ##دای یگ#انه و پی##رو پی#امبر

خاتم المرسلین میباشند.
ازین لحاظ چون خدا و قرآن و پیامبر همه  یکی است نباید حکومت اسلمی

 در مقابل مس##لمانان چ#ه اه##ل تس##نن در اک##ثریت باش##د و ی##ا چ##ه اه##ل تش##یع در
اکثریت

 باشد تبعی#ض نمای#د. حک#ومت اس#لمی بای##د ه#ر دو فق#ه را ب#ه ی#ک نظرببین##د.
علمای

هر دو فقه باید یکجا شوند و جستجو کنند که کدام اصول فقهی امور محوله
سیاسی و یا اقتصادی را حل میکند. ط##ور مث##ال اگ##ر ی##ک مس##ئله اقتص##ادی را

فقه
جعف##ری خ##وب ت##ر ح##ل و فص##ل ک##رده میتوان##د پ##س هم##ه علم##ا از آن اس##تفاده

میکنند و 
اگ#ر ی##ک مس#ئله را یک#ی از فقه##ای اه#ل تس#نن به#تر ح#ل میکن#د ، هم#ه ب#ه آن

رای دهند.
 خانواده ها  آزادند اند تا از فقه که پیرو آن هستند پیروی کنند.

هدف قانون در نظام سیاسی اسلمی:

حمایه از دین مبین اسلم
حمایه از حق زندگی

حمایه از  حقوق خانواده
حمایه از عقل

حمایه از حق ملکیت

اول- حمایه از دین مبین اسلم:

اولین مسئولیت یک دولت اسلمی  پاسداری از دی##ن اس##لم و تط##بیق ش##ریعت بط##ور
م##وزون ، ع##ادلنه و نظ##ر ب##ه مقتض##یات و ایجاب##ات زم##ان اس##ت چن##اچه اب##ن عب##اس

23



(رض) گفته است " القرآن ، یفس##ر الزم##ان"  دی##ن اس##لم ام##انت هم##ه م##ردم اس##ت و
اما با تطبیق  قانون اسلم دولت و حکومت عدالت عمومی را تامین میکند.

دوم- حق زندگی:

هیچ کس نمی تواند به هی#چ عن#وانی ی#ک ف#رد را از ح##ق زن#دگی مح##روم کن##د ج#ز ب#ه
اساس دستور شریعت که آن عبارت است از  قصاص ، حکم ارتداد و زنای محس##نه

 میخ##وانیم32که شرایط خاص خود را دارد تا حکم جاری شود. در سوره مایده آی##ه 
ک##ه : "آگ##ر کس##ی شخص##ی را ک##ه مرتک##ب قت##ل نش##ده باش##د و در روی زمی##ن فس##اد

انگیزی نکرده باشد بکشد گویا همه مردم را کشته است."

: حق خانواده–سوم 

زیر بنای جامعه اس##لمی خ##انواده اس#لمی اس##ت.  حق##وق خ#انواده ه##ا ، حرم#ت مق##ام
شان ، مصئونیت ش##ان در ج##امعه و ت##دارک اص##ولی اقتص##ادی ب##رای نفق##ه آورن##ده از
مسئولیت های دولت اسلمی است. خ##انواده بای#د در آرام#ش ت#ام بس#ر ب#رد ت#ا ج#امعه

 این خانواده است ک##ه  . اسلمی از نگاه اخلقی ، علمی و اجتماعی به معراج رسد 
طفل سالم تقدیم اجتم#اع میکن#د. خ##انواده مح#ور اساس#ی علم#ی ، معن#وی ، اخلق#ی و

مدنی یک جامعه اسلمی است.

چارم -  حمایه از عقل:

عقل و تفکر و تعقل  و فکر آزاد داشتن از  نعمت های خداوند است ک##ه ب#ه بن##ده اش
ارزانی کرده و در قرآن بر حقش بار بار مردم را به تفکر و تعق##ل حک##م ک##رده اس##ت.
یک ج##امعه ار نگ##اه علم#ی و معن##وی وق#تی ب#ه ح##د کم##ال میرس##د ت#ا اف##راد آن آزادان#ه
بتوانند بالی مسایل تحقیق و مطالعه کنند و م##ردم را ازی##ن طری##ق ب##ه خ##دا پرس##تی ،
ص##لح و امنی##ت و  راه عل##م و معرف##ت س##وق دهن##د. فک##ر و عق##ل آدم##ی ن##ه در اختی##ار
دول##ت اس##ت و ن##ه حک##ومت. دول##ت و حک##ومت اس##لمی ح##ق ن##دارد ک##ه تفک##ر آزادان##ه
اسلمی را به نام اسلم تحت قید و قیود سازد. بر عکس این یک##ی از وظ##ایف عم##ده
حک##ومت اس##لمی اس##ت ت##ا از آزادی عق##ل حم##ایه کن##د و بگ##زارد ت##ا م##ردم در مس##ایل

تبادل 

افکار کنند و نظریات شانرا بنویسند. اگر یک نویسنده ب##ا اق##امه دلی##ل ش##رعی  ح##تی
علمای کرام گذشته را  رد میکند  گناه نیست.  اسلم با قوت علم در جه##ان گس##ترش
یافت و  باعث به میان آوردن رنساس در اروپا گردید.  و اما امروز متاس##فانه  دی##ن
در انحصار دولت های که خود از نظام اسلم به دور هستند ق##رار گرفت##ه و م##ردم در

24



اثر اختناق فکری  از دین گریزان هستند و به غرب پناه می برند و زن##دگی غ##رب را
بر یک کشور اسلمی ترجیح میدهند زیرا چیزی را که اسلم به بشریت یعنی آزادی
فکری را به ارمغان آورد دیگر در جهان اسلم وجود ندارد.  و این بر ماس##ت ت##ا ب##ه
روش های اصیل اسلم بر گردیم و خویشتن را ازین اختناق فکری و اسارت فکری

نجات بخشیم.

پنجم: حق ملکیت:

 هی##چ ک##س ح##ق. انسان موجودی است مولد و باید ثمره کار و زحمت خود را بچش##د
ندارد تا ثمره کار شخص دیگ#ر را ب#ه نف#ع خ##ود به#ره ب##رداری کن#د. ح##ق ملکی#ت چ#ه
م##ادی باش##د چ##ه فک##ری و معن##وی باش##د از حق##وق اف##راد ج##امعه اس##ت و کس##ی ح##ق
تص#احب ب#ه آن را ن#دارد.  هم#ه مع#ادن  و من#ابع ط#بیعی م#ال هم#ه مل#ت اس#ت و هم#ه
ملت باید از آن مستفید شوند و برای سعادت مردم باید به#ره ب#رداری ش#ود. در غی#ر
آن در داخل چوکات ق##انون حم##ایه حق##وق ملکی##ت م##ردم از وظ##ایف عم##ده ی##ک دول##ت
اسلمی است. ازین رو امنی##ت ع##امه ک##ه ملکی##ت را حم##ایه م##ی کن##د از ایجاب##ات اول##ی

یک دولت اسلمی به شمار میرود.

چهار مرجع قانون در اسلم:

چهار مرجع ق#انون در اس#لم ک#ه هم#ه ق#وانین دیگ#ر از آن اس#تخراج میش#ود عب#ارت
از قرآن ، سنت ، اجماع امت و قیاس است.

اول  قرآن:

اولین مرجع قانون در اسلم قرآن مجید میباشد. قرآن رهنمای عمومی برای ج##امعه
بشری از نگ#اه سیاس#ی ، اقتص##ادی و اجتم#اعی اس#ت.  ه##ر ق#انون ک#ه وض##ع میش##ود
نباید مخالف قرآن قرار گیرد در غیر آن مر دود است. قرآن کتاب است که ب##رای ه##ر
عص##ر ن##ازل ش##ده اس##ت و هم##ه ام##ور انس##انی نظ##ر ب##ه ایجاب##ات زم##ان میتوان##د از آن

استنباط شود. اساسأ قانون اساسی نظام اسلمی قرآن پاک است.

دوم - سنت :

دومین مرجع  قانون در اسلم سنت رسول کریم (ص) میباش##د. ب##رای اس##تفاده ازی##ن
مرجع باید دقت نمود  و از  احادیث که سه خصوصیت را دارا باشد استفاده کرد:

الف: متن حدیث با نص قرآن پاک  همنوائی داشته باشد
ب: مغایر شخصیت انسان ساز و عادل پیامبر نباشد.

ج: عدالت تام را بی#ن اف#راد ج#امعه م#د نظ#ر گی##رد.  ح#دیث ص#حیح و درس#ت هیچگ#اه
بی#ن اف#راد ج#امعه تبعی#ض نم#ی کن#د ب#ا اینک#ه ع#دالت ی#ک ام#ر نس#بی اس#ت و از ی#ک

جامعه تا جامعه و یک فقره تا فقره دیگر فرق میکند. 
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 سه نکته فوق در استخراج قانون فوق العاده مه##م اس##ت زی##را بع##د از رحل##ت پی##امبر
اسلم یک عده احادیث ظهور کرد که ی#ا راوی آن ض#عیف اس#ت و ی#ا در اص##ل جعل#ی

است و یا به شخصیت والی پیشوای اسلم مطابقت نمی داشته باشد.

سوم- اجماع :

زم##انیکه  موض##وعات فقه##ی روش##ن نم##ی باش##د و علم##ا در آن م##ورد اختلف نظ##ر
میداش##ته باش##ند ، دری##ن ح##الت اس##ت ک##ه از اجم##اع ک##ار گرفت##ه میش##ود. یعن##ی فقه##ای
برازنده و پرهیزگ#ار جم#ع میش##وند و راه حل#ی ب#ه مس#أله پی#دا میکنن#د.  خ#اطر نش#ان
باید ساخت که اجماع هم نمی تواند از نص قرآن و س##نت دور باش##د و ی##ا مخ##الف آن
قرار گیرد. اهمیت اجماع که علما در یک مورد بح##ث  و م##داقه میکنن##د ثب##وت محک##م
است بر اینکه دین اسلم تیئوکراس#ی نیس#ت و ای#ن م#ردم اس#ت ک#ه ب#ه اس#تناد مرج#ع

قانون بالی موضوعات تصمیم می گیرند.

 قیاس–چهارم 

 زمانیکه یک عالم به یک موضوع سیاس##ی ، اقتص##ادی و اجتم##اعی ب##ر میخ##ورد ک##ه
در مورد آن در قرآن و  سنت تذکری نرفته است ، از قیاس کار میگرد ت##ا ک##ار م##ردم
را ح##ل نمای##د. همچن##ان دری##ن مقط##ع زم##انی و فقه##ی اس##ت ک##ه ع##الم از اجته##اد ک##ار
میگیرد تا ج#امعه در ب#ن بس#ت ق#رار نگی#رد. در بی#ن علم#ای ک##رام اس#لم اع#م از اه#ل
تسنن و هم از اهل تشیع ، امام ابو حنیفه  از ناحیه قیاس مدبر تری##ن ش##خص ب##ود و
از رای آزاد کار میگرفت. قیاس در فقه اسلمی ثبوت محکم دیگری است ب##ر اینک##ه

اسلم تیئوکراسی  نیست و علما در امور رای آزاد دارند.

سه اساس تشکل سیاسی در نظام اسلمی:

اول شوری:
در با ل از طرز العمل شوری تذکر دادی##م. دری##ن قس##مت ب#ه همی##ن اکتف##ا م#ی کنی##م ک##ه
شوری محور اساسی یک نظام اسلمی است و همه مردم در تص##میم گی##ری سیاس##ی
حقوق مشترک دارند. شوری حکم قرآن اس##ت چن##انچه پروردگ##ار ب##ه آدمی##ان دس##تور

26



داده که امر هم  شوری بینهم. شوری نه تنها در انتخاب رئیس حک##ومت نق##ش ب##ارز
دارد بلکه در تمام امور ذیصلح میباشد.

دوم بیعت:
 بیعت یک پدیده سیاسی است که امت اسلمی به رئی##س خ##ود ق##وه سیاس#ی میده##د و
او از قانون و اس##لم  اط##اعت و دف##اع م#ی نمای##د. زن##ان دری##ن جری##ان سیاس#ی از دی##د
ق##رآن پ##اک س##هیم هس##تند و در بیع##ت م##رد و زن مس##لمان حق##وق مس##اوی دارن##د.  در
مورد بیعت زنان که  پیشوای اسلم بیعت ش##انرا ب##ه حک##م ق#رآن قب##ول ک##رده ،  چنی##ن
تذکر داده است: " ای پیامبر چون زنان مومن به نزد تو آمدند که ب#ه ت#و بیع#ت کنن#د
ک##ه ب##رای خداون##د ش##ریکی نیاورن##د و دزدی نکنن##د و زن##ا نکنن##د و فرزن##دان ش##ان را
نکشند و فرزندی را از راه بهتان به دست نیاورند ک##ه نس##بت آن را ب##ه دس##ت و پ##ای
خ##ویش دهن##د و در ک##ار ه##ای خی#ری از ت##و نافرم#انی نکنن##د پ#س ب#ا آن#ان بیع##ت ک#ن و
برایشان از خداوند آمرزش بخواه چرا که خداوند آمرزگ##ار مهرب##ان اس##ت" ( س##وره

). بیعت تاریخی به حضرت اب##وبکر ص#دیق (رض) در مجل##س س##قیفه12ممتحنه آیه 
بع##د از رحل##ت پیش##وای اس##لم (ص)  نمای#انگر اص##ول سیاس#ی اس##لم اس#ت ک##ه  ام##ت
اسلمی در سرنوشت سیاسی خود تص#میم گرفتن##د و اولی#ن نظ#ام سیاس#ی اس##لمی را
ب##ه پی##روی ارش##ادات نب##وی در ج##امعه بش##ری بنی##ان گذاش##تند. بیع##ت م##ردم ب##ه رئی##س

دولت ثبوت دیگری برین است که نظام اسلمی تیئوکراسی نیست و به اساس 
اراده ء  مردم میباشد.

آزادی بیان و قلم:
 آزادی بیان و قلم در امور سیاسی اسلمی از اساسات عمده یک نظام متمدن است 

است تا نظام سیاسی را از اش#تباهاتش مت##وجه س##ازد و همچن#ان زور گ##وئی ، ظل#م و
دیکتاتوری جلوگیری به عمل آید. علم بیان و علم قلم از تحف##ه ه##ای پ##ر گ##وهر اس##ت
که خداوند به انسان ارزانی کرده و در قید و انحص#ار حک#ومت ب##وده نم#ی توان#د. ب#ه
هر صورت ، هدف از آزادی بیان و قلم در نظام اسلمی تکثیر علم و معرفت و  ب##ال
بردن سطح فکری مردم است نه فحشا و یا تکثیر بی خدائی و کفر و در هم پاش##یدن
ج##امعه اس##لمی.   دیگ##ر اینک##ه ه##دف از آزادی بی##ان و قل##م در اس##لم توس##ط م##ردم

عبارت است از حمایه اسلم و حقوق اسلمی نه اینکه بر علیه اسلم  یک عده 
مردم ق##د عل##م کنن##د و ج#امعه را ب#ه خراف##ات س##وق دهن##د. به#ترین مث#ال ک##ه  در م##ورد
حمایه از اسلم و قانون میتوانیم بی##اوریم داس##تان ی##ک زن اس##ت در داخ##ل مس##جد در
عه##د حض##رت عم#ر (رض) .  حض##رت عم##ر میخواس##ت از ص##لحیت خلف##ت اس##تفاده
کن##د و مه##ر زن را ب##رای اینک##ه ب##رای م##ردان آس##ان ت##ر باش##د تعی##ن نمای##د. خ##انمی ب##ر
خاس##ت و در مقاب##ل خلیف##ه اس##لم ب##ا  پیش##کش ک##ردن آی##ه ق##رآن مجی##د و اق##امه دلی##ل
س##خن خلیف##ه را رد نم##ود. خلیف##ه س##خن آن زن را ش##نید و اب##راز داش##ت ک##ه آن زن
راست می گوید و سخن خ#ود را پ#س گرف#ت.  دری#ن داس##تان چن##د نکت#ه نهفت#ه اس#ت.
اول اینکه یک زن در مسجد با ب#رادران خ#ود یکج#ا ب##وده و  تبعی#ض بی#ن زن و م#رد
نیس##ت. دوم ی##ک زن مانن##د ی##ک م##رد از حق##وق اس##لمی خ##ود دف##اع میکن##د و اق##امه
دعوی می نماید. سوم از حکم اسلم یعنی قرآن کریم دفاع می کند و بالخره چه##ارم
هر مسلمان چه زن باشد و چه مرد از آزادی بیان و گفتار داخل چوک##ات ق##انون ح##ق
شرعی وی میباشد.  متاسفانه امروز در ممال##ک و کش##ور ه##ای اس##لمی آزادی بی##ان
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و قلم بطور باید و شاید که ارمغ##ان اس##لم ب#ه بش##ریت اس##ت وج##ود ن#دارد و اگ##ر دارد
به تقلید از غرب به فحشا سوق داده شده و یا از طرف حکومت کنترول میشود.

دیموکراسی و یا نظام اسلمی:

نظام اسلمی بال تر از دیموکراسی است.  دیموکراسی نق#ش دی#ن را ، خ#دا و پی#امبر
را در نظام سیاسی نادیده میگرد. خلصه تفاوت های  که می##ان دیموکراس##ی و نظ##ام

اسلمی است در ین نوشتار خاطر نشان می کنیم.
نظام اس##لمی ب##ه اس##اس ع##دالت ع##امه ج##امعه اس#توار اس##ت و ام##ا در نظ##ام.1

دیموکراسی  عدالت عمومی مطرح نیست. طور مث##ال در نظ##ام اس##لمی  از
آنجائیکه رفاه عامه بدون در نظ#ر داش#ت ق#وت م#الی اف#راد ج#امعه متص#ور
اس##ت ، هم##ه بای##د بیم##ه ص##حی داش##ته باش##ند در ح##الیکه در ای##الت متح##ده

امریکا زیاد تر از چهل میلیون مردم بدون بیمه بسر می برند.
اخلق در جامعه اسلمی و نظام اسلمی از اساسات عمده نظام است ت##ا از.2

تش##نج ه##ای روح##ی و اخلق##ی جل##وگیری ش##ده باش##د و ام##ا اخلق در نظ##ام
دیموکراسی مطرح نیست و از همین سبب است که جنایت درین کش##ور ه##ا

به حد اعلی است.
حقوق کارگر در نظام اسلمی تضمین ش#ده اس#ت زی#را اس##لم اس#تثمار ف#رد.3

از فرد را محکوم میکند و کارگر باید به هم##ان ان##دازه م##زد داش#ته باش##د ت##ا
بتواند آبرومندانه زنده گی کند در ح##الیکه حق##وق ک##ارگران در دیموکراس##ی
غربی نه تنها تضمین نیست بلکه شدید پایمال است .  سه عنصر عمده در

اقتصاد غربی نقش بارز دارد: کارگر ارزان ، مواد خام ارزان و سود.
در نظ##ام اس##لمی انتخ##اب رئی##س حک##ومت ک##ه بای##د دارای اوص##اف حمی##ده.4

باش##د  ش##رط اساس##ی اس##ت و ام##ا در نظ##ام دیموکراس##ی   ای##ن ش##رط وج##ود
ن##دارد و از همی##ن س##بب اس##ت ک##ه اش##خاص مانن##د هیتل##ر ب##ه رای اک##ثریت

پارلمانی روی کار آمدند.

در نظام اسلمی قرآن قانون اساسی است و مجری آن مردم اس##ت نظ##ر ب##ه.5
ص##وابدید ج##امعه و عص##ر ک##ه در آن زن##ده گ##ی داری##م. در نظ##ام دیموکراس##ی
مردم ق##انون را م#ی نویس##ند و خ##ود مج##ری آن میباش##ند. ن#تیجه آن ی##ک ب#ی
عدالتی سرتاسری و بی بند و باری است ک##ه ام##روز غ##رب ب##ه آن س##ردچار

است.
 س####ود در نظ####ام اس####لم ح####رام اس####ت در ح####الیکه س####ود خ####وری در نظ####ام.6

دیموکراس##ی یک##ی از اساس##ات اقتص##ادی اس##ت. س##ود خ##وری کش##ور ه##ای
غربی کشور های امریکای لتین را به فقر کشانده است.

 در نظ##ام اس##لم هم##ه مس##ایل ب##رای ع##دالت ع##امه از دی##دگاه ق##رآن و س##نت.7
تعریف میشود و راه نفاق را می بندد. در نظام غربی مسایل عامه نظ##ر ب##ه
تب#ع گ#روه ه##ای سیاس#ی و گ##روه ه##ای منفع#ت ج#و تعری#ف میش#ود و ن#تیجه
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اینکه هر کس کوشش میکند تا اجندای خود را به پیش ببرد. بهترین مثال
آن سقط جنین در ایالت متحده است که هنوز هم حل نشده است.

نظ####ام اس####لم ب####ه اس####اس مش####وره م####ردم را متح####د میس####ازد و ام####ا نظ####ام.8
دیموکراسی مردم را ب##ه گ##روه ه##ای متخاص##م ، اقلی##ت و اک##ثریت تب##دیل م##ی
کند.  و این حالت باعث میشود ت##ا من##افع مل##ی کش##ور پایم##ال ش##ود. به##ترین
مثال آن اشغال عراق و افغانستان است که اکثریت مردم مخالف آن هس##تند
در حالیکه حزب سر قدرت آرزو دارد تا اجندای خ#ود را خلف آنچ#ه م#ردم

میخواهند به پیش ببرند.
اس##لم طرف##دار تج##ارت آزاد در داخ##ل چوک##ات اص##ول اخلق اس##ت و ام##ا در.9

نظام دیموکراسی  اخلق مطرح نیست . پورنوگرافی یعن#ی تک#ثیر و توزی##ع
امیال شهوانی و غیر اخلقی بهترین مثال آن است

 نظام اسلم در ح#الیکه فردی#ت را در داخ#ل چوک##ات ق#انون ب#ه رس#میت م#ی.10
شناس###د ام###ا ب###رای مص###الح عم###ومی ج###امعه ح###دود را وض###ع ک###رده اس###ت.
خوش#بختی ف#رد در قب#ال ج#امعه اس#ت.  در نظ##ام دیموکراس#ی لی##برال غرب#ی
حدود وجود ندارد و خوشبختی ف#رد مق#دم ت#ر ب#ه دیگ#ر اف##راد ج#امعه اس#ت.
نتیجه فردیت درین نظام بی بند و باری های اجتماعی مانن##د تج##اوز جنس##ی
به زنان ، فرار نوجوانان از خانه و حامله ش##دن دخ##تران ن##و ب##الغ ب##ه ط##ور

غیر قانونی است که خانواده ها را به تباهی کشانده است.
 در نظ##ام اس##لم خ##انواده مح##ور اساس##ی ج##امعه اس##ت در ح##الیکه  در نظ##ام.11

غربی و دیموکراس##ی خ##انواده اهمی#ت خ##ود را از دس##ت داده اس##ت و ن##تیجه
آن بی بند و باری های اجتماعی از قبیل زنای رسمی است.

نظام اسلم آرزو دارد تا مسلمان با کرام##ت زن##ده گ##ی کن##د و ب##رده ماش##ین ،.12
س##ود خ##وری و مص##رف نش##ود. ب##ر عک##س نظ##ام دیموکراس##ی  ب##ه اس##اس
مص##رف ، اس###راف و س###ود خ##وری اس###توار اس##ت . ن##تیجه آن اینس##ت ک###ه
معنوی##ات خجس##ته  ب##رای ق##اطبه م##ردم م##رده اس##ت و از انس##ان ی##ک حی##وان

تولیدی ساخته است.

 نظ##ام ه##ای دیموکراس##ی ام##روزی غرب##ی ب##رای من##افع طبق##ه س##رمایه دار و.13
ثروتمن##د ط##رح ش##ده اس##ت در ح##الیکه نظ##ام اس##لمی ب##رای من##افع و حق##وق

همه مردم مخصوصأ طبقه بینوا ، یتیم ، بیوه و فقیر میباشد.
 قسمیکه  به اختصار توضیح کردیم دیموکراسی ب#رای ی##ک کش##ور مس#لمان ن#ه تنه#ا
از نگاه قانونی قابل قبول نیست زیرا حک##م ق##رآن مجی##د را نه##ی میکن##د بلک##ه ف#رآورد
ه##ای آن از نگ##اه فرهنگ##ی و اقتص##ادی مغ##ایر ه##دایات اله##ی و زن##ده گ##ی ب##ا کرام##ت
انس#انی اس#ت. یگ#انه راه ح#ل ی##ک کش##ور اس#لمی نظ##ام اس#لمی اس#ت ک##ه ب#ر مبن##ای
ع##دالت ت##ام بی##ن اف##راد ج##امعه ، م##رد و زن ت##دوین گ##ردد چن##انچه در ص##در اس##لم در

اوراق تاریخ میخوانیم.

29



نتیجه:

در تحقیق این رساله کوچک  در یافتیم که دین از سیاس##ت در اس##لم ج##دائی ن#دارد و
برعکس دین جزء لینفک سیاست و سیاست جزء لینف##ک دی##ن م##ی باش##د.  آن##انیکه
نظر به ع##دم معلوم##ات ، مخ#الفت ب#ه دی#ن و س#ر س#پردن ب#ه آرزو ه##ای ض#د اس##لمی
باداران اجنبی خود میخواهند مردم مسلمان را فریب دهند  باید بدانند که مردم آزاده
مسلمان فریب این نیرنگ ها را نمی خورد. همچن##ان آن##انیکه در آرزوی احی##ای ی##ک
حکومت اسلمی هستند باید در تلش این باشند تا چگونه همچو اجندای اسلمی در
جهان قرن بیس##ت و ی##ک ب##رای مس##لمانان و در ج##امعه بی##ن الملل##ی قاب##ل قب##ول اس##ت.
ظهور طالبان یک تجربه تلخ تاریخ ن##ه تنه##ا در افغانس##تان بلک##ه در جه##ان اس##لم ب##ه
شمار میرود. ازین لحاظ ما دسته جمعی باید در سه مورد ش#دید ک#ار کنی##م ت#ا بت#وانیم
ج##امعه سیاس##ی اس##لمی را بنی##ان نهی##م: اول قط##ع و بری##د ک##ردن ب##ه افک##ار ق##ومی و
قب##ایلی ک##ه فرهن##گ ب##ومی را ب##ه فرهن##گ اس##لم ترجی##ح دهی##م . دوم اعلم  تس##اوی
مطل##ق حق##وق بی#ن زن و م#رد مس#لمان و س##وم پی##اده ک#ردن افک##ار اس#لمی در س##احه
سیاست ، اقتصاد و امور اجتماعی  از طریق آموزش و پرورش و قطع کردن دس##ت
بیگانگان از کشور های اس##لمی. امی##د وارم ک##ه ای#ن تحقی##ق کوت##اه توانس#ته باش#د ت##ا
راه را برای دیگر تحقیقات در امور اقتصاد و همه مسایل اسلمی مانند خانه سازی
، تعلی##م و تربی##ه تج##ارت اس##لمی ، بانک##داری اس##لمی و ش##هر س##ازی اس##لمی در

جامعه افغانی باز کرده باشد.

برای تحقیق این رساله از منبع ذیل استفاده به عمل آمده است:

قرآن مجید تفسیر خرمشاهی
 قرآن و سیاست اثر التیگانی عبدالقدیر حمید

 2004انستیتوت تفکر اسلمی ، واشنگتن 
قانون اسلمی اثر ماول عزی الدین

2004یونیورسیته نوتر دام  
دیپلوماسی در اوایل اسلم

اثر دکتور افضل اقبال
1988لهور 
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دکت###ور محم###د فری###د ی###ونس اس###تاد و محق###ق ج###امعه شناس###ی اس###لمی و اس###تاد
 ایست بی،–انتروپولوژی فرهنگی در یونیورسیته ایالتی کلیفورنیا 

California  State  University–East  Bayم##ی باش##د. بع##د از ف##اجعه 
 در زی##اد ت##ر از هفت##اد مرک##ز علم##ی ، فرهنگ##ی و تج##ارتی2001یازدهم سپتامبر 

امریکائی به دفاع از اسلم و مسایل سیاسی افغانستان سخنرانی کرده است.
دکتور یونس هشتاد مضمون علمی اس#لمی ب#ه زب#ان ه##ای دری و انگلیس#ی ب#ه
شمول دو کتاب به زبان دری و یک کتاب در مورد تساوی جنس##ی در اس##لم ب##ه

 به1993زبان انگلیسی به دوستداران علم و فرهنگ تقدیم کرده است. از سال 
اینس##و ب##ه دع##وت تلویزی##ون ص##دا و س##یمای افغانس##تان در ش##مال کلیفورنی##ا ،
متصدی برنامه "ما و دین ما" می باشد که زیاده از ده هزار بیننده دارد. س##وم

 ب##ه دع##وت ش##بکه جه##انی تلویزی##ون آریان##ا افغانس##تان در برن##امه2006اکت##وبر 
خ##انه و خ##انواده  س##هم گرف##ت ک##ه م##ورد اس##تقبال نه##ایت گ##رم م##ردم دی##ن دوس##ت

31



افغانستان در سر تا سر جهان موا جه گردید. نتیجتأ از وی دعوت به عم##ل آم##د
تا  ماه یک بار به تلویزیون شبکه جهانی همکاری کند.

آخری##ن رس##اله ه##ای ای##ن محق##ق  ک##ه توس##ط فق##ه اس##لمی ب##ه نش##ر رس##یده اس##ت
عبارت ان##د از س##وره ف#اتحه: کلی#د دره##ای بهش#ت ، نک##اح در اس#لم ، پن#ج اص#ل

روانشناسی در اسلم و دین و سیاست می باشد.
 و قب##ل از اش##غال افغانس##تان توس##ط ق##وای س##رخ در1979 موص##وف از س##ال 

ایالت متحده امریکا زندگی دارد. 

نشرات فقه اسلمی
201 Washington Blvd., # 104

Fremont, CA 94539
USA
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