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  :مقدمه

 اخیر هاي سده در که شناختی. است »اسالم دیدگاه از حکومت« شناخت درباره مطالبی دربرگیرنده کتاب این

  .اند نموده کوتاهی آن مورد در مسلمانان

 را مانز آن حکام آنان که جایی تا. بود مند گله خویش معاصر فقهاي نظري تنگ از هشتم قرن در القیم ابن

 براي این دش مدعی بتوان شاید. کنند تدوین شریعت احکام از جداي را»سیاسی قوانین«که بودند نموده ناچار

  .میگرفت را شریعت احکام جاي و میکرد نفوذ اسالمی جامعه در بشري قوانین که بود بار اولین

 شریفاتیت شورا اصل که گویند می اینها از برخی. دارند حضور نیز ما زمان در نظر تنگ فقهاي این جانشینان

 اسالمی ومتحک سایه در را تکثرگرایی اینکه یا! بگیرد نادیده را راي اهل نظر تواند می حاکم و الزامی نه است

 و مرندش می مردود را انتخابات در اکثریت معیار کنند، می مخالفت انتخابات برگزاري با شمارند، می مردود

  .نارواست و خالف بگیرد سرچشمه دموکراسی از هک هرچیزي که باورند این بر

 گروهی. ندکن می فلج را جامعه از نیمی ترتیب بدین و دانند می نامشروع را انتخابات در ها خانم شرکت برخی

 کاندیدا هک هستند افرادي حتی. شوند نمی قائل حقی هیچ اسالمی حکومت در غیرمسلمانان براي نیز دیگر

  ! شمارند نمی جایز است والیت درخواست نوعی نکهآ بخاطر را مسلمان شدن

 .است بلند صدایشان هرچند اند اندکی گروه اسالمی بیداري به گروندگان اکثریت مقابل در آنان اما

  .کنندمی بزرگ و مطرح را هاگروه این اسالمی بیداري با مقابله براي که هستند ايشده شناخته نیروهاي

 ارتباطی گویندمی و دانندمی جدا هم از را دنیا و دین اساسا که هستند گروهی حجرمت گروه این مقابل درنقطه

 سالما گریبانگیر شرق در آمد، مسیحیت سر بر غرب در آنچه میخواهند اینها! نیست سیاست و دین بین

 و قیصر هب را قیصر کار« اسالم نگاه در. دارد فرق بسیار مسیحیت و اسالم که اند کرده فراموش اما. بنمایند

  .همتاستبی خداوند آن از او متعلقات همه و قیصر بلکه ندارد، جایی»کن واگذار خداوند به را خداوند کار

 ودهب معتقد تاریخ طول در که دارند برمی گام اسالمی امت یقینی و ثابت نظر اتفاق و اجماع برخالف آنها

  .شود می...  و رهبریت و عبادت دولت، و دین شریعت، و عقیده شامل و است هماهنگی مجموعه اسالم

 ايه پدیده و واقعیتها با که متحجرانی و کشیده بیرون اسالم چارچوب از را خود که سکوالرهایی میان در

 کامل امهبرن و نظام اسالم است معتقد که دارد قرار رو میانه اسالمی بیداري جریان اند، بیگانه معاصر دنیاي

 شمچ یک با و دهد می پوشش را...  و سیاسی و اجتماعی خانوادگی، فردي، دگیزن که است اي جانبه همه و

  .کند می نگاه را نوین دنیاي دیگر چشم با و اسالم

 وشر از پیروي به مزم ار خود و دهد می قرار اجتماعی سازنده هاي پدیده کنار در را پیشین مفید هاي پدیده

 می هماهنگی ایجاد »متغیرات و ثوابت« میان و. داند می انوگر و نواندیش حال عین در و »اصولگرا سلفی«
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 بر و. اندخو فرامی دنیا امور در ابتکار و دین در اجتهاد و اندیشه در نوگرایی و تعقل به احترام به را همه و کند

 ماسال با -اشکاالت از اي پاره پاالیش از پس - »دموکراسی« اندازه به اي پدیده هیچ که است باور این

  . ندارد هماهنگی و زگاريسا

 وبه ستا اسالم در آن جایگاه و حکومت حیاتی و مهم مسئله از جریان این شناخت و دیدگاه بیانگر کتاب این

  است؟ چگونه آن وساختار طبیعت ها،ویژگی و ارکان اسالمی،حکومت ایجاد حکم: دهدمی پاسخ هاپرسش این

  ...و است؟ چگونه غیرمسلمانان و زنان اجتماعی مشارکت و دموکراسی و احزاب تعدد قبال در آن موضع

  اسالم در حکومت جایگاه

. بنشاند مسلمانان اندیشه در را »حکومت از دین جدایی« خطرناك و خبیث اندیشه نهال توانسته غرب استعمار

 پس آمد، وجود به دین اسارت از آزادي از پس تنها صنعتی و علمی انقالب و رنسانس غرب در همچنانکه

 تسلط و کلیسا نفوذ معناي به آنجا در دین که حالی در. بزنند رقم را اتفاق این هم شرق در که دانند می الزم

  .ندارد وجود چیزي چنین اصال اسالم در ولی بود مردم بر روحانی پدران استبداد و کشیشان

 شکل تاتوركآ توسط ترکیه ئیکال حکومت دیدگاه این راستاي در. شد موفق دیدگاه این قبوالندن در استعمار

 از را ماسال و گرفتند پیش در را ترکیه راه نیز اسالمی ممالک بر حاکم هاي حکومت از دیگر برخی. گرفت

 و گذاشتند ارکن تربیتی و فرهنگی مسائل بر تاثیرگذاري و اجتماعی، و قضایی امور در قانونگذاري و حکومت

  . ردندک محدود »شخصیه احوال« چارچوب به را آن

 هم زهراال التحصیالن فارغ از برخی حتی و نماند روشنفکرنمایان به محدود حکومت از دین جدایی اندیشه

  . »الحکم اصول و االسالم« کتابش و عبدالرزاق علی مثل. شدند مبتال بدان

 نکارناپذیرا نصوص که است حقیقتی بلکه. نیست اسالمی حرکت پرداخته و ساخته اسالمی حکومت قضیه

  :دهند می گواهی را آن فراگیرش، رسالت ساختار و تاریخی ثابت حوادث و اسالم

 عظُکُمی نعما اللّه إِنَّ بِالْعدلِ تَحکُمواْ أَن النَّاسِ بینَ حکَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى األَمانَات تُؤدواْ أَن یأْمرُکُم اللّه إِنَّ«

إِنَّ بِه ا انَکَ اللّهیعمیرًا سصا ا بهینَ أَینُواْ الَّذواْ آمیعأَط واْ اللّهیعأَطولَ وی الرَّسلأُورِ واألَم نکُمتَ فَإِن متُمعی نَازف 

ءشَی وهإِلَى فَرُد ولِ اللّهالرَّس59 – 58  النساء( »و(  

 در هک هنگامی و برسانید امانت صاحبان به را انتهاام که دهد می دستور مومنان شما به خداوند گمان بی«

 گمان بی. دهد می اندرز امور بهترین به را شما خداوند کنید، داوري دادگري به نشستید، داوري به مردم میان

 با( خدا از اید آورده ایمان که کسانی اي. باشد می و بوده) کردارتان( بنیاي و) سخنان( شنواي مدام خداوند

 دخو مسلمان فرمانروایان و کارداران از و! کنید اطاعت) او سنت از پیروي با( پیامبر از و) قرآن از پیروي
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 با( او پیغمبر و) قرآن به عرضه با( خدا به را آن کردید، پیدا اختالف موردي در اگر و. نمایید فرمانبرداري

  .»برگردانید) نبوي سنت به مراجعه

 خویش حکومت مبناي را عدالت و کنید داري امانت امانتها از که میدهد قرار خطاب را فرمانروایان اول آیه

 ساز مینهز عدالت نهادن زیرپا همچنین و ندارند، را آن شایستگی که کسانی به امور نسپردان زیرا. دهید قرار

  . گردد می حکومت و مردم نابودي

 زا فرمانبرداري از پس باشند، آنان خود زا چنانچه – را فرمانروایان که است باایمان مردم به خطاب دوم آیه

 و. دهند ارجاع سنت و کتاب یعنی پیامبر، و خدا به را اختالف موارد و نمایند فرمانبرداري -پیامبرش و خداوند

 غیر رد بگیرد صورت اطاعت آن از تا باشند بانفوذ حکومتی داراي مسلمانان که است آن چیزي چنین الزمه

  . بود خواهد بیهوده یتوجیهات چنین صورت این

 مرگی به د،باش نپذیرفته را پیمانی و بیعت که بیاید کسی سراغ به مرگ هرگاه: فرماید می »ص«خدا رسول

  ) االماره کتاب فی مسلم رواه. (است مرده گونه جاهلیت

 چنانچه و. ستا حرام عملی نیست، اسالم به پایبند که فرمانروایی با مسلمان بیعت که نیست این در تردیدي

 همه امنگیرد آن مسئولیت و گناه بیاید، سرکار اسالمی حکومتی که زمانی تا نباشد، کار در حکومتی چنین

 و مخالفت اول،: شود می برداشته ایمان اهل دوش از آن گناه بار راه دو از تنها و گردید خواهد مسلمانان

 که اسالمی سالم زندگی دوباره کارآمدن روي براي همیشگی تالش دوم،. غیراسالمی نظامهاي با رویارویی

  . باشد داشته دست در را آن امور زمام اسالمی شایسته و سالم حکومتی

 رفتگ می قرار پشتیبانی مورد وحی جانب از که خود عملی و فکري هاي توانایی همه از »ص« خدا پیامبر

 ریعتش حاکمیت با و بشود اسالم رسالت و دعوت مرکز که سرزمینی در اسالمی حکومت تاسیس براي –

  . ننمودند کوتاهی کوششی و تالش هیچ از – گیرند قرار امنیت و آسایش در مردم

 المیاس حکومتی که ویژه اسالمی اي جامعه اقامه و تاسیس راستاي در بود تالشی واقع در مدینه به هجرت

 موضوع اولین »ص« خدا سولر وفات ار پس بالفاصله و. باشد داشته برعهده را آن اداره و اشراف خاصی

  .بود خود براي رهبر انتخاب نمود، مشغول خود به را او یاران که مهمی

 زمان رد وتنها اند نبوده مواجه »سیاست از دین جدایی« پدیده با هیچگاه خود گذشته و تاریخ در مسلمانان

  . نهاد ظهور عرصه به پا اي پدیده چنین که است معاصر

 و دبگیر دست در را امور زمام خواهد می که است مکتبی که رابطه این در اسالم رسالت طبیعت و ساختار

 اساس بر را بشري حرکت روند و اجتماعی امور و بدهد، سروسامان خواهد می که آنگونه را انسانها زندگی
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 و حکاما و کند بسنده اندرز و تذکر و خطابه به که نیست تصور قابل نماید، اداره و منظم خداوند، اوامر

  .نماید واگذار افراد خود خواست و وجدان به ها زمنیه همه در را رهنمودهایش

 ،اسالم تاریخ و داشت نمی وجود احادیثی و آیات اسالمی حکومت برپایی وجوب مورد در اینکه فرض به

 طبیعت و ساختار خود داد، نمی شهادت را او اصحاب و »ص« خدا رسول توسط اسالمی حکومت تاسیس

 فرهنگ باورها، نظام، آن در تا. میداد قرار حتمی ضرورتی را داراالسالم وجود و حکومت اقامه اسالم لترسا

  .بشوند گر جلوه آن قوانین و ها فضیلت و اخالق و مفاهیم و ارزشها و

 و ودش می بنیانگذاري خاص روشی و باور اساس بر و است »فکري و عقیدتی« حکومتی اسالم در حکومت

 امنیت جادای راستاي در خارجی تهاجم و داخلی مشکالت با رویارویی براي امنیتی سازمانی و التتشکی تنها

 وظیفه اساس و. است مسائل اینگونه از تر گسترده و فراتر بسی آن مسئولیت بلکه. نیست اسالمی امت براي

 سازگار شرایط و جو گردانیدن فراهم و اسالمی اصول و ارزشها مبناي بر که مردم پرورش و آموزش بر آن

 که آنهایی رايب بشود الگویی بتواند تا است آن تعالیم و احکام و ها اندیشه کردن پیدا واقعیت و تبلور براي

 و عارش. گیرند می پیش در را بدکاري و گمراهی راه که آنهایی براي حجتی و کنند می جستجو را هدایت راه

  :کرد بیان ایران ارتش فرمانده فرخزاد رستم به خطاب عامر نبربعی که است همانی اسالم در حکومت عنوان

 دخداون از فرمانبرداري به تنها را آنها و کنیم آزاد انسانها بردگی از را مردم تا است فرستاده را ما خداوند«

 از و ،کنیم راهنمایی آخرت و دنیا فراخی و گستردگی به را آنان دنیا تنگی و محدودیت از و شویم رهنمون

  .»نماییم آشنا اسالم عدالت با را آنها و دهیم شان نجات مذاهب و ادیان ستم

 بلکه. کند نمی فکر اي منطقه و محلی گاه هیچ شده، ریزي پایه اندیشه و عقیده اساس بر که حکومتی چنین

 و ورن یامپ رسانیدن مسئولیت متعال خداوند زیرا. باشد می فراگیر و جهانی رسالتی حامل که است حکومتی

  .است داده قرار اسالمی امت عهده بر را هدایت

 یا »داراالسالم« عنوان به سرزمینی گردانیدن فراهم دارد معاصر دنیاي در اسالمی دعوت که نیازي اولین

 و عبادت و نظام و عقیده عنوان به اسالم رسالت مدافع و پشتیبان که است اسالمی حکومتی و نظام تاسیس

 کفر از مملو ممالک خواهند می که مومنینی همه براي را خود مرزهاي همه و. باشد نتمد و زندگی و اخالق

  .دارد هنگا باز شوند، وارد آن عدالت و امنیت داراي جامعه و اسالم سرزمین به و کنند ترك را تباهی و فساد و

 قرار هم کنار در قرآن پرچم زیر را اسالمی امت همه که اسالمی بزرگ و فراگیر حکومت اقامه راستاي در

  . بود خواهد اول گام حکومت این دهد، گسترش سرشان بر را خالفت سایه و دهد

. یندآ نمی در آشتی در از هم با وجه هیچ به که متضادند پدیده دو مردم از بسیاري نظر از سیاست و اسالم

  :نمایم جلب اساسی موضوع دو به را شما توجه است الزم
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 می سخن سیاست از من وقتی. دارد وجود اساسی تفاوت »پیشگی سیاست« و »گرایی حزب« میان: اول

 ونبد – مردم خارجی و داخلی امور اداره به اهتمام یعنی است، آن مطلق و عام معنی به سیاست هدفم گویم،

  .فرعی مسائل به پایبندي

 آن در ار مصلحت مایند،ن ریشه ایمان اهل قلوب در را اسالم منزلت نتوانتسند غیرمسلمانان که زمانی: دوم

 ردندک تالش بلکه نمایند، دار جریحه را مسلمان مردم قلوب اسالم مظاهر و ماهیت از بدگویی با که ندیدند

 بدون هک بگیرند آن از اي گونه به را عملی حرکت و قوت نقاط همه و کنند زندانی تنگ اي دایره در را آن که

 که نندک تلقین مسلمانان به کردند تالش! نکند دوا را دردي که بماند باقی آن از ظاهري پوشش تنها آنها

  . ندارد سروکار امور این با اسالم و دیگر چیزي اجتماعی مسائل و است چیزي اسالم

 و است غیرفرهنگی و غیراقتصادي و غیرسیاسی اي پدیده اسالم هرگاه: بگویید من به برادران خدا به را شما

 الیخ نماز رکعت چند همین جز به آن از آیا! است؟ چیزي چگونه اسالم این پس ندارد، مسائل این به کاري

 مینه براي است کامل و فراگیر نظامی که قرآن آیا ماند؟ می باقی چیزي اذکار و اوراد و معنویت و خشوع از

  است؟ گردیده نازل اوراد و اذکار و نماز رکعت چند

 کردارهاي کندومی ایجاد هماهنگی معنوي و مادي بخش دو میان که وفراگیرست شامل ماهیتی اسالم ماهیت

 واحدي چیز هویت و ذات در معنویت و مادیت. دهدمی پوشش آخرت حیات و دنیا زندگی با ارتباط در را انسان

  .ستنی تصور قابل وجه هیچ به آنها میان فاصله ایجاد که اند درآمیخته هم با ايگونه به و دهندمی تشکیل را

  اسالمی حکومت ارکان و ها ویژگی

 و مشاعر و قلوب بر را خود خداوند از نیابت نام به که »تئوکراسی« یا دینی حکومتی اسالمی مدنی حکومت

 به هک نیست »دین رجال« و »روحانی پدران« حکومت اسالمی حکومت. نیست نماید، تحمیل مردم زندگی

 روا ار هرچه و اند، زمین اهل بر آسمانی اراده نماینده ای دارند نیابت خداوند جانب از حاکمیت براي خود گمان

 در که باشد اياراده و تصمیم کنند اتخاد که را قراري و تصمیم هر و داندمی روا را آن هم خداوند دانتسند

  .است شده اتخاذ آسمانها

 رارق شخوی حاکمیت مبناي را اسالم نظام که است مدنی حکومتی اسالمی حکومت که است آن واقعیت

 دو اب انسانهایی میان از را مسئوالن و گرفته قرار »شوري« و »انتخاب« و »بیعت« بر آن بنیان دهد،می

  . گزیندبرمی» متقی« و »متخصص« دیگر تعبیر به و داري امانت و کاردانی یا »امانت و قوت« ویژگی

 دین لرج مسلمانی انسان هر زیرا. ناآشناست »دین رجال« نام به اي پدیده با درست نگاه در اسالم همچنین

...  و حقوق فلسفه، فیزیک، علماي همچون - اسالم در که است آن دارد وجود که جیزي تنها و است خویش

  .دارد وجود اسالمی علوم در متخصص علماي – دیگر هاي جامعه در
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 رب را آن اسالم که تحکوم راهنمایی و اندرز از که است آن حکومت با اسالمی علوم علماي ارتباط ماهیت

 اداي جهت در که است آن هم اسالمی حکومت مسئولیت. نکنند دریغ گردانیده واجب مردم عامه و پیشوایان

  .نماید یاري را آنان نصیحت، و دعوت حساس و خطیر وظیفه

 ونیانق نظارت براي عالی شورایی یا هیاتی تشکیل امور اجراي روند و قوانین تدوین بر نظارت راستاي در

 شکاف یجادا از و شود جلوگیري باشد متضاد اسالم با که دستورالعملهایی و قوانین تدوین از تا است ضروري

  .آید عمل به ممانعت – است فرموده هشدار آن مورد در خدا رسول که - »قدرت و قرآن« میان

. باشد اداجته اهل آن کاماح شناخت براي و داشته آشنایی شریعت با باید اسالمی حکومت رهبر و حاکم اساسا

 علماي که است خاطر همین به و بودند پیشوا و امام نیز اجتهاد و فقه در آنان راه رهروان و راشدین خلفاي

 و يغیرعاد بسیار شرایط در تنها و. دارند نظر اتفاق قضات و رهبران و خلفا بودن مجتهد شرط مورد در فقه

  .دشو می نظر صرف شرط این از که است ضروري

 محبوس جغرافیایی مرزهاي چهارچوب در را خود و نیست ايمنطقه و نژادي حکومتی اسالمی حکومت

 اهنگ باز بیاورند ایمان آن ارکان و اصول به آزادي براساس که کسانی همه روي بر را خود درهاي و کندنمی

  . خواهدبود جهانی و فراگیر هم آن حکومت است، جهانی و عام اسالم رسالت که جهت آن از. داردمی

 کشوري رد مردم اختیار و انتخاب اساس بر است جهانی حکومتی طبیعتا که حکومت این که ندارد وجود مانعی

 یاسالم هاي حکومت و گردید فراهم شرایطی و وضع چنان مملکت چند در هرگاه. شود بنیانگذاري معین

  .شود می فراهم »کنفدرالی یا فدرال« اساس رب فراگیر و قوي حکومتی تشکیل براي زمینه گردیدند، تشکیل

 میاسال امت بر را آن موانع برداشتن اسالم که – آرمانی اسالمی خالفت احیاي براي زمینه صورت این در

  .گردد می فراهم – است گردانیده واجب

  :باشد می استوار اساسی پایه سه بر اسالم فراگیر حکومت

 آنها همه اما باشد، مختلفی سرزمینهاي داراي هرچند - »المداراالس« یا اسالمی ممالک وحدت: اول

  .دهند می تشکیل را واحدي »داراالسالم«

  .شوند می معین قانونگذاري و تشریع نهایی مرجع تنها عنوان به سنت و قرآن: دوم

 اساس بر را حکومت رهبري که است خلیفه یا امام آن مظهر که واحد مرکزي رهبریت از برخورداري: سوم

  . گیرد می عهده بر اسالم موازین

 از بلکه. راندمی بیرون اسالمی ممالک از را غیرمسلمانان همه اسالمی حکومت که نیست معنی بدان این

 مقابل در. شودمی جنگ وارد باشد الزم اگر آنها از دفاع براي حتی و نمایدمی محافظت آنها کرامت و حقوق
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 عبادات و باورها به آنچه همه زمینه در و بگذارند احترام اسالم اجتماعی نقوانی و احکام به آنها که است کافی

  .برخوردارند کامل آزادي از خود دین اساس بر کندمی پیدا ارتباط آنها شخصیه احوال و

 ریعتیش ارکان و اصول از برگرفته آن اساسی قانون. است شریعت حکومت یا قانون حکومت اسالمی حکومت

 معامالت اخالق، عبادت، عقیدتی، هايعرصه همه و. اندگردیده استنباط خدا رسول سنت و قران از که است

  . گیرددربرمی را المللیبین مقررات و اداري و قضایی ومسائل اجتماعی و خانوادگی وروابط

 صلح و جنگ شرایط در مردم و بخشد می مشروعیت اسالمی حکومت به که است شریعت قوانین به التزام

 مشروعیت گردد، منحرف آن مقررات و روش از هرگاه اما. دهند یاري و کنند اطاعت را آن دارند لیتمسئو

  .شود می سلب آن از مردم همکاري و التزام حق و گردیده منتفی نیز آن

 بر فراتر ویینیر طرف از بلکه باشد نموده تهیه را آن خود اسالمی حکومت که نیست قوانینی شریعت قوانین

 مهم امورش اداره براي اسالمی حکومت ندارد را آن نمودن تعطیل و الغا اختیار نتیجه در و گردیده واجب او

 ود هرچند. ندارد چندانی اهمیت هم آن عنوان و اسم و کند انتخاب خود براي را روشی و شکل چه که نیست

  . دارنددربر را ارزشمندي مفاهیم و بوده تاریخی عنوانهایی »خالفت« و »امامت« عنوان

 دخداون از گیرد، می قرار مردم و خداوند میان که است کسی: گوید می عادل امام توصیف در بصري حسن

 را خداوند و نمایاند، نمی مردم به را راه و نموده نگاه را خداوند هدایت شنواند، می مردم به و شنود می

 از نیابت« معناي به خلدون ابن و ازانیتفت نظر از خالفت و.»کند می رهبري را مردم و کرده فرمانبرداري

  .»دنیاست امود صحیح اداره و دین از حراست در خدا رسول

 دچار است ممکن هم گاهی و یابد می را حق زمانی که است مردم از یکی جمهور رییس یا خلیفه یا امام و

 دیگر انمسلم وظیفه. شود مرتکب را بدي عمل یا نماید نیکوکاري است ممکن همچنین. شود اشتباه و خطا

 هر و کنند همکاري او با بود صحیح تصمیماتش و کارها و گرفت پیش در را درست راه هرگاه که است آن

 ویژگی از و نیست خطا از بري و معصوم خلیفه یا امام .بیاورند راه سر را او گردید، اشتباه و خطا دچار که زمانی

  .باشد نمی برخوردار بدهد قرار محاکمه و بازخواست فوق را او که دسیقت و خاص

 رارق بازپرسی مورد رانند می زبان بر که سخنانی و دهند می انجام آنچه مورد در همه متعال خداوند از غیر به

 گرفتمی قرار پرسش مورد – بود گردیده نازل وحی که مواردي در جز به – خدا رسول که جایی تا. گیرند می

 خود اير از اوقات بسیاري و کردند می مطرح را پیشنهاداتی ایشان خدمت دیگران و شد می بحث ایشان با و

 .نهاد می گردن اصحابش راي به و فرمود می نظر صرف

 یک دست در حکومت وراثت، روش اساس بر که نیست امپراتوري یا پادشاهی حکومتی اسالمی حکومت

 هم با مردم آزادانه اختیار و انتخاب لاص در غربی دموکراسی با اسالمی حکومت .شود دست به دست خانواده
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 .نمایدنمی تایید کند،می حکومت آنان بر مردم نارضایتی علیرغم که را حکومتی اسالم وجه هیچ به و یکسانند

. اردد مشابهت »وعقد حل اهل و شورا مجالس« برابر در حکومت پاسخگویی و مسئولیت درمورد دموکراسی با

 براساس جامعه افراد تکتک به اسالم آن بر اضافه.نماید برکنار را حکومت دتوان می وعقد حل شوراي مجلس

  .قراردهند انتقاد مورد را رهبران و حکام که دهدمی حق اجتماعی مسئولیت احساس و ایمان اهل متقابل والیت

 دخالت هندام که است ارزشهایی و اصول فاقد دارد، که زیادي مثبت نقاط به توجه با غربی دموکراسی البته

 را اخالقی هاي فضیلت و ارزشها که دهد می حق خود به ملت نام به غربی دموکراسی. نماید محدود را آن

  .دهد گسترش را ضدارزشها و بگذارد کنار

 آن از ار پا توان نمی که دارد وجود چارچوبی و حدود که است استوار شورایی نظام بر اسالمی حکومت بنیان

 که است اساسی ارکان که – قطعی احکام اخالقی، اصول عملی، ارکان اسالم، ایمانی عقاید. بگذارد فراتر

 وراش نظر اظهار و تصمیم معرض در – اند نموده استوار آنها بر را خود زندگی نظام و پذیرفته را آنها جامعه

  .نماید ملغی ندار حق انسان گردانیده مقرر خداوند که آنچه زیرا. گیرند نمی قرار

 تلداع مانند شروطی از باید و است دهنده گواهی و شاهد همچون دهنده راي و کننده انتخاب اسالم نظر از

 هخواست سیرت پاکی و عدالت شرایط داراي دهندگان راي از هرگاه همچنین. باشد دارربرخو سلوك حسن و

 صفات داراي بایستی نیز مردم نمایندگی کاندیداي .نمایند خودداري آن از نباید بدهند، را خود راي که شود

  .باشد برخوردار »تقوي و تخصص« دیگر تعبیر به و داري امانت و آگاهی

 را انغارتگر و دیکتاتورها دست زمانی تا و است مستمندان و ستمدیدگان از دفاع حکومت اسالمی حکومت

  .ایستاد خواهد آنها کنار در نماید کوتاه آنان سر از

 سانیاح و بخشش همانند که – گرفته درنظر مستمندان براي را ثروتمندان دارایی از معینی مقداري اسالم

 کسانی اگر و است اساسی فرایض از ايفریضه بلکه بنمایند، آن پرداخت به اقدام خود میل به آنان که نیست

  . گردید خواهد اخذ آنان از رتقد با کنند، خودداري آن پرداخت از شوند،یم آن پرداخت مشمول که

 یست،ن شود داده مستمندان به که خوراکی مواد و نقد پول از اندکی مقدار و فوري کمکی اسالم نظر از زکات

 لباس و غذا مانند آنها اساسی احتیاجات همه که نیازبی و خودکفاییه ب اشخانواده و او دستیابی تا بلکه

  .شودمی پرداخت آنها به اسراف و بخل بدون دیگر ضروري نیازهاي وهمه وآموزش ومعالجه ومسکن

 قرار خود بازیجه مورد را بازار که کسانی و محتکر تاجران و کننده مصرف مردم عامه میان رویارویی در

  . کندمی حمایت مردم عامه از اسالم دهند،می

 توان می که. دانست آزادیها و حقوق مراعات به ملتزم و مومن حکومتی توان می حق به را اسالمی حکومت

 یثیتیح و جانی امنیت دینی، امنیت حق زندگی، ضروري نیازهاي از برخورداري مالکیت، حق زندگی، حق به
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 زندگی هپنجگان زیربناي و ضروریات عنوان به ار آنها اسالمی شریعت که مواردي. نمود اشاره انسانی و مالی و

 اسبمتن زندگی از ورداريبرخ یعنی زندگی اساسی هدف دو که است واجب اسالمی حکومت بر . کند می نگاه

  .نماید فراهم جامعه افراد یک یک براي را امنیت و

 و نموده تضمین مجوسی و مسیحی و یهود مانند خود مخالفین و ادیان پیروان براي را دین آزادي اسالم

 اجازه اآنه به حتی. استداده اجازه آنان به را شانشریعت دستورات و احکام کارگیريب و عبادت و عقیده آزادي

 حالل را آن خود که مادامی – خوك گوشت مانند هستند نجس و حرام اسالم نظر از که چیزهایی که دهدمی

 را انتقاد و نظر اظهار اسالم. است شده تضمین اسالمی نظام در انتقاد و بیان آزادي .کنند استفاده – دانندمی

 شده تضمین اسالم نظر از هم اندیشه آزادي. اه آزادي و حقوق جزو نه داند می واجبات و فرائض جمله از

  . است اسالمی واجبی و مسئولیت اندیشیدن آن از فراتر و. است

 می قرار روابط معیار را اخالق صلح و جنگ در و دشمن و دوست با و ارزشهاست حکومت اسالمی حکومت

  . دارد باور راستی به هم کنار در پاك وسایل و ارزشمند و مقدس اهداف به اسالمی حکومت. دهد

 دوست از اعم را انسانها باهمه ووفاداري. دارد باور تبعیض بدون مردم باهمه اخالقی رفتار به اسالمی نظام

 خیانت و غش مرتکب آنان هرچند–دشمن به خیانت از را اسالمی حکومت قرآن. گرداندمی واجب ودشمن

  .داردمی برحذر طرفین جانب از قرارداد فسخ عالنا از قبل–باشندکرده نقض را قرارداد مواد و باشندشده

 و داندمین روا نیست ساخته آنان از کاري و ناتوانند که را کسانی و وکودکان زنان خون ریختن اسالمی نظام

 جنگها در که...  و منازل کردن ویران و درخت بریدن. بکشند اسلحه آنان روي بر که جنگد می کسانی با تنها

  .گرفتند پیش در را روش این او از پس یارانش و گرفته قرار خدا رسول نهی ردمو است، مرسوم

 نندک می انتخاب را او که اند مردم. خداوند نماینده نه است مردم نماینده اسالم نظر از خلیفه و رهبر و حاکم 

 می کند ایجاب رورتض هرگاه و. دهند می قرار بازپرسی و محاسبه مورد را او و دارند نظر زیر را او کارهاي و

  .نمایند برکنار را او توانند

  بالنده سیاسی فقه سوي به

 آن ساز نهزمی که است »تکفیر« پدیده اینها از یکی. بینیم می را منفی هایی پدیده فکر و فقه عرصه در

 میالدن 60 و 50 هاي دهه در اسالمی بیداري پیروان مورد در که بود اي وحشیانه هاي شکنجه و هاسختی

 فکري رهبران و نویسندگان از بسیاري روي بر را تاثیرش هم تاکنون هشاندی این.شد گرفته کار به بیستم قرن

 جامعه »تکفیر« فقه و فکر زمانی مقطع اسالمی حرکت که است ضروري بسیار. نموده حفظ اسالمی حرکت

  . مایدن برخورد مردم و ندگیز با »بینی واقع فقه« و »ظن حسن اندیشه« البالي از و بگذارد، سر پشت را

 .نامممی »نوین هاي ظاهریه« را آنها پیروان من که است »ظاهري فقه و فکر« پدیده هاپدیده ازآن دیگر یکی
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 و آنها اهداف و روح و مقاصد به توجهی و چسبیده را احادیث و آیات ظاهر و شکل که خاص فکري و فقه

 و معاش در مردم حلمصا تحقق راستاي در تنها که باورند این بر محققین که حالی در .ندارند مردم مصالح

  .است گردیده مقرر شریعت احکام که است معاد

 یاستس« میدان در اما پذیرفت را فقه و فکر آن زا برخی توان می فردي احکام و عبادي شعائر عرصه در گاهی

 و دارد، کاربرد ضعف و قوت رایطش در و دارد، کار و سر غرب و شرق نامسلمان، و مسلمان با که »شرعی

 و کانم و زمان تغییر مراعات و نمودن سنگین و سبک و سنجش و صدر سعه و تسامح اساس بر بایستی

  .نیست پذیرفتنی وجه هیچ به شود، داده قرار انسان

 در اما دهستن غیرتمند و مخلص انسانها غالبا آن پیروان. است »خوارجی فقه و اندیشه« ها پدیده آن از یکی

 گراندی با و نگرند می را دین و دنیا کوچک بسیار اي دریچه از و بوده محدود بسیار نگاهی داراي حال عین

  . کنند می برخورد خشونت با

 فکري، تمشکال همه حال راه یافتن براي که است تقلیدي و »سنتی فقه و فکر« ها پدیده آن از دیگر یکی

 ردهگست مفهوم به و کنند می زیرورو را خویش مذهب متاخر لمايع کتابهاي تنها قانونگذاري و سیاسی

  . دهند نمی نشان توجهی آن متعدد مذهبهاي و مسلکها و شریعت

 نآ مهه که شد خواهد برخوردار اي بالنده و فرهیخته سیاسی فقه از زمانی تنها اسالمی بیداري و حرکت

 آنها میان در و. دهد قرار مصونیت در آنها به ابتالي از را خود پیروان و بگذارد سر پشت را منفی هاي پدیده

 سنتها، فقه ورمنظ. نماید تثبیت و تبلی آگاهانه صورت به ماست تاکید مورد بسیار که را »نوین فقه و فکر«

 رد اسالمی بیداري حرکت است الزم .است اختالف فرهنگ فقه و اولویات فقه موازنات، فقه مقاصد، فقه

 و جیبع بسیار استداللی روشهاي و غریب و عجیب و بیگانه مفاهیم مانند اختالالتی و عیوب معالجه جهت

  .است ردهک پیدا نمود سیاسی فقه و فکر در بیشتر ضعفها این. ننمایند کوتاهی تالشی هیچ از تر غریب

 جنگ اعالن اختیارات برخی و. شمارندنمی الزامی و دانندمی آموزنده تنها را »شورا« اصل که کسانی هستند

 و دانندمی رهبر یا و جمهور رییس آن از مردم، نمایندگان آراي به مراجعه بدون را پیمانها بستن و صلح و

. مایندمین قلمداد کفر سويب راهی یا کفر را آن اجرایی ضمانتهاي و دموکراسی تجربه از ريوبهره دیگر برخی

 جامعه از ینیم عمال اي اندیشه چنین پیروان. ندکن می مخالفت زنان سیاسی مشارکت با شدت به هم برخی

 ریه نیمه با که کنند مجبور را اسالمی امت خواهندمی و نمایندمی محروم خود سیاسی و اجتماعی حقوق از را

  . کنندمی گمان اسالم با مخالف را سیاسی باز فضاي و احزاب تعدد که هستند هم ايعده. بکشد نفس

عمر  حضرت فرمود تقسیم جنگ کنندهشرکت سپاهیان میان را منطقه آن خیبر فتخ از پس )ص(خدارسول

  . است دیگري چیز مهمتر مصلحت او زمان در که بود معتقد نکرد،و را کار این عراق در پیروزي از پس
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 خدا رسول: نمایدمی تفسیر اینگونه را عمر حضرت عملکرد و خدا رسول عملکرد میان اختالف قدامه ابن امام

 خویش عصر در که را آنچه هم عمر حضرت و دادند انجام بود بیشتر مصلحتش و بهتر را آنچه خود عصر رد

 براي اوست سنت از بخشی که خدا رسول عملکرد هرگونه وقتی .نمود عملی دانستمی ترمناسبت و بهتر

 را یگرد عملی ندا داده تشخیص که مصالحی بخاطر و دالیلی به ایشان اصحاب و نیست، الزامی آیندگان

  باشد؟ آور الزام تواند می چگونه ایشان از پس شخصیتهاي عملکرد نتیجه در اند، داده انجام

 رايب عملکردها آن که است آن حداکثر و نیست، قانونگذاري و تشریعی الزام موجب عملکردها وجود صرفا

 ايگونه به شرایط و اشیا و امور گاههر اما. اند بوده مناسب و جا به بسیار خود خاص شرایط و زمان و مکان

  .شوند می متحول هم آنها بر مبتنی احکام یافت، تغییر دیگر

 اعصروب متناسب قوانین زندگی مختلف نظامهاي اداره براي که اینست در سنت بودنسرمشق و اسوه اماجایگاه

  برگیریم ازآن اسالمیتشریع ووسیع کلی ومقاصد عام نصوص چهارچوب در کنیممی زندگی درآن که یشرایط

. نهاستآ به استدالل با رابطه در »سیره« و »سنت« کردن قاطی سیاسی فقه زمینه در اشتباهات از یکی

 و ساسا و مبنا قرآن دیگر عبارت به و است اسالم توجیه و تشریع سرچشمه و مصدر قران کنار در »سنت«

  . باشد می آن اجراي روش و تفسیر و بیان سنت

 در هسیر در موجود مسائل از بسیاري و ندارند قرار هم کنار در سنت با سیره که است توضیح به الزم اما

 سیره تسن تعریف هنگام به اصولیون خاطر همین به. ندارند آن با ارتباطی و گیرندنمی قرار تشریع وبچچهار

  .»ص« پیامبر »اییدت و کردار گفتار،«از عبارتست سنت اندگفته بلکه. اندنگردانیده آن داخل را

 »ص« خدا رسول »تقریر و فعل و قول« به را »سیره و طبیعی و بشري«صفتهاي که اندبوده محدثین این

 ارتباط عیتشری امور به آنکه از نظر صرف داشته تعلق ایشان به که چیزهایی آن همه آنان زیرا. اند کرده اضافه

 داشته اطارتب ایشان بعثت از پیش زندگی به که را اموري ههم و نموده آوري جمع بوده ارتباط بی آن با داشته

  .اند کرده نقل را ایشان وفات و حیات به مربوط امور همه و اخالقی و جسمی اوصاف و

 است تسن ارکان از یکی که ایشان »فعل« به اصطالح به یا »ص« خدا رسول زندگی عملی جانب به سیره

 یست،ن وجوب و الزام موجب دیگر دلیلی بدون »ص« خدا رسول لفع که است تذکر به الزم. شود می مربوط

  . است فعل آن بودن روا و جایز بیانگر تنها بلکه

  : فرماید می قرآن و هستیم »ص« خدا رسول به اقتدا به مکلف ما که است درست

  )21:اباالحز( »کَثیرًا اللَّه وذَکَرَ اآلخرَ وموالی اللَّه یرجو کانَ لمن حسنَۀٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ فی لَکُم کانَ لَقَد«

 زمینه در نایشا سیره از الگوپذیري زیرا. الزام و وجوب نه است ایشان به تاسی استحباب بیانگر آیه این اما

 . اي حاشیه و جزئی کارهاي و رفتارها نه است ایشان کلی گیریهاي موضع و ارزشی و اخالقی امور
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 قرار امنیت در خود وطن در چنانچه بنماییم مهاجرت ایشان مثل حتما هم ما که اردند ضرورت مثال براي

 نماییم،ب یاري طلب خزرج و اوس قدرتمند قبایل از خدا رسول مانند که ندارد ضرورت همچنین. باشیم داشته

  .نباشد کارساز و مفید روشی چنین معاصر دنیاي در چنانچه

 وانستنت اگر. نماید جلوگیري آن از عمال دید، را بدي کار که شما از یکهر: «میفرماید اسالم گرامی پیامبر

 ترینفضعی این و باشد ناراضی آن از دل در نود، ممکن برایش هم این اگر کند، مخالفت اظاهار آن با سخن با

  .»است ایمان درجه

 مالپای. شود می محدود آنها امثال و شرابخواري و زنا به منکرات که کنیم گمان اگر است بزرگی اشتباه

 نسپرد انتخابات، در شرکت عدم طریق از دادن شهادت از کوتاهی انتخابات، در تقلب مردم، کرامت نمودن

 بازداشت المال، بیت از دزدي و چپاول نااهل، و ناتوان انسانها به...  و اقتصادي و سیاسی و اجتماعی امور

 از اسالمی، امت دشمنان دستان در نهادن دوستی ستد خواري، رشوه و دادن رشوه مردم، محاکمه بدون

 می اجازه خود به دارد، دل در را دینش غیرت که مسلمانی آیا .آیند می حساب به مفاسد ترین زشت و بدترین

 تصادي،اق سیاسی، منکرات و مفاسد هرگونه برابر در که است مکلف مسلمان انسان نماید؟ سکوت که دهد

  .کند جلوگیري آنها از عمال امکان صورت در و نگذارد دست روي بر دست فرهنگی اجتماعی،

 ستم اب که است مکلف آن کنار در است، اجتماعی ستم با رویارویی به مکلف مسلمان انسان که همچنان

 سیاسی یتمسئول این مسلمان افراد یک یک عهده بر اسالم. کند مقابله باشد که لباسی و چهره هر در سیاسی

 بر و بوده مسلمان انسانی آن پیشواي که حکومتی. کنند زندگی اسالمی حکومتی در که هدد می قرار را

 در. دبدهن او به »بیعت« دست مردم هم اساس همین بر و نماید، حکومت پیامبرش سنت و خدا کتاب اساس

  .آمد خواهند حساب به جاهلیت اهل از صورت این غیر

  احزاب ددتع و دموکراسی با ارتباط در اسالم دیدگاه

 نزدیک بسیار اسالم ماهیت و روح به که شود می متوجه کند، می تحقیق دموکراسی ماهیت مورد در که کسی

 و مستبد حکام قرآن. هستند ناراضی او از مردم که است پیشنمازي امامت مخالف اسالم مثال براي. است

 هب را خداوند بندگان و کنند می تحمیل مردم بر را خود »تزویر و زور و زر« از گیري بهره با که را خودکامه

 استبداد اهل علیه بر سرزنش و تهاجم به قرآن .دهد می قرار سرزنش و حمله مورد سخت گیرند، می بردگی

 آنها برکا در و کرده پیروي آنها از که را مردمی و اقوام و خویشاوندان بلکه نماید، نمی اکتفا مستکبران و

  .شمارند می مسئول آنها با همراه اند، داده قرار آنان اختیار در را خویش امور زمام و نموده حرکت

 و مشورت به مکلف را مسلمان حکام و داده قرار اسالمی جامعه اساسی ارکان از یکی را »شورا« اصل اسالم

 .است گردانیده واجب مردم بر را منکر از نهی و معروف به امر و نموده نصیحت
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  .استدهفرمو واجب را فرمانروایان و حکام یعنی مسلمانان ائمه اندرز و نامیده صیحتن را دین همه که جایی تا

 روي روبه حق سخن را جهاد برترین و داده قرار حتمی اي فریضه را منکر از نهی و معروف به امر همچنین

 بتداداس و دفسا برابر در مقاومت خداوند نظر از که معناست بدان این و است فرموده مقرر ستمکار سالطین

 گسترش و نفوذ زمینه که است استبداد زیرا خارجی، تهاجم و استعمار با رویارویی از است مهمتر بسیار داخلی

  .گرداند می فراهم را استعمار

 ار خود کارگزار و وکیل که است موکل حق و هستند مدرم مستخدم و کارگزار و وکیل حکام اسالم نظر از

 از وا که هنگامی ویژه به کند، برکنار وکالت ماموریت از را او خواست که هرگاه یا و دهد قرار بازخواست مورد

  .بگذارد فراتر را پا وکالت چهارچوب و مسئولیتها

 وکراسیدم ویژگیهاي از یکی. است نموده معین را آن معیارهاي و قواعد دموکراسی پدیده از جلوتر قرنها اسالم

 اهر وسایلی و راهکارها به خودکامه و ستمکار پادشاهان و حکام با خود طوالنی مبارزات خالل از که است این

 آزادي زا حمایت براي – نیست مصون آن از انسانی کار هیج که نواقص برخی از صرفنظر – که است یافته

  .است راهکار و روش بهترین خودکامگان، طلبی سلطه مقابل در مردم هاي

 در. ندارد وجود مانعی هیچ غیرمسلمانان علمی و نظر روشهاي و ها شهاندی از استفاده اسالم شریعت نظر از

 ارندد سازگاري ما تعالیم و ارزشها با که را ضمانتهایی راهکارها، روشها، دموکراسی از است الزم رابطه همین

 که آن هفلسف از برداري بهره از و بداریم محفوظ را آنها تعدیل و تحقیق حق خود براي و نماییم برداري بهره

  .کنیم پرهیز بگذارد، کنار را فرایضی و ناروا را روایی و روا، را ناورایی است ممکن

 نوعی اسالم ظرن در که بینیم می کنیم، می رانگاه گیري راي یا انتخابات سیستم مانند سیستمی که وقتی

 ایدب دهند می اير که کسانی خاطر همین به. است نظر مورد کاندیداي صالحیت به دادن شهادت و گواهی

 و شرایط مورد در احوال و اوضاع به توجه با میتوان اما. باشند برخوردار »سیره و سلوك حسن و عدالت« از

 لمخ هاي جرم اثبات خاطر به که کسانی از غیر به – هموطنان همه به و نگرفت سخت زیاد عدالت اوصاف

  .شود داده شهادت و انتخاب مجال – ندباش شده محکوم صالح دادگاه در انسان کرامت و شخصیت به

 میتحاک اصل نهادن کنار آن الزمه و است مردم بر مردم حکومت معنیب دموکراسی گویندمی برخی اینکه

 استوار آن بر دموکراسی اساس که مردم حاکمیت اصل زیرا نیست قبول قابل و سنجیده سخن است، خداوند

  .ندارد منافاتی گونه هیچ است، اسالمی قانونگذاري و تشریع اساس خداوند حاکمیت اصل با است،

 انشانرهبر خود مردم که است این هستند آن خواستار حقیقی دموکراسی راستین طرفداران که چیزي آن همه

 آن که تاس دلیل این به نماید، می تالش دموکراسی نظام تحقق براي که مسلمانی هرگاه. نمایند انتخاب را

 انتخاب مانند را اسالم سیاسی ارزشهايو اصول بتواند آن در که آوردمی شمارب کومتح براي روشی و شکل را
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 به-کامح خالفکاريو ستمکاري با رویاروییو منکر از نهیو معروف بهامر و اندرز به توجه شورا، تشکیل رهبر،

 که ستآن دهدمی قرار تاکید مورد را موضوع این که چیزي .ببخشد واقعیت-برسد آشکار کفر حدب اگر ویژه

 اسالمیشریعتو اسالم حکومت دین که نمایندمی یانب-دموکراسی به پایبندي ضمن-اساسی قوانیناز بسیاري

  .اوست تشریع حاکمیت معنی به که خداوند حاکمیت بر است تاکیدي این و. است قوانین تدوین سرچشمه

 و نداستوار و ماندگار و ثابت اموري زیرا شوند نمی گذاشته ريگی راي معرض به که هستند امور از اي پاره

 قطعی رامو. بدهد دست از را خود اسالمی ماهیت و شود دگرگون امعه آنکه مگر نیستند تغییر قابل گاه هیچ

 ردمم گیري راي به اند، اسالم از ناپذیر جدایی و ضروري بخشی که اموري دین، مبانی و اصول و شریعت

 تهداش ارتباط اجتهادي هاي عرصه به که شوند می نهاده مردم گیري راي به اموري بلکه.  شوند نمی نهاده

 دوینت جمهوریف ریاست مانند پستی براي مختلف کاندیداهاي میان از کاندیدا یک انتخاب مانند. باشند

  ... و مالیات تنبرداش یا دادن قرار صلح، و جنگ اعالن مانند اموري همچنین...  و مرور و عبور قوانین

 اختالف درحالت و وجوددارد مبرم نیاز ايدهندهترجیح به که گفت باید وواقعیت وشرع عقل منطق براساس

  .ستا نزدیک وصحت صواب به بیشتر رايیک  از نفردو  راي زیرا.است عددي اکثریت مرجح بهترین نظر

 »شورا« دهقاع و اصل مورد در کوتاهی دند،ش گریبان به دست آن با خود تاریخ در مسلمانان که مشکلی اولین

 کومتح درون در تعدد اندیشه و احزاب تشکیل براي. بود »خودکامه فرمانروایی« به راشده خالفت تغییر و

 فمختل احزاب وجود گاهی معاصر دنیاي در آن از گذشته. ندارد وجود شرعی و فقهی مانع هیچگونه اسالمی

 آتش شدن ور شعله از پیشگیري براي خود توان حد در احزاب از هریک رازی است ناپذیر اجتناب ضرورت یک

 زاباح فقدان و آیند می حساب به اطمینان شیر نوعی مردم، بر خودکامه حکومت و حزبی و فردي استبداد

 ردودرروي و بگویند نه حکومتها انحرافی سیاستهاي مقابل در بتونند شهامت و غیرت با که مخالف نیرومند

  . ندگردا می فراهم را حکومت و استبداد زمینه جدید و قدیم تاریخی واقعیتهاي اساس بر بایستند، آنها

  :است اساسی موضوع وجوددارد،دو احزاب بودنوقانونی یافتن رسمیت شرطپیش عنوانب که چیزي آن همه

. نیایندبر آنها انکار و دشمنی در واز بگذارند احترام اسالم شریعت مبانی و عقیدتی وارزشهاي اصول به – 1

  .ندارد وجود آنها طرف از خاص فهمی و معرفت براي مانعی اجتهادي، مقرر علمی اصول پرتو در اما

 ابزار و ننمایند عمل – رسمی و اسم هر با – اسالمی امت و اسالم دشمنان اهداف تحقق راستاي در – 2

  . نشوند بدخواهان دست

 عام طورب آسمانی ادیان با رویارویی و دینیبی و باري و بند بی و الحاد به را مردم که احزابی به رابطه این در

 کنند دعوت سنت، و قران و شریعت و عقیده مبانی و مقدسات به استهزا و توهین و خاص، صورت به اسالم و

 و آمیزمسالمت راههاي از حکام انحرافهاي اصالح براي انتقادو اندرز سازماندهی .شودنمی داده فعالیت اجازه
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 معروف بهرام فریضه که هستیم آن دنبالب ما اگر. است ضروري بسیار کاري سیاسی احزاب و نیروها طریق از

 ايفریضه وانعن به آن ماندن باقی نماید، پیدا زمان پیشرفت با همگام را خود تاثیر و جایگاه معنا، منکر از نهیو

 امکانات تهیه و سازماندهی نیازمند بلکه. کندنمی کفایت وجه هیچ به محدود تاثیرات و اندك باتوان فردي

  .ندک عمل موعظهو اندرز مسئولیت به توانا و شایسته انسانی نیروي از گیريبهره با بتواند تا است امروزي

 نمی ناروا و دب اختالفی هرگونه دیگر طرف از و نیست، تفرقه زمینه ایجاد معنی به همیشه تکثرگرایی و تعدد

 مذموم وجه هیچ به است اجتهاد در اختالف طبیعی پیامد که راي و نگرش در اختالف مثال براي. باشد

 اما. ودندب مخالف اسالمی نظام در احزاب تعدد و تشکیل با البنا حسن شهید امام که هستم مطلع من.نیست

 و حزبگرایی که زمانی دارد، زمان آن احوال و اوضاع با مستقیمی ارتباط و است ایشان اجتهادي دیدگاه این

. است مودهن پراکنده و تضعیف استعمارگر دشمنان مقابل در شدت به را مسلمانان ملتهاي گروهی تعصبات

  . ندارد وجود مانعی هیچ نباشد، یکی بزرگوارمان امام اجتهاد و راي با ما اجتهاد و راي اینکه

 طریق هب رواست، و مشروع اسالمی حکومتی سایه در سیاسی نیروهاي وجود و احزاب تعدد اینکه به توجه با

 تبلیغ و عمل عرصه در و. است بالمانع و رواب آن تاسیس از پیش احزاب و جماعتها و گروهها تعدد اولی

 دخداون راه در تالش و جهاد و اسالمی حکومت و جامعه اقامه راستاي در جماعت یک از بیشتر حضور اسالمی

  .رواست و مشروع کاري مشروع، یلوسا همه از گیري بهره با

  زنان سیاسی مشارکت

 و ندی درآوردن واقعیت به براي تالش و خداوند بندگی مورد در و است مسئول انسانی مرد همانند نیز زن

 و دینداري به دیگران فراخوانی و شریعت مرزهاي و حدود به پایبندي و محرمات از دوري و واجبات اداي

 مرا دیگر تعبیر به یا – اجتماعی امور اصال مسئولیت قرآن .است تکلیف داراي منکر زا نهی و معروف به امبر

  . دهد می قرار زنان و مردان قشر دو هر دوش بر را – منکر از نهی و معروف به

 دنش برگزیده و گردیدن کاندیدا مشروعیت و »شوراها« یا »پارلمان« به زنان شدن وارد موضوع به است الزم

 و رامح کاري چنین که باورند این بر نظران صاحب و مردم از برخی. کنیم نگاه شرعی دالیل یچهدر از آنها

 اشیا و امور مورد در زیرا. نمود تحریم تواننمی را چیزي هیچ یقینی و روشن دلیل اساس بر جز اما. نارواست

 که انیکس از. باشد داشته وجود شان بودن حرام بر دلیلی آنکه مگر – آنهاست بودن مباح بر اساس دنیوي

 قبول ابلق و قطعی دلیل پرسید باید است، حرام پارلمانی مجالس در مشارکت و خانمها شدن کاندیدا معتقند

 رخواهینظ که دارند وجود خانواده امور و زنان ویژه تشریعی امور از بسیاري چیست؟ مدعا این اثبات براي شما

 ضورح باید زنان آنها بررسی و بحث هنگام به و است حیاتی و ضروري مسائل آن مورد در خانمها با مشورت و

  .باشند داشته مردان از تر عمیق و تر دقیق بسیار دیدگاهی آنها به راجع بسا چه و باشند داشته
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 بسیاري آن تهیه و بررسی در گردیدهمی ادرص عمر رتضح توسط که قوانینی و تصمیمات از بسیاري موارد

 از انایش خانواده، از نظامیان ماه شش از بیش غیبت عدم قانون مورد در مثال براي. داشتند مشارکت زنان از

 چند ند،ک لتحم را شوهرش غیبت تواند می خانم یک که را مدتی بیشترین که نمود سوال حفصه دخترش

  .ماه شش تا چهار از گفت حفصه است؟ ماه

 ندارد مانعی شورا مجالش به خانمها شدن وارد که یمگوی می اساس این بر که است الزم هم مطلب این تذکر

 زمینه پارلمان در آنها شرکت و ننمایند برخاست و نشست بیگانه مردان با حدود و حد و بند و قید بدون که

 و رفتن راه شیوه و پوشش و آداب از آنها خروج سبب و نشود فرزندان و شوهر و خانواده ارکان به زیان ساز

 اعاتمر خویش منزلت و کرامت از صیانت براي را موارد آن همه باید بلکه نباشد رعیش گفتن سخن نوع

 هب سیاسی امور در زنان مشارکت ممنوعیت مورد در خود فتواي اثبات براي االزهر علماي از بعضی .نمایند

  :اند نموده می استدالل زیر موارد

 اندشده دهآفری آن براي که مسئولیتی با که رندبرخوردا عالیقی و غرایز از آفرینش و خلقت اساس بر زنان«

 داري هخان و مادري عاطفه همچنین... و تربیت و دادن شیر و کودکان از نگهداري از عبارتند که است متناسب

 هب همیشه خود تاریخی حیات طول در زنان که کرد انکار توان نمی را واقعیت.دهد می قرار تاثیر تحت را او

 هاجامعه نتری پیشرفته در حتی و اند داشته قرار خود خاص عاطفی حالتهاي و العملها عکس تاثیر تحت تدش

 ضعف اما .است بوده غالب آنان دوراندیشی و اندیشیدن بر زنانه عاطفه و خاص هايخواسته نیز زنانه محیط و

 نهایت مالك و مهم اما گردد،می جنس هردو گریبانگیر گاهی که است واقعیتی بلکه نیست زنان خاص بشري

  !شود؟مین هتفگ سخن سلمه ام با خدا رسول مشورت پربار هجنتی از چرا موارد گونه این در. است امور عاقبت و

 مسئولیت بار رزی از بتوانند خانمها از هریک نیست قرار و دارد واقعیت قضیه این که گفت باید آنان به پاسخ در

 و سائلم وارد را خود هستند، داري بچه و مادري مسئولیتهاي درگیر که زنانی نباید و بربیایند، نمایندگی

 داشته را دگینماین و سیاسی مسائل به شدن وارد قصد چنانچه زنان آنگونه بنمایند نمایندگی مسئولیتهاي

 یتهايسئولم به پرداختن که نمایند توجیه را آنها و بشوند آنان کار از مانع باید دیگر زنان هم و مردان هم باشند

 اتفاق اسالمی امت علماي زنان پیشوایی و عمومی رهبري ممنوعیت مورد در .دارد اولویت کار آن بر مادري

 صادق زنان مورد در زمانی موضوع این. است آمده آن مورد در حدیثی که است چیزي همان این و دارند نظر

 دنش ساقط از پس عظمی امامت و فتخال مقان و بگیرند خود اختیار در را خالفت و رهبریت مقام که است

 ریاست مانند آنها مشابه موارد و خالفت و امامت استثناي به .ندارد وجود آتاترك دست به عثمانی خالفت

 عبارت به. اند اندیشه و اجتهاد عرصه و دارد وجود نظر اختالف موردشان در که هستند مواردي جمهوري

  .ندارد مانعی شایسته هايخانم طرف از عمومی نظارت و بازرسی و قضاوت وزارت، پست احراز دیگر
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  غیراسالمی حکومتهاي در مشارکت

 که مایدن مشارکت حکومتی در تنها مسلمان که است آن بر اساس موضوع این با رابطه در که نیست تردیدي

 و دبگذار اجرا به را خداوند شریعت قضاوت، یا استانداري یا وزارت از اعم خود مسئولیت چهارچوب در بتواند

  .ندهد انجام پیامبرش و خداوند اوامر خالف بر را عملی ایمانش مقتضاي و الزمه و اساس بر

 سیاسی، گوناگون امور در اسالمیواحکام شریعت اجرايب خودرا کهمعنیبدین باشد غیراسالمی نظام هرگاه

 مردود اسالم ازنظر شمارد،نمی ملتزم و متعهد المللیبین و اداري اقتصادي، فرهنگی، وتربیتی، قانونگذاري

 به آنکه بخاطر را اسرائیلبنی قرآن . هستند خداوند احکام از پیروي و التزامب مکلف اسالم اهل زیرا. است

  .دهدمی قرار سرزنش مورد شدت به بودند، نهاده کنار را برخی و کردند می عمل شانکتاب احکام از برخی

 که انیکس همه باشند ارتش فرمانده یا جمهور رییس یا پادشاه خداوند شریعت از انحراف اول مسئول چنانچه

 در را فرعون اطرافیان و لشکریان قرآن که جایی تا. باشند می جرم شریک او با نمایند می همکاري آنها با

 خدمت و همکاري هرگونه اسالم شریعت دیدگاه از .داند می سهیم او با عقبی و دنیا عذاب استحقاق و گناه

 تحریم درمورد که مطالبی . آید می حساب به جرم و حرام ستمکار و خودکامه حکومتهاي و دیکتاتورها به

 ساسا بر و استثنایی موارد در جز معنی بدین. است قاعده و اصل شد بیان سمتکار حکومتهاي با همکاري

  :از عبارتند شرعی اتاعتبار جمله از. شود نمی عدول اصل ان از مشخص شرعی اعتبارات و موازین

  ستم و شر میزان کردن کم – 1

 تارشدگانگرف یاري راستاي در بکاهد، حکام خودکامگی و ستم میزان از بتواند که ممکن وسیله هر به هرکس

  .ننماید دریغ ان از که است المز امکان حد در مستضعفان، تقویت و ستمدیدگان و

  کمتر زیان برگزیدن – 2

 در. گیردانجام دارد کمتري زیان که یکی آن داشت، وجود اجباري زیانبار دوکار از یکی انتخاب درمورد هرگاه

  .اندادهد را کمتر تباهی مقابل در سکوت اجازه بیشتر تباهی از جلوگیري براي فقها که است رابطه همین

  پذیري واقعیت و آرمانگرایی – 3

 حقوق تامین و مردم، مصالح از محافظت و ضرورت خاطرب که دهندمی اجازه اسالمی جامعه و فرد به فقها

 در .دشون سرازیر موجود واقعیتهاي سرزمین به بلند آرمانهاي آسمان از دنیایشان و دین از پاسداري و آنان

 در تتوانس نمی اسالمی گروهی و جماعت چنانچه اسالمی ممالک بیشتر بر حاکم کنونی شرایط و اوضاع

 هک ندارد مانعی هیچ نماید، ایجاب مسلمانان و مردم مصلحت چنانچه گیرد، قرار حکومت و قدرت هرم راس

  .نماید مشارکت اجتماي و سیاسی مسئولیتهاي و ساختار در و بپذیرد را واقعیتها
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  تدریجی تالش سنت – 4

. مایدن نمی پیدا دسترسی خود اهداف به باره یک به انسان گاهی زیاد هاي ریزي برنامه و ها تالش علیرغم

 آن از چیزهایی توان و مکانات حدا در و برسد اهداف آن از بخشی به تالش مقداري از پس است ممکن اما

  .بزند پا پشت مقدار آن به نباید صورت این در آورد، دست به

 به را آن نباید هیچگاه و است ارزشمند و بزرگ هدفی تردید بدون جانبههمه اسالمی حکومت به رسیدن

 وختس کاري گاهی آن به یکباره دسترسی اما. بگردانیم غافل آن رااز خود دل و ریمبسپا فراموشی دست

 رد و نمایند عملی را آن اهداف از برخی کنند پیدا مجال اگرکسانی دارد وجود مانعی چه. فرساست طاقت

  .بپذیرند را غیردینی حکومتی مسئولیتهاي از برخی عینی و عملی اي نمونه و شایسته الگویی ارائه راستاي

  :گیرد قرار مراعات و توجه مورد زیر شرایط که دارد مشروعیت سکوالر حکومتهاي در مشارکت زمانی

 از باید مچنینه. باشد اساس بی ادعایی و خالی تو تبلیغاتی صرفا اینکه نه باشد واقعی و عملی مشارکت: اول

 در طلبا گردانیدن برطرف و حق احقاق و ستم با رویارویی و عدالت اقامه براي کافی صالحیتهاي و اختیار

  .باشد برخوردار تخصص و مسئولیت چهارچوب

. اشدب نداشته شهرت انسان حقوق به تجاوز  ستمکاري و خدکامگی و سرکوبگري به نظر مورد حکومت: دوم

 وجود و توان حد در و بپردازد رویارویی به حکومتی چنان با که رود می انتظار ملتزم مسلمان انسان از زیرا

 تاس استوار دموکراسی اساس بر که حکومتهایی در تنها مشارکت .کند تالش آن سرنگونی جهت در امکانات

  .است مطلوب میگذارند احترام مردم سرنوشت و حقوق به و

 هربا که باشد داشته را آن مجالو حق بایستی پذیردمی را حکومتی چنان در مشارکت که گروهییا فرد: سوم

  .نمایند جلوگیري آناز خود مسئولیت محدوده در کمدست یا. کنند مخالفت است ناسازگار آشکارا سالما با آنچه

 و یبررس به بار یک گاهی هرچند کنند می مشارکت غیراسالمی سیاسی نظام یک در که کسانی: چهارم

 شارکتم تجربه آن از یاآ که بپردازند اند شده متحمل که زیانهایی و مثبت دستاوردهاي میزان مورد در تحقیق

 جامعه دشهرون و هموطن امروزي تعبیر به یا »داراالسالم« در غیرمسلمانان که زمانی.خیر یا اند نموده استفاده

 مانع هیچ نمایند، می مشارکت معین درصدي با و خود همکیشان طرف از نمایندگی براي هستند، اسالمی

 هحوز در مردم از از عده نمایندگی که نمایندگی این. ندارد وجود اسالمی مجالس به آنان ورود براي شرعی

 سولر حدیث که نیست امارتی آن و. آید نمی حساب به امارت و ریاست وجه هیچ به است، معینی انتخابیه

  .والی نه و قاضی نه و وزیر نه و است امیر نه نمایندهمجلس زیرا. شمارد می مذموم را آن »ص« خدا

 و بود خواهند برخوردار برخوردارند، ان از مسلمانان که حقوقی همه از نیز غیرمسلمانان که باورند این بر فقها

  . شود می نیز آنها شامل گردد می مسلمانان متوجه که مسئولیتهایی همه






