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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمه
الحمدهلل و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و صحبه و من
اتبع هداه
و بعد.
در اين اواخر مسالۀ مبارزه عليه سلطۀ سياسی و حاکم کشور يکی از
موضوعات مهم و بحث انگيز در بين دانشمندان قانون و سياست و
علمای دين و فقهاء در جهان اسالم است  .دانشمندان اسالمی با
استفاده از نصوص اسالمی در مورد اطاعت از ولی االمر مسلمين
که به اصطالح معاصر زعيم سياسی ياد می شود بحث های جالب را
آغار کرده اند که قابل تأمل و دقت است .
بهارعرب و برگشت ديکتاتوری نظامی شديدترازما قبل،اتحاد و
همبستگی بين زعمای ديکتاتور عرب و اسرائيل و امريکا و فتوا
هايی علمای سلطه عليه حرکت های آزادی خواه يکبار ديگر بحث
خروج عليه امام ،يا مبارزه عليه سلطه سياسی را بيشتر ساخت و
علماء با استفاده از نظريات فقهای قرنهای اول اسالمی و اجتهادات
معاصر به نظريات جديد بيرون شدند.
مشکل ابحاث و تحقيقات در اين است که زعامت های سياسی در
جهان اسالم با استفاده از نفوذ علماء و شريک ساختن عده در نظام
به هدف بقای سلطه ،مردم را مجبور به اطاعت نظام سياسی می
نمايند و خروج از اطاعت حاکم را خروج از اسالم و آزادی خواهان و
حق ملت را در تعيين زعامت سياسی خوارج عصر می نامند .کشتن
و زندانی کردن آزادی خواهان را از حق حاکم و زعامت سياسی به
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حجت مبارزه با افراط گرائی و خوارج می دانند ،در حاليکه انجمن
های اسالمی و اتحاديه های اسالمی خروج از اطاعت زعيم سياسی
فاسد و ديکتاتور را واجب می سازند.
در عصرهای اول اسالمی ،زمامداران با استفاده از نصوص
اسالمی مردم را مجبور به اطاعت خود کردند و برای استحکام
قدرت با عدۀ از علماء يکجا شده ،فقه اطاعت و فقه المتغلب را
تأسيس و تدوين کردند .علماء به دليل اينکه خروج از اطاعت امام
سبب فتنه بزرگ می شود مانع خروج از اطاعت زمامدار شدند و فقه
اطاعت و فقه المتغلب در ساحۀ فقه سياسی اسالم يک امر قبول
شده واقع شد و فقه المتغلب و فقه اطاعت ضمن فقه سياسی قبول
شد .در اوائل قرن بيستم نظريه جديد تدوين يافت که من آنرا بنام فقه
متقلب (تقلب در انتخابات) ،يعنی رسيدن به زعامت سياسی از
طريق انتخابات تقلبی نامگذاری می کنم.
در مقابل عدۀ از علماء مبارزه عليه زمامدار فاسد و ديکتاتور را
باالی تمام افراد ملت واجب می دانند و گفتن کلمۀ حق را در مقابل
امام ظالم باالترين مقام جهاد معرفی می کنند و می گويند ،اگر به
گفتن کالم حق در مقابل زمامدار ظالم شخص به شهادت ميرسدبا
سيد الشهداء حضرت حمزه رضی اهلل عنه در روز قيامت حشر می
شود.
از مطالعه و بررسی نظريات فقهاء و دانشمندان عصور اول اسالمی
تا عصر حاضر باين نتيجه ميرسيم که با تفاوتها در برداشتها از
نصوص اسالمی همه در يک نقطه با هم اتفاق دارند و آن اينکه فساد
سياسی بزرگترين خطر برای جامعه ميباشد و فساد داخلی مداخله
ای خارجی را آماده می کند.
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علمای افغانستان در مورد اطاعت از نظام کابل نيز متفق النظر
نيستند ،عدۀ مردم را به اطاعت رئيس دولت امر می کنند و خارج
شده گان از اطاعت امام را بنام خوارج ياد ميکنند و در مقابل عدۀ
نيز هستند که خروج از اطاعت امام و يا زمامدار را در افغانستان
واجب می سازند ،و گروهی ديگر از علماء به دليل اينکه حکومت
افغانستان بعد از اشغال نظامی وبه حمايت کشور هايی غير
اسالمی باالی ملت افغانستان حاکم شده اندو در نتيجه انتخابات
تقلبی روی کار آمده واجب االحترام نمی دانند ،اما برای اينکه قتال
صورت نگيرد و خون های زياد جاری نشود ،از مقاومت مسلحانه
حمايت نمی کنند و از مردم ميخواهند از اوامر حکومت اطاعت
نکنند و مشکل شانرا از طريق جرگه های ملی حل و فصل کنند.
در اين تحقيق نظريات هر دو مدرسه ( اطاعت مطلق و اطاعت با
شروط ) بحث و نظريات فقهاء که باساس حکم صريح قرآن کريم و
سنت صحيح نباشد بررسی و با داليل از منابع اوليه فقه اسالمی
اصالح می شود .بعض نظريات فقهی در گذشته نظر به شرايط وقت
ممکن بود قابل قبول و عملی باشد اما در حالت موجوده ای کشور
هايی اسالمی و بخصوص افغانستان قابل تطبيق نيست  .فقهاء در
گذشته نظر به شرايط عصر شان فتوا دادند و شرايط امروز غير از
شرايط قرنهای اول اسالمی است و همچنان شرايط سياسی دنيا
تغيير کرده و اکثر کشور هايی اسالمی از چند قرن به اين طرف زير
اشغال نظامی غرب قرار دارند.
قابل تذکر است که اين تحقيق به طرفداری يکطرف قضيه و ضد
طرف ديگر نيست و هر دو طرف داخل نزاع غرق در فساد بوده و با
استفاده سوء و نادرست از نصوص اسالمی کوشش دارند خود را در
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حق و طرف مقابل را در غير حق معرفی کنند و در بين دو طرف اصل
موضوع اطاعت خدشه دار شده است.
وضعيت اکثر کشور های اسالمی از چند قرن باين طرف مقارنه با
قرن اول اسالمی کامال متفاوت است .نظامهای فاسد و استبدادی با
حمايت خارجی باالی امت اسالمی حکومت دارند وجنبش های
آزادی خواه را نابود می کنند .ائتالف های جديد بين کشور های
بزرگ استعماری و زمامداران فاسد و ديکتاتور نظامی ،جبهۀ
مشترک و قوی را عليه آزادی خواهان تشکيل داده اند و عدۀ از
علمای استفاده جو با دادن فتوا های دينی ائتالفات جديد
رامساعدت و تقويت و حمايت ميکنند و عدۀ از علماء در حکومت
شريک و استقالل شانرا از دست داده اند ،که بنام علمای سلطه ياد
می شوند.
وضعيت بهمين منوال است و از دانشمندان و علماء می خواهد تا راه
صواب را از راه خطأ تميز و مردم را ارشاد نمايند .اميد است اين
تحقيق کوچک دروازۀ مناقشات علمی را باز کند و با کمک
يکديگر به واقعيت ها نزديک تر و با همکاری مشترک بتوانيم راه
صلح را آماده کنيم.
عنوان تحقيق از عنوان فتوا های علمای جهان عرب و شورای عالی
علمای افغانستان اقتباس شده  .درفرهنگ دينی و مصادر فقه
اسالمی اصطالح «إمام » در بدل زعيم سياسی استفاده شده است،
إمام به اصطالح عصر حاضر به معنی ،رئيس دولت و فرد مسئول
اول کشور ميباشد.
در تعريف سياسی إمام در کتب فقه اسالمی آمده  { :إمامت و خالفت
 :اإلمامة أو الخالفة بأنها :نيابة عامة عن صاحب الشرع – و هو رسول
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اهلل صلی اهلل عليه و سلم – فی « حراسة الدين ،و « سياسة» الدنيا به،
فالخالفة حراسة و سياسة .
خالفت وإمامت  :نيابت عمومی از صاحب شرع ،رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم ،در نگهبانی دين و سياست دنيا ميباشد ،خالفت
1

حراست دين و سياست و دنيا.

عصر حاضر از دانشمندان می خواهد بدون خوف و ترس ،بدون در
نظر داشت قوميت و نژاد و مذهب موضوع جنگ و مخالفت و
مقاومت عليه سلطه سياسی و مقاومت عليه اشغال نظامی را با
استفاده از منابع اصيل اسالمی تحقيق و بررسی کنند تا راه حل
مشکالت جهان اسالم و افغانستان جستجو شود و ملت موقف خود
رابداند.
جنگ افغانستان پيچيده شده ،يکطرف بنام جمهوری اسالمی
افغانستان زير حمايت مستقيم نظامی و اقتصادی غرب وطرف
ديگر بنام امارت اسالمی افغانستان زير حمايت کشورهای همسايه
و همکاری گروه های اسالمی افغانی و غير افغانی ،هر دو طرف با
يکديگر داخل جنگ مسلحانه و تخريب کننده هستند .مشکل اين
است که هر دو طرف از نصوص اسالمی برای اهداف سياسی و
نظامی خود استفاده می کنند و در بين اين دو گروه ،ملت
افغانستان قربانی می شود.
اين تحقيق شامل موضوعات مهم در همين موارد است  .نخست در
مورد نظريات علماء در قيام عليه حاکم و عدم قيام بررسی و بحث
شده و نظريات متفاوت تحليل و از بين نظريات ،نظريه که رجحت
دارد انتخاب می شود .همچنان فساد به انواع آن ،افراط گرائی و
 . 1الدکتور ضياء الدين الريس  ،النظريات السياسية اإلسالمية  ،ص 125
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اشغال نظامی از نظر فقه اسالمی و نتائج آن بررسی مختصر می شود
و فتوا و نظريات جمعيت علمای اسالمی افغانستان تحليل و
بررسی می شود .اميدوارم دانشمندان گرامی در اصالح تحقيق
کوشيده و اضافت نمايند.
نوت  :تحوالت سياسی و نظامی افغانستان بسرعت انجاميد ،چون
تحقيق قبل از سقوط نظام کابل و شکست امريکا و غرب و فرار
رئيس دولت و ارکان عالی دولت با سرمايه های ملی تمام يافته بود،
وعده ميدهم که تحقيق جديد را از وضعيت موجوده افغانستان روی
دست گيرم.
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إمامت از اصول دین تا سیاست شرعی
امام کيست؟ امام شخصی است که اعتراف به سلطان اهلل و به تطبيق
شريعت اهلل داشته باشد .عدم تطبيق عملی شريعت اهلل منکر (عمل
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زشت) است و تمام منکرات از آن نشأت می کند.

قضيه امامت در مراحل تاريخ از ساحۀ سياست شرعی ،مصالح
مرسله 3به تعبير فقهی اصولی به ساحۀ عقيده کشانيده شد  .انتقال
فکر امامت از ساحۀ سياست شرعی به ساحۀ عقايد سبب عدم
استقرار سياسی در جامعه اسالمی گرديد .مسأله حکم ( حکومت)
را از ساحه سياست شرعی به ساحۀ عقيده در روش فکر و مفهوم
حاکميت نزد سيد قطب و از نظر تفسير ابو اعلی مودودی در«
المصطلحات األربعة» و از نظر ابو الحسن الندوی در« التفسير
السياسی اإلسالم» ،بخوبی مشاهده می نمائيم .احياء فکر امامت و
سياست نظريه اصالح را نزد متفکرين و دانشمندان نيز احياء کرد .
ابن خلدون حديث رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم « األئمة من
قريش» را تفسير اجتماعی می کند وآنرا از ساحۀ شرعی الزامی به
ساحۀ سياست شرعی می کشاند ،به دليل اينکه نبی اهلل صلی اهلل
عليه وسلم مبدأ مشروعيت قبيلوی قريشی را برای امامت مسلمين
تثبيت نکردند.

 . 2سيد قطب  ،فی ظالل القرآن  /نو islamport.com
 . 3مصالح جمع مصلحت و در ادبيات زبان به معنای جلب منفعت يا دفع ضرر است
 ،و در اصطالح  ،به معنای محافظت از مقاصد شارع می آيد .از مهمترين مقاصد
شارع و شريعت ،حفظ دين  ،نفس  ،عقل  ،نسل و مال انسان ها است  .هر چيزی که
سبب حفظ اين مقاصد شود مصلحت و هر چه سبب از بين رفتن آنها گردد  ،مفسده
است .

قيام بر عليه امام يا زمامدار][8

مسأله مهم در تفسير ابن خلدون ،موضوع قبيلوی نيست ،آنچه مهم
برای ما از تفسير ابن خلدون از حديث مبارک است اين استکه قضيه
امامت ،قضيه سياسی و اجتهادی ميباشد ،به عبارت ديگر امامت
موضوع سياست شرعی است نه موضوع اعتقادی .
علماء بين اعمال رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در ساحۀ نبوت و
رسالت و اعمال شان در قضاء و فتوا و روش شانرا در امامت
متفاوت ميدانند .در روشنی واقعيت های معاصر شروط امامت که
در کتب قرنهای اول ذکر شده امروز قابل تطبيق عملی نيست،
کشور های متعدد اسالمی تشکيل و سرحدات معين شده و هر
کشور مستقل و نظام سياسی خاص را پيروی می کند .رسول اکرم
صلی اهلل عليه و سلم در حيات خود زعيم سياسی را معرفی نکردند و
امر انتخاب زعيم سياسی را به امت گذاشتند .خلفای راشدين هر
کدام روش مستقل را در تعيين و انتخاب زعيم تعقيب کردندو
بيعت را اساس مشروعيت زعيم سياسی دانستند .به همين اساس
حضرت علی کرم اهلل وجهه امر خالفت را نپذيرفت و برای قبولی
منصب خالفت بيعت علنی را شرط گذاشت و با بيعت سری مخالفت
نمود.
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بعد از شهادت امام علی رضی اهلل عنه و آغاز شورش و قيام ها ،امر
امامت از ساحۀ سياست شرعی به ساحۀ عقايد انتقال يافت  .بحث
امامت و زعامت از سياست شرعی به دائره عقايد تحول بزرگ در
ساحه فکر اسالمی می باشد .خوارج شعار « ال حکم إال هلل» حکم
نيست مگر از خداوند ،را بلند کردند و حضرت علی را تکفير

 . 4فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی عصر رسالت و خالفت راشده  ،قسمت
اول.
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نمودند و حاکميت بشر را نفی نمودند  .آراء و نظريات جديد فقهی در
قضيه سياست و امامت ،آغاز نشأت علم کالم بود.
فقهای شيعه و پيروان مذاهب تشيع امامت را از دائره « المصلحة
المرسلة » به دائره « اصول الدين» کشانيدند و موضوع امامت را بعد
اعتقادی دادند .شيعه معتقد است که رسول اکرم صلی اهلل عليه و
سلم به صراحت خليفه خود را تعيين کرده بود و هر امام واجب است
به نص ثابت از امام سابق تعيين شده باشد.
عقيده در مذهب شيعه به پنج اساس استوار است :توحيد ،نبوت،
معاد ،عدل و امامت  .در صفات امام در مذهب شيعه آمده :
 .1از طايفه قريش باشد ،زيرا پيامبر صلی اهلل عليه و سلم
فرموده است « :األئمة من قريش» (امامان از قريش ).
 .2امام بايد معصوم باشد.
 .3از سوی خداوند و يا پيامبر صلی اهلل عليه وسلم و يا کسی
که از سوی آنان امامتش شناخته شده باشد به امامت
منصوب شده باشد.
5

 .4امام بايد از أهل زمان خود افضل باشد.

فقهاء و دانشمندان تسنن ،سعی نمودند تا مسأله امامت را از اصل
به فروع بکشانند و مسأله امامت را در باب عقايد بحث نکنند ،اما
با تمام کوشش ها تا هنوز مسأله امامت در بعض مذاهب اسالمی در
باب عقايد بحث می شود و امامت در کتب اصول به جانب قضايای
مانند اسماء و صفات و قدر و نبوت و حشر مورد مطالعه قرار می
گيرد.

 . 5فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری ( توافق و تفاوت)
طبع چهارم امريکا ،صفحات .231-229
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بحث امام در باب عقايد و تفکر در اين مورد مشکالت و مفاسد
بزرگ را همراه داشت ،و واقعات دلخراش و خراب کننده را در تاريخ
اسالم سبب شد ،مانند شهادت حضرت علی کرم اهلل وجهه و اصل
شورا به فقه المتغلب و فقه اطاعت تبديل گرديد  .بزرگترين تفاوت و
ايجاد فاصله در وحدت فکری و سياسی مسلمانان در عصر حاضر،
اختالف هر دو گروه يا هر دو فرقه در تعامل با قضيه امامت است  .و
سؤال « ايا امامت اصل از اصول دين است يا قضيه فرعی و جانبی در
دين؟ » تا هنوز حل و فصل نشده است و متأسفانه اکثر مشکالت و
حوادث که در سالهای اخير جهان اسالم به آن رو برو شد در تفسيرات
متفاوت از امامت و سياست است و مشکالت که در چهل سال اخير
افغانستان بدان مواجه است از همين اختالف نظر سرچشمه گرفته
است .اکثر مشکالت شاهد اين قول است که عقل و فکر اسالمی
محکوم به روش و طريقه ای تفکر در مسائل سياست و مفردات آن و
6

علم عقايد ميباشد.

دکتور محمد عماره ،يکی از علمای معروف اواخر قرن بيست و
اوائل قرن بيست و يکم در مورد امامت و تفاوت بين تسنن و تشيع
در مورد آن می گويد :مذاهب فقهی معتبر در اسالم ،حنفی،
شافعی ،مالکی ،حنبلی ،ظاهری ،و جعفری ميباشد و در جامع
االزهر تمام مذاهب معتبر تدريس ميشوند .اختالف بين تسنن و
تشيع در إمامت است ،تسنن امامت را در فروع و تشيع در قلب
عقائد می دانند .موضوع إمامت صلب و اصل اختالف بين تسنن و
تشيع ميباشد .تشيع شورا را در انتخاب امام نفی می کنند و
انتخاب حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه را نيز غير قانونی می
 .6فضل غنی مجددی  ،روش فکر معاصر اسالمی  ،جلد ، 1فصل مشکالت فکری
مسلمانان.
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دانند  .اما در فقه تسنن ،زعامت و امامت از فروع دين و قابل اجتهاد
ميباشد.

قيام بر عليه امام يا زمامدار][12

اطاعت از إمام و مبارزه علیه فساد و استبداد سیاسی از نظر
فقهای اسالم
فقهاء و دانشمندان در گذشته در موضوع اطاعت از زعامت سياسی
و شکل مبارزه با استبداد و فساد سياسی نظر و رأی واحد نداشتند
و به اصطالح فقهی در مذهب واحد نبودند .عده مبارزه مسالمت
آميز و دعوت به تغيير را روش اسالمی در مبارزه با حاکم می دانند و
از استعمال اسلحه منع می کنند  .يک گروه از علماء و فقهاء با حکام
نزديک و در خدمت زعمای سياسی قرار گرفتند به عبارت ديگر در
حکم شريک شدند ،عدۀ از علماء و فقهاء از حکام دوری اختيار
نمودند .در اين قسمت موقف علماء و فقهاء و أهل حديث را در
مسأله اطاعت و مخالفت با حکام به بحث گرفته تا موضوع قدر
بيشتر واضح و روشن گردد.
عوامل دوری محدثین (أهل حدیث) از حکام
مبدأ ( نقد) اصول علم حديث است و در کتب حديث اصطالح نقد به
معنی تميز يا فرق صحت از غير صحت در حديث است و اين عمل و
کار نا ممکن بود مگر با روش نقد که شامل رجال اسانيد و متون می
شد .نقد در اين موارد معنی غيبت و عيب جوی و نميمه نيست ،نقد
جرأت گفتن حق را معنی می دهد.
يکی از عوامل و اسباب دوری محدث از سالطين اين بود که محدث
خيال و تصور داشت که نزديکی با سلطان طعن به عدالت است
وطعن در عدالت شرط اول از شروط ثقۀ راوی ميباشد .به عقيده
محدثين نزديکی با سلطان و استفاده از ثروت او ممکن است

قيام بر عليه امام يا زمامدار][13

تأثيرات منفی باالی عدالت داشته باشد .برای اين منظور در کتب (
الجرح و التعديل) گرفتن مال از سلطان مذمت شده است.
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روايت است که امام احمد بن حنبل (  241هجری) به امامت کاکای
خود اسحاق بن حنبل نماز اداء نمی کرد و با او و اوالده اش حرف نمی
زد به دليل اينکه هديه سلطان که عبارت از ثروت بود می گرفتند.
سبب ديگر که محدث را از سلطان دور می کرد ميراث نبوت بود،
محدث فکر ميکرد که سالطين از روش نبی اهلل صلی اهلل عليه و سلم
و خلفاء الراشدين مسافه گرفته اند.
مخالفت أهل حدیث با سالطین در دوره اول
مخالفت أهل حديث و انتقاد شان از سلطان در تراجم طبقۀ صحابه به
اصطالح سخن حق در مقابل حاکم ظالم است .
ابو ذر الغفاری رضی اهلل عنه ( 32هجری) که احاديث روايت شده از
او در مسند امام احمد به  300حديث ميرسد ،يکی از مهمترين و
معروفترين ناقدين و معارضين (معترضين) سياسی در بين صحابه
قبل از فتنه بزرگ بود .او هميشه موقف حضرت عثمان بن عفان و
معاويه بن ابی سفيان رضی اهلل عنهما (  60هجری) را در مسأله
ذخيره کردن طال و نقره نقد ميکرد.
امام بخاری (256هجری) در صحيح خود به استناد زيد بن وهب ( 96
هجری) می گويد :در الربذه ( شرقی مدينه منوره به مسافه 200
کيلومتر) با ابا ذر رضی اهلل عنه مالقات کردم وگفتم :چه شد که به
اين منزلت رسيديد؟ جواب داد :در شام با معاويه در قول خداوند (
الذين يکنزون الذهب و الفضة و ال ينفقونها فی سبيل اهلل ) (
 . 7فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی در سنت و حديث نبوی صلی اهلل عليه و
سلم  ،جلد اول  ،طبع امريکا.
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التوبة . )34:و کسانی که طال و نقره را گنجينه و ذخيره می کنند و در
راه خدا انفاق نمی کنند ......مخالف شديم  .معاويه گفت که آيه به حق
أهل کتاب نازل شده ،گفتم نه خير در حق ما و ايشان نازل شده است .
برای عثمان رضی اهلل عنه از من شکايت کرد ،او مرا به مدينه
خواست و باين جا فرستاد ،و اگر بر من حبشی را مقرر ميکرد
اطاعت او را ميکردم .
ابو الدرداء (  32هجری) با معاويه در مورد ( بيع من البيوع) اختالف
کرد .ابو هريره رضی اهلل عنه ( 59هجری) اعتراضات زياد نسبت به
حکام بنی أميه داشت .الحافظ بن حجر العسقالنی(  852هجری ) می
گويد ،ابو هريره به آواز بلند از ترس جان خود مخالفت نمی کرد و اما
می گفت :أعوذ باهلل من رأس الستين و إمارة الصبيان ،بخدا پناه می
برم از اول سال  60و امارت اطفال ،مقصد او سال جلوس يزيد بود.
خروج صحابه از اطاعت امام
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مخالفت سياسی بروش علمی و اکادمی امر قبول شده در فرهنگ
سياسی عصر اول اسالم بود .صحابه کرام نسبت به همه مردم فهم
بيشتر از تفسيرات نصوص اسالمی داشتند و فرق بين حق و باطل را
ميدانستند .در تاريخ سياسی اسالم اولين مخالفت سياسی را در
انتخاب زعامت سياسی بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل عليه و
سلم در مجلس ( سقيفه بنی سعد) که در آن حضرت ابوبکر صديق
رضی اهلل عنه بحيث خليفه بيعت شد مالحظه می نمائيم ،حضرت
علی کرم اهلل وجهه به نمايندگی از خانواده بنی هاشم به روش سقيفه
بنی سعد ،مخالفت کرد و برای چند ماه به حضرت ابوبکر صديق

 . 8خروج از اطاعت امام يا حاکم در اصطالح شريعت يعنی انقالب مسلحانه و عدم
تأييد و اعتراف به حاکم و حکومت او.
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رضی اهلل عنه بيعت نکرد .موقف سياسی حضرت علی کرم اهلل وجهه
9

را هيچيک از صحابه رد نکرد و به رأی شخصی او احترام گذاشتند.

امام علی کرم اهلل وجهه مخالف انتخاب حضرت ابوبکر به زعامت
مسلمين نبود بلکه به عدم دادن وقت وفرصت بيشتر برای آل هاشم در
پروسۀ انتخابات بود ،به عبارت ديگر امام علی کرم اهلل وجهه
ميخواست از حق تمام افراد در انتخابات حمايت کند.
أم المؤمنين بی بی عائشه رضی اهلل عنها در مقابل قاتلين خليفه سوم
حضرت عثمان رضی اهلل عنه سکوت نکرد و نخواست سنت يا روش
سکوت را در مقابل ظلم و فساد به هر مقام و منزلت که باشد به
ميراث بگذارد .
به همين ترتيب بزرگان صحابه مانند زبير بن عوام و ديگران در
مقابله با فساد و ظلم با أم المؤمنين يکجا شدند.

خروج امام الحسین بن علی در مقابل یزید بن معاویه ( 61
هجری)
امام الحسين بن علی رضی اهلل عنهما به انتخاب يزيد توسط معاويه
رضايت نشان نداد و انتخاب او را خالف نظام سياسی اسالم
دانست ،حرکت امام الحسين آغاز مخالفت های علنی برای مبارزه
در راه عدل و اقامت آن بود.
واقعۀ کربالء ( 61هجری) که در آن حضرت امام الحسين بن علی
رضی اهلل عنهما به شهادت رسيد مقدمه برای آغاز مخالفت های
مسلحانه عليه زمامداران اموی که خالف قانون انتخابات به زعامت

9

 .فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی عصر رسالت و خالفت راشده 40-1

هجری.
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رسيده بودند ،بود .با اينکه کربالء به شکست مبارزين وموفقيت
نظامی يزيد تمام شد اما در حقيقت آغاز مقاومت و مبارزات
مسلحانه در تاريخ صدر اول اسالم بود.
حرکت صحابی جليل القدر سليمان بن صرد الخزاعی  :الخزاعی
رضی اهلل عنه در سال  64هجری قوای  4هزار نفری را عليه بنی أميه
رهبری کرد و او در قيام مسلحانه مانع نمی ديد.
عبداهلل بن زبير بن العوام ( 73هجری) با عبدالملک بن مروان ( ت 86
هجری) و والی آن الحجاج بن يوسف الثققی ( ت  95هجری) در افتاد
و مقاومت کرد.حرکت های مقاومت به هدف تغيير نظام حکم با
استفاده از قوت در عهد صحابه بنام انقالب أهل مدينه ياد ميشد.
باشندگان مدينه منوره بيعت يزيد را نپذيرفتند و برای عبداهلل بن
مطيع در منبر نبی اهلل صلی اهلل عليه وسلم بيعت کردند و عليه قوای
يزيد که از شام فرستاده شده بود مقاومت کردند .ابن کثير از شهاب
الزهری (  124هجری) ،نقل ميکند که در روز (الحرة) هفت صد تن از
مهاجرين و انصار کشته شدند .در نتيجه حادثه الحرة رابطه بين
محدث و امام مدينه سعيد بن المسيب ( ت  94هجری) و بنی أميه
برهم خورد و امام سعيد با شجاعت حکام بنی أميه را مورد انتقاد
قرار داد و قيمت گزاف که نزديک به حيات اش بود پرداخت .
در جنگ الحرة محدثين بزرگ مانند معقل بن سنان األشجعی و
عبداهلل بن زيد بن عاصم األنصاری کشته شدند .قيام مردم مدينه در
سال  63هجری در منطقۀ الحرة بعد از خونريزی به ناکامی انجاميد .
مؤرخ السيوطی در « تاريخ الخلفاء » در مورد انقالب الحرة (63
هجری 684 /ميالدی) می نويسد که قيام عمومی مردم شامل
صحابه از مهاجرين و انصارمقيم در مدينه منوره عليه حکم يزيد بن
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معاويه بود  .صحابه و مردم مدينه منوره به دليل اينکه يزيد در
اعمال گناه اسراف ميکند عليه او قيام نمودندو از نظر انقالبيون هر
شخصيکه مقدسات و محرمات را احترام نکند اطاعت او واجب
نمی شود و خلع او واجب دينی است.
در سال  64هجری حرکت مسلحانه ( جيش التوابين) در عراق آغاز
شد  .قيادت جيش التوابين را صحابی جليل القدر سليمان بن صرد
الخزاعی (ت  65هجری) بعهده داشت .سليمان برای گرفتن خون
الحسين بن علی قيام کرد .بعد از حرکت التوابين ،صحابی بزرگ
عبداهلل بن الزبير عليه حکومت اموی در سال  73هجری قيام نمود که
به شهادت او انجاميد .قوای اموی بقيادت الحجاج بن يوسف
السقفی (ت  95هجری) کعبه مشرفه را محاصره و خانه خدا را به
منجنيق بست .در سال  81هجری انقالب بزرگ بنام انقالب فقهاء
شروع شد که تا سال  83هجری ادامه يافت و در همين سال به شکست
مواجه گرديد  .تمام قيام ها به هدف اصالح امور سياسی و حفظ
ارزشهای اسالمی وانتخابات آزاد و مبارزه با فساد سياسی واداری
بود.
حرکت های انقالبی که در عهد صحابه به هدف تغيير نظام سياسی
واقع شد ،در تاريخ اسالمی بنام انقالب أهل المدينه ياد ميشود.
أهل مدينه که از نظر فهم دينی نسبت به مسلمانان سائر مناطق دانش
بيشتر داشتند ،ميدانستند که مبارزه و حرکت های مدنی برای
تغيير نظام منحرف يکی از فرائض دين اهلل و سنت رسول اهلل صلی
اهلل عليه و سلم است ،به همين منظور أهل يا باشندگان مدينه برای
يزيد بن معاويه بيعت نکردند و برای عبداهلل بن مطيع در منبر رسول
اکرم بيعت نمودند و عليه قوای شام که يزيد به مدينه فرستاده بود
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مقاومت کردند .ابن کثير از امام شهاب الزهری ( 24هجری ) نقل قول
ميکند که در روز الحرة هفت صد مهاجر و انصار کشته شدند.
قیام قراء درعصر تابعین  :عصر تابعين ،عصر قيامهای محدثين
ناميده ميشود و همچنان بنام «انقالب قراء» نيز ياد شده است .عصر
بزرگان تابعين ،عصر قيام های مسلحانه عليه ظلم و فساد اداری
بود و توسط الحجاج با قوت شمشير خاموش گرديد.
قيام قراء در عراق در شهر بصره و کوفه نسبت به ديگر شهرهای
عراق بيشتر بود  .امام الذهبی در کتاب معروف اش بنام ( سير اعالم
النبالء) در مورد حرکت قراء می نويسدکه علما در بصره و کوفه
ادارۀ دولت اموی بزعامت الحجاج را تسخير کردند  .مبارزات
مسلحانه و خاموش ساختن آن از طرف نظام سياسی سبب شد تا فتوا
های جديد به حرمت خارج شدن عليه امام ظالم و فاسد صادر شود و
مذهب الجبريه و عقيده اإلرجاء 10در نتيجه شکست و عدم موفقيت
مبارزين از طبقۀ تابعين تأسيس شد  .با توقف حرکت های مسلحانه
عليه حاکم فاسد و ظالم ،معارضه يا مخالفت های سياسی زير نام
(امر بالمعروف و نهی از منکر) رايج يافت و گفتن کلمۀ حق در مقابل
سلطان و امام ظالم و فاجر جاگزين مبارزات مسلحانه شد ،به عبارت
ديگر مخالفت با روش دعوت و زبان جاگزين اسلحه شد .امام ابن
شهاب الزهری با اسلوب و روش جديد با تمام مخالفت های خانواده
گی که با اموی ها داشت راه صلح را انتخاب کرد.
 . 10اين عقيده و تفکر در حکومت اموی بوده است ولی به عنوان مکتب کالمی در
اواخر قرن اول هجری رايج يافت  .در نتيجه رجاء  ،به اميد داشتن نيز در اين فرقه
معنی می دهد .اسحاق بن محمد سمرقندی اإلرجاء را دين ملوک می گويد .برای
معلومات بيشتر مراجعه شود :سمرقندی ،اسحاق بن محمد  ،السواد األغظم ،
ترجمه به فارسی .
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مقاومت عليه فساد سياسی و حرکت های مسلحانه در قرن اول
اسالمی از حرکت امام الحسين بن علی رضی اهلل عنهما تا سقوط
دولت اموی ادامه داشت و سبب کشته شدن هزار ها فرد مسلمان
شد .نظام سياسی برای سرنگونی و خاموش ساختن حرکت های
مسلحانه از فشار نظامی کار گرفت و جنگها تا حدی رسيد که
فضای سياسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه را متضرر ساخت و
نظام سياسی قدرت بيشتر را کسب نمود .دانشمندان باين عقيده و
باور رسيدند که مبارزه عليه سلطان ظالم و حکومت های استبدادی
و غير انتخابی بايد به روش صلح آميز و دعوت برای اصالح باشدو
در فکر سياسی اسالم نظريه جديد که خالصه آن مبارزه عليه حاکم
بدون استفاده از اسلحه باشد و کوشش شود تا نظام سياسی و
شخص حاکم از راه دعوت و تبليغ اصالح گردد .مبادئ جديد سياسی
بدون استفاده از اسلحه و به عبارت ديگر مبارزات مسالمت آميز را
امام جعفر الصادق رضی اهلل عنه بنياد گذاری کرد .امام الصادق در
تاريخ سياسی اسالم صاحب مدرسه مبارزه عليه حاکم مفسد به روش
مسالمت آميز به حساب می آيد  .قابل اشاره است که عدۀ از علماء و
فقهاء به هدف حمايت ارواح مردم نظريه جديد را قبول و عدۀ هم به آن
مخالفت ورزيدند .به معنی ديگر در مسأله مقاومت فزيکی و مبارزه
مسلحانه و دعوت برای اصالح اجماع بوجود نيآمد که در مورد آن در
صفحات بعدی بيشتر بحث خواهيم داشت .
أهل حديث در قرن اول هجری در جملۀ گروه مسلحانه عليه امام جائر
و سلطان ظالم بودند ،ليکن در قرن دوم هجری بين مبارزه مسالمت
آميز و مسلحانه متردد شدند و اين تردد در قرن سوم نيز ادامه يافت .
ناکامی حرکت های مسلحانه در مقابل حکام مهمترين دليل برای
ترک مبارزه مسلحانه بود .ترک مبارزات مسلحانه معنی آن تأييد و
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نزديکی با سالطين نبود ،أهل حديث عدم نزديکی و همکاری را با
حکام پيشه گرفتند به معنی ديگر با سالطين و حکام مبارزه جديد را
آغاز کردند .عده ای أهل حديث را متهم به همکاری با حکام ظالم
نمودند ،اين اتهام غير واقعی و ظلم در حق اين بزرگان است .قابل
تذکر است که در اواخر عهد تابعين نظريه مبارزه سياسی و مسالمت
آميز بر نظريه مبارزه مسلحانه غلبه يافت ،اما تعداد از فقهاء و
جماعت از أهل حديث برای نظريه مبارزه مسلحانه تأکيد نمودند و
مبارزه مسلحانه را يگانه راه تطبيق عدالت و برکناری حکام جائر
دانستند.
شدت حجاج عليه اصالح طالبان و ترور علماء و استفاده از اسلحه
عليه مبارزان سبب شد تا فتوا به حرمت خارج شدن عليه امام ظالم و
فاسد صادر شود ،و مذهب الجبريه و عقيده اإلرجاء تأسيس شد و
در فرهنگ سياسی اسالم معارضه زير نام امر به معروف و نهی از
منکر جاگزين مبارزات مسلحانه شد .اما اين روش عام نشد و در
طول تاريخ حرکت های مسلحانه ادامه يافت  .امامان مذاهب هر کدام
11

روش مستقالنه را در مبارزه عليه حاکم جائر انتخاب نمودند.

 . 11عقيده اإلرجاء  ،الشهر ستانی می گويد :اإلرجاء دو معنی دارد :يکی آن تأخير
چنانکه خداوند ميفرمايد { :قالوا أرجه و أخاه} الشعراء  36 :يعنی مهلت دادن ،
دوم آن  :إعطاء الرجاء .المرجئه باين عقيده بودند که تعذيب گناهکاران به خداوند
امر شان گذاشته شده اگر بخواهد عذاب ميکند و اگر نخواهد عذاب نمی کند .و
معصيت ضرر باالی ايمان ندارد.
به عبارت ديگر امر حاکم جائر را به خداوند گذاشت و از اطاعت بيرون نشد.
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رأی امامان مذاهب در مبارزه با حاکم ظالم و مستبد
عصر بعد از تابعين ،عصر حمايت از قيامها و مبارزه عليه ظلم با
استفاده از قوت بود  .قيامها مسلحانه را حجاج با استفاده از فشار
نظامی و قتل مخالفين خاموش ساخت  .بعد از شکست مبارزات
مسلحانه در مقابل حکام ،بزرگان باين نتيجه رسيدند تا مقاومت را
به روش جديد و مسالمت آميز براه اندازند .امامان مذاهب و بزرگان
مدارس فقهی از جملۀ تابعين و بعد از تابعين از حرکت های
اصالحی حمايت کردندوبا فرستادن اموال حرکت های مقاومت عليه
سلطان ظالم را تقويت نمودند.
رأی و نظر امام ابو حنیفه رضی الله عنه ( 150هجری 768/
میالدی)

موضوع سياسی،

تنظيم رابطه بين حاکم و محکوم يکی از

موضوعات مهم در ساحۀ فقه اسالمی عصر امام ابوحنيفه بود .در
بين علماء و فقهاء امام ابوحنيفه مواقف واضح و با صراحت را در
مخالفت با نظام استبدادی و فسادسياسی داشت  .موقف اجتماعی
و علمی امام ابو حنيفه را زمامداران و حکام درک کرده بودند و
کوشش داشتند تا رضايت او را بدست آورده و از مخالفت های
اوجلوگيری نمايندليکن امام ابوحنيفه حاضر نشدبا زمامداران
سياسی نزديک شود و در قدم اول منصب قاضی القضات را بشدت
رد کرد و همچنان حاضر نشد هداياء را از طرف سالطين و زعماء
قبول کند ،موقف امام سبب شد تا خلفاء او را زندانی سازند و در
زندان مورد لت و کوب و اذيت جسمی قرار گرفت و اقوالی هم است
که در زندان شهيد شد.
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ابن عابدين می گويد ،المنصور از قبل ميدانست که امام ابو حنيفه
منصب قضاء را نمی پذيرد لذا پيشنهاد قضاء را به او کرد ،هدف
المنصور اين بود تا ابوحنيفه در حالت نپذيرفتن برای المنصور حق
زندانی شدنش را بدهد  .امام ابو حنيفه ميدانست که در منصب
قضاء مانع ظلم حکام شده نمی تواند و از نظر امام قبول کردن منصب
قاضی القضات ارتباط به اصل مشروعيت حکم داشت يعنی حکم
مشروعيت می يافت و امام ابو حنيفه اعتقاد داشت که چون رسيدن
به حکومت از طريق مشروع نيست پس منصب قاضی القضات نيز
مشروعيت ندارد ،چون رسيدن به زعامت سياسی از طريق غير
قانونی بوجود می آيد لذا هر منصب ديگر در دولت نيز غير قانونی
است  .عدم قبول مناصب از طرف امام ابوحنيفه نوع از انواع مبارزه و
مخالفت با نظامهای استبدادی و فاسد و غير مشروع بود  .متأسفانه
پيروان مکتب امام ابوحنيفه در اين موارد بحث نمی کنند و مبارزات
امام ابو حنيفه را عليه فساد سياسی و اقتصادی مورد مطالعه قرار
12

نمی دهند.

امام ابوحنيفه در مقدمۀ تمام فقهاء در تأييد قيام عليه زعامت فاسد
و غير قانونی بود و باساس همين عقيده با دادن پول و اصدار فتوا از
قيام حمايت کرد .امام ابوبکر الجصاص الحنفی ( ت  370هجری /
12

 .دکتور محمد أيمن الجمال  ،اإلمام ابو حنيفه و فقه الثورة

sy- ،

 sic.com/?p=7860و الحسين بن علی بن محمد ابی عبداهلل الصميری  ،الحنفی ،
اخبار ابی حنيفه و أصحابه  ،عالم الکتاب  ،بيروت و محمد ابو زهرة  ،ابو حنيفه
حياته و عصره ،آراؤه و فقهه  ،دارالفکر العربی .
ابو www.wikipedia.org ...
www.marefa.org
www.alukah.net
دکتور صالح محمد ابو الحاج  ،امام األئمه الفقهاء  ،ابو حنيفه pdf
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 981ميالدی) در تفسيرخود بنام « أحکام القرآن» در قضيه ابو حنيفه
در مورد امام بن علی می نويسد که ابو حنيفه ،امام زيد بن علی را با
مال و دادن فتوا برای مردم بصورت سری حمايت کرد و از مردم
خواست تا با او در قتال سهم داشته باشند.الجصاص اضافه می
نمايد که مذهب حنفی مشهور به قتال ظالمين و ائمۀ ظالم است.
الجصاص همچنان اضافه می کند که برخالف مذهب انقالبی ابو
حنيفه ،اصحاب حديث فکر امر بالمعروف و نهی از منکر را
گذاشتند و عدم تأييد از مبارزه مسلحانه سبب آن شدکه ظالمين
غلبه کردند.
الزمخشری الحنفی و الفخر الرازی الشافعی در تفسير شان از قول
خداوند«ال ينال عهدی الظالمين * البقره  ،»24:عهد من ( امامت و
قيادت) به ستمگاران نميرسد .الزمخشری در « الکشاف » می گويد:
امام ابوحنيفه سرا فتوا به واجب بودن نصرت زيد بن علی می داد و
او را با دادن مال در خروج عليه امام و خليفه ای متغلب تشويق
13

ميکرد.

امام ابوحنيفه بن نعمان ( ت  150هجری) از انقالب امام زيد بن علی
بن الحسين بن علی رضی اهلل عنهم حمايت کرد و امام زيد را در
مقابل خليفه اموی هشام بن عبدالملک (ت 125هحری) مساعدت
مالی نمود و برای امام زيد  15هزار و به روايت ديگر که ابن األثير در
کتاب الکامل می آورد  40هزار دينار فرستاد .
شهادت امام زيد بن علی مانع امام ابو حنيفه در مبارزه با حکام ظالم
و خلفاء که بصورت غير قانونی به زعامت رسيده بودند نشد .امام
ابو حنيفه از قيام محمد بن عبداهلل بن الحسن بن علی رضی اهلل عنهم
 . 13الجزيرة .2021/5/18
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 ،ملقب به نفس الزکيه عليه خليفه العباسی المنصور ( ت 158
هجری) حمايت کرد.
امام ابو حنيفه خروج امام علی عليه هشام در کوفه را به خروج رسول
اهلل صلی اهلل عليه وسلم به روز بدر شباهت داد و از اينکه چرا خودش
با او يکجا نشد گفت :امانت های مردم مانع خروج من شد و برای
علی بن ابی ليلی پيشنهاد کردم تا امانت های مردم را تسليم شود
نپذيرفت  .و روايت شده که در معذرت نامه خود از عدم خروج با امام
زيد نوشت  :اگر ميدانستم که مردم او را ميگذارند مثليکه جدش را
ترک کردند با او جهاد ميکردم ،زيرا او امام برحق بود و من او را با
14

مال خود حمايت کردم و برايش ده هزار درهم فرستادم.

قيام امام زيد به قتل او در سال  122هجری خاتمه يافت وبعد از
شهادت او پسرش امام يحيی سال  125هجری در خراسان عليه دولت
اموی قيام نمود و در جريان مبارزه به قتل رسيد .در سال  130در يمن
عبداهلل بن يحيی عليه دولت اموی قيام مسلحانه کرد و به قتل رسيد
 .شهادت امامان از خانواده حضرت علی کرم اهلل وجهه سبب آن شد تا
امام ابو حنيفه عليه نظام اموی با قلم و زبان مبارزه را آغاز کند و در
15

مقابل حکام موقف ثابت داشته باشد.

امام ابوحنيفه بيعت خود را به خليفه عباسی مشروط به تطبيق
عدالت نمود و در روز بيعت گفت الحمدهلل که حق به اقربای نبی اهلل

14

 .محمد ابو زهرة ،تاريخ المذاهب اإلسالمية فی السياسة و العقائد و تاريخ

المذاهب الفقهية  ،دار الفکر العربی  ،صفحه .368
 . 15فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری  ،توافق و تفاوت ،
صفحات .118-117
دکتور محمد أيمن الجمال  ،االمام ابو حنيفه و فقه الثورة /
sic.com/?p=7860

sy-

قيام بر عليه امام يا زمامدار][25

صلی اهلل عليه وسلم رسيد ومردم از ظلم آزاد شدند .امام نظام جديد
را به صراط المستقيم و عدالت دعوت کرد.
امام ابو حنيفه أهل حديث را در سکوت و نا توانی در مبارزه عليه
ظلم و حاکم ظالم مالمت ميکند و می گويد سستی و ناتوانی ايشان
سبب شد تا اشخاص ظالم و مستبد باالی امت حکمروايی کنند.
ابو حنيفه بيعت را اساس مشروعيت حاکم ميداند و اصل بيعت در
فقه حنفی رضايت و اختيار آزاد است  .امام ابو حنيفه در بيعت و
اختيار از قياس کار می گيرد و ميگويد نکاح و عقد آن به اجبار
صحت ندارد ،لذا بيعت به جبر و زور نيز نيست و در فقه حنفی،
احکام اإلکراه باب مستقل در جمع ابواب فقه است  .هر بيعت که با
اکراه باشد نزد امام ابو حنيفه باطل است به همين منظور رسيدن
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زمامداران را بدون رضايت و انتخاب آزاد مردم غير شرعی ميداند.

به اصطالح عصر حاضر تقلب در انتخابات و دادن رشوه برای خريدن
رأی مردم برای رسيدن به زعامت در فقه سياسی اسالم باطل و
رسيدن از اين طريق به زعامت غير شرعی و قانونی است.
در اصطالح علم فقه کسانيکه عليه حاکم مسلمان قيام می کنند بنام
(باغی) ياد می شوند .فقهای مذهب حنفی باغی را اينطور تعريف
ميکنند :باغی کسی است که از اطاعت امام ــ رئيس دولت ــ برحق به
غير حق خارج و عليه وی قيام کند .به اساس اين تعريف کسيکه عليه
حاکم ظالم و فساد سياسی به حق قيام کند در جملۀ باغی به حساب
نمی آيد.
در مذهب حنفی خروج از اطاعت امام و عدم اطاعت از او در گناه يا
معصيت معنی آن بغاوت نيست به دليل اينکه اطاعت به اساس
 . 16مجلة البيان  ،احکام اإلکراه فی الفقه اإلسالمی www://albayan.co.uk ،

قيام بر عليه امام يا زمامدار][26

شريعت اسالم است و آنچه را که حاکم مخالف شريعت حکم کند
نبايد احترام شود .باساس همين قاعده فقهی است که عدۀ از علمای
افغانستان کسانيرا که عليه اداره کابل قيام کرده اند ايشانرا از
17

جمله باغيان نمی دانند.

رأی امام مالک رضی الله عنه ( ۱۷۹-۹۳هجری)
امام مالک ستارۀ از ستاره های درخشان آسمان علم و دانش و تقوی
بود .عصری که او زندگی داشت عصر قوت و پيشرفت علمی و
فتوحات خالفت اموی بود .امام مالک سقوط دولت اموی و قيام
دولت عباسی را شاهد بود .اموی ها و عباسی ها باسم خالفت
حکومت ميکردند و از نظر مالک رضی اهلل عنه بين خالفت و
سلطنت ميراثی فرق زياد بود ،خالفت اساس آن شورا و ميراثی نبود.
از نظر امام مالک سلطنت بدون رأی و شورا حکومت استبدادی
است  .امام مالک شاهد فتنه خوارج و فتنه های عصر هشام بن
عبدالملک بود .او در زندگی خود دو مورد را مالحظه کرد که در
نتيجه آن آراء و نظريات اش تکوين يافت :
 .1فتنه ،ظلم و بی نظمی را بوجود می آورد.
 .2حاکم عادل اگر به اساس انتخاب و شورا هم روی کار نيآيد،
به مصلحت است مثل حکومت عمر بن عبدالعزيز  .از نظر
امام مالک عمر بن عبدالعزيز زعيم بی مانند وبی مثال بود .
فتنه و فساد سبب شد تا مالک از سياست دوری کند نه با مخالفين و
خارجين عليه نظام همکاری نمايد و نه هم با حکام همکاری داشته
 . 17ابو Wikipedia.org ...
ابو حنيفه www.marefa.org ...
www.alukah.net
دکتوز صالح محمد ابو الحاج  ،امام األئمة الفقهاء  ،ابو حنيفه النعمان pdf /

قيام بر عليه امام يا زمامدار][27

باشد .از نظر امام مالک ملت عادل حقوق و وجايب خود را ميداند و
زمامداران را مراقبت می کند و امر به معروف و نهی از منکر می
نمايد .امام مالک ملت را مسئول تطبيق عدالت و مبارزه با ظلم
ميداند و به آيۀ مبارکه « أن اهلل ال يغير ما بقوم حتی يغيروا ما
بآنفسهم  ،الرعد  »11 :خداوند حال هيچ قومی را دگرگون نخواهد
کردتا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغيير دهند( و از نيکی به بدی
اعمالشان).
امام مالک برای تغيير نظام فاسد و استبداد سياسی قيام را که
سبب خونريزی مردم ميشود ،نمی پذيرفت و اصالح امور را واجب
دينی می داند .او ميگويد که ملت همه بصورت کل بايد برای تغيير
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سهم داشته باشند و اگر برای تغيير کار نکنند گناهکار ميباشند.

امام مالک باين عقيده بود که اگر حاکم ظالم باشد بايد از صبر کار
گرفت و او را رهنمائی کرد ،از نظر مالک رضی اهلل عنه صبر به
تسليمی و سکوت در برابر ظلم نبود بلکه صبر در راه اصالح مردم
بود ،امام مالک عقيده برين داشت که اگر شخصی از طرف حاکم
بخاطر کلمۀ حق کشته شود شهيد است و با سيد الشهداء حمزه بن
عبدالمطلب يکجاميباشد.
امام مالک در مبارزه با استبداد سياسی و فساد سياسی ،ملت را
مسئول ميداند و از نظر او تا ملت تغيير را در زندگی خود نيآورد
نمی تواند حکام را اصالح کند به معنی ديگر ملت بايد تربيه اخالقی
شود تا بين حق و باطل و فساد و ظلم و عدالت را بداند و از ظالمين
حمايت نکند و کلمۀ حق را در مقابل حاکم ظالم بگويد اگر چه شهيد
هم شود .
 . 18محمد ابو زهره  ،تاريخ المذاهب اإلسالمية  ،صفحات .415-414

قيام بر عليه امام يا زمامدار][28

با اينکه امام مالک از نصيحت و ارشاد حمايت ميکرد و طرفدار
خروج مسلحانه در مقابل نظام سياسی به دليل که فتنه بيشتر نشود
بود ،اما از قيام « النفس الزکية » حمايت نمود و دليل امام در
حمايت حرکت مسلحانه النفس الزکيه اين بود « :ال طالق لمکره »
طالق در اکراه نيست ،امام مالک باين باور بود که بيعت برای
منصور العباسی با اکراه گرفته شده يعنی با جبر گرفته شده است لذا
همانطوريکه طالق مکره فاسد است بيعت المنصور نيز باطل است و
ميگفت که مردم حق دارند با النفس الزکيه ،اگر بخواهند بيعت
19

نمايند.

حمايت امام مالک از حرکت مسلحانه النفس الزکيه مشکالت زياد
را برای او خلق نمود .والی مدينه منوره امام مالک را به جرم مخالفت
با خليفه عباسی المنصور زندانی ساخت و در زندان امام تعذيب
شد ،با تمام اذيت و اهانت معنوی و جسمی نظر امام مالک برای
مخالفت با سلطان در صورتيکه منحرف شود تغيير نکرد.
امام مالک با اينکه از حرکات مسلحانه بخاطر جلوگيری از ريختن
خون مسلمانان حمايت نکرد ،اما تغيير حاکم فاسد و ظالم را از
وجايب اسالمی و از مسئوليت های امت دانست و امت را مسئول
تغيير دانست و خود نيز با کالم و تبليغ عليه استبداد سياسی و ظلم
سلطۀ سياسی مقاومت کرد و زندان و تعذيب را با سينه ای باز قبول
نمود.

رأی امام الشافعی ( ۲۰۴ـ  ۱۵۰هجری )
امام شافعی مخالفت شديد با حکام ظالم و مستبد داشت .او از راه
تبليغ مخالفت خود را بيان ميکرد .امام شافعی اراده کرد تا جلو
 . 19المصدر  :الجزيره  ،ثورات المحدثين إلسقاط انظمة الطغيان.

قيام بر عليه امام يا زمامدار][29

استبداد و فساد را بگيرد .خالفت عباسی از تحرکات آل البيت به
تشويش بودو تمام مخالفتها عليه دولت اموی و عباسی از طرف آل
بيت بود .خلفاء عباسی ،امام شافعی را مانع کار خود می دانستند.
والی نجران از امام شافعی نزد خليفه عباسی الرشيد شکايت کرد و
نوشت که زبان شافعی از شمشير مقاتل تيز تر است  .خليفه امر به
زندانی کردن او داد و والی نجران شافعی را زوالنه کرده به بغداد
فرستاد.
رأی امام شافعی در مورد امامت :
امام شافعی رأی واضح در مورد امامت داشت و ميتوان رأی او را به
نقاط ذيل خالصه کرد:
 .1امامت امر دينی است و واجب است اقامت آن و مردم بايد
امام داشته باشند تا در سايه او مؤمن زندگی و کافر راحت
باشد .
 .2امام الزم نيست از قريش باشد.
 .3امام شافعی صحت خالفت را بيعت قبل از تولی نمی داند و
عقيده داشت که اگر کسيکه غلبه حاصل کند و از قريش
باشد امامت او صحت دارد و در نزد او عدالت شرط اول
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امامت است .

امام شافعی در يمن اقامت اختيار نمود  .در مصادر شافعی که جمع
شده آمده که خليفه عباسی الرشيد ( ت  193هجری ) شافعی را از
يمن در سال  184هجری به دليل اينکه برای قيام برنامه گذاری دارد
خواست و او را زندانی ساخت  .الرشيد از آراء و نظريات آزاد امام
شافعی که برای هر فرد حق مخالفت سياسی مسالمت آميز را ميداد

 . 20محمد ابوزهره  ،همان مرجع  ،صفحات .485 -436

قيام بر عليه امام يا زمامدار][30

خوف داشت  .امام شافعی در مخالفت با نظام سياسی گرفتن و
استفادۀ اسلحه را به هدف مبارزه با ظلم و قتال جواز نمی داد و باين
عقيده بود که قتال نيست مگر اينکه شما را با ظلم و عدوان مقاتله
کنند و اگر حکام قتال را به هر دليل و سبب ترک کردند يا گذاشتند
21

در اين حالت قتال جواز ندارد.

از مطالعه نظريات امام شافعی باين نتيجه ميرسيم که امام مبارزه با
استبداد سياسی و فساد را حق مسلم مردم می دانست و برای اصالح
نظام استبدادی و فساد اداری تبليغ و دعوت و اصالح حال جامعه را
نسبت به قتال اولويت می داد  .او از مردم دعوت ميکرد تا با ظلم و
استبداد مبارزه کنند و تسليم نشوند و اضافه ميکرد که اگر سلطۀ
سياسی دست به اسلحه برای مقاتله ملت بردارد ملت بايد عمل
بالمثل را انجام دهد.
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رأی امام احمد بن حنبل (  ۲۴۱ـ  ۱۶۴هجری)
نظريات و آراء امام احمد در سياست نسبت به امامان ديگر متفاوت
است  .امام احمد هر نوع وظيفه دولتی را نپذيرفت و همچنان
اهدايای خلفاء و زعماء و واليان را با تمام مشکالت اقتصادی که
داشت ردکرد .در مسائل و امور سياسی ،امام احمد از (روش)
سياسی سلف يا گذشته گان پيروی ميکرد و نمی خواست از خود
اضافه کند .امام باين عقيده بود که اگر سلف شخصی را به خالفت

Aljazeera.net/turath/2019/10/1 . 21
 . 22برای معلومات بيشتر از موقف و آراء امام شافعی رضی اهلل عنه مراجعه شود :
الوزير  ،ابراهيم بن علی  ،اإلمام الشافعی داعية ثورة و مؤسس علم وامام مذهب .
و ابوبکر زکريا يحيی بن ابراهيم  ،منازل األئمة األربعة  ،ابی حنيفه  ،مالک  ،احمد
 ،شافعی  ،مکتبة الملک فهد الوطنية .2000/1422
 Encyclo paedia Britannica , https://ar.wikipedia.org.wikiمحمد

قيام بر عليه امام يا زمامدار][31

تعيين کند و بداند که شخص به مصلحت امت است صحت دارد
بشرطيکه بيعت مؤمنين را بگيرد ،او اضافه می کند که کلمۀ نهائی
در انتخاب زعيم سياسی بيعت مردم است .
در امور سياسی و انتخاب امام ،به اصطالح امروز زعامت دولت،
امام احمد مشوره را شرط ميداند و دليل او آيۀ مبارکه  :و امرهم
شوری بينهم بود .امام احمد جواز امامت کسيکه غلبه کرده باشد و
مردم به زعامت او راضی باشند و حکومت او به صالح ملت باشد
صحت ميداند و دليل او عدم فتنه در بين مسلمانان است .امام احمد
بين امامت نماز و زعامت سياسی تفاوت را قائل نبود و ميگفت که
امامت فاجر و فاسق در نماز جمعه صحت دارد ،پس امامت سياسی
نيز با شخص فاسق و فاجر صحت ميداشته باشد  .امام احمد می
گفت که خروج عليه امام که اکثريت به او راضی شده باشند چه
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برضايت و يا با غلبه ،خروج از صف مسلمين است .

امام محمد ابو زهره آراء و عقايد سياسی امام احمد را به نقد گرفته
می نويسد:
آراء و نظريات امام احمد غريب ( تعجب آور) است به دليل اينکه او
ظلم را تأييد می کند و خروج عليه ظلم يعنی مقاومت ظلم را خروج از
اطاعت می داند ،بدون شک امام احمد ظلم را تأييد نمی کند و
عقيده دارد که انسان به مقدار ظلم خود نزد خداوند محاسبه
ميشود ،درقضيه خروج عليه امام ،امام احمدباين نظر بودکه خروج

 .23مراجعه شود به ترجمه احمد از ذهبی نشرشده در مقدمه المسند به تحقيق
مرحوم استاد الشيخ احمد شاکر.
محمد ابو زهره  ،همان مرجع  ،صفحات  .510-500همچنان ديده شود  :ابن الجوزی
 ،المناقب ،صفحه .76

قيام بر عليه امام يا زمامدار][32

به مصلحت مسلمانان نيست ونظام بايد مستحکم و ثابت باشد و
خروج عليه نظام ثابت قوت امت را ضعيف می کند.او از تجربۀ
خوارج و فتنه های شان باين نتيجه رسيده بود که نظام ثابت اولويت
دارد و خروج عليه نظام مظالم بيشتر را نسبت به آنچه حاکم از ظلم
مرتکب می شود بوجود می آورد.
با اين آراء امام احمد دعوت به استقرار می کند و همچنان خلفاء و
سالطين عصر خود را فاجر و ظالم ميداند و با اينهم مخالفت و
خروج را جواز نمی داند و اما خودش از ايشان دوری اختيار می
کند ،امام احمد ظلم را نمی پذيرد ودعوت به فساد سياسی و عدم
24

ثبات نمی نمايد.

موقف امام جعفر صادق (  ۸۰ـ  ۱۴۸هجری)
الشهرستانی در مورد امام جعفر صادق می گويد :الصادق کامل علم
و دين و ادب و حکمت بود ،نسبت به دنيا زاهد و دور از شهوات دنيا
بود ،در مدينه اقامت اختيار نمود و برای خالفت کار نکرد  .با اينکه
امام الصادق برای رسيدن به خالفت سعی نکرد ،اما پيروان اماميه
باين عقيده اند که او امام عصر خود بود.
امام صادق واقعات عم خود زيد بن علی زين العابدين را مشاهده
کرد و ديد که چطور ظالمانه به شهادت رسيد و قبرش را باز و جسم
مبارک اش را صليب نمودند ،همچنان شهادت يحيی پسر کاکای
خود را ديد .واقعات بزرگ و مشکالت که آل علی رضی اهلل عنه بدان
مواجه شدند اثرات منفی را باالی ذهن امام الصادق بجا گذاشت و
سبب شدکه بيشتر به علم و تعليم مردم نسبت به سياست مشغول
باشد.
. 24محمد ابو زهره  ،همان مرجع  ،صفحات .523-522

قيام بر عليه امام يا زمامدار][33

امام جعفر صادق با تمام شجاعت خليفه المنصور را انتقاد ميکرد و
عليه جبروت حاکم سکوت نمی کرد  .خالفت عباسی از مخالفت امام
جعفر حراس داشت و دستگاه جاسوسی حرکت و روابط امام صادق
25

را زير نظر داشت.

سیاست مسالمت آمیز برای اصالح حکام :امام الصادق مالحظه کرد
که حرکت های مسلحانه سبب قتال بين مسلمانان شد و علماء و
فقهاء زياد توسط حکومت به شهادت رسيدند خصوصاً از خانوادۀ
حضرت علی کرم اهلل وجهه ،لذا سياست جديد را برای اصالح
زمامداران روی دست گرفت.
امام جعفر الصادق رضی اهلل عنه در تاريخ مبارزات صدر اول اسالم
بحيث مؤسس سياست مسالمت آميز شناخته شده است .سياست
مسالمت آميز در مبارزه عليه حاکم جائر را عده ای از علماء و فقهاء
وسيله خوب برای جلوگيری از قتال بين المسلمين پذيرفتند ،اما
عده ای ديگر روش امام را قبول نکردند و از مبارزات مسلحانه
حمايت نمودند ،و مبارزات مسلحانه را عليه نظام اموی بصورت
عام و در مقابل يزيد بصورت خاص ادامه دادند ،و در سال 64
هجری يزيد را از خالفت خلع کردند و در همين سال حرکت مسلحانه (
جيش التوابين) در عراق بقيادت صحابی جليل القدر سليمان بن
صرد الخزامی ( ت  63هجری) به هدف انتقام از خون امام الحسين
بود.

 . 25محمد ابو زهره ،همان مرجع  ،صفحات  .704-702راچع به فکر تشيع نسبت به
امامت مراجعه شود  :فضل غنی مجددی  ،مطالعه تمهيدی در فقه حنفی و جعفری
( توافق و تفاوت)  ،قسمت دوم.
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امام جعفر الصادق رضی اهلل عنه با حکام مستبد و جائر و فاسد
مخالف بود و مخالفت با فساد سياسی را از وجايب شرعی می
دانست ،او برای اصالح و تغيير اصول و مبادئ جديد را وضع کرد
که عبارت از مقاومت صلح آميز برای اصالح حکام و جلوگيری از
خونريزی و قتال بين مسلمين بود .امام جعفر الصادق برای اصالح
حکام تعليم و تربيه سياسی و اخالقی ملت را اساس می دانست و
باين عقيده بود که تعليم و ارتقاء دانش و تربيه سليم ميتواند
تغييرات مهم را در جامعه بدون خونريزی بيآورد .الشهرستانی در
مورد روش امام الصادق می گويد :جعفر در مدينه اقامت اختيار کرد
و از وجود شيعان (پيروان و دوستان ) خود استفاده کرد و بعداً
داخل عراق شد و در آنجا اقامت اختيار نمود و جهت رسيدن به
خالفت با هيچيک مبارزه نکرد و عليه امام قيام ننمود.
موقف امام جعفر از مخالفت با قيام و حرکت مسلحانه برای تغيير
نظام سياسی ثابت بود و از نظر امام صادق اگر دعوتگران برای
مبارزه با سالطين از داخل بيت هاشمی نيز باشند نبايد حمايت شوند
و به اساس همين روش امام الصادق از حرکت کاکايش امام زيد بن
علی زين العابدين در  122هجری در کوفه در مقابل خليفه اموی
هشام بن عبدالملک (  125هجری) حمايت نکرد و با او يکجا نشد.
همچنان امام الصادق از قيام محمد بن عبداهلل ملقب به ( النفس
الزکيه ) در مدينه منوره عليه خليفه المنصور عباسی (ت 158
هجری) حمايت نکرد و با او يکجا نشد و دليل امام الصادق اين بود
که محمد بن عبداهلل اهليت زعامت مسلمانان را ندارد و حاضر نشد
در مجلس بيعت او حضور يابدو در جواب دعوت گفت اگر عمويم
کانديد می بود برايش بيعت ميکردم و بخدا قسم که برای پسرش
بيعت نمی کنم .
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ابوالفرج األصفهانی(ت 356هجری) می نويسد برای اينکه امام
الصادق از اشتراک در مبارزه مسلحانه دور باشد ،شهر مدينه منوره
را گذاشت و يکی از قريه های مدينه را برای اقامت خود انتخاب
کرد .موقف سياسی امام الصادق در مقابل حکومت عباسی مخالف
رأی اکثريت فقهاء بود .فقهاء و علماء چنانکه الطبری (ت
310هجری) در تاريخ خود می نويسد از حرکت مسلحانه و قيام
حمايت ميکردند ،به معنی ديگر اجماع برای مقاومت بود و اجتهاد
امام الصادق ،اجتهاد شخصی و انفرادی که در اصطالح اصول فقه
خروج از اجماع است بود.
امام شافعی رضی اهلل عنه در مورد موقف امام الصادق می گويد که
امام الصادق در مسائل سياسی از مدرسۀ عبداهلل بن عمر (73
هجری) پيروی ميکرد .امام شافعی اضافه ميکند که عبداهلل بن
عمراولين مؤسس مبارزه مسالمت آميز با سلطۀ سياسی بود،
شافعی در کتاب خود بنام ( األم) در اين مورد می نويسد که عبداهلل
بن عمر در حرکت مسلحانه عليه حجاج بزعامت الزبير اشتراک نکرد
و در منی اقامت اختيار نمود.
امام الصادق مخالف قيام و مقاومت مسلحانه عليه حاکم جائر بود،
اما شخصاً کوشش داشت تا از زعماء سياسی دور باشد و برای شان
مشوره ندهد .امام جعفر از علماء در مقابل زعامت سياسی حمايت
می نمود ،امام الذهبی در « السير» می نويسد که امام الصادق
علماء را ورثه انبياء می دانست و از نزديکی بين فقهاء و سالطين
مخالف بود.
روش امام صادق در مبارزه عليه حکام را امام احمد سرهندی در قرن
دهم در مقابل امپراطور مغول اکبر ،انتخاب نمود و کوشش کرد تا از
روش مسالمت آميز نظام را از داخل اصالح نمايد .در اوائل قرن
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بيستم امام حسن البناء با قيام و حرکت مسلحانه عليه نظام در مصر
مخالفت کرد و مانند الصادق رضی اهلل عنه باين باور بود که اوالً
بايد افراد امت اصالح شوندو تا افراد ملت اصالح نشوند نظام
سياسی اصالح نمی شود.

رأی مذهب ظاهری
مذهب ظاهری از جمله مذاهب تسنن است ،در شمال افريقا،
خصوصاً در اندلس در زمان امپراطوری اموی تشکل يافت  .مؤسس
اين مذهب داوود بن علی االصبهانی(  270-202هجری) ميباشد.
مذهب ظاهری به ظاهر نصوص اتکاء داشت  .از نظر امام داوود
شريعت فقط نصوص است و قياس را کامال نفی کرد .او اولين
شخص در اسالم بود که به ظاهر بودن شريعت و ظواهر نصوص
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تأکيد نمود.

بن حزم االندلسی ،فقيه بزرگ اين مذهب است و آراء او در سياست و
فقه تا امروز مورد بحث و استفاده ميباشد .ابن حزم در مورد سياست
و خالفت می گويد که خالفت امر مهم برای امت است .او ميراثی
بودن خالفت را خالف شريعت ميداند و می گويد که خالفت ميراثی
نيست و اسالم سلطنت ميراثی را نمی شناسد .او اضافه ميکند که
اختالف بين هيچيک از مسلمانان در اين مسأله نيست که ميراثی
بودن خالفت جواز ندارد  .ابن حزم می گويد ،کانديد کردن شخصی
برای زعامت از طرف خليفه و سلطان قبل از وفات او جواز دارد اما
بشرطيکه بعد از تسيلم شدن خالفت بايد رأی مردم را بدست آورد .
مذهب ظاهری از خالفت اموی دوم در اندلس حمايت کرد ،اما

 . 26محمد ابو زهره  ،همان مرجعه  ،صفحات  ، 545-544همچنان ديده شود ،
الخطيب البغدادی  ،تاريخ بغداد جلد  ، 2ص .374

قيام بر عليه امام يا زمامدار][37

خالفت را ميراثی نمی دانست و بيعت را برای رسيدن به زعامت
سياسی حتمی ميدانست.

رأی ابن تیمیه (۶۶۱ـ)۷۲۸
ابن تيميه از جمله علماء و فقهای بزرگ جهان اسالم بود ،او مبارزه
عليه ظلم و استبداد را از جمله وجايب اسالمی باالی امت ميدانست
و در تاريخ اسالم ابن تيميه بنام امام قيامی معروف است  .ابن تيميه
جنگ با غير مسلمانان و به عبارت ديگر جنگ با کفار را شرعی نمی
دانست  .در زمان حمالت صليبی مردم از او پرسيدند که بخاطر کفر
شان می جنگيم ،ابن تيميه جواب داد نه بخاطر ظلم شان می جنگيم .
مبارزه با ظلم و فساد در مذهب ابن تيميه بدرجه فرض ميرسد.
خالصه القول ،تمام امامان مذاهب و فقهاء و دانشمندان اسالمی از
عصر اول اسالمی تا امروز در مبارزه با فساد و استبداد و اشغال
نظامی و خروج از اطاعت حاکم جائر با درجات متفاوت اتفاق نظر
دارند به عبارت ديگر اجماع در مبارزه با حاکم جائر و فساد سياسی
موجود است  .فقهای شيعه نيز با أهل تسنن در مبارزه با فساد و عزل
حاکم ظالم و جائر اتفاق دارند و به مقارنه با تسنن ،شيعه انقالبی تر
است  .شيعه خالف تسنن امامت را در دائره عقائد بررسی می کند و
اما تسنن خالفت و امامت را در دائره معامالت بين مردم مطالعه می
نمايند و امامت را خارج از عقائد می دانند.
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 . 27احمد تقی الدين ابو العباس بن الشيخ شهاب الدين ابی المحاسن عبدالحليم
بن الشيخ مجد الدين ابی البرکات عبدالسالم بن ابی محمد عبداهلل بن ابی القاسم
الحضر بن محمد بن علی بن عبداهلل .
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امام زید بن علی رضی الله عنه ( ۸۰ـ ۱۲۲هجری ۷۴۱ /
میالدی)
امام زيد در سال  80هجری  700 /ميالدی درخانواده با تقوی و عالم
و پيروی دين اسالم و سنت رسول اکرم صلی اهلل عليه تولد يافت.
والد گرامی شان علی معروف به زين العابدين بن الحسين بن علی
بن ابی طالب معروف به مخزن علم و امام متقيان بود .امام الذهبی
در ( سير أعالم النبالء ) در مورد او می نويسد که امام زين العابدين
امين و روايت او قابل قبول و اطمينان است.
امام علی زين العابدين مشغول علم فقه و روايات حديث بود و از
تابعين احاديث زياد را روايت نمود .ابن شهاب الزهری و گويد امام
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زين العابدين از سياست دوری و مشغول علم شد.

در مرحلۀ طفوليت تا سن چهارده سالگی امام زيد علم را از پدر
آموخت و بعد از وفات پدر نزد برادرش امام محمد باقر شاگردی
نمود .امام الباقر از جمله علمای بزرگ عصر خود بود و اکثر بزرگان
از جمله شاگردان او به حساب می آيند ،مانند امام ابو حنيفه بن
نعمان  .همچنان امام زيد از عبداهلل بن الحسن پسر کاکای پدرخود
علوم اسالمی را درس گرفت .
در مورد تعليمات امام زيد بن علی ،الذهبی می نويسد که امام زيد
علم را از پدرش و برادر بزرگش محمد الباقر و عروة بن الزبير ،که
يکتن از فقهاء هفتگانه مدينه بود ،آموخت  .ابو الفتح الشهرستانی
( 548هجری 1153 /ميالدی) در کتاب اش بنام « الملل و النحل» می
نويسد که زيد اصول (عقايد) و فروع فقه را از واصل بن عطا زعيم

 . 28محمد ابو زهره  ،همان مرجع  ،صفحه .651
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المعتزله آموخت  .المقريزی می نويسد که زيديه در اصول با معتزله
بطور کل موافق بودند و تنها در امامت با هم اختالف داشتند و زيد
مذهب خود را از واصل بن عطاء گرفت  .مذهب زيديه به مذاهب أهل
سنت و جماعت نزديکی بيشتر نسبت به مذاهب شيعه دارد .فقه امام
زيد در يمن و شمال افريقا انتشار يافت و مردم يمن در جوار مذهب
مالکی و شافعی مذهب زيديه را نيز پذيرفتند و حوتی های يمن
پيروان مذهب زيديه ميباشند.
قیام امام زید
امام زيد در مدينه منوره تولد و با أهل مدينه که ابناء صحابه و
تابعين بودند بزرگ شد و مشکالت أهل مدينه را با روح و قلب و
جسم خود درک کرد .امويان مردم مدينه را،که اکثراً ابناء صحابه
بودند ،مجبور به بيعت زيد بن معاويه نمودند .حضرت معاويه برای
والی مدينه مروان بن الحکم (  65هجری 686/ميالدی) نوشت تا از
مردم مدينه برای يزيد بيعت بگيرد.مروان به امر خليفه أهل مدينه را
جمع و برای شان گفت :امير المؤمنين پسرخود يزيدرا به پيروی از
سنت ابوبکر و عمر به خالفت تعيين کرده ،عبدالرحمن بن ابی بکر
الصديق در جواب مروان گفت نه خير به سنت کسری و قيصر،
ابوبکر و عمر اوالده و أهل بيت شانرا تعيين نکردند .موقف شديد
أهل مدينه از امر معاويه سبب شد تا خليفه خودش به مدينه منوره
بيآيد و بيعت أهل آنرا برای يزيد بگيرد .أهل مدينه دعوت معاويه را
نپذيرفتند و تعيين يزيد را خالف اصل انتخاب ولی االمر مسلمين
گفتند  .بيعت أهل مدينه برای يزيد بسيار با اهميت بود به دليل
اينکه أهل مدينه عموماً ابناء صحابه و تابعين بودند و رأی مردم
مدينه در آنزمان قيمت سياسی و ادبی زياد داشت .
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موقف مردم مدينه در برابر تعيين يزيد به خالفت بسيار قوی وشديد
بود ،الحسين بن علی در عراق در سال  60هجری 681/ميالدی قيام
کرد .مردم مدينه بنام قيام الحرة در سال  63هجری  684/ميالدی قيام
نمودند ،عبداهلل بن الزبيرسال  73هجری 693/ميالدی و بعد از آن
انقالب علماء در عراق به قيادت قائد بزرگ عسکری عبدالرحمن بن
األشعت الکندی (  84هجری 704/ميالدی) واقع شد و دولت اموی
را ربع قرن مشغول ساخت  .قيام های پی در پی أثرات بزرگ را باالی
شعور و احساسات نسل جوان بجا گذاشت و فکر بازگشت به شورا و
اشتراک مردم در تعيين زعيم سياسی تجديد شد.
انقالب امام زيد ادامه ای قيام های گذشته بود و هدف از قيام امام
زيد احياء روش انتخاب باساس شورا و احترام رأی مردم برای
انتخاب زعامت سياسی و واليان در واليات و رفع مظالم از امت
بود .امام زيد احترام رأی مردم و رضايت شان را در انتخاب خليفه از
امور ثابت در فقه سياسی اسالم ميدانست و بر آن تأکيد می کرد و
مانند جد خود حضرت علی کرم اهلل وجهه بيعت سری را نمی پذيرفت
و شفافيت و آزادی را در انتخابات اصل ثابت در فقه سياسی
ميدانست .
از نظر امام زيد رضايت مردم در رسيدن به زعامت سياسی شرط اول
جلوس برکرسی خالفت و زعامت بود .امام زيد موفق شد تمام فرقه
های مذهبی و سياسی را در مسأله حق تعيين سرنوشت به معيار
افضليت باهم يکجا سازد .در فکر سياسی امام زيد خالفت بدون
بيعت عمومی مردم و به شکل علنی خالف قانون بود ،او از نظريه
بيعت عمومی در انتخاب خليفه حمايت می کرد.
أهل بيت و اکثر افراد خانواده امام زيد درقيام مسلحانه با او موفق
نبودند ،الشهرستانی از مذاکرات که ميان امام زيد و برادر بزرگش
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امام باقر صورت گرفت می نويسد که امام الباقر با زيد در قيام
مسلحانه مخالفت کرد  .مؤرخ بزرگ المسعودی ( ت  346هجری957/
ميالدی) در کتابش « مروج الذهب » می نويسد که زيد برادرش
الباقر را در مورد اعتماد داشتن باالی مردم کوفه مشورت کرد ،امام
الباقر گفت که به أهل کوفه نبايد اعتماد داشت .
بیعت امام زید
الطبری و ابن األثير در تاريخ شان صيغۀ بيعت مردم را از امام زيد
حفظ کرده می نويسند .ابن األثير می نويسد :من ( زيد) شما را
دعوت می نمائيم به کتاب اهلل و سنت نبی اهلل صلی اهلل عليه و سلم و
جهاد عليه ظالمين و دفاع از مستضعفين و دادن بر محرومين و رد
مظالم ونصرت أهل البيت ،آيا شما با اين عبارات مرا متابعت می
کنيد؟
مضمون بيعت عبارت از مساوات ،شورا ،حريت و مبارزه با
استبداد سياسی ،دفاع از حق مظلومين و از طبقات ضعيف و
محروم در جامعه و نصرت أهل البيت بود ،ذکر نصرت أهل البيت
اصال متوجه پيروان امام جعفر الصادق بود به دليل اينکه امام جعفر
الصادق و پيروانش قبول نکردند با امام زيد يکجا شوند و با او
بيعت نکردند .امام زيد موفق شد بين فرقه های تشيع و تسنن
همکاری را بوجود آورد .متابعت امام زيد از واصل بن عطاء سبب
شد تا فرقه های مختلف با اويکجا شوند و همچنان خوارج از حرکت
مسلحانه امام زيد حمايت کردند و فرقه های شيعه به سبب اينکه
امام زيد از أهل البيت است با او همکاری نمودند.
حرکت امام زيد بن علی به شکست مواجه شد و به شهادت او خاتمه
يافت ،اما خاتمه قيام ها نبود .حرکت های مسلحانه عليه حکام ظالم
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ادامه يافت و ابناء امام زيد به مبارزه ادامه دادند .از مبارزات
خانواده امام زيد عباسی ها استفاده کردند و خالفت اموی را سقوط
دادند.
مهمترين نتيجۀ ناکامی حرکت مسلحانه امام زيد تقسيم شيعه به دو
فرقه بود .ابن تيميه در کتاب خود « منهاج السنة» می نويسدکه از
زمان خروج زيد شيعه به رافضه و زيديه تقسيم شد ،اما علمای تسنن
29

تا آخرين مرحله از حرکت امام زيد حمايت و پشتيبانی کردند.

 . 29الدکتور عبدالماجد النديم ،الجامع فی قراءة اإلمام زيد بن علی و مسند األمام
زيد ،جمعه عبدالعزيز بن اسحاق البغدادی  ،دارالکتب العلمية و الجزيرة نت ،
محمد الصياد .2021/5/18
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فقه شیعه در باب مشروعیت همکاری با حاکم ستم گر
در اصطالح فقهای شيعه به کسی حاکم جائر می گويند که بدون اذن
امام يا نايب او بر مردم حکمرائی کند .حاکم جائر ،افزون بر آن که
عدالت را مراعات نمی کنند ،با قصد و توجه از راه راست منحرف
شده اند و در راه باطل و انحراف قرارگرفته اند .بنابراين حاکم جائر
کسی است که از مسير حق منحرف شده و در راه باطل قدم بر می
دارد؛ يا از آغاز به راه مستقيم نرفته وحق را از مدار خود خارج کرده
است  .از آن جهت که حاکم جائر در جايگاه مناسب و حقوقی خود قرار
نگرفته و از امام معصوم اجازه ندارد ،افزون بر آن که واليت وی
غصبی است ،در حق صاحب اصلی اين مقام نيز ظلم کرده است و اگر
در اين منصب به مردم نيز ظلم کند يا نتواند به خوبی از عهده اين
مقام برآيد ،حقوق آنان را به نوعی پايمال کرده است که خودظلم بر
مردم به شمار می رود .به باور شيعه ،هر حاکمی که در عصر حضور يا
غيبت اذن الهی نداشته باشد ،حاکم جائرشمرده ميشود .و در اين
زمينه ميان کافر و مسلمان ( اهل سنت يا شيعه) فرقی وجود ندارد .
مرحوم محقق حلی گفته است  « :هر حاکمی که شرايط وصفات الزم را
برای حکومت نداشته باشد ،خودش حاکم جائر و حکومتش
نامشروع است و به تبع آن ،همکاری با او و ياری رسانی اش حرام
30

است .

 . 30روح اهلل شريعتی  « ،حکومت در انديشه سياسی محقق حلی» فصلنامه علوم
سياسی  ،ش  ، 14تابستان  ، 1380صفحه .71
 ، Fa.imamatpedia.comحاکم جائر -امامت پديا ،دانشنامۀ امامت وواليت .
قلمرو و محدوده همکاری با حکومت جائر از ديدگاه فقه شيعه /
http://journals.miu.ac.ir
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بحث عدم جواز همکاری با حاکم جائر يا ستم گر ،يکی از
موضوعاتی است که ارتباط وثيق با بيداری اسالمی دارد ،حاکم
ستم گر در منابع فقهی شيعه ،تعريف متمايز و خاص تری نسبت به
فقه أهل سنت دارد .چنين حاکمی در روايات اسالمی مالمت شده و
هم کاری با وی به هر شکل ممکن که به تقويت نظام سياسی آن
بينجامد ،نا مشروع و حرام است.
حاکم ستم گردر فقه سياسی شيعه ،در شمار افراد ظالم به شمار آمده
و مالمت شده است ،بر اساس آراء فقهای شيعه ،همکاری با حاکم
ستم گر ،يکی از مصاديق بارز تعاون بر گناه به شمار آمده که قرآن آن
را نهی کرده است .عالوه براين ،دسته از روايات هم کاری با چنين
حاکمی را به هر شکل حرام شمرده و تعداد ديگر ،مبارزه با آن را تا
مرز برکناری و سقوط حکومت وی توصيه کرده اند.
از نظر شيخ انصاری حرمت « معونة الظالمين» (کمک ستمگران)
مورد اتفاق نظر تمامی فقهای شيعه است و از جمله گناهان کبيره به
31

شما می رود.

عالمه مجلسی نيز در آثار مختلف خود از جمله عين الحيات ،حيلة
المتقين و نيز بحار االنوار به بررسی جوانب مختلف اين مسأله
پرداخته است .وی معونة الظالمين را يکی ازگناهان کبيره معرفی
کرده و آن را در زمره محرمات بر شمرده است  .شيخ مفيد نيز کمک

https://www.radiofarda.com

شريعتمداری  :دوری گزيدن از حاکم جائر

وظيفه مسلمانان است.

 . 31انصاری  1411 ،ق،ج  ،1صفحه  ، 213مفيد 1413 ،ق ،صفحه  .587مفيد
 ، 1413ق  ،صفحه .349
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به ستم گران را در مواردی که خداوند از آن نهی کرده و هم چنين
32

گرفتن اجرت را در انجام دادن آنها حرام می داند.

ابن ادريس حلی در کتاب « سرائر» ،يکی از مکاسب محرمه و
ممنوعه را دريافت مزد در قبال خدمت به پادشاه ستم گر دانسته
است .وی پذيرش منصب حاکم ستم گر ،مشارکت با وی در انجام
دادن فعل قبيح ،تبعيت از اوامر و نواهی وی و يا رضايت دادن به
33

چيزی از طرف او در مواقع عادی جايز نمی دانند.
دليل از قرآن کريم:

« و ال تعاونوا علی اإلثم و العدوان» ( مائده ( ،)2:هيچگاه ) در راه
گناه و تجاوز همکاری نکنيد .از اين آيه شريفه ،اين گونه استفاده
شده که چون هم کاری باستم گران درجهت ظلمشان در واقع از
مصاديق بارز اعانت بر اثم و عدوان است ،بنابر اين حرام خواهد بود.
« و ال ترکنوا إلی الذين ظلموا» ( هود ،)113:و به کسانی که ستم
کرده اند متمايل مشويد .رکون به معنای ميل اندک است ،همچنان
34

معنای رکون را به ظالم کرده اند.

علمای تشيع در امام و رهبر مسلمانان چند شرط را واجب ميدانندکه
به پانزده شرط ميرسد ،مهمترين شروط آن قرار ذيل است:
•

از طايفه قريش باشد ،زيرا پيامبر صلی اهلل عليه و سلم
فرموده است «:األئمة من قريش ».

 . 32مجلسی ،1440 ،ق،ج 75صفحه ،148
 . 33ابن حلی 1410 ،ق،ج ،2صفحات 207-206
 . 34فصلنامه علمی شيعه شناسیshitesudies.com/article_25328.html /
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•

از سوی خداوند و يا پيامبر صلی اهلل عليه وسلم و يا کسی
که از سوی آنان امامتش شناخته شده باشد به امامت
منصوب شده باشد.

•

35

امام بايد از أهل زمان خود افضل باشد.

علمای شيعه امامت را در باب عقايد بحث ميکنند ،بر خالف تشيع
علمای تسنن امامت و زعامت را در باب مصالح مرسله و سياست
شرعی بحث می نمايند .بحث امامت و خالفت در باب عقايد
مشکالت بزرگ را دارد و انکار آن به کفر ميرسد ،اما در دائره تسنن
امامت و خالفت و زعامت به کفر و ايمان ارتباط ندارد .به عبارت
ديگر در دايره کفر و ايمان بحث نمی شود.

35

 .حجت االسالم محمد صادق مزينانی  ،واليت فقيه ،تحقيق در هشتمين

کنفرانس بين المللی وحدت اسالمی نشر شده در آوای تقريب  ،صفحات -184
 .188همچنان  :فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری (
توافق وتفاوت) ،صفحه .237
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اطاعت ازحاکم جائر ،جهاد با او وعزل حاکم در فقه سیاسی
اسالم

36

قبل از اينکه در مسأله اطاعت و عزل حاکم جائر بحث آغاز شود الزم
است تا خوانندگان گرامی متوجه باشندکه موضوعات سياسی در
اسالم و به عبارت ديگر در فقه سياسی اسالم از جمله قطعيات دين
نيست و قابل اجتهاد و مطابق به شرايط زمان و مکان قابل تغيير و
تعديل ميباشد.
در دين دو نوع نصوص داريم  :النصوص القطعية ،النصوص الظنية.
نصوص قطعيه متعلق به عبادات مثل نماز ،روزه ،محرمات،
سرقت ،ميراث و غيره که بصورت قطعی درقرآن کريم و سنت
صحيح آمده .نصوص ظنيه قابل اجتهاد و تجديد ميباشد .فقه
سياسی در جملۀ ظنيات است و متعلق به معامالت بين مردم ميباشد
و سياست و نظام حکم در داخل ظنيات بحث ميشود .در نصوص
القطعيه هيچ عالم و فقهی حق اجتهاد و تجديد را ندارد اما در
نصوص الظنيه فقهاء و علماء و مجتهدين حق اجتهاد و تجديد را
37

ميداشته باشند.

مسائل سياسی مربوط به انسان است ،انسانها مطابق شرايط زمان
و مکان حق تصرف و تجديد و تغيير در انتخاب و مخالفت با حاکم و
 . 36جائر از ريشه جور گرفته شده است  ،واژۀ جور در کتاب های لغت گاهی در
تقابل با عدل آمده به طور مثال  ،المنجد در تعريفی کامالً مستقل واژه جائر می
نويسد :جائر کسی است که بر ديگران ظلم روا دارد .جور در لغت به معنای ستم
کردن  ،ظلم کردن و ظلم است  .برای معلومات بيشتر مراجعه شود  :لويس معلوف ،
المنجد فی اللغة  ،ص  ، 109محمد معين  ،فرهنگ فارسی ،جلد  ،1ص ، 1251
محمد بن مکرم بن منظور  ،لسان عرب  ،ج  ، 2ص.413
 . 37الدکتور احمد طيب  ،شيخ األزهر  ،العربی الجديد  ،القاهرة  4می .2021
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عزل او را دارند .علماء حديث شريف  « :أنتم أعلم بشئون دنياکم» شما
عالم به شئون دنيا خود هستيد ،را در امور دنيوی استفاده ميکنند،
شئون دنيا به اجتهاد بشر چه مسلمان و چه غير مسلمان احتياج و
ضرورت دارد  .انبياء مبعوث نشدند تا مردم را انواع صناعت و
زراعت و هندسه معماری و ساختن سرک و پل و تخصصات طب ياد
دهند ،اصل رساالت شرح عقائد و عبادات و اخالق و تزکيه نفس و
تعليم رابطه بين مردم و خالق و رابطه بين افراد بشر و آماده کردن
شان به بازگشت بسوی اهلل است .
بطور مثال جهاد واجب است ،اما وسائل و ادوات جهاد قابل تغيير
و ارتباط به جهد و اجتهاد انسان دارد ،در سابق شمشير بود اما
امروز تانگ و طياره و راکت جای شمشير را گرفته است ،در گذشته
مجاهد اسلحه را خودش آماده ميکرد اما امروز وظيفه دولت است،
در عصر رسالت غنائم را رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بين
مجاهدين تقسيم ميکرد اما امروز دولت برای عساکر معاش تعيين
38

کرده و غنائم تقسيم نميشود.

امام بخاری روايت می کند «:قسم رسول اهلل ــ الغنائم ــ يوم خيبر
للفرس سهمين و للراجل سهما»  .در روز خيبر رسول اهلل غنائم را
تقسيم کردند و برای اسپ دو سهم و برای مرد يک سهم .احناف اين
حديث را نپذيرفتند و حديث ديگر را که  « :أعطی الفارس سهمين و
الراجل سهما» اعطاء کرد رسول اهلل برای سوار کار دو سهم و برای
غير سوارکار يک سهم .امام ابو حنيفه انکار کرد يا نقد کرد که
حيوان چرا دو چند انسان را بگيرد .امروز قضيه کامالً تغييرکرده
وجنگ و وسائل جنگی کامالً تغيير يافته لذا قوانين نيز در شرايط

 .38محمد الغزالی  ،السنة النبوية بين أهل الفقه ..و الحديث  ،صفحات .162-160
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عصر حاضر نسبت به گذشته تغيير ميکند .همچنان فقهاء اتفاق نظر
دارند به عبارت ديگر اجماع است که حديث واحد در مسائل عقائد و
معامالت و امور سياسی اصل نيست و بايد دليل قويتر موجود
باشد.
نظريه اطاعت از حاکم جائر (ستمکار ،مستبد) ،ظالم ،متغلب و
متقلب تأثيرات منفی را بر تحوالت سياسی و اجتماعی جوامع
اسالمی بجا گذاشت .عدۀ از فقهاء اطاعت از حاکم را در هر حالت
ضروری شمردند .نظريات فقهی گذشته برای زمان خودش بود اما
زمامداران فاسد و نظامهای ديکتاتوری با همکاری عدۀ از علماء از
نظريات گذشته به نفع خود استفاده کردند و در عصر حاضر نيز
استفاده می کنند و عامۀ مردم را با استفاده از نظريات قرنهای اول
اسالمی که قابل تطبيق در عصر حاضر نيست به اطاعت خود مجبور
می سازند.
نظريه اطاعت از حاکم بدون قيد و شرط در فقه أهل سنت و شيعه
تفاوت کلی دارد ،در فقه سياسی أهل سنت ،اطاعت از حاکم جائر،
امر الزم و انکار نا پذير ،تلقی شده و از شهرت ويژه ای برخوردار
است  .در متون اسالمی ،حاکم جائر ،مذمت شده و از جمله افرادی
به شمار می رود که مورد غضب الهی قرار گرفته ،اما با اين حال،
اطاعت از وی الزم شمرده شده است .
فقهاء معتزله نه تنها اطاعت از حاکم جائر را حرام ،بلکه خروج عليه
او را امری ضروری می دانند ،نظريات فقهاء معتزله را سالطين و
خلفاء کوشش کردندناديده گرفته شود .متأسفانه نظريه وجوب
اطاعت از حاکم جائر در فقه سياسی اسالم به عنوان يک اصل مسلم
مورد پذيرش فقها قرار گرفت  .عدۀ از علماء و فقهاء اطاعت حاکم
جائر و ظالم را به دليل پرهيز از فتنه و جلوگيری از هرج و مرج و
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خونريزی و جلوگيری از فساد و استبداد تدوين و مسلمانان را به
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اطاعت بدون قيد و شرط حاکم مکلف ساختند.

حافظ بن حجر به نقل از ابن بطال وجوب اطاعت از سلطان متغلب را
اجماعی دانسته و اطاعت از چنين سلطانی را بهتر از خروج بر او
دانسته است ،همچنين در بخش ديگری از کتاب صحيح مسلم نيز بر
اين مسأله ،ادعای اجماع شده است ،به اجماع ،خروج عليه امام
جائر حرام است .
دسته ای از فقهاء صبر را در مقابل حاکم جائر بر خروج عليه وی
ترجيح داده اند  .درشرح موطأ در مورد رأی امام مالک و جمهور أهل
سنت آمده است :صبر در برابر اطاعت از زمامدار ستمگر ،بهتر از
خروج عليه اوست .امام احمد به وجوب صبر در برابر ظلم ،تصريح و
از قيام بر ضد ستمگران و وابستگی به قيام کنندگان صريحاً نهی
کرده و به صبر دعوت ميکند.
فقهاء به حديث شريف که انس رضی اهلل عنه روايت کرده استنباط
ميکنند و ميگويند که در حديث شريف صبر در مقابل سلطان جاهر و
ظالم آمده و مسلمانان در مقابل ظلم صبر کنند.
امام بخاری به استناد الزبير بن عدی روايت می کند :أتينا أنس بن
مالک فشکونا إليه ما نلقی من الحجاج ،فقال  « :اصبروا ،فإنه ال
يأتی عليکم زمان إال الذی بعده شرمنه ،حتی تلقوا ربکم ،سمعته
من نبيکم صلی اهلل عليه وسلم ».
انس بن مالک نزد ما آمد از حجاج نزد او شکايت کرديم گفت  :صبر
کنيد برای شما زمانی می آيد که بعد از آن شر است ،تا اينکه
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– از حاکم –جاهردر-فقه سياسی –أهل –سنت.
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خداوند را مالقی کنيد ،از نبی شما صلی اهلل عليه و سلم شنيدم .
يعنی هر روزيکه که می گذرد بعد آن شر بيشتر است.
اين حديث در صحيح البخاری آمده و از ناحيه متن و سند کامالً
صحيح است و مشکل ندارد اما مردم در فهم آن اشتباه کرده اند .فهم
حديث باين ترتيب که هر روز از روز ديگر بدتر است و بايد در مقابل
ظالمين صبر نمائيم مخالف سنن الهی و حقائق علمی و ثوابت و
واقعيت ها است و ممکن نيست دين مخالف واقعيت و روش الهی
باشد .عالمه يوسف القرضاوی حديث را به بررسی گرفته می نويسد
که احاديث ( الفتن) که تعلق به آخر زمان دارد اکثر مردم در فهم آن
اشتباه کرده اند و سوء فهم از احاديث صورت گرفته است .
مردم از متن حديث نشستن و مشاهده کردن و صبر کردن و عدم
فعاليت را فهميده اند ،عده باين باور رسيده اند که حديث به امور
ذيل مسلمانان را رهنمائی ميکند:
 .1ناميدی .
 .2بی تفاوت بودن در مقابله با حکام طاغی و منحرف.
 .3متعارض با فکر تغيير که باساس آن نظام کائنات وزندگی
استوار است.
 .4مخالف واقعيت های تاريخ مسلمانان.
 .5متعارض با احاديث که در مورد ظهور خليفه که زمين را با
عدل می سازد ( مهدی) و نزول سيدنا عيسی ابن مريم .
بعد از عصر حجاج ،عصر عدالت و تقدم علمی بود  .امام ابن حبان
در صحيح خود می گويد که حديث انس عام نيست و برای زمان
خودش بود .الحافظ در (الفتح) می گويد که مراد از حديث زمان
صحابه بود و صحابه مخاطب بودند و اما مردم حديث را عام
ساختند .
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دکتور يوسف القرضاوی ادامه داده می نويسد:
 .1گوينده ( اصبروا) انس رضی اهلل عنه است و صبر کنيد از
متن حديث نيست و کالم هر کس را ميتوان گرفت و ميتوان
رد کرد مگر کالم معصوم عليه السالم را.
 .2انس رضی اهلل عنه امر به رضايت به ظلم و فساد نکرد بلکه
امر به صبر نمود ،بين صبر و رضا فرق زياد است ،رضايت
به کفر ،کفر است و رضايت به منکر ،منکر است.
 .3آنانکه قدرت مقاومت ظلم و جبروت را ندارند جز توسل به
صبر چاره ای ديگری ندارند.
علمای ما فيصله کرده اند :از بين برداشتن منکر اگر به منکر بزرگتر
تبديل ميشود سکوت کردن در مورد آن واجب است تا حاالت تغيير
کند .صبر به معنی تسليم به ظلم و طغيان نيست بلکه انتظار کشيدن
تا خداوند فيصله نمايد  .صبر مانع گفتار حق و امر به معروف و نهی
از منکر در مقابل مستبدين و حکام طاغی نيست  .در حديث آمده« :
أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر» بهترين جهاد کلمه حق در
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مقابل سلطان ظالم و مستبد و جائر است.

علماء و سالطين در باره اطاعت از حاکم مستبد و ستمگار به
روايات زيادی استناد کرده اندبطور مثال به چند حديث که در مورد
اطاعت حاکم جائر ذکر شده و حکام از آن استفاده کرده اند اشاره می
شود:

 . 40دکتور يوسف القرضاوی  ،المبشرات بانتصار اإلسالم  ،صفحات، 140-138
و همجنان
ديده شود :القرضاوی  ،کيف نتعامل مع السنة النبوية  ،صفحات .109-105
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بشنويد و اطاعت کنيد که آنها مسئول کار های خويش و شما
مسئول کار خويش هستيد .باين معنی که در امور زمامدارن دخالت
نکنيد و تنها به وظايف و کار های خود مشغول باشيد.
اگر کسی از شاهان عمل مکروه و ناپسندی را مشاهده کردبر آن صبر
کند  .رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم بجواب سؤالی که آيا حکام را
ترک کنيم فرمودند آنها را ترک نکنيد و هر گاه فرمانروايی چيزی از
معصيت خدا را انجام دهد از آن معصيت ،دوری کنيد و هر گز دست
از اطاعت آنان بر نداريد .حرف امير را بشنو و از او اطاعت کن ،هر
چند بر پشتت بکوبدو مالت را به زور تصاحب کند ،پس حرف او را
گوش کن و او را اطاعت نما .
به روايات که ذکر شد و ده ها روايت ديگر ،مکلفيت مسلمانان در
برابر نظام سياسی ،اطاعت محض و عدم مخالفت است .از مجموع
روايات ،چنين استفاده ميشود که صبر در برابر ناماليمات و ظلم و
ستم حاکم جائر ،واجب و نافرمانی مدنی از وی به طرق مختلف
همچون ناشکيبايی عصيان و خروج حرام است .علمای عصر حاضر
برای تثبيت حاکم جائر از روايات که ذکر شد استفاده ميکنند و مردم
را مکلف و مجبور به اطاعت حاکم ظالم و مستبد و نظام فاسد می
سازند و مخالفين نظام سياسی را خوارج و قتل شانرا واجب می
سازند .علمای سلطه قدم بيشتر برداشته اشغال نظامی کفر را تأييد
و زمامدار که توسط قوای خارجی غير اسالمی باالی مردم تعيين
ميشود با استفاده از فقه مصلحت ،شرعی و قانونی به مردم معرفی
ميکنند و مخالفت را با اين نوع نظامهای فاسد ،مخالفت با سنت و
قرآن ميدانند.
مخالفين مبارزه عليه حاکم جائر به واقعات تاريخی و تجربه های
عصور گذشته اکتفاء دارند و می گويند که از آنجا که صحابه از

قيام بر عليه امام يا زمامدار][54

معاويه اطاعت کردند و نيز تابعين از حجاج اطاعت و پيروی
نمودند ،بنابر اين ،اطاعت از حاکم جائر ،جايز است ،به احتمال
زياد ،زمينه پيدايش نظريه اطاعت از حاکم جائر در نظام خالفت،
عمدتاً همان عمل صحابه و نيز رواياتی بود که بعد ها توسط
حاکمان جائر ،جعل گرديد ،چرا که اوالً :اين دسته از روايات با
بسياری از آيات و روايات ديگر از جمله امر به معروف و نهی از
منکر در تضاد است ،و ثانياً در نظام خالفت نيز ،مردم دارای حقوق
و ظايف در برابر حاکم هستند.
در عصر حاضر حاکمان مستبد و ديکتاتور و دست نشانده خارجی با
همکاری مفتی های دولتی از واقعات گذشته سوء استفاده نموده
مردم را با استفاده از نصوص اسالمی مجبور و مکلف به اطاعت
خود می سازند و همچنان مخالفت را با سلطۀ سياسی جرم و جنايت
می دانند  .مفتی های دولتی به سود زمامداران فاسد فتوا می دهند
و ما اين نوع فتوا ها را در افغانستان ،مصر و عربستان و سائر
کشور های اسالمی می بينيم و در آخر اين بحث فتوا هايی علمای
افغانستان و سائر کشور هايی اسالمی که در فلک سلطۀ سياسی در
حرکت هستند بحث و بررسی می شود.
از جانب ديگر روايات موثق در کتب اسالمی موجود است که مانع
همکاری با حاکم جائر می شود ،در متون روايت شده ،حاکم جائر
مورد مذمت قرار گرفته و از جمله کسانی است که مشمول عذاب
الهی خواهد بود .در صحيح البخاری آمده است  « :کسی که در اين
دنيا مردم را عذاب دهد خداوند ،روز قيامت او را عذاب خواهد داد
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 .در روايت ديگری آمده که شهادت سه دسته ،پذيرفتنی نيست که
41

يک دسته از آنها حاکم جائر است.

ابن حجر هيثمی می گويد حاکم جائر در رديف افرادی که مرتکب
گناهان کبيره مانند لواط کنندگان می شوند .در صحيح مسلم آمده
است ،پيامبر بر حاکمان جائری که بر مردم سخت می گيرند ،نفرين
42

کرده است .

اگر به نظريات عدم عزل حاکم و اطاعت از حاکم جائر تسليم باشيم،
بدون شک به نظريه استبداد سياسی و فساد و حکومت استبدادی و
مطلقه که مخالف صريح آيات قرآن کريم و ارشادات نبوی است
راضی خواهيم بود  .علمای معاصر اسالمی ،شرط عدالت برای
حاکم را امری ضروری می دانند و امامت خليفه ظالم و فاسق را
اساساً باطل و اطاعت از چنين حاکم را واجب نمی دانند .موالنا
مودودی در اين باره می نويسد :عدالت برای خالفت ،شرط الزمی
است ،هيچ ظالم و فاسقی ،خليفه يا قاضی يا حاکم و مفتی نمی
باشد ،اگر چنين باشد ،امامتش باطل است و اطاعتش بر مردم
واجب نيست 43.بدين ترتيب مفسر قرآن کريم علی الصابوی می
گويدکه حاکم که مردم را ظلم کند ،مقاومت و خلع او واجب است .
آيات بسياری در قرآن کريم حاکميت حکام جائر را نامشروع ونفی
ميکنند ،قرآن کريم ،حاکمان ياغی چون فرعون را سرزنش می کند.
 . 41الطبرانی  ،جلد سوم  ،صفحه .662
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دسته ای از آيات قرآن کريم بر اين مسأله تأکيد دارد که رهبری
سياسی جامعه از آن صالحان است و به هيچ روی به ظالمان نمی
رسد .قرآن کريم به مقابله با حکام جائر بسيار توصيه کرده است  .از
نظر قرآن کريم مظلوم و ستمديده حق دارد با همه توان در برابر حاکم
ظالم ايستاده و برای رهايی خود و ديگران از ستم ،به هر نحو اقدام
کندو اين مبارزه کامالً مشروع است .
کسيکه رهبری جامعه اسالمی را بدون رضايت مردم و با قوت
نظامی و حمايت خارجی به دست گيرد ،حاکم ستمگر به شمار می
رود .از مطالعه ای آيات قرآن کريم و احاديث نبوی صلی اهلل عليه و
سلم و اقوال فقهاء به اين نتيجه می رسيم که نه تنها بی فرمائی و
عدم اطاعت از حاکم جائر توصيه شده ،بلکه مبارزه با اويکی از
مصاديق جهاد به شمار می رود  .يکی از مصاديق نهی از منکر،
مقابله با حاکم جائر است.
عزل حاکم و زمامداران و مسئولين اقاليم تنها به سبب و دليل ظلم و
استبداد نيست ،رضايت عامه مردم شرط ادامه کار زمامدار و عدم
رضايت مردم سبب عزل حاکم است .ما شواهد تاريخی برای عزل
حکام داريم مثالً حضرت عمر رضی اهلل عنه خالد بن الوليد را قبل از
فتح شام از منصب اش عزل کرد با اينکه خالد بن الوليد رضی اهلل
عنه شخصيت مهم نظامی در دولت بود .امام امام بخاری رويت
ميکند که مردم کوفه از والی شان سعدبن أبی وقاص (55
هجری 676/ميالدی) نزد عمر بن الخطاب شکايت کردند ،عمر
رضی اهلل عنه سعد را عزل و در عوض او عمار بن ياسر( 37
هجری 658/ميالدی) را در سال  22هجری  644/چنانکه الذهبی در
کتاب اش بنام « العبر» می آورد مقرر نمود.

قيام بر عليه امام يا زمامدار][57

امام ابن بطال القرطبی ( ت  449هجری 1058 /ميالدی) در شرح
صحيح البخاری موقف عمر رضی اهلل عنه را در مسأله عزل سعد بن
ابی وقاص به تبصره گرفته می نويسد که عمر در چند واليت اين
عمل را انجام داد و از هر والی که شکايت برايش رسيد او را عزل
کرد  .با اينکه اکثر مردم از سعد راضی بودند اما يک تعداد از
باشندگان کوفه عزل او را مطالبه کردند  .حضرت عمر عزل او را به
صالح و مصلحت رعيت و سياست دانست و نخواست والی شخصی
باشد که مردم او را دوست نداشته باشند ،عمر از عاقبت قيام مردم
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و احترام رأی عامه عزل حکام را بسرعت عملی می کرد.

نظريات و آراء فقهاء و دانشمندان قرن اول تا چهارم اسالمی ،همه
نظريات اجتهادی و برای وقت و زمان خود شان بود  .تغيير فتوا به
تغيير زمان و مکان يک اصل قبول شده در فقه اسالمی است .تمام
نظريات و آراء فقهاء و دانشمندان در مورد اطاعت از حاکم جائر و
عدم مقاومت و عزل او از جمله نظرياتی است که در صفحات تاريخ
باقی مانده و در عصر حاضر قابل استفاده و تطبيق نمی باشد.
از چند قرن باين طرف وضعيت سياسی در جهان اسالم کامالً تغيير
کرده و خلع حاکم و عزل او و مبارزه عليه او يک اصل قبول شده
ميباشد .روش و اسلوب عزل حاکم در عصر حاضر زياد است و ملت
ميتواند از روشهای متفاوت و مختلف در مقابل حاکم فاسد و ظالم
و فساد سياسی و اشغال نظامی استفاده نمايند ،در صفحات بعدی
در مورد آن بحث خواهيم داشت ،اما قبل از اينکه در وسائل مبارزه
با فساد سياسی که افغانستان و اکثر کشور هايی اسالمی در عصر
حاضر بدان مواجه اند پرداخته شود و فقه مقاومت شرح بسيط داده

 . 44محمد الصياد  ،الجزيرة نت .2021/3/16 ،
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شود الزم ديده ميشود تا بصورت فشرده در فقه اطاعت و فقه متغلب
که قرنها امت اسالمی را بخود مشغول ساخت و امروز علمای فاسد
و وابسطه به حکومت و قوای اشغال از آن استفاده ميکنند پرداخت .

فقه المتغلب ،فقه اطاعت ،فقه تقلب و فقه مقاومت
ضعف و ناتوانی علماء و قوت بيشتر سالطين و حکام و بی خبری و
عقب گرايی امت از اصل اسالم و علوم جديد و تأثير فرهنگ و
ثقافت سياسی و اجتماعی يونانی و فارسی باالی فکر اسالمی همه
در مجموع سبب تدوين فقه جديد در جوامع اسالمی گرديد .فقه
المتغلب نظريه قيام ها و کودتاه های نظامی را قوت بخشيد و
همچنان فقه اطاعت ملت را با استفاده از نصوص شرعی و تفسيرات
غلط از آن مکلف به اطاعت حاکم ساخت و فقه تقلب رسيدن به
زعامت سياسی را از راه تقلب در انتخابات قانونی و شرعی کرد.
تأسيس فقه های جديد،انتخابات و آزادی های فردی را در انتخاب
زعامت سياسی از بين برداشت و سبب ديکتاتوری و تسلط مطلق
زعامت سياسی در جوامع اسالمی شد و همچنان فقه تقلب ،فساد
مالی و سياسی را خلق کرد و مداخالت خارجی را آسانتر ساخت.
امامت متغلب و اطاعت بدون قيد و شرط از حاکم و فقه مقاومت،
أهميت فوق العاده در ساحۀ فقه سياسی اسالم دارد ليکن متأسفانه
در موارد آن بحث های علمی کمتر صورت گرفته است و ميتوان
گفت که در اين ساحات اهمال بيشتر از طرف علماء و فقهاء معاصر،
خصوصاً علماء و دانشمندان افغانی صورت گرفته است .عدم
مطالعه و بحث در اين ساحات استقرار سياسی را از امت اسالمی
گرفت و جهان اسالم در مدار تاريخ سياسی ،صبغۀ خونين و
خشونت و استبداد را بخود گرفت و مسلمانان از حق تعيين
سرنوشت و انتخاب عادالنه محروم و به ظلم و فساد راضی شدند.

قيام بر عليه امام يا زمامدار][59

راضی بودن به ظلم و فساد و استبداد سياسی عامل مهم در عقب
گرائی و عقب ماندن جهان اسالم از مدنيت معاصر است.

فقه متغلب
عالمه دکتور احمد الريسونی رئيس اتحاد بين المللی علمای اسالم
و فقيه مصلحت می نويسد :ممکن واليت تغلب و استيالء در
قرنهای گذشته معقول بود ،اما در عصر حاضر در سايه قوانين و
مؤسسات و ريفريندم و انتخابات اعتبار و موجوديت خود را از
دست داده است .
دفاع از واليت متغلب و تبليغ برای مشروعيت آن و تحريم خروج يا
مخالفت با حاکم متغلب در بين امت اسالمی از فراغ بوجود نيآمد،
فقهاء و محدثين کوشش کردند تا با دالئل و حجت موقف خود را از
مشروعيت حاکم متغلب به اثبات رسانند  .نقل فکر متغلب از يک
مرحله به مرحله ديگر با آوردن دليل و برهان سبب شد تا مسلمانان
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آنرا يک حقيقت فکر کنند.

در فقه اسالمی و ثقافت اسالمی در قديم و معاصر قول به
مشروعيت حکم باساس قوت و غلبه موجود است ،به عبارت ديگر
کسيکه به مقام خالفت و امارت به قوت شمشير و به زور در يک
کشور برسد و مردم تسليم او شوند ،آن شخص امام شرعی بوده و
اطاعتش واجب و معصيت و خروج عليه او جواز ندارد .در فقه
سياسی اسالم اصطالح « و تجوز امامة الجور ،و تجوز امامة الجبر
يعنی المتغلب » امامت غير عادل و شخصيکه به زور و جبر به قدرت
برسد جواز دارد يعنی صحت دارد .جواز امامت و زعامت غير عادل
و متغلب از قرن پنجم هجری (  450هجری) داخل فرهنگ و ثقافت
 . 45واليت المتغلب  /منار اإلسالم www.islamanar.com
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اسالمی گرديد .الحافظ بن حجر آراء فقهاء را در واجب بودن اطاعت
امام متغلب را به عبارات ذيل اينطور خالصه ميکند:
« و قد اجمع الفقهاء علی وجوب طاعة السلطان المتغلب و الجهاد
معه ،و أن طاعته خير من الخروج عليه ،لما فی ذلک من حقن الدماء
و تسکين الدهماء».طاعت امام از خروج عليه او خير است ،زيرا مانع
خونريزی می شود و مردم استفاده جو خاموش می شوند .فقهاء در
اطاعت سلطان متغلب اجماع دارند و جهاد با متغلب واجب است و
46

مبارزه عليه او که سبب خونريزی می شود جواز ندارد.

المواردی در تاريخ فقه سياسی اسالم اولين فقيه بود که موضوع
اطاعت از امام جائر را به بحث گرفت و نظريه امام متغلب را داخل
فقه سياسی اسالم نمود .المواردی می نويسد « :و تنعقد االمامة
بيعة إثنين قياسا علی عقد نکاح ،».امامت به بيعت دو نفر به مقايسه
دو شاهد در عقد نکاح صحت دارد .الماوردی در بحث خود در
موضوع امامت و رهبريت سياسی اقسام بيعت 47را می آورد و نظريه
که شخص به هر وسيلۀ بقدرت برسد اطاعت او باالی ملت واجب می
شود .او اطاعت حاکم جائر و فاسق را به دليل عدم نشر فتنه و فساد و
جنگ و خونريزی بين مسلمانان جواز ميداند.
حجت االسالم و المسلمين حامد الغزالی (  505هجری1111 /
ميالدی) در معراج السالکين نظريه متغلب را تأييد می کند  .از نظر
امام الغزالی تا زمانيکه حاکم مطابق شريعت عمل می کند عزل او
 . 46دکتور حمد بن عبدالمحسن التويجری  ،الخروج علی الحاکم و عزله  ،صفحه
.1115
 . 47ابی الحسن علی بن محمد بن حبيب البصری البغدادی الماوردی  ،االحکام
السلطانية و الواليات الدينية ،مراجعه احمد عبدالسال  ،باب اول ،.دار الکتب
العلمية  ،بيروت 2006م
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واجب نيست و اطاعت او باالی مسلمين واجب ميباشد و هر
زمانيکه از شريعت عدول کند عزلش واجب می شود.
عصر امام الغزالی و المواردی ،عصر تقلبات سياسی و عدم
استقرار و نبود امنيت در جهان اسالم بود و صاحبان قدرت در هر
منطقه برای رسيدن به قدرت سياسی با يکديگر داخل جنگ بودند،
نظر به شرايط خاص وقت نظريه اطاعت حاکم متغلب که اصل شرعی
نداشت به هدف امنيت و آرامش بوجود آمد و داخل فرهنگ سياسی
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اسالم شد.

المراش (  ) 1873- 1836مردم را به قيام خونين در مقابل حاکم
متغلب و ظالم دعوت ميکند و می گويد که حاکم ظالم مردم را در
جهالت و نادانی نگه می دارد .عالمه محمد الغزالی نظريه اطاعت از
حاکم جائر را نقد ميکند و با نظريات علماء در اين مورد مخالفت
دارد  .الغزالی کتاب « العواصم من القواصم » امام ابی بکر بن
العربی را نقد شديد ميکند و می نويسد :زمانيکه اين کتاب را
مطالعه نمودم و نظريه ابن عربی که بيعت دو نفر صحت دارد مطالعه
کردم ،اين نظريه صبر مرا برهم زد و اين نظريه کامال بی معنی و بی
قيمت و مبنی بر هيچ دليل است  ،يعنی دليل ندارد ،و حاکم ظالم
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غير قانونی و غير شرعی است.

دکتور أحمد الريسونی رئيس اتحاد بين المللی علمای اسالم در
بحث خود تحت عنوان « إمامة المتغلب بين الشرع و التاريخ »
موضوع متغلب را به بحث گرفته می نويسد:

 . 48فضل غنی مجددی  ،روش فکر معاصر اسالمی  ،صفحات .222 – 221
 . 49الدکتور يوسف القرضاوی  ،الشيخ الغزالی کما عرفته  ،صفحه .250
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اسالم مشروعيت متغلب را در تولی حکم به بحث نگرفته است،
اسالم در هيچ يک مورد وقوع آنرا تأييد نکرده ،در قرآن کريم و
سنت شريف و نه در سنت خلفاء راشدين چيزی در اين مورد داريم .
مسلک شرعی و نصوص شرعی در باب سياست و تولی حکم و اداره
شئون عمومی شورا است ،خداوند می فرمايد { :أمرهم شوری بينهم
} ( الشوری.)38 :
فقهاء در امامت متغلب با هم اختالف نظر دارند ،اختالف نظر معنی
عدم اجماع را بيانگر است .در مصادر فقه اسالمی در مورد امامت
متغلب و استيالء بر حکم و رياست دولت چهار نظر موجود است و
اصحاب هر نظريه برای اثبات رأی خود دالئل آراء می کنند:
 .1امامت متغلب صحت دارد و احتياج و ضرورت به عقد و
بيعت نيست .
 .2امامت شخص نيست مگر از راه و طريق عقد و بيعت و
اختيار و انتخات از طرف مردم.
 .3فرق بين دو حالت  :حالت اول ،غلبه در وقت خالء از امام به
عبارت ديگر نبود امام ،برای مسلمين باشد در اين حالت
امامت صحت دارد .حالت دوم ،اگر امام وقت نيز متغلب
باالی امام ما قبل خود باشد .
 .4امامت متغلب غير شرعی است ،سلطۀ شرعی از طريق غلبه
و قهر و ريختن خون نيست و واجب است که عليه متغلب
مقاومت صورت گيرد زيرا عمل او فسق و مرتکب جنايت
50

است .

 . 50إمامة المتغلب فی الفقه اإلسالمی  :دراسة مقارنة  ، PDFالتجديد  ،مجلة
فکرية نصف سنوية محکمة تصدرها الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا2018 ،
 ، 1439 /العدد الثالث و األربعون www.academia.edu .
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شرعا و عرفاً تولی حکم از طريق غلبه و استيالء زمان آن خاتمه يافته
و يک امر باطل به حساب می آيد .و جزء صفحات تاريخ گرديده .
عصر حاضر ،عصر شورا و انتخابات است و در مقابل شورا و
انتخابات استبداد ميباشد .طريقت و روش يگانه که اسالم برای
رسيدن به حکم و اداره امور معرفی کرده عبارت از شورا و انتخاب
است ،اسالم روش و طريقه انتخاب را به اجتهاد و مشوره و مراجعه
51

گذاشته است.

انحراف از روش شورا در انتخاب زعامت سياسی از اواخر قرن اول
هجری شروع ميشود ،و در بدل انتخاب آزاد و مستقيم و حق ملت در
انتخاب زعيم روش سياسی جديد سياسی زير نام واليت متغلب و
واليت العهد يعنی تعيين ولی العهد بوجود آمد و نتائج منفی ذيل را
در فقه سياسی بجا گذاشت:
 .1از بين رفتن رأی ملت در اننخاب و اختيار حاکم.
 .2تأسيس دو طريقه ای جديد در نظام حکم  :واليت متغلب و
واليت العهد ،اين دو طريقت تا امروز در بين مسلمانان
رائج است.
 .3استبداد حکام و حکومت فردی و غياب شورا.
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 . 51دکتور أحمد الريسونی ،إمامة المتغلب بين الشرع و التاريخ  ،جزيره نت
.2014/3/20
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 .4جدائی بين دعوت ودولت و مبارزه با احکام دين به نفع
سياست ،چنانکه موالنا مودودی می گويد.
 .5آغاز جدائی بين امت اسالمی و تفرقه بين مذاهب اسالمی
خصوصاً بين شيعه و تسنن.
 .6تحکم سالطين باالی بيت المال المسلمين و جمع بين سلطه
و مال.
حاکم متغلب حق ملت را غصب ميکند و غاصب در فرهنگ و ثقافت
اسالمی فاسق شمرده ميشود ،به عبارت ديگر حاکم متغلب شخص
فاسق است و فسق خروج از اطاعت اهلل متعالی می باشد  .الماتريدی
می گويد :فسق خروج از امر اهلل است ،و ابن الجوزی می گويد :فسق
خروج از اطاعت اهلل به معصيت است .الشوکانی می گويد :فسق
خروج از اطاعت اهلل و گذشتن از حدود بطرف معصيت است  .در
تعريفات فقهی  :فسق در ادبيات عدم اطاعت امر اهلل در شريعت
52

:ارتکاب مسلمان گناه کبيره و يا صغيره با اصرار رای برای ادامۀ آن.

کودتاه های عسکری  :قيام های عسکری بهترين مثال از فقه
المتغلب است .در گذشته نظاميان از نام شخصيت های ملی و
معروف در قيام های خود استفاده می کردند تا اطمينان مردم را
بدست آورند و در حقيقت امر نظاميان حکومت ميکردند .کودتا
چيان مردم را فريب ميدهند و وعده های که غير قابل تطبيق می
باشدمی دهند ،مثال وعده ميدهند که انتخابات را بزودی اعالن می
نمايند و قانون اساسی را تدوين می کنند و اما تجربه نشان داده که
وعده های شان ابداً تحقق نمی يابد .نظاميان عموماً از سه عنصر
ذيل متشکل می شوند:
 . 52دکتور حسن الخطاف  ،التغلب مفسدة تسقط به العدالة و ال تصح به الوالية /
https://sy-sic.comApr8,2020
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 .1رتبه های نظامی و مناصب عسکری.
 .2قابليت داشتن خيانت و غدر.
 .3قدرت بازی کردن به شعور و عاطفه مردم .
حاصل و نتيجه نظامهای عسکری ،استبداد و اطاعت مطلق و
کشتار مخالفين است  .علماء در يک حالت انقالب عسکری را تأييد
می کند و آن اينکه اگر نظام قائم ،فاسد و ظالم باشد و نظاميان
بخواهند آنرا سرنگون سازند اما بشرطيکه بزودی انتخابات صورت
گيرد و رأی مردم احترام شود .ادامۀ حکومت عسکری ،بجز ادامه
فساد و ديکتاتوری چيز ديگری نيست و بد ترين نظام مدنی بهتر از
خوبترين نظام عسکری است.
نظاميان که سلطه سياسی را غصب ميکنند ميدانند که حکومت
شان غير قانونی است لذا وعده انتخابات را ميدهند و يا ريفرندم
ميکنند و در افغانستان لويه جرگه را دعوت می کنند .سردار محمد
داود ميدانست که نظامش غير قانونی است لذا لويه جرگه را دعوت
کرد و در يک دراما خودش بحيث رئيس انتخاب شد و قانونی بودن
خود را از لويه جرگه بدست آورد.
اگر انقالبيون حکومت را بعد از انقالب برای خود اختصاص دهند و
به وعده های کاذب مردم را بازی دهند ،در اين حالت بصفت غاصب
و ظالم در آمده مقاومت شان واجب شرعی است .
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فقه اطاعت
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نظريه اطاعت از حاکم جائر ،در فقه اسالمی بنام « :نظرية إطاعة
الحاکم الجائر فی الفقه السياسی ألهل السنة» ،تأثير زيادی بر
تحوالت سياسی واجتماعی جوامع اسالمی دارد ،به دليل اينکه
قبول و يا رد اين نظريه می تواند نتائج و پيامد های متفاوتی بر
آفريند تحوالت هر جامعه داشته باشد .در فقه سياسی أهل سنت،
اطاعت از حاکم جائر ،با وجود نظريه های مخالف در ميان فقهاء
وجود ،امری ضروری شمرده شده است ،در مرور زمان اين نظريه در
صدر نظريه های ديگر قرار گرفته است و علماء و فقهاء هر کدام نظر
به پيروی از منابع دست داشته خود شان در اين مورد بررسی کرده
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اند و اختالف نظرها دراطاعت حاکم بسيار زياد است.

اگر بخواهيم بطور خالصه مفهوم طاعت را از منظور اسالمی بيک
کلمه خالصه نمائيم ،اطاعت در معروف است چنانکه در حديث
شريف آمده« إنما الطاعة فی معروف» اطاعت در معروف  .اطاعت در
اسالم عبارت از اطاعت ولی االمر شرعی که بصفت قانونی به
زعامت رسيده باشد و يا اينکه بصورت شرعی به مقام امامت و
خالفت و زعامت رسيده باشد ،اطاعت او در معروف است  .معروف
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 .اطاعت  ،مقابل عصيان و به معنای موافقت واقعی مکلف با حکم خداوند

است که يا از راه قطع يا حجت معتبر به دست آمده باشد ،مثل اينکه انسان به
حرمت چيزی – شراب خمر( قطع پيدا کند) و آن را ترک نمايد و آن چيز در واقع هم
حرام باشد ،يعنی قطع او مطابق واقع باشد.واژه اطاعت از ريشه«طوع» ( ضد کره)
به معنای فرمان بردن همراه با خضوع و رغبت است  .واژه اطاعت و مشتقات آن 87
بار در قرآن کريم به کار رفته و مضمون آن از برخی آيات نيز که مشتمل بر اين واژه
و مشتقات آن نيست ،استفاده می شود.
 . 54برای معلومات بيشتر مراجعه شود :نظريه اطاعت از حاکم جائر در فقه سياسی
أهل سنت www.sid.ir /
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يعنی امور خيرکه برای انسان منفعت داشته باشدو حاکم مستحق
اطاعت باشد ،به عبارت ديگر اطاعت حاکم جائر و کسيکه به تقلب
در انتخابات برياست رسيده باشد و يا توسط قوای اشغال حمايت
شود نيست  .دکتور الريسونی می گويدکه آيۀ در قرآن کريم است {:
يايها الذين آمنوا أطيعوا } ( النساء ،)59 :ای مؤمنان اطاعت کنيد .و
در آيۀ می گويد اطاعت نکنيد{ و ال تطيعوا أمر المسرفين الذين
يفسدون فی األرض و ال يصحلون } ( الشعراء . )152-151 :و از رفتار
رؤسای مسرف پيروی نکنيد  ،که آن مردم را در زمين همه گونه
فساد می کنند و هيچ گونه اصالح ( حال خلق) نمی پردازند .دو حالت
است که در حالت اول اطاعت است و در حالت دوم اطاعت نيست .
اکثر حکام (بشمول حکام افغانستان ) از جمله مفسدين اند و فساد
را ترويج می دهند و از فساد بهره بر ميدارند لذا اطاعت شان به امر
قرآن کريم باالی مردم واجب نيست .اطاعت از شخصی است که
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اهليت و لياقت آنرا داشته باشد.

مخالفين نظريه اطاعت امام و حاکم ظالم و مفسد ،برای اثبات قول
شان دليل از قرآن کريم و احاديث نبوی صلی اهلل عليه و سلم می
آورند و خروج از اطاعت حاکم مستبد و ظالم و فاسد را يک امر
شرعی و به مصلحت ملت می دانند .قول خداوند سبحانه و تعالی « و
الذين إذا أصابهم البغی هم ينتصرون » (الشوری . )39:و کسانی چون
ستم بر ايشان رسد ،ياری می جويند ( به انتقام بر می خيزيند) يعنی

 . 55فقه الطاعة  ،من برنامج  :الشريعة و الحياة ،الجزيرة نت  .2012/2/9و همچنان
ديده شود  :الموقع الرسمی لألستاذ احمد الريسونی  ،فقه الطاعة ،
http://raissouni.net>2020/08/20
دکتور علی عبدالحليم محمود ،فی فقه اإلصالح و التجديد عند اإلمام حسن
البناء ــ رکن الطاعة  ،دا التوزيع و اليشر اإلسالمية.
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اگر حاکم و يا امير بر ضعيف و ناتوان ظلم و تعدی کند بزرگان متفق
شوند و انتقام گيرند .شهيد سيد قطب در تفسير آيۀ مبارکه می
نويسد :اين آيه صفت جماعت مسلمين را نشان ميدهد ،صفت
انتصار و پيروزی بر بغاوت و عدم تسليم به ظلم و اين يک امر
طبيعی برای جماعت مسلمين است که خلق شده اند تا بهترين امت
ها باشند .و طبيعی است که وظيفه اين جماعت انتصار عليه بغاوت
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و رد تجاوز و ظلم است.

« و لمن أنتصر بعد ظلمه فأولئک ما عليهم من سبيل » ( الشوری:
.)41و کسی که بعد از مظلوم شدن ياری طلبد ،ايرادی بر او نيست.
ايراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنندو در زمين
به ناحق ظلم روا می دارند ،برای آنان عذاب دردناکی است ! اما
کسانی که شکيبائی و عفو کنند ،اين از کار های پرارزش است.
ابن مسعود رضی اهلل عنه روايت ميکند که رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم فرمودند :بعد از من مردمانی قدرت را تصرف و سنت را
خاموش می سازندو با بدعت کار می کنند و نماز را تأخير می
نمايند .گفتم يا رسول اهلل اگر ما اگرايشان را ديديم يعنی در زمان
شان زندگی داشتيم چه بايد کرد؟ فرمودند:از من سؤال می کنی يا
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ابن أم عبد چه بايد انجام دهيد؟ طاعت کسيکه معصيت کند نيست.

تعداد از مسلمانان از نصوص اسالمی فهميده اند که خداوند
ظالمين را به واسطه ظالمين نابود می کند .در دعا های روز جمعه
می شنويم که خطيب می گويد خداوند! ظالمين را با ظالمين بگير و
ما را از بين شان سالم و بی ضرر بيرون ساز .دکتور يوسف القرضاوی

 . 56سيد قطب  ،فی ظالل القرآن  ،صفحه .3166
 . 57لؤلؤ و مرجان  ،جلد دوم صفحات .365-364-363
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اين گروه از مسلمانان را ،مردم غافل و بی دانش از سنت های دين
ميداند و می گويد « :الغافل هو من يظن أن اهلل سيضرب الظالمين
بالظالمين و يخرجنا من بينهم سالمين ..لن يضرب اهلل الظالمين إال
عزائم المظلمومين  ،».غافل کسی است که فکر می کند خداوند
ظالمين را بواسطه ظالمين از بين می برد و ما را از بين شان سالم
بيرون می سازد  ..ظالمين را عزائم يعنی عزم قاطع و ارادۀ قوی
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مظلومين از بين بر می دارد.

فقه اطاعت از آغاز عقب مانده گی مسلمانان در ساحۀ سياسی و
اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و در نتيجه آن زمامداران فاسد و
ديکتاتور و دست نشانده ای خارجی و بطور عموم نظامهای
استبدادی از فقه اطاعت برای بقاء نظام خود استفاده کردندو عدۀ از
علمای فاسد و فروخته شده ،فقه اطاعت را بين مسلمانان تبليغ
کردند و می کنند و در اين باب از سوء فهم مسلمانان از نصوص
اسالمی استفاده می کنند  .فقه اطاعت استبداد سياسی و فساد
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اجتماعی و اشغال نظامی را در جهان اسالم تقويت و حمايت کرد.

فقه تقلب
تقلب يکی از مهمترين آفت در ساحۀ سياسی و اجتماعی و علمی در
جهان است .کشور های اسالمی با مقارنه با کشور هايی غربی در
تقلب و تقلب کاری مهارت بيشتر دارند .عالمه شيخ محمد الغزالی
می گويد که مسلمانان در تقلب کاری خصوصاً تقلب در انتخابات
استاد بزرگ هستند .تقلب جزء فرهنگ و ثقافت مردم شده و

 . 58سايت القرضاوی  ،سپتمبر .2015
 . 59برای معلومات بيشتر مراجعه شود  :فضل غنی مجددی  ،روش فکر معاصر
اسالمی  ،فصل فقه اطاعت .
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متأسفانه به مرض مهلک تبديل و اصالح آن کار يک شب و روز
نيست .
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تقلب در ادبيات زبان به معانی زياد ذکر شده مثل :تزوير ،جعل،
دغل کاری ،واژگون شدن و نيرنگ .در فرهنگ زبان ،تقلب نوعی از
دروغ ،کاله برداری و حيله گری است که باعث ايجاد برتری نا
عادالنه متقلب بر ديگران می شود .تقلب گونه ای از نقض قانون است
 .تقلب پديدۂ است که انحرافات و دستکاری های صورت گرفته در
امور مالی و ادبی و سياسی را شامل می شود.
تقلب دست انداختن در امور بخواست خود ،تصرف در کارها
بخواهش خود نيز مورد استفاده قرار گرفته است .تقلب در تحقيقات
علمی مشکل بزرگ در عصر حاضر است و محاکم علمی برای
جلوگيری از تقلب در تحقيقات و دوزدی تحقيقات تأسيس شده و
کاپی رايت نيز برای جلوگيری از تقلب است .تقلب در امور اقتصادی
و صناعت سبب رکود اقتصادی غل و غش در مواد صناعتی گرديده
است.
خطر ناکترين تقلب ،تقلب در انتخابات است ،زيرا انتخابات
سرنوشت يک ملت را می سازد .هر نتيجه که باساس تقلب باشد
باطل است  .انتخابات در اکثرکشور های اسالمی باساس تقلب
صورت ميگيرد  .ما مثال تقلب سياسی را در افغانستان بخوبی می
بينيم  .انتخابات رياست جمهوری در افغانستان و اکثر کشور های
اسالمی باساس تقلب و دادن رشوت و خريد رأی مردم صورت می
گيرد .حکومتی که باساس تقلب روی کار می آيد ،احترام و تقدير

 . 60محمد الغزالی  ،تراثنا الفکری فی ميزان الشرع و العقل  ،هموم داعية محمد
الغزالی.
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افراد ملت را نمی داشته باشد و حکومت متقلب کوشش دارد تا
بزودی سرمايه های ملی را دزدی کند .چون نتيجه انتخابات باساس
تقلب است ،لذا حکومتی که در نتيجه تقلب روی کار می آيد قابل
احترام نيست و نبايد ملت اوامر و فرامين زعيم متقلب را احترام
کنند.
زعامت فاسد و آنانکه به اساس تقلب روی کار می آيند ،با عدۀ از
علماء و متفکرين يکجا شده ،با حيله های شرعی و استفاده از
نصوص اسالمی مردم را به اطاعت متقلب وادار می سازند .علمای
دربار و سلطه با استفاده از عدم بوجود آمدن فتنه و فساد و فقه
مصلحت فتوا به قبول نتيجۀ انتخابات ميدهند و مردم عادی که
دانش اسالمی و حقوقی ندارند تقلب را می پذيرند .همکاری علمای
سوء و جامعه ای مدنی و شعراء و ادباء با تقلب و زعيم متقلب
بزرگترين خيانت در حق ملت است .اين گروه ،تقلب را حقيقت و
متقلب را خدمتگار ملت معرفی می نمايند و ناکامی او را کاميابی
به مردم معرفی ميکنند.

فقه مقاومت
مقاومت عليه اشغال ،فساد سياسی ،ديکتاتوری و تجاوز باالی
نقس و مال در تمام قوانين مدنی و دينی حق مشروع هر فرد در جامعه
ميباشد .در اسالم مقاومت جزء ال يتجزاء از فقه و فرهنگ و ثقافت
اسالمی به حساب می آيد .در فرهنگ اسالم مقاومت و اصالح منکر
از جملۀ فرائض دين است و هر انسان بقدر استطاعت مکلف به
اصالح امور و منع منکرات ميباشد .مقاومت عليه منکر و اصالح
منکرات از وجايب دينی است .
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اسالم مبارزه با منکر و تغيير منکر را به معروف و اصالح فساد را از
جملۀ فرائض اجتماعی می داند ،فرضی که در هيچ وقت و زمان
توقف نمی کند .شريعت اسالم مقاومت عليه استبداد و فساد
سياسی و مالی که نظام اجتماعی را مکدر می سازد از گردن
مسلمانان تحت هيچ شرايط ساقط نمی کند .سنت نبوی شريف که
بيانگر قرآن کريم است ،مقاومت و اصالح منکر و استبداد را فرض
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ميداند.

خداوند درقرآن کريم ميفرمايد « :و ما لکم ال تقاتلون فی سبيل اهلل و
المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا
اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنک ولياً و اجعل
لنا من لدنک نصيرا» ( النساء .)75:و چرا در راه خدا و(بمنظور حمايه
و نجات) مردان و زنان و کودکان ناتوان جنگ ( جهاد) نمی کنيد؟ آن
( بيچاره گانی) که می گويند :پروردگار ما! ما را از اين دياری ( مکه
يا هر شهر که در آن ظلم حکمفرما باشد) که باشندگان آن ستمکارند
بيرون آور و برای ما از جانب خود حامی و سرپرستی معين گردان و
از نزد خود ياور و مدد گاری برای ما مقرر فرما.
الزمخشری در تفسير آيه مبارکه می گويد :نا توانان و ضعاف که از
طرف مکه عذاب شديد می شدند و از خداوند می خواستند تا
ايشانرا نصرت بدهد و برای خارج شدن و مهاجرت به مدينه کمک
کند ،يک تعداد بيرون شدند و يکتعداد تا فتح مکه باقی ماندند.
آيه مبارکه دعوت به جهاد فی سبيل اهلل و نجات ناتوانان مسلمانان
که در مکه بودند می کند ،اين جهاد بنام جهاد دفاعی و به اصطالح
معاصر مقاومت مشروع ميباشد.

 . 61دکتور محمد عمارة  ،فی فقه مقاومة االستبدادmsf.online.com /

قيام بر عليه امام يا زمامدار][73

امام الفخر الرازی در تعليق اش در مورد آيه مبارکه می گويد :قول
خداوند ( و ما لکم ال تقاتلون ) داللت به واجب بودن جهاد ميکند و
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معنی آن عدم ترک مقاومت است.

خداوند در آيه ديگر می فرمايد « :و ال ترکنوا إلی الذين ظلموا
فتمسکم النار و مال لکم من دون اهلل من إولياء ثم ال تنصرون» (
هود . )113:و تکيه بر ظالمان نکنيد که موجب می شود آتش شما را
فروگيرد و در آن حال جز خدا هيچ ولی و سرپرستی نخواهيد داشت و
ياری نمی شويد.
« قال إنی جاعلک للناس اماماً قال و من ذريتی قال ال ينال عهدی
الظالمين» (البقرة .)124:خداوند فرمود :من ترا پيشوای مردم بر
گزينم ،ابراهيم عرض کرد و از فرزندان من نيز( پيشوايان برگزين)
خداوند فرمود ،عهد من (امامت و قيادت) به ستمگاران نميرسد« .
و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما عليهم من سبيل * إنما السبيل
علی الذين يظلمون الناس و يبغون فی االرض بغير حق اولئک لهم
عذاب اليم » ( الشوری  .)42-39 :و کسانی که پس از ستم ديدنشان {
به حکم حق و برابر قوانين اسالم } در مقام انتقام برآيند ،ايرادی برای
آنان نيست { و در شرع مقدس مجوزی وجود ندارد که حق آنان را
باطل کنند}  .ايراد و محکوميت فقط متوجه کسانی است که به مردم
ستم روا می دارند و به ناحق در زمين سرکشی می کنند ،اينانند که
برای آنان عذابی دردناک خواهد بود .و « و إن طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا فأصلحوا بينهما ،فإن بغت أحدئهما علی الآخری فقتلوا
التی تبغی حتی تفی إلی اهلل » (الحجرات . )9 :و اگر دو طايفه از أهل
ايمان با هم به قتال و دشمنی برخيزند البته شما مؤمنان بين آنها صلح

 . 62فی فقه المقاومة المسلحة islamtimes.org/ar/article/84633 /
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برقرار داريد و اگر يک قوم بر ديگری ظلم کرد با آن طايفه ظالم قتال
کنيد تا به فرمان خدا بازآيد.
اين آيۀ مبارکه مشروعيت قتال ظلم را بيان می کند و اگر ظالم از بين
خود مؤمنان نيز باشد .در آيۀ ذکر شده سورۀ الشوری خداوند صفات
مؤمنين را بيان می کند ،مهمترين صفات شان اين استکه اگر ظلم
واقع شد از حقوق خود دفاع می کنند .
رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم روش مقاومت عليه منکر را به سه
دسته تقسيم نمودندو فرمودند « :من رأی منکم منکرا فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه و ذلک أضعف اإليمان»
( رواه مسلم ،کتاب إيمان حديث  ،177از سعيد الخدری رضی اهلل
عنه ).
کسی از شما اگر منکر را ديد با دست خود آنرا منع کند ،اگر با دست
نتوانست با زبان خود منع کند ،و اگر با زبان نتوانست با قلب خود،
و اين ضعيف ترين ايمان است .اين حديث مبارک داللت به واجب
بودن انکار منکر به اندازۀ قدرت انسان برای اصالح منکراست .هر
انسان به طبيعت انسانی اش نسبت به انسان ديگر متفاوت ميباشد
و قدرت يک انسان با انسان ديگر مساوی نيست  .هستند کسانی که
می توانند با دستان مانع منکرات شوند و گروه ديگر قدرت مبارزه و
اصالح منکر را با زبان يعنی تبليغات در مساجد ،راديو ،تلويزيون
و بشکل خطابه در اجتماعات عمومی ،مظاهرات ،شعر و از طريق
هنر های زيبا و موسيقی دارند و از اين روش ها برای اصالح منکرات
استفاده کنند ،گروه سوم بايد با قلب خود عليه منکر باشد باين
معنی که از منکر فاصله داشته باشد و با منکرات همکاری نکند.
انکار يعنی عدم رضايت با قلب باالی تمام مسلمانان در تمام حاالت
فرض است و اگر مسلمان با قلب خود عليه منکر نباشد داللت بر عدم
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ايمان در قلب او می کند ،انکار به قلب نمونه ضعيف ترين ايمان
است  .از مضمون حديث شريف استنباد می شود که امر به معروف و
نهی از منکر از خصوصيت های ايمان است .
در حديث شريف آمده که من رأی منکم منکرا ،اگر يکی از شما منکر
را ديد باين معنی که منکر بايد ديده شود و اگر ديده نشود و در
اسرار باشد نبايد در مورد آن تفتيش شود  .سعيد بن جبير می گويد :
برای عبداهلل بن عباس در مورد امر معروف و نهی از منکر در باب
سلطان سؤال کردم ،گفت  :اگر خوف از حيات باشد و سلطان امر به
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قتل بدهد ،سکوت بهتراست..

امر برای مبارزه و انکار منکر و تغيير آن به معروف در حديث شريف
به صيغۀ عام آمده به اين معنی که شامل تمام افراد ملت ميشود و هر
فرد از افراد ملت بقدر استطاعت خود مسئول تغيير منکر است .
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از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم روايات زيادی در منع ظلم و
مقاومت فساد در مواضع مختلف و به داللت های متفاوت آمده
مانند « :أال و إن فی الجسد مضغة ،إن صلحت ،صلح الجسد کله ،و
إن فسدت فسد الجسد کله أال و هی قلب» در جسد مضغة يعنی پاره (
قلب ) گوشت ،است ،اگر اصالح شود تمام جسد اصالح ميشود و
65

اگر فاسد شود تمام جسد فاسد می گردد ،و اين است قلب .

احاديث زيادی در کتب احاديث است که امر به حمايت مسلمانان می
نمايدو نصرت مظلومين را باالی همه مسلمانان واجب می سازد « .

 . 63إسالم ويب islamweb.net /
 . 64النووی  ،المنهاج  ،شرح صحيح مسلم جلد دوم .23/
 . 65صحيح مسلم بشرح النووی المجلد األول  /جلد اول  ،کتاب اإليمان حديث رقم
 ،365-367دارالغد العربی  ، 1987ص .845
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من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» کسيکه به امور مسلمين
اهتمام ندارد از جملۀ ايشان نيست.
تغيير منکر با دست واجب باالی اشخاصی است که قدرت داشته
باشند و مقاومت با زبان مربوط به علمای ميشود که قدرت بيان
علمی را ميداشته باشند و مقاومت منکر باالی تمام امت فرض است
و شخص ضعيف الزم است در جای که منکر حاکم باشد از آنجا بيرون
شود و با منکر همکاری نکند .مسلمان برای تغيير منکر به قدر
استطاعت اش مسئوليت دارد ،خداوند می فرمايد « :ال يکلف اهلل
نفسا إال وسعها» خداوند هيچ نفس را باالتر از طاقت اش مکلف نمی
سازد.
مقاومت مترادف جهاد است  :دکتور يوسف القرضاوی می گويد:
مقاومت عليه طاغيان و مستبدين و فساد از بهترين انواع جهاد
است .القرضاوی اضافه ميکند که فساد داخلی اسباب مداخالت
خارجی را آماده می سازد و فساد سياسی سبب نشر منکرات در
جامعه ميشود .جهاد تنها باين معنی نيست که با کفار جنگيد ،جهاد
يعنی با ظلم و استبداد و فاسدين که افکار ملت را مغشوش می
سازد و اخالق جامعه را فاسد می کند است. .
ابن القيم می گويد جهاد عليه ظلم و بدعت و منکرات و ستم گران که
حقوق مردم ضعيف و يتيم و بيوه زنان و مساکين را زير پا می کنند
شديتر از غضب اهلل عزوجل است .
مقاومت مسأله معروف و واضح در فقه اسالمی است و زير
عنوان(دفاع) بحث می شود ومرادف جهاد نيز استفاده می شود.
مقاومت در ابواب فقه اسالمی در تمام مذاهب معروف است  .در
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حديث مبارک مقاومت عليه منکر به سه دسته تقسيم شده ،در فقه
اسالمی مقاومت نيز به سه فصل تقسيم می شده است :
 .1مقاومت فردی ،در مقابل تجاوز باالی فرد و خانواده و
ناموس و سرمايه که در باب (دفاع شرعی) بحث ميشود.
 .2مقاومت اجتماعی ،در مقابل حاکم ظالم و مفسد و مستبد.
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 .3مقاومت عمومی ،در مقابل اشغال و نفوذ خارجی .

تعریف مقاومت از نظر قانون :کارگرفتن از تمام وسائل و استفاده از
قوت و اسلحه به هدف منع تجاوز ،و رفع اشغال و استعمار و تحقق
استقالل و از بين برداشتن ظلم و فساد مقاومت مشروع است ،نظر به
اين تعريف مقاومت مشروعيت پيدا ميکندو حق دفاع شرعی
ميباشد  .ماده ( )51ميثاق ملل متحد اين حق را تثبيت ميکند .و اما
اگر نظام سياسی باساس قانون مشروعيت خود را بدست می آورد و
مردم به آن رأی ميدهند در اين حالت مقاومت مسلحانه نا مشروع
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است.

تعریف ادبی مقاومت :مقاومت يعنی حرکت ملی به هدف مقاومت
اشغال و حفظ استقالل ،از باب فقه و شريعت و قانون بين الدول
مقاومت حق ملت ها برای آزدی و دفاع از نقس ياد ميشود.نظر به اين
تعريف هر گروه از گروه های ملت که بدون اراده ای ملت اسلحه بر
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ميدارند ،حرکت مقاومت به حساب نمی آيد.

 . 66فقه المقاومة  ،دراسة فقهية مقارنة ijtihadnet.net ،
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 .دکتور خالد عليوی العرداوی ،مدير مرکز الفرات للتنمية و الدراسات

اإلستراتيجية www.fcdrs.com ،
 . 68دکتور ابراهيم ابراش middle-east-online.com ،
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مقاومت مشروع آن استکه افراد ملت به هدف حقوق مدنی ،و حق
تشکيل مؤسسات قانونی که از اراده آزاد ملت بوجود آمده باشد
ميباشدو اگر ارکان دولت معاصر به اساسات فوق ساخته شده باشد
و مؤسسات قانونی که از اراده ملت نماينده گی کنند در اين صورت
مقاومت مسلحانه غير قانونی و خارج شدن از قانون به حساب می
آيد ،و در اينصورت مقاومت شکل ديگر را بخود می گيرد و از
طريق مؤسسات قانونی مثل پارلمان و احزاب سياسی و قوۀ قضائيه
عملی می شود .
جهان سوم بطور عموم و جهان اسالم بطور خاص در عصر حاضر به
خطرات بزرگ مواجه است ،مانند )1 :از خارج ،اشغال نظامی،
استعمار فرهنگی و ثقافتی واقتصادی  )2 .از داخل ؛ استبداد
سياسی و امنيتی ،فساد اداری و مالی و سياسی )3 .افکار غير
صحيح :گروه های افراطی و فکر غلو در دين ،بين تعداد از
مسلمانان.
قسم اول بحث مفصل و مستقل را ضرورت دارد زيرا هيچ انسان در
هر دين و عقيده که باشد استعمار و اشغال نظامی راقبول ندارد و
عليه اشغال و استعمار مبارزه ميکند و تاريخ شاهد مبارزات مردم
عليه استعمار و اشغال نظامی است و ملت افغانستان اين تجربه را
نموده است  .اما قسمت دوم که استبداد سياسی و اداری و مالی و
فساد سياسی و بی امنيتی است از بطن جامعه خلق می شود و مردم
عادی و بيسواد تصور دارند که بايد بپذيرند و تحمل کنند .فساد
سياسی و اقتصادی و اداری در فرهنگ اسالمی بنام منکرات ياد
ميشود ،علما باين نظر اند که فساد سياسی و همکاری با دشمن
خارجی بدترين نوع از انواع منکرات است و از بی حجابی و منکر
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اخالقی زشت تر و خطرناکتر ميباشد 69.فکر افراط و تفريط و غلو
مصيبت بزرگ است که جامعه ای اسالمی را از داخل متضرر ساخته
و وسيله مداخله خارجی را زير نام مبارزه با ترور آماده کرده است .
برای مبارزه عليه اشغال خارجی و استبداد سياسی و فساد اداری و
اقتصادی تشکيل دو جبهه منظم ضرورت است:
 .1مقاومت عليه اشغالگران خارجی .
 .2تشکيل جبهه منظم برای مقاومت

فساد سياسی و

اقتصادی داخلی .
مقاومت و مبارزه عليه فساد سياسی در داخل کشور به حکم قرآن
کريم و سنت نبوی شريف باالی تمام امت واجب است و داخل امر به
معروف ونهی از منکر ميباشد ،اما تطبيق عملی نهی از منکر و امر
به معروف مراحل سه گانه که در حديث شريف ذکر شده از مسلمانان
درايت و معرفت و علم خاص را می خواهد .مبارزه عليه ظلم و
استبداد حق قانونی هر انسان است و قوانين اسالمی و مدنی و بين
المللی اين حق را تثبيت کرده و در اصطالح قرآن کريم به جهاد تعبير
شده است و هيچ فقهی و عالم وجود ندارد که مقاومت و مبارزه را
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عليه اشغال خارجی و فساد داخلی نفی کند.

اسالم امر به مقاومت ظالمين و مفسدين می کند و هر کسيکه در اين
راه کشته شود او را به مقام واالی شهادت می شناسد .در فرهنگ
اسالم مقاومت و مبارزه به اهداف ذيل است:
•

مقاومت ظلم برای حفظ کرامت انسانی.

 . 6969بی بی سی ،نوامبر 2014 ، 17
 . 70محمد مهدی األصفی ،فقه المقاومة  ،المبانی الفقهية ( لمقاومة الحکومات
الظالمة) maktba.net>library ،
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•

جهت حفظ امنيت و آرامش جامعه.

•

تحقيق عدالت اجتماعی و مساوات در حقوق و وجايب.

•

دين اسالم باقی نمی ماند مگر اينکه مسلمانان مقاومت
عليه ظلم کنند.

مراحل و روش مقاومت
 .1نشر فهم و دانش در بين افراد جامعه تا اينکه افراد جامعه
درک کنند که مظلوم واقع شده اند و بايد عليه ظالم آماده
مقاومت شوند و از حق مشروع شان در دفاع استفاده
نمايند ،تا افراد ملت فهم و درايت کامل حاصل نکنند نمی
توانند مقاومت کنند و اگر قيام کنند ادامه داده نميتوانند.
 .2آزاد شدن از خوف و ترس  :کوشش شود تا ترس و خوف را از
مردم دور کرد ،تا زمانيکه مردم از امنيت ملی و قوای
پوليس و زندان و تعذيب در خوف و ترس باشند نمی توانند
عليه فساد سياسی و نظام ديکتاتوری مقاومت کنند.
 .3داشتن برنامه و معرفت کامل به نقاط ضعف نظام سياسی،
دانستن قدرت مردم در ادامه مقاومت.
 .4با تفکر عمل کردن و از بی صبری و بی احتياطی اجتناب
نمودن.
 .5فاصله گرفتن و عدم همکاری با نظام فاسد ،زيرا نظامهای
فاسد و ديکتاتور کوشش می کنند تا از دانشمندان و
جامعه مدنی و بزرگان ملی به نفع خود استفاده کنند.
 .6تقويت اتحاد بين افراد ملت و دوری از تعصبات قومی و
نژادی و مذهبی.
 .7قطع هر نوع رابطه با نظام فاسد و قبول مبدأ عدم تنازل از
حقوق مردم و عدم اعتراف به نظام فاسد.
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 .8تشکيل احزاب سياسی قوی به هدف مبارزه با فساد.
 .9مقاومت از طريق پارلمان و سلب اعتماد از حکومت فاسد
و رئيس دولت.
 .10مظاهرات مسالمت آميز در تمام کشور.
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 .11اعتصاب غذائی .
 .12خيمه تحصن .

 .13اعتصاب دسته جمعی و دست کشيدن از کار :عدم همکاری
با نظام سياسی به هدف اعتصاب سياسی و احتجاج عليه
سياستها و اجراءات حکومت و عدم قبول وظيفه  .در تاريخ
صدر اسالم  .امام ابو حنيفه اعتصاب سياسی را در حيات
خود عملی کرد و رياست قضاة را در خالفت المنصور
عباسی نپذيرفت و دو مرتبه زندان را با تعذيب قبول کرد و
همچنان امام احمد بن حنبل در خالفت عباسی منصب قضاء
را نپذيرفت و از نظر امام احمد دولت عباسی و حکام آن
72

ظالم بودند.

وسائل محاسبه حاکم  :آنچه در باال ذکر شد وسايل مهم برای تغيير
منکر شمرده ميشود .علماء و دانشمندان وسايل مهم ديگر را بدين
ترتيب معرفی می کنند:
 .1تعبير از رأی  :تعبير از رأی و آراء و افکار از طريق گفتار و
نوشتن و هر عمل هنری بدون مراقبت و قيودات از طرف
حکومت  .تعبير رأی بايد به ضوابط شرعی و احترام مبادئ
اخالقی و آداب و نظام عمومی جامعه باشد .مثل نوشتن در
جرائد و تأليف کتب و خطابه و در عصر حاضر استفاده از
old.egyptwindow.net . 71
 . 727272الثورة فی سياق إسالمی  ،ثورة أم فتنة؟ ar.islamway.net / 2014/12/2
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وسائل دستجمعی و تکنالوجی معاصر مانند تلويزيون و
انترنت .
 .2مظاهرات  :مظاهره يعنی خارج شدن گروه از مردم در امکان
عمومی به هدف اظهار معارضه و مخالفت با سياست های
دولت و مطالبه به حق مشروع مردم .بعض از علماء
مظاهرات را منع می کنند و مظاهرات را منافی وحدت
مسلمانان می دانند و می گويند که فتنه و فساد بوجود می
آيد و اما عدۀ ديگر مظاهرات را جواز می دانند و در جمع
علماء ،عالمه دکتور يوسف القرضاوی و داکتر علی القره
داغی مظاهرات را حق مشروع مردم برای مقابله با ظلم می
دانند.
 .3اعتصاب و اعتصام  :جمع شدن مردم در يک منطقه برای
اظهار مخالفت با سياستهای دولت و برپا کردن خيمه های
مقابل رياست دولت و دفاتر رسمی در واليات .
 .4نرفتن به وظايف  :دست کشيدن از کار و نرفتن به کارگاه و
دفاتر دولتی به هدف فشار واردکردن باالی دولت  .فقهاء
پذيرش منصب حاکم ستم گر ،مشارکت با وی را در انجام
دادن فعل قبيح ،تبعيت از اوامر و نواهی او و يا رضايت
دادن به چيزی از طرف او در مواقع عادی جايز نمی دانند.
خداوند می فرمايد « :و ال تعاونوا علی اإلثم و العداون» (
مائده . )2:و( هيچگاه) در راه گناه و تجاوز همکاری
نکنيد.از اين آيۀ شريفه استنباط می شود که اين گونه هم
کاری با ستم گران و حکام ظالم و فاسد در جهت ظلم شان در
واقع از مصاديق بارز اعانت و همکاری بر ظلم و عداون و
تجاوز است ،بنابرين حرام است .در سوره هود می خوانيم :
« و ال ترکنوا إلی الذين ظلموا» (هود ،)113:و( شما
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مؤمنان) هر گز نبايد با ظالمان همدست و دوست و بدانها
دلگرم باشيد .رکون به معنای ميل اندک است ،همچنان
معنای رکون را به ظالم کرده اند.
 .5عصيان مدنی  :عدم احترام اوامر حکومت به هدف فشار
وارد کردن باالی حکومت برای تغييرسياست هايش،عدم
تعامل با مؤسسات حکومتی ،ندادن ماليه به دولت و غيره.
 .6قيام ملی  :قيام ملی عليه نظام سياسی حاکم اگر مخالفت
های قانونی از او ديده شود و يا اگر حاکم فاسق و مفسد
باشد ،القرطبی می گويد که اختالف بين امت نيست که
امامت شخص فاسق جواز ندارد.
 .7استفاده از وسائل دستجمعی برای دعوت مردم برای عزل
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حاکم .

محاسبه و عزل حاکم از طريق مجلس شورای ملی  :مهمترين وظيفه
شورای ملی ،انتخاب رئيس دولت و محاسبه و محاکمه و در نهايت
عزل او از رياست دولت است  .عالمه محمد عبده می گويد :ملت و يا
نمايندگان ملت امام را انتخاب می کنند ،امت صاحب حق و مراقبت
حاکم است ،امت حق خلع حاکم را اگر به مصلحت نباشد دارد .
محاسبه حاکم از جانب ملت از نظر شريعت واجب دينی ميباشد،
تطبيق عدالت و حفظ حقوق و آزادی های برای يک ملت ممکن
نيست تحقق يابد مگر اينکه ملت حق محاسبه ارباب ظلم و استبداد
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و زعمای فاسد را داشته باشد.

 . 73القرطبی  ،الجامع ألحکام القرآن حلد اول  ،صفحه  ، 270و همچنان ديده شود:
عبدالرحمن توفيق محمد المدقة  ،وسائل محاسبة الحاکم دراسة فقهية معاصرة.
 . 74محمد عبده  ،اإلسالم و النصرانية مع العلم و المدنية  ،صفحه .79
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قیام عمومی
قيام عمومی در تاريخ اسالمی از نظر بعضی علماء داللت به فتنه و
بی نظمی و خروج از اطاعت حکام می کند .علماء قيام عمومی را
نسبت ميدهند به گروه باغی که در مقابل خليفه سوم حضرت عثمان
رضی هلل عنه قيام کردند و خليفه سوم را به شهادت رسانيدند.
متأسفانه حکام و علمای سلطه کوشش کردند تا قيام عمومی را
بطور کل نسبت دهند به فتنه بزرگ عصر حضرت عثمان رضی اهلل
عنه ،اما اين استنباط از نظر تاريخی کامالً بی اساس است .در قيام
های عصر اول تاريخ اسالم بزرگان صحابه و فقهاء و علماء عليه
استبداد سياسی و ظلم و فساد سياسی اشتراک داشتند و عليه
استبداد سياسی و بی عدالتی مقاومت کردند و امت اسالمی را
دعوت به مقاومت و قيام عمومی نمودند اگر قيام عمومی مخالف به
شرع می بود ،صحابه و تابعين که در علوم اسالمی معلومات بيشتر
نسبت به ديگران داشتند در قيام عمومی اشتراک نمی کردند.
زمامداران با همکاری عدۀ از علماء از شورش و بغاوت عليه خليفه
سوم استفاده سوء کردند و فقه اطاعت و متغلب را تدوين کردند و
اطاعت حاکم را اطاعت پيامبر و خداوند دانستند ،امروز وقت آن
رسيده تا اين مفاهيم غلط اصالح شود و امت اسالمی تعليم داده
شود تا در مقابل ظلم و استبداد و فساد حکام و افکار افراط گرائی
و تفريط در دين و غلو در دين قيام نمايند .خداوند سبحانه و تعالی
در قرآن کريم مسلمانان را امر به مقاومت طاغوت يعنی حاکم فاسد و
ظلم می نمايد  .در سوره البقره می خوانيم  «:فمن يکفر بالطاغوت و
يؤمن باهلل فقد استمسک بالعروة الوثقی ال انفصام لها و اهلل سميع
عليم» (البقرة .)256:پس هر که از طاغوت ( کفر و معبودان باطل که
مايۀ طغيان وسرکشی گردد) انکار نمايد و به خداوند ايمان آرد

قيام بر عليه امام يا زمامدار][85

بدون شک بدست آويزی محکم چنگ زده است که هرگز نخواهد
گسست ،و خداوند شنواه،دانا است  .نظر به حکم قرآن کريم مبارزه
با ظالم و طاغی نزديکی به خداوند است و تسليم به طاعوت خيانت
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به دين اهلل و رسول اهلل ميباشد.

مقاومت عليه منکر و اصالح منکرات در اسالم واجب شرعی باالی
تمام مسلمانان ميباشد .منکرات عصر حاضر فوق العاده زياد و با
قوت بيشتر نسبت به گذشته است و عموماً از جانب کشور های
استعماری حمايت می شود و ممکن نيست يک فرد و يا يک حزب
بتواند عليه منکرات خصوصاً منکر سياسی و تقلب در انتخابات
وکودتاه نظامی مبارزه نمايد .فقه سياسی اسالم از مسلمانان
ميخواهد تا جبهه ای متحد را تشکيل داده مشترکاً عليه منکرات
قيام نمايند.
قيام عمومی بزرگترين کابوس برای زعامت ديکتاتوری و فاسد
است و زعامت فاسد از قيام عمومی به لرزه می آيد .اما سؤال مهم که
بايد در مورد آن فکر کرد اين استکه نتيجه قيام عمومی چه خواهد
بود؟ زيرا اگر قيام کننده گان پالن منظم برای بعد از قيام نداشته
باشند ،نتيجه قيام عمومی بازگشت ديکتاتوری شديدتر ميباشد و
نظام مستبد و فاسد از آن برای انتقام از آزادی خواهان استفاده
کرده ،حرکت اصالح طلبان و آزادی خواهان را زير نام خوارج
سرنگون می سازند ،بهار عرب بهترين تجربه در اين مورد است.
مثال خوب از جهاد افغانستان است ،جهاد مردم افغانستان در
حقيقت قيام ملی سرتاسری بود ،اما زعمای جهادی حساب بعد از
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 .الدکتور حاکم المطيری ،الحرية و الطوفان  ،و تحرير اإلنسان و تجريد

الطغيان و أحمد عز الدين  ،طريق اإلسالم.

قيام بر عليه امام يا زمامدار][86

پيروزی را نکرده بودند و پالن برای بعد از انقالب نداشتند ،از
ضعف سياسی و عدم پالن منظم مجاهدين ،گروه های چپی استفاده
نموده در ارگانهای دولتی جا گرفتند و جهاد و نتيجه قيام ملی را به
نفع استبداد سياسی تبديل کردند و افغانستان داخل جنگهای
داخلی شد و ضمينه برای اشغال نظامی دوم آماده گرديد.
مردم مصر ،نيز پالن و برنامۀ صحيح برای بعد از سرنگون ساختن
نظام استبدادی در مصر نداشتند .اخوان المسلمين ،انتخابات را به
نفع خود رسانيدليکن از ريشۀ عميق نظام قديم در دولت بی اطالع
بودند و نتوانستند ريشه های استبداد سياسی و فساد نظام را
بکنند ،نتيجه بازگشت نظام استبدادی شديدتر در مصر شد و آزادی
خواهان مصر قيمت بزرگ را پرداختند .هزار ها جوان شهيد و صد ها
هزار زندانی و نزديک بيک مليون مهاجر شد ،و جنبش آزادی و
ديموکراسی در جهان عرب برای مدت بيشتر خاموش شد.
در عدم مطالعه دقيق و درک واقعيت های عينی جامعه و سياستهای
منطقه و بين المللی و انتخاب درست ،انسان به چاه می افتد  .قيام
عمومی برای از بين بردن فساد و استبداد و اشغال نظامی بدون پالن
و تعقل در قدمهای که برداشته ميشود عواقب وخيم دارد.
اکثراً نظاميان از قيام عمومی استفاده می نمايندو در سقوط
حکومت با مردم يکجا ميشوند و اما بعد از سقوط به هدف آوردن
نظام و حمايت ارواح حکومت را بدست می گيرند و برای مردم وعده
ميدهند که بعد از تدوين قانون اساسی جديد انتخابات را می
آورند ،اما در حقيقت با استفاده از عناصر نظام سقوط يافته عليه
آزادی خواهان ايستاده و زعمای قيام ملی را به زندان می اندازند و
ديکتاتوری جديد روی کار می آيد و اين تجربه در مصر و سوريه و
يمن وسودان تکرار شدو ممکن است در تونس نيز تکرار شود و

قيام بر عليه امام يا زمامدار][87

مبارزان راه آزادی تونس توسط حکومت تونس و نظاميان و حمايت
مثلث شر ( عربستان سعودی ،مصر ،امارات عربی ) محکوم به
زندان و مرگ شوند و آخرين نظام ديموکراسی در جهان عرب دفن
شود.
در مقابل قيام عمومی مشکالت زياد وجود دارد که مهمترين آن
مشکل فقهی است ،فقهاء می گويند که از قيام عمومی فتنه برپا
ميشود ،خوف از فتنه بزرگ تا هنوز باالی شعور و حساس مردم
حاکميت دارد و رجال دولت از همين نقطه استفاده می نمايند.
رهبران قيام عمومی کوشش کنند تا خوف از فتنه و ترس را از مردم
دور سازند زيرا خوف از فتنه و ترس از ظلم ،راضی شدن به استبداد
سياسی است.
قيام بهار عرب مهمترين نتيجه آن از بين برداشتن خوف از قلوب
مردم بود .الکواکبی می گويد ،وظيفه مهم و اساسی جامعه ای مدنی
و زعمای ملی اين استکه در بين مردم فضائل انقالب و قيام عمومی
را نشر کنند و ازعواقب زشت ديکتاتوری مردم را بترسانندو مردم را
هوشدار دهند که قيام عمومی فتنه و فساد نيست بلکه قيام واجب
اخالقی است و زمانيکه مردم خوف و ترس را گذاشتند و دانستند
که قيام واجب دينی و مبارزه با فساد است يقين است که به ميدان ها
پائين می شوند و از قيام حمايت می کنند .در قيام عمومی سعی و
کوشش شود تا عناصر فاسد داخل ميدان نشوند و قيام عمومی را از
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داخل صدمه نزنند.
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قيام مردم تونس ،اولين قيوم عمومی در تاريخ اسالم معاصر به
حساب می آيد .انقالب تونس به موفقيت رسيد و حکومت مستبد و
ظالم ابن علی سقوط داده شد و حکومت مستقل به اراده مردم روی
کارآمد 2011 .مردم مصر قيام بزرگ را عليه نظام استبدادی حسنی
مبارک آغاز کردند و در 11فبروری  2011به استعفای حسنی مبارک
انجاميد .انقالبيون مصر اهداف انقالب را مبارزه عليه شکنجه،
فقر،فساد و بی کاری اعالم کردند و خواهان سرنگونی حکومت
حسنی مبارک ،لغو قانون اضطراری ،افزايش حد اقل دستمزد ها،
پايان دادن به خشونت ها و مهم تر از همه ،روی کار آمدن يک
حکومت مردمی شدند.
اولين جرقۀ بيداری اسالمی در حقيقت در  15مارج  2011با
تظاهرات شهروندان مصری در مقابل سفارت تونس برای حمايت از
انقالب تونس آغاز شد .بسياری ازتحليل گران تظاهرات مردم مصر
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را اولين جرقۀ انقالب قلمداد می کنند.

دشمنان مردم و گروه های وابسته به نظام استبدادی ،در بين مردم
شا ئعات پخش می کنند تا مردم را به امر واقع قناعت دهند مثال می
گويند بديل نظام موجود نيست  .نبودن بديل نظام اسلحه قوی در
دست عناصر فاسد در دولت ميباشدو مردم نيز قبول می کنند که
بديل نيست و بايد صبر کنند و واقعيت را قسميکه است قبول
نمايند .بديل هميشه است و اين مردم هستند که بديل را می سازند.
از اول انقالب سردار محمد داود خان اين ادعا موجود بود که بديل
نيست ،اما بديل بوجود آمد .مردم افغانستان ميتوانند در وقت
حاضر بديل را بوجود آورند اما بشرطيکه از اطراف نظام و احزاب
 . 77انقالب ( قيام به پا شدن ) https://fa.wikipedia.org>wiki /
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فاسد سياسی و گروه های افراطی دور شوند و برای آينده خود
تصميم قاطع بگيرندو نگذارند بعد از سقوط نظام فاسد درکابل،
طالبان قدرت را بدست گيرند و ديکتاتوری زير نام دين تجديد شود.
مردم ميتوانند با اتحاد نظر بديل را بسازند و افغانستان را از اين
حالت نجات دهند .
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فساد
فساد از جمله مريضی های قديم درتاريخ جوامع بشری و اسالمی
ميباشد ،تاريخ انسانی شاهد است که فساد با نزول انسان در زمين
با انسان همراه بود ،مفاهيم خير و شر ( شفافيت و فساد) ارتباط به
نفس و طبيعت بشر دارد .حکام و زمامدارن بين خود و ملت خندق
های عميق حفرکردند و مشغول شهوت رانی و جمع ثروت شدند.
ملت ها نسبت به ضعف و ناتوانی مشغول دعای بد در حق حکام اند
و استعمار غرب و شرق از فساد و ضعف ملت ها استفاده و سرزمين
های اسالمی را اشغال می نمايند و متأسفانه فساد سياسی کرامت و
عزت افراد جامعه را صدمه زد ،احکام شريعت را معطل و حريت
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سياسی افراد را منهدم و کشور ها را به زندان بزرگ تبديل نمود.

فساد جنايت بزرگ و مخالف دين و اخالق و نظام است  .بعض انواع
فساد خطر بزرگ برای جامعه ميباشد و حيات بشر را تهديد و حقوق
انسان و عدالت اجتماعی را تهديد ميکند.
فساد وسيله برای بدست آوردن حرام است  .استاد الخضيری در
مورد فساد می نويسد:فساد مانند سرقت و سود و غل و غش و
احتکار است79.تحقيقات نشان ميدهد که فساد سبب اول عقب گرائی
و عقب ماندن امت اسالمی و علت انهيار و سقوط مدنيت اسالمی و
فقدان عناصر دولت و استعمار کشورهای اسالمی شده است.
خداوند سبحانه و تعالی امر به اصالح و منع از فساد و مبارزه با
فساد ميکند ،تمام قوانين بين المللی مبارزه با فساد را يکی از
 . 78محمد الغزالی  ،هموم داعية  ،دارالبشير  ،القاهره  ،صفحه 129
 . 79الخضيری ،حمد بن عبدالعزيز  ،دور اجهزة القضاء فی مکافحة الفساد1429 ،
 2003/جلد  ، 2صفحه .794
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مهمترين وظيفه دولت ميدانند و در بين قوانين مدنی ،شرائع
سماوی اولين چيزی را که حرام ساخت ،فساد بود  .خداوند می
فرمايد «:وإذا تولی سعی فی اإلرض ليفسد فيها و يهلک الحرث و
النسل و اهلل ال يحب الفساد» ( البقرة . )205:و چون از نزد تو بر گردد
کار او فساد در زمين واتالف زراعت و هالک مواشی است و
خداوند فساد را دوست ندارد .و در آيه ديگرميخوانيم  « :تلک الدار
األخرة نجعلها للذين ال يرجون علوا فی األرض و ال فسادا و العاقبة
للمتقين» (القصص .)83:آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می
دهيم که در زمين خواستار برتری و فساد نيستند و فرجام { خوش }از
آن پرهيز گاران است.
ابن کثير در تفسير آيه مبارکه می گويد :خداوند متعال خبر ميدهد
که دار الآخره و نعمت های آن برای آن گروه از مؤمنين است که
متواضع ،و در زمين علو نمی کنند ،يعنی باالی مردم تکبر و فساد
نمی کنند  .عکرمه می گويد :العلو  :تجبر .و سعيد بن جبير می گويد:
العلو  :بغاوت  .سفيان بن سعيد الثوری می گويد :علو در زمين :
تکبر بغير حق ،فساد ،گرفتن مال بغير از حق .ابن جرير می گويد:
80

علو در زمين يعنی تجبر و فساد و عمل به معصيت.

در تفسير الطبری در مورد آيۀ مبارکه آمده  :علو در زمين يعنی تجبر
و فساد در زمين ،ظلم باالی مردم بغير از حق و عمل کردن به
معصيت  .علو يعنی تکبر در حق ،و فساد و گرفتن بغير از حق  .فساد
نه تنها زندگی دنيا را خراب می کند و درآخرت مفسدين نيز در
81

عذاب استند  .آيۀ مبارکه ضرر فساد را نشان ميدهد.
quran.ksu.edu.sa>sura28-aya83 . 80
.81
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نتيجه سلطه جويی و فساد در زمين بعد از ذکر قصه ای سرمايه دار و
جنايت کار قارون می آيد ،در آغاز آيه مورد بحث بيانی آمده است
که در حقيقت يک نتيجه گيری کلی از اين ماجرا است ،خداوند می
فرمايد :سرای آخرت را برای کسانی قرار ميدهيم که نه اراده برتری
جويی در زمين دارند و نه فساد می کنند  .آنانکه تکبر باالی مردم می
کنند و فساد در زمين می نمايند و عمل معصيت را انجام ميدهند
در آخرت جايگاه شان جهنم است.
در آيۀ مبارکه ديگر می خوانيم  « :ظهر الفساد فی البر و البحر بما
کسبت أيدی الناس ليذيقهم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون» (
الروم . )41:فساد و پريشانی به کرده بد خود مردم در همه بر و بحر
زمين پديد آمد تا خدا هم کيفر بعضی اعمالشان را به آنها بچشاند،
باشد که ( از گنه پيشيمان شده و به درگاه خدا) باز گردند .فساد در
خشکی و دريا به خاطر کارهائی که مردم انجام داده اند آشکار شده،
خدا ميخواهد نتيجه بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاند شايد(
به سوی حق) باز گردند.اسالم برای مبارزه با فساد قوانين مثل حدود
و تعزير ،بجانب ادارات مبارزه با فساد را در دولت وضع کرده و
82

مبارزه با فساد را کار اول نظام اسالمی ميداند.

در سوره اسراء آيه  16می خوانيم « و إذا أردنا أن نهلک قرية أمرنا
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً» ،و ما چون
اهل دياری را بخواهيم به کيفر گناه هالک سازيم پيشوايان و
متنعمان آن شهر را امر کنيم (به طاعت ،ليکن) آنها راه فسق ( و
تبهکاری و ظلم) در آن ديار پيش گيرند(و مردم هم به راه آنها روند)

 . 82الترابی  ،البشير علی حمد ،مفهوم الفساد و انواعه فی ضوء نصوص القرآن
الکريم و السنة المطهرة ،صفحه .111
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پس آنجا تنبيه و عقاب لزوم خواهد يافت ،آن گاه همه را هالک می
سازيم.
اسالم تشريعات واضح برای رقابت از فساد قبل از وقوع آن دارد و
مبادئ عمومی را برای حفاظت از فساد معرفی ميکند .قرآن کريم
برای فساد اصطالح ( محاربة اهلل و رسوله) ،جنگ با خدا و رسول
اهلل را استفاده می کند .خداوند سبحانه و تعالی اصالح فساد و
83

مبارزه با مفسدين را باالی تمام مسلمانان واجب ميکند.

فساد چون غده ای سرطانی بر پيکر جامعه است تا ريشه ای درمان
نشود ،بارشد سريع خود در مدت زمانی کوتاه تمام جامعه را در بر
گرفته و مقدمات فروپاشی و نابودی و به تعبير قرآن کريم ،عذاب
الهی و هالکت آن را فراهم می آورد و آيه  16سوره اسراء که قبال
آورده شد هوشدار است برای امت محمدی صلی اهلل عليه و سلم تا از
فساد دوری و برای اصالح کوشا باشند.
فساد نا بسامانی های زيادی برای جوامع بشری به دنبال دارد و
جنگ های پی در پی ،خشونت ها و قيام عليه تمدن های حاکم ،از
بين رفتن سازمان و درهم ريختن نظام جامعه و مداخالت خارجی
همه ناشی از فساد بوده است .بهترين مثال از فساد ،افغانستان
است ،افغانستان در نتيجه فساد تمام قيم و مبادی و مدنيت را از
دست داد و جنگها و خشونت و اشغال اول و دوم همه از پيامد های
فساد سياسی است و تا فساد است ،بدبختی ،فقر ،جنگ و اشغال
نظامی و ثقافتی ادامه دارد  .افراط گرائی و عقيده تکفير جامعه،
خطرناکترين نتيجه فساد سياسی ميباشد .فساد و اشغال نظامی و
فقر و ناتوانی و بی عدالتی ،منبع اول ظهور افراط گرائی و غلو در
www.alittihad.ae . 83
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بين مسلمانان است و تا فساد و جنگ و ظلم باشد افراط و غلو از
مردم قربانی می گيرد و جوانان بيشتر به فکر غلو و افراط رو می
84

آورند.

مؤسسات بين المللی که در موضوع شفافيت مشغول کار هستند،
هر سال راپور مفصل از فساد در جهان به نشر می رسانند .در جملۀ
اين مؤسسات يکی هم بانک جهانی است که هر سال راپوری در
مورد فساد به نشر ميرساند .سيگار نيز هر سال راپور مفصل از
فساد در عراق و افغانستان به حکومت امريکا ميدهد  .در لست
85

کشور های فاسد افغانستان در ده کشور اول قلمداد ميشود.
فساد در ادبیات زبان

فسد ،يفسد ،فساد ،گرفتن سرمايه بغير حق و بطريق نا مشروع و
ظلم  .مفسد ضد اصالح و مصلح است  86.فساد ضد اصالح ،يعنی
گرفتن مال ديگران به ظلم .دوری از دين و اخالق و عدم پابندی به
امور دينی و عدم احترام به قيم و مبادئ همه فساد است ،فساد
87

نوعی از انواع خيانت برای امانت است.

 . 84در مورد رابطه بين فکر افراط گرائی و نقش استعماردر تغذيه افراط بهترين
تحقيق از استاد دکتور يورجن تودينهوفر است  .اين کتاب بنام « لماذا تقتل يا
زيد؟ که در اصل بزبان المانی است و آنرا دکتور حارس فهمی سليم محمد بزبان
عربی ترجمه نموده است.
( . 85الرأی) الفساد السياسی  /سه شنبه  /کتاب /الفساد -السياسی ، 2019/6/4
alrai.com/article/10487221
 . 86الفيروز آبادی  ،مجد الدين محمد ،قاموس المحيط  ،مؤسية الرسالة  ،بيروت
 ،لبنان  ، 1987/1407صفحه .391
 . 87تطبيقات و تقنيات تکافح الفساد www.alaraby.com.uk /
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واژه ای فساد در لغت به معنی تباهی است ،واژه التين آن برای
نخستين بار توسط ارسطو و بعد ها سيسرون به کار رفت ،بنابر
تعريفی فساد به معنی استفاده عبر مجاز قدرت عمومی برای منافع
خصوصی است .سنيور فساد را عملی( الف) پنهانی جهت کسب
(ب) چيز يا خدمتی برای شخص سوم است به شکلی که (ب) بتواند
اعمالی انجام دهد که (ت) منافعی برای خودش يا شخص سوم يا هر
دو داشته باشدو (ت) عامل فساد در آن دست داشته باشد.
تعريف های فساد ارتباط به رشته و ساز و کار هايی که برای توضيح
پديده به کار می رود تفاوت است .ريشه فساد فعل التين ( رومپير،
 ) Rumperdبه معنی « شکستن» است  .بنابر اين ،فساد آنچه می
شکند يا نقض می شود ،ممکن است رفتار اخالقی يا شيوۀ قانونی
يا اغلب ،مقررات اداری باشد .بانک جهانی و انجمن های بين
المللی ،فساد را به معنای « سوء استفاده از منصب عمومی برای
88

نفع شخصی » تعريف کرده اند.

انجمن شفافيت بين المللی در مورد فساد می گويد ،هر عمل که
شامل استفاده از منصب برای تحقق مصلحت شخصی و گروهی
باشد فساد است.
اقسام فساد :فساد آفت بزرگ در عصر حاضر است و در آفت فساد
بين کشور های بزرگ و پيشرفته و کشور های کوچک و عقب مانده
تفاوت زياد وجود ندارد ،اما فساد در کشور های عقب مانده نسبت
به کشور های پيشرفته بيشتر است  .فساد مانع تحقق عدالت
اجتماعی و اعمار در کشور های عقب مانده گرديده است  .دکتور
نجاح عبدالعليم ابوالفتوح ،استاد اقتصاد اسالمی در پوهنتون
 . 88بانک جهانی .1997
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االزهر می گويد ،فساد که جهان معاصر از آن درد می کشد اشکال و
اقسام متعدد دارد ،مانند فساد اخالقی ،فساد مالی ،فساد
اداری ،فساد سياسی ،فساد اجتماعی،فساد سلوکيات ،فساد
محيط زيست و غيره  .علماء فساد را به مرض مهلک تعبير می کنند
وفساد را زير عنوان مريضی های امت اسالمی مطالعه و بررسی می
نمايند  .بعض اقسام فساد خطر بزرگ برای جامعه ميباشد و جامعه
را در نواحی مختلف مانندحقوق بشری و سياسی و اجتماعی و
اقتصادی تهديد ميکند و همچنان اخالق افراد جامعه در نتيجه
فساد ،فاسد ميشود تا جای ميرسدکه فساد جزء اخالق و روش مردم
و ثقافت جامعه می گردد.
اسالم موقف خاص در برابر فساد دارد و با فساد و مفسدين مبارزه
ميکند .کلمۀ فساد در شريعت اسالمی استنباط شده از معانی که در
قرآن کريم در آيات متعدد آمده  .در اکثر آيات لفظ ( فسدت) در
پنجاه مورد در قرآن کريم ذکر شده است ( ،قالوا اتجعل فيها من
يفسد فيها و يسفک الدماء) (البقرة . )30:گفتند( فرشتگان ) آيا در
زمين کسی را ميآفرينی که در آن فساد و خون ريزی کند؟ مالئکه
خون ريزی را به فساد ارتباط دادند به اين معنی که جنگ و قتال ،از
نظر قرآن کريم فساد بزرگ است و جامعه را به فساد بزرگتر می
کشاند .همچنان از آيه مبارکه استنباط می شود که زمين مکان با
امن و مطمئين و آرام برای انسان است .انسان با کرامت در زمين،
فساد و تخريب و تجاوز نمی کند و با کرامت و عزت در زمين زندگی
ميداشته باشد.
خداوند در جواب مالئکه می فرمايد « :إنی أعلم ما ال تعلمون » .
خداوند  :من ميدانم آنچه را که شما نمی دانيد .به اين معنی که انسان
به طبيعت بشری که دارد فساد و خون ريزی می کند به دليل اينکه
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انسان انتخاب خير و شر را در زندگی دارد و دارای ارادۀ آزاد
ميباشد  .خداوند می فرمايد « :إنا هديناه إما شاکرا و إما کفورا» (
اإلنسان .)3:ما راه را به او نشان داديم خواه شاکر باشد و پذيرا گردد
يا ناسپاس  .اشاره شد که کلمۀ فساد در پنجاه آيه در قرآن کريم ذکر
شده است ،قرآن کريم يک موضوع را زياد ذکر ميکند معنی آن
تکرار نيست بلکه معنی آن أهميت موضوع است ،تکرار کلمه ای
فساد ،نشان ميدهد که فساد آفت بزرگ است و اصالح آن با کلمه
زمين متالزم يکديگر است و اصالح فساد شامل اصالح عقايد و
روش سياسی و اداره عامه و اقتصاد می باشد.
کلمۀ فساد به معانی متعدد حسب موقع آن در قرآن کريم آمده مثال
در قول خداوند متعال « :ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت
أيدی الناس ليذيقهم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون » ( الروم ،)41 :
فساد و پريشانی به کرده بد خود مردم در همه بر و بحر زمين پديد
آمد تا خدا هم کيفر بعضی اعمالشان را به آنها بچشاند ،باشد که (
ازگنه پشيمان شده و به درگاه خدا) باز گردند.
و « إنما جزاء الذين يحاربون اهلل و رسوله و يسعون فی األرض فساداً
إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم و أرجلهم من خالف أو ينفوا من
األرض ذلک لهم خزی فی الدنيا و عذاب عظيم » (المانده .)33:همانا
جزای آنان که با خدا و رسول خدا می جنگند(خالف حکم خدا و
پيامبرش با بندگان خدا به جنگ برميخيزند) و در روی زمين ( از
طريق تهديد و حمله به جان و مال و ناموس مردم) دست به فساد می
زنند فقط اينست که کشته شوند ،يا بدار آويخته گردند ،يا دست ها
و پای های شان بعکس يکديگر( دست راست و پای چپ ،دست چپ
و پای راست ) بريده شود ،يا از سر زمين خود تبعيد گردند ،اين

قيام بر عليه امام يا زمامدار][98

رسوائی آنها در دنيا است و در آخرت برای ايشان عذاب بزرگی
خواهد بود.
آيه مبارکه حرمت فساد را بصورت جمع و مرتکب آنرا به عذاب
دنيوی و آخروی هوشدار ميدهد .درقرآن کريم اصطالح فساد در
مقابل اصطالح اصالح آمده ،مثال « :و ال تفسدوا فی األرض بعد
إصلحها » ( األعراف . )56 :و در زمين پس از اصالح آن فساد مکنيد .
و « الذين يفسدون فی األرض و ال يصلحون » ( الشعراء  .)152 :آنان
که در زمين فساد می کنند و اصالح نمی کنند.
مهمترين فساد در زمين که قرآن کريم بدان اشاره ميکند ،تغييرات
اوضاع جوئی است  .تغييرات اوضاع جوئی سبب سيالب ها،
خشک سالی ،گرمی بيشتر در کره زمين شده است  .عدۀ از
مسلمانان از دانشمندان اسالمی سؤال ميکنند که آيا سيالب ها و
خشک سالی و کمبود آب و گرمی هواء عذاب خداوند باالی مردم به
سبب گناهان بندگان است؟ علمای شريعت اسالمی و دانشمندان
سيانس در جواب می گويند ،تغييرات جوئی به سبب فساد انسان در
روی زمين است نه عذاب الهی  .چون فساد در زمين زياد شد
وانسانها از طبيعت استفاده صحيح نکردند و ارادۀ خداوند که
استفاده خوب از زمين است و منع از فساد در روی زمين مراعات
نشد لذا آفات نازل شد .انسان رول و نقش اول را در حفاظت زمين
دارد و خداوند انسانرا برای آبادی زمين خلق کرده است.
روزنامه ها در اکثر کشور ها بشمول کشور های اسالمی از آينده
خطر ناک هوشدار ميدهند .بعد از نشر راپور محققين ،ملل متحد
می گويدکه بلند رفتن  1.5درجه سانتی گريت حرارت در آغاز سال
 2030به مقايسه قبل از انقالب صنعتی ،سبب مشکالت در کره
زمين شده و بلند رفتن درجۀ حرارت زمين سبب سيالب ها ميشود.
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تغيير وضعيت جوی مشکل يک کشور نيست بلکه تمام کشور ها از
آن متضرر می شوند .سرمنشی ملل متحد آقای انطونيو گوتيرش،
می گويد که تغيير اوضاع جوئی هوشدار برای بشريت است ،او از
زعمای جهان جوابات مناسب خواست و از کشور های سرمايه داری
و بانکها دعوت نمود تا مال بيشتر برای مبارزه با تغيرات جويی
دهند .سرمنشی ملل متحد از کشور های بزرگ و سرمايه دار خواست
تا درکنفرانس که برای بحث تغييرات جويی در استکتلند در نوفمبر
آينده داير می شود آماده تقديم مساعدات بزرگ باشند.
کشور هايی فقير بعد از نشر اخبار تغييرات در وضعيت جويی از
ملل طرف متحد ،راپور مفصل به سرمنشی ملل متحد پيش کردند،
در راپور آمده که بعض اجزاء جهان غير قابل زيست می شود .محمد
نشيد رئيس سابق مالديف ميگويد که  50دولت در خطر تأثيرت
جويی ميباشد ،او اضافه نمود که ما اروح خود را به قيمت کاربون
که ديگران استفاده ميکنند می پردازيم .
راپور های که به ملل متحد رسيده وهمچنان اعالميه ملل متحد
نشان ميدهد که دليل قاطع موجود است که بشر مسئول بلند رفتن
درجۀ حرارت است  .بلند رفتن درجۀ حرارت سبب ميشود که ارتفاع
89

سطح بحر نيم متر بلند شود.

در اکتوبر امسال کنفرانس بزرگ در ايتاليه در مورد نقش دين در
تغيير اوضاع جويی داير می شود ،در اين کنفرانس که مصارف آنرا
دولت انگلستان می پردازد ،علمای اسالم برياست شيخ ازهر
اشتراک می نمايند و در مورد نقش انسان و تعليمات دين اسالم
برای حفاظت محيط زيست و مبارزه با تغييرات جويی بحث می
 . 89بی بی سی  ،عربی  9اگست  6 ، 2921اگست . 2021
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شود .علمای اسالم در اين کنفرانس از فساد انسان در زمين و منع
اسالم از فساد بحث های جديد و جالب را تقديم خواهند کرد.
قرآن کريم ،مسلمانان را امر به اصالح فساد می کند و اصالح فساد
را باالی همه مسلمانان بقدر استطاعت واجب ميسازد .امر به
معروف و نهی از منکر در جمله فرائض دين و برای اصالح فساد
است.
رأی فقهاء و متفکرین مسلمان در مورد فساد :فساد مخالف شرع
شريف است ،چه فساد قصداً باشد و يا مخالف به اعمال و اقوال و
اعتقادات باشد .فساد مترادف بطالن و در نزد احناف فساد ما بين
90

صحت و بطالن است .

در کتاب القواعد الکبری از فقيه العز عبدالسالم آمده که فساد
91

جميع محرمات و مکروهات که در شريعت آمده است ميباشد .

عالمه محمد الغزالی از فقهای معاصر در مورد فساد می نويسد:
سبب بالء امت اسالمی در مرض فساد سياسی است که در نتيجه
نبود و استفاده از شورا ،ظلم و استبداد روی کار آمد 92.عالمه فقهی
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معاصر دکتور يوسف القرضاوی ،فساد را عالمۀ از عالمات قيامت
93

می داند و ميگويد فساد سياسی عامل اول مداخله خارجی است.
درجات و اقسام فساد:

فساد درجات متفاوت دارد  .الف ) فساد فردی و کوچک ،يک نفر
در وظيفه خود فساد می کند ،مثل سرقت از بودجه و مصارف اداره
و گرفتن رشوه برای انجام کار مردم.
ب) فساد منظم ،که در آن مراکز بزرگ دولتی نقش برازنده را
ميداشته باشند .ج) فساد شامل ،سرقت سرمايه های ملی و اموال
دولت از طريق قراردادهای خيالی ،خارج کردن سرمايه دولتی به
خارج از طريق مؤسسات تجارتی و عقد تجارت.
اقسام فساد :فساد اقسام مختلف دارد و در مجموع يکديگر را
کمک و با يکديگر روابط قوی ميداشته باشند .در اين قسمت
بصورت بسيار فشرده بعضی اقسام فساد بحث و بررسی می شود.
اول فساد اخالقی :جامعه به اخالق زنده و بدون اخالق مرده به
حساب می آيد .همه اديان سماوی برای تربيه اخالق انسان آمده
است .اسالم درحقيقت رسالت اخالقی است .أم المؤمنين بی بی
عائشه رضی اهلل عنها می گويد :محمد قرآن زنده بود که در جامعه
حرکت می کرد .رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم برای تکميل مفاهيم
اخالقی مبعوث شده بود .در اين مورد آنحضرت می فرمايند« :إنما
بعثت ألتمم مکارم األخالق» فرستاده شدم تا تکميل مکارم اخالق
کنم.از حديث مبارک برداشت ميشود که فلسفه بعثت پيامبر صلی
اهلل عليه و سلم پرورش اخالق و معارف دين در جامعه بود و رسول

 . 93سايت القرضاوی .
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اکرم صلی اهلل عليه وسلم بعثت خود را عنوان کرد و گفت که برای
اتمام مکارم اخالق مبعوث شده ام و معارف دين و اخالق اسالمی را
در جامعه برترين اهداف رسالت اسالم بر شمرد .
اسامه بن شريک روايت ميکند که در حضور رسول اهلل صلی اهلل
عليه و سلم نشسته بودم ،جماعتی از مردم آمدند و گفتند :دوست
داشتنی ترين بنده نزد خداوند کی است؟ فرمودند « :أحسنهم خلق»
94

بهترين شان در اخالق.

دکتور يوسف القرضاوی بعد از تحقيق در جوامع اسالمی می
نويسد :جوامع اسالمی دو مشکل اساسی دارد :مشکل فکری و
مشکل اخالقی ،مشکل اخالقی يا مريضی های اخالقی عالج اول
آن در حل مشکالت فکری است ،او اضافه ميکند که تا روش فکر
95

مسلمانان اصالح نشود ،مريضی های اخالقی عالج نميشود.

اگر اخالق جامعه ضعيف شود تمام مؤسسات دولتی و انجمن های
مدنی و احزاب سياسی و حتی مسجد فاسد می گردد ،متأسفانه
اکثر مشکالت جوامع اسالمی و افغانستان در ضعف اخالق است.
بعض مردم خيال کرده اند که بد اخالقی يعنی نوشيدن شراب و
تجاوز جنسی و قمار است ،بد اخالقی ساحه بزرگ زندگی جامعه را
تشکيل ميدهد ،رشوت ،استفاده از مواد مخدره ،شراب ،دزدی،
قتل ،خيانت ،کذب ،حسادات ،بخل ،خود برتری ،تکبر ،فروختن
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رأی در انتخابات ،تعصبات مذهبی و قومی و نژادی در خدمت
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اشغال بودن و غيره همه بد اخالقی است .

اگر افغانستان را بطور مثال بررسی کنيم ،چنانکه قرآن کريم
ميگويد،فساد زمين و آب ( بر و بحر) را فراه گرفته ،فساد در تمام
ساحات افغانستان و در تمام مؤسسات دولتی و غير دولتی و
احزاب سياسی و جامعه مدنی و حتی جامعه روحانيت و جامعه
علمی راه يافته و در مدت اين بيست سال جامعه جهانی با همکاری
حکومت کابل در نشر فساد و بد اخالقی سهم فعال را داشتند .صدق
به کذب ،امانت به خيانت ،محبت و برادری به دشمنی ،اتفاق به
تفرقه ،دوستی به دشمنی ،حب وطن به بد بينی وطن ،حمايت فقراء
به خيانت برای فقراء تبديل شد و اصول اخالقی کامال فراموش
بعضی افراد جامعه خصوصاً مامورين عاليرتبه و زعمای سياسی
گرديد .فساد اخالقی از مظاهر فساد در جامعه ،به اشکال مختلف
انتشار يافت ،مثل اخالق زشت ،روابط غير قانونی بين دو جنس،
عدم مراعات لباس اسالمی و حجاب ،فحشات در عمل و در گفتار
و نوشتار ،سوء ادب در معامله با ديگران به فرهنگ و ثقافت تبديل
شد .در اين قسمت بصورت بسيارفشرده چند مثال از فساد اخالقی
می آوريم.
الف  :فساد گسترده اخالقی در ارگ جهموری :جنرال حبيب اهلل
احمدزی ،مشاور ارشد رئيس جمهور غنی احمدزی در يک مصاحبه
تلويزيونی ادعا کرده است که در ارگ رياست جمهوری يک حلقه ای
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خاص در فساد اخالقی غرق اند .در دفتر ها معامالت غير اخالقی
97

صورت می گيرد.

رئيس فدراسيون فوتبال هائيتی برای رسيدگی به اتهامات غير
اخالقی ضد فدراسيون فوتبال افغانستان به اتهام فساد اخالقی با
فيفا همکاری ميکند.اين اتفاقات ضربه ويژه ای به فيفا وارد خواهد
کرد ،نه تنها به اين دليل که پس از پرونده کشور افغانستان ،تعهد
داده از ورزشکاران زن آسيب پذير حمايت کند ،بلکه گفته ميشود
اين مسائل غير اخالقی در يک مرکز تمرينی رخ داده است،
بازيکنان می گويند تهديد شده اند تا از گفته های خود کوتاه بيايند.
کميته اخالق فيفا اکنون پرونده تحقيق در باره اين ادعا را باز کرده
است.
سال گذشته پس از پرونده افغانستان ،فيفا چارچوبی را برای
حمايت از کودکان در  211کشور که نماينده آن است تنظيم کرد و
آنچه را که به عنوان ابزاری برای پيشگيری از آسيب ديدن توصيف
98

کرده بود ،ارائه کرد.

فساد اخالقی در پوليس ملی  :اطالعات به نشر رسيد که پوليس زن
مورد آذار و اذيت قرار ميگيرد .اين بار نخست نيست که شاهد چنين
اتفاق هايی در اين نهاد هستيم .بار ها گفته شده که از زنان در موارد
مختلف تالش می شود که در اين نهادها سوء استفاده صورت گيرد.
متأسفانه واکنش و برخورد نهادهای تنفيذ قانون در اين موارد
بسيار کند و شايد در برخی موارد با مصلحت انديشی بوده باشد.
اگر واقعاً فکری به اين وضعيت صورت نگيرد و نهادهای دولتی
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همچنان در مظام اتهام هايی از اين نوع قرار داشته باشند ،دور
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نخواهد بود که ديگر کسی داوطلب پيوستند به اين نهادها نگردد.

راپورهايی در تلويزيونهای افغانستان و وسائل دستجمعی به نشر
رسيده نشان می دهد که مسئولين وزارت داخله و دفاع از ورثه های
شهداء که در ميدان نبرد شهيد شده اند در مقابل پرداخت معاش،
دعوت به معاملۀ جنسی می کنند.
بچه بازی  :استفاده از اطفال معصوم برای مسائل جنسی در
افغانستان عام و جزء از فرهنگ گرديده .تجار جنس از فقر خانواده
ها استفاده کرده اطفال شانرا برای تجارت جنسی در مقابل پول
ناچيز می برند .استفاده جنسی از اطفال معصوم در زير سايه و تسلط
نظام کابل صورت ميگيرد .در تجاوز جنسی مقام های بلند پايه حتی
به رتبه مارشال نيز متهم شده اند .در پاسگاه های پوليس و فرقه های
نظامی بچه بازی ،جزء از برنامه های تفريحی ميباشد و در اين نوع
فساد جنرالها و مقامهای عاليرتبه نظامی شريک اند.
زير عنوان فساد اخالقی در مکاتب راپور های بيشمار به نشر رسيده
است .شماری از خانواده های شاگردان و استادان ليسه ( ليسه محمد
قناد) ناحيه دوازدهم شهر هرات با طرح ادعای فساد اخالقی آمر و
چند تن از معلمين اين مکتب ،دست به اعتراض زده خواهان بر
کناری آنان شدند.معلمين در بدل نمره قبولی از شاگردان خواسته
های نا مشروع داشته و حتی بار ها تهديد هم کرده اند.
امسال استفاده جنسی از اطفال مدارس در لوگر خبر ساز شد ،و
تعداد از شاگردان اعتراف کردند که در مقابل تهديد و اخراج از
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مکتب و ناکامی در امتحان از ايشان درخواست نا رواح شده .
تحقيقات صورت گرفت اما نتيجه آن معلوم نشد.
مير رحيمی مسئول مطبوعات قوماندانی امنيه سمنگان در 19
حوت به آژانس پژواک گفت که پوليس مبارزه با جرايم جنايی
قوماندانی امنيه سمنگان ،نيمه های شب گذشته 8 ،تن را به شمول
دو خانم که در تانک تيل جمشيد واقع پايان شهر ايبک مصروف
فسق و فجور و فساد اخالقی بودند ،با يک ميل کالشنکوف ،يک
ميل تفنگچه و يک قليون بازداشت کرده اند.
عبداالحد والی زاده سخنگوی پوليس هرات به خبر گزاری جمهور
گفت ،افراد بازداشت شده در ارتکاب به فعل فساد اخالقی
100

بازداشت و روانه نظارت خانه شدند.

دوم  :فساد مالی و اقتصادی Economic Corrouption
فساد مالی و اقتصادی عبارت از استفاده سوء و تحويل سرمايه
ملی برای مصلحت خصوصی 101.فساد اقتصادی تنها مشکل برای
کشور های اسالمی و عقب مانده نيست بلکه شامل کشور هايی
صناعتی و بزرگ جهان نيز می شود .انجمن شفافيت بين المللی در
آخرين تحقيق که به نشر سپرده می نويسد که اعالن جنگ و مبارزه
عليه فساد و رشوت در اکثر کشور های جهان موفق نبوده بلکه نتائج
آن بر عکس انتظار بود.
در راپور انجمن شفافيت که در جنوری  2021به نشر رسيده تأکيد
برای مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدين ميکند ،در راپور آمده که
jomhornews.com . 100
101
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تمام کوشش های کشور های بزرگ مانند جرمنی و فرانسه و
انگلستان برای مبارزه با فساد اقتصادی نتيجه ای مطلوب نداده
است.
انجمن شفافيت بين المللی انواع فساد را در کشور های اسالمی به
رشوه ،اختالس ،سرقت اموال عامه و استفاده سوء مسئولين برای
کسب مال و ثروت برای خود شان بدون خوف و ترس از جزاء و
محاسبه ميباشد و همچنان نظام روتينی و بيروکراتی در تعيين
مامورين ،فساد مالی را رشد داده است  .رئيس انجمن شفافيت بين
المللی ( ديليا فيريرا روبيو) می گويد که سال  2020سال خوب برای
بشريت نبود و در اين سال هيچ پيشرفت برای مبارزه با فساد در اکثر
کشور ها صورت نگرفت .مؤسسات بين المللی می گويند سال
 2020تنهاکورونا سبب مشکالت اقتصادی نبود بلکه فساد در
ادارات مالی اساس تمام مشکالت اقتصادی بود.
فساد مالی و اقتصادی در افغانستان به اوج خود رسيده است ،در
اين بيست سال اخير مليارد ها دالر از سرمايه ملی به سرقت رسيد
وفقط  %10از مردم کشور از تمام امکانيات مالی استفاده کردند و
 90%زير خط فقر زندگی دارند و احتياج نان شب و روز خود ميباشند.
سرقت اموال دولت و رشوه فرهنگ نظام شده و مامورين عاليرتبه
کرسی های دولتی را به قيمت گزاف خريداری می کنند .قرار راپور
بانک جهانی و انجمن شفافيت بين المللی و سيگار بيشتر کمک
های اقتصادی برای افغانستان را مامورين عاليرتبه دزدی می کنند.
بانک جهانی فساد مالی را در افغانستان فاجعه انسانی ميداند ،در
راپور بانگ جهانی که عربی  ،21بتاريخ  27جون  2020به نشر
رسانده آمده که بيکاری در افغانستان از  50در صد به  70در صد
رسيده است.
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در جريان سفر هئيت حکومت کابل برياست آقای اشرف غنی احمد
زی به واشنگتن ،کاخ سفيد بروز جمعه  25جون  ،2021راپور از
کمک های اياالت متحده امريکا برای افغانستان را به نشر سپرد .در
اعالميه آمده که از سال  2002اياالت متحده نزديک به  88ميليارد
دالر کمک امنيتی 36 ،ميليارد دالر کمک غير نظامی از جمله 787
ميليون دالر به طور خاص برای حمايت از زنان و دختران افغانستان
اختصاص داده و تقريبا  3.9ميليارد دالر هم کمک بشر دوستانه به
افغانستان کرده است.
همچنان کاخ سفيد در اين بيانيه آورده که کنگره امريکا در سال
جاری  2021بيش از  3ميليارد دالر کمک به نيروهای امنيتی
افغانستان اختصاص داده و آقای بايدن برای سال  2022هم پيش از
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 3.3ميليارد دالر درخواست کرده است.

به همين مقدار جامعه اروپا و ديگر کشور های جهان به افغانستان
کمک مالی و اقتصادی نموده اند .ملت افغانستان سؤال می کند که
ميليارد ها دالر چه شد؟ نظاميان و قوای امنيتی افغانستان ماه ها
ميگذرد معاش ندارند و مواد خوراکه برای شان نمی رسد ،شفاه
خانه ها بدون دواء و حتی اکسيجن است  .در جواب بايد گفت که در
نظام فاسد نبايد ملت و جهانيان انتظار بهبود وضعيت اقتصادی را
داشته باشند .اکثر کمک های خارجی توسط مامورين عاليرتبه به
خارج از کشور انتقال داده می شود و در بدل افغانستان ترکيه و دبی
آبادشد.
فساد اقتصادی نه تنها در ادارات مالی افغانستان موجود است،
بلکه هر وزارت و واليت غرق در فساد مالی ميباشد  .راپور های
 . 102منبع  ،بی بی سی فارسی  25جون 2021
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رسمی نشان ميدهد که وزارت صحت عامه ميليون ها افغانی را از
بودجه مبارزه با کورنا به سرقت برده است  .فساد مالی در وزارت
دفاع و داخله سبب سقوط اکثر ولسوالی ها گرديده است.
وزير ماليه در جلسۀ علنی پارلمان پرده از فساد بزرگ برداشت و
گفت روزانه هشت مليون دالر تنها از گمرکات افغانستان دزدی می
شود .وزارتخانه ها از بودجه های انکشافی دزدی ميکنند .بطور
عموم فساد مالی مشکل بزرگ برای جامعه افغانی است  .در فساد
مالی نه تنها مامورين دولت شريک اند بلکه اعضای پارلمان،
قوماندانها و بزرگان سياسی نيز شريک ميباشند .در اين اواخر
امنيت ملی سه سناتور را در وقت گرفتن رشوت دستگير کرد .انجمن
شفافيت بين المللی و مؤسسات بين المللی برای مبارزه با فساد و
سيگار در لست کشور های فاسد افغانستان را در اول لست قرار
ميدهند .ميتوان از فسادمالی ،عساکر خيالی ،معلمين خيلی،
پوليس خيالی و مکاتب خيالی را نام گرفت .در تحقيق بی بی سی
فارسی و مصاحبه با روزنامه نگار افغانی ،خبرنگار بی بی سؤال
مطرح کرد و پرسيد که افغانستان  350هزار اردو دارد ،و تعداد
سربازان نظامی به مراتب بيشتر از تعداد طالبان هست و وزارت
دفاع قوای زمينی و هوائی قوی دارد ،پس چرا اکثر خاک افغانستان
بدست طالبان سقوط کرد .در جواب خبرنگار افغانی گفت که 350
هزار نظامی حقيقت نيست و افغانستان از امريکا و جامعه ای
جهانی برای  350هزار عسکر پول دريافت ميکنند و ممکن  150هزار
نظامی باشد.

رشوه
رشوه اسم مصدر و از «رشاء» گرفته شده است ،رشاء در معانی زير به
کار برده شده است  :ريسمان ،ريسمان دلو ،ريسمان چاه و غيره .وجه
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تناسب ريسمان با رشوه در اين است که همان طور که با ريسمان آب
از چاه آورده ميشود ،با رشوه ،برای بر آورده شدن خواسته چاره
جويی ميشود.
در کتاب نهايه ابن کثير در معنای «رشوه» آمده است :رسيدن به
حاجت با صرف پول ،که بر گرفته از «رشاء» است .صاحب مصباح
المنير در مورد معنای رشوه گفته است ،رشوه چيزی است که به
حاکم يا غير حاکم داده ميشود تا اينکه حکم به نفع او داده شود و يا
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آنچه مقصود او است انجام شود.

واژه رشوه ،گاه به صورت اسم عين و به معنای چيزی که رشوه داده
می شود ،به کار می رود و گاه ،به معنای حدثی و مصدری (اخذ و
عطاء و تعاطی) .در کتب لغت برای رشوه تعريف های ياد شده است
مثل:
رشوه يعنی (جعل) چيزی که فرد ،آن را با شرط خاص به ديگری می
پردازد .توجه باين معنی باعث شده تا محقق ثانی ،رشوه را به جعل
104

و بذل دو سوی دعوا به قاضی تفسير کند.

105

رشوه ،دادن يک مبلغ مال برای شخص ديگر به هدف پيش برد کار.

رئيس سابق مجلس اروپا برای فتوا و تحقيقات شيخ فيصل مولوی«
المجلس اإلوربی لإلفتاء و البحوث» ،می گويد :رشوه مبلغ از مال
است که انسان برای استفاده حق که از او نيست می پردازد .و حکم آن

Eshia.ir . 103
 . 104ازهری  ،محمد بن احمد  ،تهذيب اللغة و فيروز آبادی  ،محمد بن يعقوب ،
القاموس المحيط جلد /4ص .368
 . 105عبداهلل بن ناصر بن عبداهلل آل غصاب  ،منهج الشريعة اإلسالمية فی حماية
المجتمع من الفساد المالی و اإلداری .2008/1429 ،
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چنانکه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم می فرمايد « :الراشی و
المرتشی فی النار» رشوه دهنده و گيرنده در آتش اند.
شيخ فيصل اضافه ميکند و می گويد :اما اگر انسان عاجز باشد که
حق خود را بدست آورد مگر با داد رشوه برای ظالمين وحاکم ظالم در
اين حالت برای دهنده ،رشوه گفته نمی شود  .در اين مورد عالمه
دکتور يوسف القرضاوی نيز فتوا داده که اگر در يک کشور رشوه
جزء از نظام حکومت باشد و بدون رشوه کار اجراء نشود ،رشوه
دهنده گناهکار حساب نمی شود.
رشوه به عنوان يک پديده ناپسند مورد تنفر عمومی است و قوانين
بسياری از کشورها با مجرمانه دانستن آن اقدام به وضع قوانين
مجازات برای مرتکب رشوه نموده اند.

106

فقهاء باين نظر اند که هديه

برای قاضی همچون رشوه حرام است و بلکه هديه به قاضی در
حقيقت همان رشوه بوده و يا در حکم رشوه است زيرا همان مالکی که
در حکم به حرمت رشوه است در مورد هديه نيز موجود است .اکثر
فقهاء گفته اند هديه دادن و گرفتن آن در خصوص قاضی حرام است و
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ادله ای برای حرمت آن ذکر نموده اند.

اگر شخصی مال نقد و يا جنس برای گرفتن يک چيز که حق او نيست
ميدهد حرام برای دهنده و گيرنده ميباشد.اسالم برای مسلمان رشوه
را برای حکام و مامورين او حرام ساخته ،خداوند ميفرمايد «:و ال
تأکلوا أمولکم بينکم بالباطل و تدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فريقا
من اموال الناس باالثم و انتم تعلمون » ( البقرة  .)188:و اموال

 . 106عن الرشوه فی الفضاء المجازی ( االلکترونی ) www.sid.ir ،
 . 107الرشوة فی غير الحکم القاضی حرام ام ال؟ eshia,ir
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يکديگر را به ناحق نخوريد و نپردازيد آنرا (رشوت) به حکام تا
برخی از اموال مردم را به نا حق بخوريد در حاليکه شما ميدانيد.
ثوبان رضی اهلل عنه می گويدکه رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم «:
لعن الراشی و المرتشی و الرائش » ،رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
رشوت دهنده و گيرنده و کسيکه واسطه بين اين دو شود لعنت کرده
است . .خداوند سبحانه و تعالی بزبان رسول خود صلی اهلل عليه وسلم
رشوه و اخذ رشوه و دادن رشوه را لعنت کرده است  .الترمذی از قول
عبداهلل بن عمر روايت می کند که  :لعن رسول اهلل صلی اهلل عليه
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وسلم الراشی و المرتشی .

در روشنی آيات از قرآن کريم و سنت نبوی رشوه يکی از محرمات
قطعی در دين مبين اسالم است و رشوه دادن و گرفتن آن به اجماع
علمای تسنن و تشيع حرمت دارد ،اصل رشوه فی الجمله حرام است.
اما در حالت موجوده افغانستان اين حکم اجراء نميشود ،زيرا رشوه
فرهنگ حکومت کابل است و کار بدون دادن رشوت در دفاتر
حکومتی اجراء نميشود لذاکسانيکه بخاطر اجراء کار قانونی و حق
خود رشوه ميدهند گناهکار نميشوند زيراکار او بدون رشوت اجراء
109

نمی گردد و اما گيرنده رشوه گناهکار و خالف اسالم کار ميکند.

در نظام سياسی افغانستان ،رشوه سبب فساد مالی در کشور شده
است ،به سبب رشوت ظلم در جامعه رائج و عدالت برداشته شده و
مساوات بين مردم از بين رفته .رشوه در نظام سياسی افغانستان از
ارگ جمهوری تا پياده دفتر يک امر قانونی است و هيچ کار بدون
رشوت اجراء نميشود و متأسفانه اين مرض خطر ناک در نظام
 . 108حکم الرشوة و کيفية التحلل منها  /داراالفتاء Aliftaa.lo /
 . 109ضوابط دفع الرشوة  /فتوا fiqh.islamonline.net /
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سياسی موجوده غير قابل عالج است و تا نظام جديد باساس رأی
آزاد مردم و از اشخاص نيک بوجود نيآيد مرض رشوه عالج ناشدنی
است .مقولۀ است که در نظام کمونستی ،از رئيس دولت و رئيس
حزب بايد همه افراد ملت کمونست باشند ،در نظام سرمايه داری ،از
رئيس دولت تا پياده ای دفتر بايد ،تابع اين نظام باشند و در نظام
اسالمی بايد از رئيس دولت تا پياده ای دفتر ،اسالمی فکر کنند و
در نظام فاسد از رئيس دولت تا آخرين مامور فاسد باشد.

فساد سیاسی Political Corruption or Grand Corruption
فساد سياسی رأس و مادر تمام فساد ها در نظام يک دولت است.
علمای بزرگ معاصر اسالمی ،فساد سياسی را از عالمات قيامت
ميدانند .فساد سياسی آفت بزرگ و پيامدهای بسياری در ديگر
عرصه ها دارد .فساد اقتصادی را ميتوان در فساد سياسی
جستجوکرد و همچنان فساد اخالقی و اجتماعی و اداری منبع و
ريشه آن فساد سياسی است و به همين منظور فساد سياسی مادر
تمام فساد ها ميباشد.
به گزارش تحليل گران و مفسرين سياسی ،فساد به عنوان آسيبی
گريبانگير جامعه و نظام سياسی اکثر کشور ها و خصوصاً کشور
های اسالمی با تفاوت ها است .
فساد سياسی در واقع نوعی سوء استفاده از مقام و منزلت سياسی
برای اهداف غير قانونی و معموال برای منافع شخصی مخفی و
منافع حزبی و قومی و مذهبی و در بسا مواقع برای منافع کشور های
خارجی ميباشد ،به عبارت ديگر فساد سياسی زاييده سوء استفاده
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برخی صاحبان قدرت و جريان متصل به آن است که نه تنها خود را
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محق می دانند بلکه ميل به پاسخگويی نيز ندارند.

فساد سياسی به استفاده از قدرت از جانب مقام های بلند پايه دولت
و قانونگذاران و پارلمان و قوه ای قضائيه به منظور کسب منافع نا
مشروع گفته ميشود ،فساد سياسی مشخصاتی را نشان می دهد که
به تمامی بخش های جامعه گسترش ميابد و ما اين نوع نظام را در
افغانستان ميتوانيم مثال بياوريم  .در افغانستان هر سه قوه ای
دولت غرق در فساد سياسی و اخالقی و مالی اندو هر سه قوه با
111

اشتراک همديگر منافع اقتصادی بدست می آورند.

گروه های که به دليل فساد سياسی بقدرت ميرسنداز حق تصميم
گيری بر خوردار شده ،از قدرت سياسی و اختياراتش برای نقض
قوانين ،قواعد همچنين معيار های اخالقی استفاده می کنند .در
فساد سياسی ساختار قدرت متمرکز است ،رقابت سياسی وجود
ندارد و مسئوليت پذيری بسيار ضعيف است و احزاب سياسی رشد
نمی کنند و اکثراً با رأس فساد همکاری می نمايندو در منافع
شريک می شوند.
نظام سياسی فاسد سعی دارد برای قدرت های قومی و سياسی و
مذهبی مجال مخالفت را ندهد ،برای اين منظور کابينه و قدرت را
بين قوميات و مذاهب و نژاد های مختلف در دولت نه باساس اهليت
و لياقت بلکه به هدف همکاری با فساد تقسيم می کند .در
افغانستان ،مانند لبنان ،در رأس قدرت مثلث ساخته شده ،در
کنفرانس بن ،جرمنی تهداب فساد سياسی گذاشته شد ،در رأس

 / ima.ir/news/83510881/ . 110فساد سياسی کدام ريشه را می زند؟
fa.wikipedia.org . 111
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دولت بايد پشتون باشد ،يک معاون از تشيع و يکی ديگر از
تاجک باشد و کابنيه باساس مذهب و قوم تقسيم شود .در اين نوع
نظام ،اختالفات مذهبی وقومی و نژادی بيشتر ميشود و فتنه و
فساد سياسی جامعه را فاسد می سازد ،و کار بصورت صحيح و
شفاف صورت نمی گيرد.
دارنده قدرت سياسی تهديد می کند اگر فرد مورد نظر بنا به
خواست او عمل نکند ،زيانی به او خواهد زد .اين گونه تهديد ها
ممکن است تهديد به حبس،خلق مشکالت ،قطع بودجه ،تحريم
فعاليت ها يا حتی کار برد زور باشد .عنصر مهم در اينجا آن است که
تهديد هنوز عملی نشده است ،ترس از عملی کردن آن ،فرد مورد نظر
را وادار می کند آن طور که از او خواسته می شود عمل کند .
بنابراين ،تهديد بايد معتبر باشد ،يعنی فرد تهديد شده بايد تعيين
کند که اگر با خواست دارندۀ قدرت سياسی همراهی نکند ،مجازات
خواهد شد .ما استفاده از قدرت سياسی را در افغانستان در بسا
موارد بخوبی مشاهده و مالحظه می نمائيم و مثالهای زيادی داريم.
در نظام سياسی فاسد ،قدرت برای اهداف نا مشروع و استفاده غير
قانونی ميباشد ،رشوه ،پول شوئی ،تجارت مواد مخدره ،عدم
تطبيق و احترام قانون از مميزات نظام سياسی فاسد است و ما اين
همه را در نظام سياسی افغانستان می بينيم  .سلطۀ فاسد و حکومت
فاسد متعارض با نظام ديموکراسی و عدالت اجتماعی در اکثر
کشور های اسالمی ميباشد .در نظام سياسی فاسد ،سرمايه فرار
ميکند و در بدل استفاده در داخل کشور در خارج سرمايه گذاری
ميشود .زعمای فاسد و هواداران نظام سياسی فاسد در فرار سرمايه
همکاری دارند ،زمامداران کشور های خليج عربی مليون ها دالر از
سرمايه ملی را به خارج انتقال داده اند ،رئيس جمهور تونس بن علی
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زمانيکه به عربستان فرار کرد مليونها دالر را قبال به خارج فرستاده
بود و بعد از سقوط حسنی مبارک در مصر معلوم شد که بيشتر از
 500مليون دالر را سرقت کرده بود.
در نظام سياسی فاسد ،فقر و جهل و عدم معرفت کامل به حقوق
افراد ،عدم احترام به مبدأ جدائی متوازن بين قوای سه گانه دولت (
تنفيذی ،تشريعی و قضائی) بيشتر شده و قوه ای تنفيذی تسلط
کامل باالی دو قوه ديگر در دولت ميداشته باشد .قوه ای قضائيه
استقالليت خود را از دست داده و وسيله بدست زمامدار فاسد می
باشد و هر آنچه زمامدار فاسد بخواهد قاضی به همان ترتيب حکم
صادر ميکند .جامعه مدنی اهميت و ارزش خود را از دست ميدهد و
پارلمان بازيچه بدست قوه اجرائيه می باشدو قوه تنفيذی در تمام
امور دولت ،سياست خارجی و سياست اقتصادی و اجتماعی و
قضائی دست باال و سخن اول و اخير را ميداشته باشد .در
افغانستان قوه ای اجرائيه تسلط کامل باالی قوه ای قضائيه و
پارلمان دارد .برطرف نمودن سناتوران و انتخاب بدل ايشان از نمونه
های فساد سياسی است ،محاصره منزل وکيل بادغيس در کابل و
تهديد او به مرگ و فرستادن او به جهنم توسط معاون اول رئيس
جمهور آقای امر اهلل صالح ،نمونه ای از تسلط حکومت باالی قوای
ديگر در دولت است .
تحقيق گران درپوهنتون ( ما ساشوسيتس ) باين نتيجه رسيده اند
که از  30کشور افريقائی در بين سالهای 187 ،1996 – 1970
ميليارد دالر به خارج انتقال داده شده .انجمن شفافيت بين المللی
راپور می دهد که در عراق حجم فساد به  300ميليارد دالر بود ،عراق
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مرکز ششم را در لست کشور هايی فاسد  168کشور بدست آورد و
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همچنان افغانستان در ده کشور اول قرار گرفته است.

انجمن بين المللی پارلمانهای ضد فساد به اکثريت آراء فيصله
کردند تا فساد سياسی بحيث جنايت در قانون بين المللی ثبت شود .
در کنفرانس پنجم بين المللی پارلمانها ضد فساد سياسی در مانيال
( فلپين) در فبروری سال  2013انعقاد يافت مواد ذيل فيصله شد:
 .1تشويق و ترغيب کشور ها برای اجراء و تنفيذ قوانين جرائم
فساد سياسی زير نظر و اداره ای قضات بين المللی.
 .2ترغيب و تشويق محاکم منطقوی برای قبول صالحيت
محکمه جرائم فساد سياسی.
 .3دعوت از ملل متحد و مؤسسات بين المللی برای اعتبار
دادن جرائم فساد سياسی ،جرائم ضد جامعه ای بشری
بصورت کل.
 .4دعوت از کشورها و ملل متحد و مؤسسات بين المللی
برای اعتراف که جرائم فساد سياسی ،جرائم ضد انسانيت
است.
 .5دعوت و تشويق کشورها و ملل متحد و مؤسسات بين
المللی برای دستگيری کسانيکه جرائم فساد سياسی را
انجام ميدهند و محاکمه شان در محاکم بين المللی و
113

صدور احکام در حق شان.

در واقع فساد سياسی سبب ميشود تا مردم با سوء ظن و عدم اعتماد
به ساختار نظام بنگرند و بی اعتمادی به مشروعيت نظام سياسی
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خدشه و آسيب وارد می سازد و حاکميت قانون را زير سؤال می آورد
و تأثيرات منفی بر روند سياسی و اقتصادی و روش اخالقی جامعه
دارد .فساد سياسی زمانی خطر ناک تر می شود که جامعه مدنی،
ادباء ،شعراء و علماء در خدمت نظام فاسد سياسی قرار گيرند و اين
گروه ها هر ناکامی را کاميابی و هر شکست را پيروزی و هر فساد را
خدمت به مردم معرفی می کنند ،و مردم عادی به تبليغات اين گروه
ها گوش داده سکوت اختيار می کنند و انتظار روز های خوب را می
کشند.
تاریخ فساد سیاسی در افغانستان :
 26سرطان  1352آغاز فصل جديد در تاريخ فساد سياسی
افغانستان است .مردم افغانستان بعد از استقالل سياسی در 1919
مراحل مختلف فساد سياسی را تجربه کردند 114.اين بحث در مورد
تاريخ معاصر افغانستان نيست لذا بصورت بسيار فشرده در مورد
فساد سخن داريم  .سردار محمد داود خان با گروه های چپ و مفسد
نظام آرام و معتدل سياسی افغانستان را بتاريخ  26سرطان 1352
سرنگون کرد و دراوازه را برای فتنه و فساد بزرگ و شامل در کشور
باز ساخت .کودتای  7ثور  ،1358آغاز جنگ و فتنه و فساد سياسی
در افغانستان است .بعد از  7ثور بيشتر از  1.5مليون افغان به
شهادت رسيد و کشور کامال به ويرانه مبدل شد و فساد سياسی
بيشتر شد.

 . 114برای معلومات در مورد فساد در تاريخ معاصر افغانستان مراجعه شود به :
فضل غنی مجددی  ،صفحه ای از تاريخ معاصر افغانستان  ، 1930-1900،طبع
امريکا  ، 2021و همچنان  ،فضل غنی مجددی  ،افغانستان در عهد اعليحضرت
امان اهلل خان  ، 1979 ، 1929-1919امريکا  ،اين کتاب را پوهنتون کابل
الکترونی کرده و در سايت  islaminof.oneنسخۀ الکترونی کتاب موجود است .
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 8ثور  1371مجاهدين افغان ،پيروزی خود را اعالن کردند و وعده
دادند که فساد و بی عدالتی را از جامعه ريشه کن می سازند ،اما
اين کار نظر به جنگ های داخلی تحقق نيافت .گروه های جهادی و
احزاب سياسی اسالمی انتخابات را نپذيرفتند و کوشش کردند در
قدرت باقی بمانند .در جلسه هرات استاد ربانی بحيث رئيس جمهور
برای مدت چند سال تعيين شد ،ميتوان گفت که جلسه ای هرات
فصل جديد از فساد سياسی زير نام جمهوری اسالمی در تاريخ
سياسی افغانستان است.
ظهور حرکت طالبان را ملت استقبال کرد ،اما طالبان به رأ ی مردم
احترام نگذاشتند و چند سال حکومت شان در جنگ با اتحاديه
شمال سپری شد تا اينکه حادثه  11سپتمبر  2011در نويارک واقع
شد .امريکا طالبان را متهم به همکاری با القاعده کردند و جنگ را
عليه طالبان و افغانستان اعالن و دولت طالبان را شکست دادند.
کنفرانس بن ،تهداب فساد سياسی جديد را در تاريخ سياسی
افغانستان معاصرگذاشت  .در کنفرانس بن حق مردم برای تعيين
سرنوشت ناديده گرفته شد و نتيجه رأی گيری نيز مورد قبول واقع
نشد .داکتر صاحب عبدالستارسيرت اکثريت آراء را بدست آورد،
اما االخضر االبراهيمی انتخاب او را نپذيرفت و گفت بايد يک
پشتونی که امريکا ميخواهد تعيين شود ،و آقای حامد کرزی تعيين
و به کرسی رياست جمهوری با حمايت قوای امريکا جلوس کرد و به
رسيدن او به کابل فصل جديد فساد افتتاح شد.
ايجاد اختالل در وحدت ملی افغانستان در اسارت کنونی کشور ما
بيشتر از گذشته محسوس است ،بنياد نظام فعلی سياسی در
افغانستان اصال بر مبنای تفرقه ميان اجزای ملت افغانستان و از
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طريق مداخلۀ مستقيم خارجی در کنفرانس بن در سال ( ) 2001
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گذاشته شد.

در  20سال حکومت که بن تهداب آنرا گذاشت فساد سياسی به اعلی
ترين مراحل خود رسيد تا درجۀ که افغانستان اولين کشور فاسد در
لست کشور های فاسد موقعيت اختيار کرد .حکومتی که در بن با
اشتراک اتحاديه شمال ساخته شد ،ميلياردها دالر را سرقت کرد.
مهمترين نتيجه فساد سياسی بعد از بن نه تنها فساد اقتصادی و
سرقت ثروت ملی بود ،بلکه فساد در انتخابات رياست جمهوری و
پارلمان نيز بود ،در چند انتخابات هر رئيس به اساس تقلب روی کار
آمد و تقلب در انتخاب واقعيت سياسی در افغانستان قبول شد.
قوت گروه طالبان در ضعف و فساد سياسی در کابل است و همچنان
فکر نمی شودکه طالبان بتوانند با سياستها و برداشت های که از
دين اسالم دارند انتخابات را قبول و فساد سياسی را اصالح کنند و
افغانستان برای مدت طوالنی در فساد خواهد ماند و مردم فقير تر و
ناتوان تر و بی عزت تر می شوند.

فساد اداری Administrative Corruption
فساد اداری ،ارتباط مستقيم به فساد سياسی دارد ،امکان ندارد
زير تسلط و حاکميت نظام سياسی فاسد،اداره خوب تشکيل شود.

 .115پروفسيور دکتور عبدالستار سيرت  ،قضايای مهم سياسی در جهان اسالم از
نشرات فقه اسالمی  ،۲۰۱۳صفحه .36
جناب داکتر صاحب سيرت وعده داده اند که قضايای کنفرانس بن را مستقل بحث
می نمايند.
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فساد اداری مشکالت اخالقی و انحراف از اصول ثابت و قوانين
116

قبول شده در دولت است.

فساد اداری يعنی استفاده از نفوذ و قدرت سياسی برای کسب نا
مشروع از سرمايه ملی و عدم پابندی و تقيد به قوانين وظيفوی.
فساد اداری چهار گروه از اقدامات در باره فعاليت های دولت را
شامل ميشود:
 .1اقدامات اشخاص خصوصی برای جلب همکاری يک فرد
شاغل در دولت به منظور ،الف) نقض قوانين و مقررات و
ضوابط اداری .ب) تغيير در قوانين و مقررات برای نفع
شخصی يا صنفی در مقابل دريافت پول ،کاال يا خدمات با
ارزش از اشخاص خصوصی .
 .2نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداری.
 .3تغيير قوانين و مقررات و ضوابط برای نفع شخصی يا
صنفی .اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب
منافع نقدی و غير نقدی برای خود ،خويشاوندن و دوستان
از طريق نقض يا تغيير مقررات و قوانين.
 .4خود داری يا کندکاری يک مسئول دولتی در انجام وظايف
قانونی در برابر ارباب رجوع به منظور دريافت رشوه.
عامل مهم فساد اداری خريد و فروش مقام و وظايف در دستگاه
دولت .مثال در افغانستان ،وظايف مهم ادارات دولتی مانند واليان
و رؤساء گمرک ها و حتی وزارت بدون پرداخت مالی رسيدن به آن نا
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 .شهاب ابراهيم بدر ،معجم مصطالحات اإلدارة العامة  ،بيروت  ،لبنان

 ،1998/1418صفحه .232
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ممکن است  .خريد و فروش مقام در دولت ،سبب بيشترفساد اداری
می شود.
فساد اداری و احتکار توزيع کرسی های دولت بروی منافع خاص
شخصی و سياسی و سپردن کار به نا اهل بازهم در سطح جهانی
موقعيت بلند( شايد درجۀ اول ) بنام افغانستان ثبت شده است،
اصطالح دورغين ( مشارکت ملی) بمنظور ( مقاومت ملی ) بکار
برده شده ،اداره در افغانستان شکل شرکت های خصوصی قومی و
117

سمتی و تنظيمی را گرفته است.

بعد از ختم تحقيق ،بزرگترين فساد اداری را قبل از داخل شدن
گروه طالبان به کابل مشاهده کرديم  .فرار داکتر اشرف غنی احمدزی
با جميع همکارانش به خارج با سرقت سرمايه ملی و اسعار خارجی به
مليون ها دالر ،باال ترين نمونۀ فساد اداری است  .در ال باالی اين
تحقيق در مورد فساد اداری بحث های مفصل شد ،در اين هفته
نمونۀ بزرگ از فساد نظام سياسی کابل را ديديم و فرار رييس
جمهور و ارکان عالی دولت برای ملت افغانستان و جهانيان تعجب
آور بود ،ملت همه بيک صدا می گويند مرگ برای اشرف غنی،
دوستم و عطا و ساير زدان  .نظام که اساس آن فساد و خيانت باشد با
تمام قوا و حمايت خارجی بقاء ندارد.
نمونۀ از فساد اداری در افغانستان :
ستره محکمه ( دادگاه عالی افغانستان) اعالم کرده که پس از اين
ضمانت مالی و اقالم شخصی در قضايای فساد و جرايم سنگين
فساد اداری پذيرفته نميشود.
 . 117پروفيسور دکتور عبدالستار سيرت  ،قضايای مهم سياسی در جهان اسالم ،
صفحه  ،39نشرات فقه اسالمی  ،امريکا  ، 2010طبع سوم .
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به گفته اين نهاد ،افرادی که به اتهام فساد اداری و جرايم سنگين
بعد از صدور حکم محکمه ابتدايی محکوم شناخته شده اند ،عمال
در بازداشت خواهند بود و در مقابل هيچ ضمانتی آزاد نخواهند شد.
جلوگيری از فرار متهمان و مظنونان فساد و مبارزه با فساد اداری
هدف اصلی اين تصميم خوانده شده است.
احمد فهيم قويم ،سخنگوی قوه قضائيه افغانستان ،در اين باره به
بی بی سی گفت که بر اساس اين تصميم متهمان بايد در بازداشت
باشند تا پرونده های آنان بررسی شود.
او افزود ،برای اينکه متهمان روند تحقيق ،جريان محاکمه و روند
رسيدگی را با عدم حضورشان با اخالل مواجه نکنند ،شورای عالی
دادگاه عالی تصميم گرفت تا اين افراد در بازداشت باشند و پرونده
آنان مورد رسيدگی قرار گيرد.
در افغانستان شماری زيادی از متهمان در زمان بررسی پرونده آنان
کشور را ترک کرده و حاضر نشده برای ادامه بررسی پرونده های خود
در دادگاه حضور
يابند.
دادگاه عالی افغانستان معتقد است که با اتخاذ اين تصميم جديد
جلو فرار افراد را خواهد گرفت ،تجربه های گذشته شاهد است که
دستگاه ستره محکمه مانند سائر ادارات دولتی فاسد است و فساد
دستگاه قضاء بيشتر از ديگر ادارات دولتی ثبت شده است .
قبل از اين کميته مستقل نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد اداری در
گزارشی گفته بود که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان
شفاف نيست.
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اين نهاد که درمورد چگونگی رسيدگی به پرونده های فساد اداری
از زمان«کشف تا تحقيق و نتيجه » بررسيهای را انجام داده بود ،در
نهايت اعالم کرد « ممکن در روند مبارزه با فساد اداری ،فساد
وجود داشته باشد.».
در سالهای گذشته شماری زيادی از کارمندان دولتی افغانستان و
مقامهای ارشد اين کشور به اتهام فساد اداری به زندان محکوم
شدند ولی اين افراد موفق شدند که بدون طی زمان محکوميت شان
از افغانستان خارج شوند.
عالوه برآن شماری از مقامهای ارشد دولتی از جمله وزيران پيشين
اين کشور به فساد اداری متهم شده ولی دولت فقط آنان را غيابی
محاکمه کرده است 118 .در راپورساالنه شفافيت بين المللی آمده :
افغانستان چهارمين کشور جهان از نظر فساد اداری است.
گزارش ساالنه سازمان شفافيت بين المللی در مورد فساد اداری در
کشور های مختلف در سال  2017که به تازگی منتشر شده ،کشور
های مختلف را در  180رده طبقه بندی کرده است  .افغانستان با
کسب  15امتياز در رتبه  177قرار گرفته است.
به اساس اين طبقه بندی ،افغانستان پس از سومالی ،سودان جنوبی
و سوريه ،فاسد ترين کشور جهان شناخته شده است.
فساد يکی از مهمترين چالش در برابر دولت افغانستان در چند سال
گذشته بوده و برخورد جدی با آن يکی از اصلی ترين شعارهای
اشرف غنی ،رئيس جمهوری افغانستان بود که در ماه سپتامبر
 2014به قدرت رسيد.

 . 118بی بی سی 2021/6/29
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در تدوين فهرست کشور ها از لحاظ فساد اداری ،سازمان شفافيت
بين المللی به هر کشور نمره ای را اختصاص می دهد که از نمره 100
( به طور کلی فاقد فساد) تا صفر ( کامال فاسد) تغيير می کند.
هدف شفافيت بين المللی ،مبارزه با فساد در تشکيالت دولتی و
همچنين مؤسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه
خواری ،قانون شکنی و موارد ديگر سوء استفاده از قدرت را در دره
119

های مختلف دولتی و اقتصادی زير نظر دارد.

سازمان شفافيت بين المللی می گويد که وجود نهادهای متعدد
مبارزه با فساد و عدم هماهنگی و استقالل الزم ،مانع اصلی در امر
مبارزه با فساد در افغانستان شده است .
در گزارش اين نهاد آمده که  9نهاد مبارزه با فساد در افغانستان به
صورت جداگانه بدون هماهنگی فعاليت می کنند.
شفافيت بين المللی «عدم استقالل سيستم قضايی » را مانع مبارزه
با فساد در افغانستان می خواند و می گويد که نبودن تعريف
مشخص از نقش اين  9نهاد سبب «غير پاسخگو ».بودن و ايجاد
ارتباط ضعيف از سوی آنها شده است.
ديده بان شفافيت افغانستان  :فساد اداری از اعتماد مردم نسبت به
نظام قضايی دولت کاسته است  .ديده بان شفافيت افغانستان بر

 . 119بی بی سی  2،اسفند  22 / 1396/فوريه  .2018سازمان شفافيت بين المللی
يک سازمان غير دولتی و غير انتفاعی مستقر در المان است که در سال 1993
فعاليت خود را در سنجش ميزان فساد در کشور های مختلف آغاز و دو سال پس
از آن  ،به محاسبه شاخص فساد و رتبه بندی کشور ها پرداخت .گزارش های اين
سازمان در زمينه هايی مانند برقراری روابط اقتصادی يا بررسی امکانات سرمايه
گذاری در کشور های مختلف مورد توجه قرار می گيرد.
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اساس يک نظر سنجی می گويد که وجود فساد اداری در نظام
قضايی دولت و محاکم غير رسمی از جمله فساد در محاکم طالبان،
از اعتماد مردم نسبت به مراجع قضايی در اين کشور کاسته است.
در گزارش ديده بان شفافيت ،همچنين تذکر يافته است که براساس
تجارب شخصی افراد در زمينه رشوه دهی ،دادگاه های دولتی
بيشتر از محاکم طالبان آلوده به فسادند در حالی که در محاکم زير
کنترول طالبان نيز وجود فساد تجربه شده است
همزمان با اعالم اين نگرانی ،اين نهاد نتايج گزارش «ارزيابی بودجه
بار» را نيز منتشر کرد که به اساس آن در افغانستان اصالحات در
بخش های مختلف ترتيب و اجرا و نظارت از بودجه ملی متوقف شده
120

و حتی در مواردی اين کشور عقب گرد نيز داشته است.
عوامل فساد

 .1ضعف ايمانداری در بين اکثريت مسلمانان ،اگر مسلمانان
به قوانين و منهج اسالم پابندی کامل داشته باشند ،فساد
بوجود نمی آيد .مبارزه و جنگ با فساد ،باساس ايمانداری
به خداوند و ايمان داشتن به مراقبت او تعالی از اعمال
انسان است .
 .2فقر ،جهل و روابط نسب و قبيله.
 .3عدم جدائی و استقالليت بين قوای ثالثه کشور( اجرائيه،
قضائيه و مقننه).
 . 120بی بی سی  24 ،تير  19 / 1399ژوئيه  . 2020ديده بان شفافيت افغانستان يک
نهاد غير دولتی وابسته به جامعه مدنی است که از سال  2005ميالدی به اين سو
در افغانستان با هدف افزايش شفافيت فعاليت دارد.
شفافيت  :يعنی مکشوف و واضح بودن امور بين حکومت و ملت ،حکومت و
پارلمان که نمايندگان ملت اند.

قيام بر عليه امام يا زمامدار][127

 .4بلند رفتن سويه زندگی و کم بودن معاش مامورين .پائين
رتبه.
 .5ضعف جامعه مدنی و انجمن های که حکومت را بتوانند
مراقبت کنند.
 .6عدم قدرت زعامت سياسی در مبارزه با فساد.
 .7اسباب خارج ،روابط تجارتی بين شرکتهای بزرگ خارجی
با دولت.
 .8اشغال نظامی و استثمار اقتصادی .
 .9طبع پول ،قدرت ،لوکس با هر آرزو و ميول مادی.
 .10اقتصاد و سياست شديداً انحصاری شده.
 .11سطح پائين دموکراسی ،مشارکت مدنی ضعيف و عدم
شفافيت سياسی ،دستگاه اداری نا کارآمد و بی کفايت.
 .12تمايزات قومی.
 .13عدم تساوی دو جنسی.
 .14دولت شديداً متمرکز.
 .15بی ثباتی سياسی .
 .16سرايت فساد در کشور های همسايه.
 .17سطح پائين آموزش.
 .18سوء استفاده از قدرت تصميم گيری ،زمانيست که مسئول
دولتی يا حکومتی و غيره قدرتش را در اخذ تصاميم
121

نادرست و غير قانونی بکار ببرد.
پیامد های فساد

فساد تنها پيامد های منفی ندارد ،بلکه در شرايط نا مساعد
اقتصادی و اجتماعی ،فساد پيامد های آن می تواند از نظر
 . 121فساد -ويکی پديا  ،دانشنامه آزاد fa.wikipedia.org /
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اجتماعی و هم از نظر فردی کارکرد مثبتی هم داشته باشد ،اما اکثر
محققان برای فساد ،پيامد های منفی در نظر گرفته اند .ميتوان
پيامد های فساد را به نقاط ذيل خالصه کرد:
 .1فساد ،رشد اقتصادی را کاهش می دهد و سرمايه گذاری
مستقيم خارجی را تشويق و آماده می کند و در نهايت،
عملکرد اثر بخش آن ،بخش خصوصی و سرمايه گذاری ملی
را تضعيف می کند و ما اين پيامد را در ناکامی سکتور
خصوصی در افغانستان می بينيم.
 .2در آمد های دولتی را کاهش و از مسير اصلی اش منحرف
می کند .فساد در نهاد های در آمد ،به معنای پول کمتر برای
بودجۀ دولت و بنابر اين،

منابع مالی کمتر برای

پاسخگويی با نياز های جامعه به خصوص در بخش فقير
است .قرار راپور وزارت ماليه ،در آمد های دولت از
گمرکات هر سال کاهش می يابد و دولت احتياج به کمک
های خارجی در پيش برد اصالحات خود می باشد.
 .3تخصيص نادرست منابع کمياب .فساد در فرايند بودجه
ريزی ،هزينۀ مهم برای شبکه های توسعه و امنيت اجتماعی
را کاهش ميدهد .بنابر اين ،منابع محدود را به جای خرج
کردن در بخش های اجتماعی که اولويت دارند ،در مناطقی
که تعداد اندکی از افراد بهره مند می شوند .صرف می کنند.
 .4پايمال شدن حقوق افراد ،دستگاه اداری فاسد ،حلقۀ
فسادی را ايجاد می کند که در آن ،دولت قدرت و توانايی
حکومتداری خود را از دست ميدهد .زمانی که فساد حاکم
باشد ،حقوق و آزادی های انسانی تهديد شده و قرار داد
های اقتصادی و اجتماعی غير قابل پيش بينی می شود.
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 .5معاف شدن از مجازات ،دستگاه قضائی و کار کنانی که
رشوه گيرند ،بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثير می
گذارند .بنابر اين فساد در دستگاه قضائی سبب معافيت از
مجازات و ايجاد عدم اطمينان برای کسانی می شود که
برای عدالت کار ميکنند و طبقات فقير از بی عدالتی
متضرر ميشوند.
 .6عدم پيشرفت مؤسسات غير دولتی و زياد شدن مصارف در
برنامه های غير مفيد .تحقيقات نشان ميدهد که در وجود
فساد شرکت های ضعيف تأسيس می گردد و حکوت در اداء
وظايف اش عاجز می ماند  .همچنان مطالعات نشان ميدهد
که اسباب نمو اقتصادی بين کشور های افريقائی و آسيوی
و اروپائی در فساد است ،و اکثر کشور هايی افريقايی و
آسيوی ميليارد ها دالر از بانک جهانی مقروض اند .راپور
های مؤسسات بين المللی و آخرين راپور که در سال 2015
به نشر رسيده علت فقر را در سرقت و چپاول سرمايه های
122

ملی می دانند.

تأثير فساد باالی پيشرفت و نمو اقتصادی:
 .1ناکامی جذب سرمايه های خارجی و فرار سرمايه های
داخلی.
 .2از بين رفتن موارد به سبب مداخله مصالح شخصی در
برنامه های تنوی عمومی.

 . 122الرأی http://alrai.com> articale /
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 .3عدم دسترسی به کمک های خارجی به سبب سوء اداره نظام
سياسی.

تأثير فساد باالی نواحی اجتماعی:
 .1ضعف قيم و مبادئ اخالقی ،ازدياد جنايت و جرايم ضد
انسانی.
 .2ازدياد حقد در جامعه ،ازدياد فقر ،تفاوتهای طبقاتی در
123

جامعه.

 . 123يسری المرزوق  ،الفساد السياسی www.intesar000.wordpress.com /
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دستورات اسالم برای اصالح و مبارزه با فساد
در صفحات فوق مالحظه شد که اسالم فساد را آفت بزرگ و در جملۀ
منکرات می داند و اصالح فساد را باالی مسلمانان واجب می سازد.
در اسالم روش اصالح عموماً ،مسالمت آميز و دور از خشونت است
 .قرآن کريم مسلمانان را از عذاب خداوند در آخرت در نتيجه فساد
هوشدار ميدهد .ترس از عذاب و حساب روز آخرت ،اگر ايمان به
غيب کامل باشد بهترين روش برای اصالح فساد ميباشد .خداوند
متعال ،بشر را امر به اصالح و منع از فساد ميکند ،شرائع سماوی
فساد را بطور کل حرام و در جملۀ منکرات ميداند .فساد با تمام
انواع آن ،سياسی ،اجتماعی ،اخالقی ،اقتصادی ،در جمله
گناهان کبيره است  .اسالم از اول نزول قرآن جنگ را عليه فساد،
اعالن کرد124.و اصالح فساد سياسی ،اقتصادی ،اداری ،اجتماعی
و اخالقی را واجب شرعی معرفی کرد و مسلمانان را مکلف به
125

اصالح و دوری از فتنه و فساد نمود.

قرآن کريم حمله ای شديد باالی فساد و مفسدين نمود .در سورۀ
المؤمنون می خوانيم  « :و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و
األرض و من فيهن بل أتيناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون » (
المؤمنون . )71:و اگر حق تابع هوای نفس آنان شود همانا آسمانها و
زمين و هر که در آنهاست فاسد خواهد شد ( و کافران از جهل نسبت
جنون به رسول ما دادند ،چنين نيست ) بلکه ما اندرز قرآن بزرگ را
بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض کنند .يعنی هوی

 . 124إسماعيل عبدالواحد ،کيف نحارب الفساد؟ scrlondon.com /
www.alittihad.ae>artce . 125
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انسان که فکر ميکند در زمين اصالح را می آورد ،در حاليکه فساد
ميکند.
اسالم فساد را در نطفه محاصره و خنثی ميکند و ضمير انسان را به
اساس عدالت و حق تربيه می نمايد .در سورۀ البقرة می خوانيم « :و
إذا قيل لهم ال تفسدوا فی األرض قالوا إنما نحن مصلحون» (
البقرة. )11:و هنگاميکه به ايشان گفته شود ،در زمين فساد
مکنيدگويند ما خود يگانه مصلحانيم .و در آيۀ بعدی قرآن ايشان را
خطاب ميکند و می گويد که ايشان سخت مفسدان اند ولی احساس
نمی کنند.
اسالم تشريعات واضح جهت وقايت از فساد قبل از وقوع آن دارد و
مبادئ عمومی برای حفاظت از فساد را معرفی می کند .قرآن کريم
برای اصطالح فساد ( محاربة اهلل و رسوله) را استفاده کرده  .به اين
معنی که فساد اعالن جنگ عليه خداوند متعال و رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم است .تشريعات که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
آوردند ،وسيله فعال برای اصالح و مبارزه با فساد است  .تربيه
اخالقی و عبادات ،شعور و ضمير انسان را به قبول مسئوليت در
مقابل جامعه تربيه می کند .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم شخصاً
وظيفه اصالح و مبارزه با منکرات را بدوش داشت و از مردم راجع به
عايد و خرج شان سؤال ميکرد .نظام « الحسبة» که در عصر حاضر بنام
مراقبت دولت از امور اقتصاد و بازار برای مبارزه با فساد است در
مدينه منوره بعد از هجرت روی کار آمد و وسيله برای اصالح فساد
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و مبارزه با مفسدين بود.

126

 .الدکتور فراس  ،مسلم ابو قاعود ،الوقاية من الفساد اإلداری من منظور

الفکر اإلسالمی.
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امر بالمعروف و نهی از منکر
منکر سياسی و همکاری با دشمن بدتراز بی حجابی و منکرات
127

اخالقی است.

امر بالمعروف و نهی از منکر ،مهمترين وسيله است که اسالم برای
تحقيق اصالح امت اسالمی و حفظ امت از فساد و منکرات فرض
نموده .خداوند در مورد امر بالمعروف و نهی از منکر می فرمايد« :
کنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و
تؤمنون باهلل» ( آل عمران .)110:شما (ای امت محمد صلی اهلل عليه
وسلم) بهترين امتی هستيد که به خير انسانها آفريده شده است به
معروف ( نيکی و واجبات شرعی ) امر مينمائيد و از منکر( بدی و
منهيات شرعی ) نهی می کنيد و به خدا ايمان داريد.
در آيۀ مبارک مالحظه ميشود که امر به معروف و نهی از منکر قبل از
ايمان آمده ،اين مطلب نشان دهنده اين است که امر به معروف و نهی
از منکر در اسالم مقام باال را دارد .در عصر حاضر ،مسلمانان
ضرورت به احياء واجب امر به معروف و نهی از منکر برای اصالح
جامعه و تمام منکرات دارند زيرا جامعۀ اسالمی را از هر طرف
منکرات و فساد احتواء کرده است.
درآيه ديگر خداوند متعالی می فرمايد « :و لتکن منکم أمة يدعون
إلی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم
المفلحون» ( آل عمران  .)110 :و بايد از جملۀ شما ( مؤمنان ) گروهی
باشد که ( مردم را ) به خير(اسالم و شريعت اسالمی) دعوت کنند و
به معروف ( هر آنچه از گفتار و کردار که در نظر شرع پسنديده باشد)

 . 127بی بی سی  17 ،نوامبر 2014
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امر دهند و از منکر( ضد معروف ) نهی نمايند و آنان خود
رستگارند.
منکر در آيات قرآن کريم بصيغه نکره آمده به اين معنی که هر آنچه
زشت و غير اخالقی است منکر است و معروف هر آنچه صواب و
خوب است ميباشد .و در بين منکرات خطرناکترين منکر ،منکر
سياسی است.
امر به معروف ،با اينکه باالی امت اسالمی واجب است ،اما شرايط
خاص را دارد .امر به معروف و منع از منکر در قدم اول وظيفه علماء
و دانشمندان است به دليل اينکه دانشمندان معروف و منکر را
ميدانندو همچنان آنانکه منع از منکر می کنند بايد ،خطر منع را
بدانند و نشود که منع از منکر سبب منکر بزرگتر شود .در قصه ای
حضرت موسی با هارون عليهما السالم عبرت بزرگ برای مسلمانان
در دعوت به معروف و نهی از منکر است.
وسائل امر به معروف و نهی از منکر:
وسائل و استفاده از آن ،در عصر حاضر نسبت به گذشته تفاوت می
کند و أهل دعوت برای اصالح جامعه بايد تفاوتها را مراعات کنند.
مهمترين وسائل که ميتوان از آن برای امر به معروف و نهی از منکر
استفاده کرد عبارتند از:
 )1کلمۀ طيبه ،اسلوب گفتار پسنديده و خوب ،خطباء در
تبليغات بايد از روش معتدل و مناسب با مراعات عقليت
مردم و شرايط زمان و مکان استفاده کنند .در شرايط امروز
يوتوب ،تلويزيون و راديو بهترين وسيله برای امر به
معروف و نهی از منکر است.
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 )2روش کتابت ،نويسندگان در نوشتار شان الزم است
منکرات را تعريف و روش اصالح آنرا به جامعه معرفی
کنند.
 )3استفاده از تلفن ،برای دعوت به اصالح ،بهترين وسيله
برای اصالح و منع از منکرات تلفن است  .ما شاهد هستيم
که هر دقيقه يک پيام از طريق تلفن بدست می آوريم .
 )4استفاده از انترنت و وسائل الکترونی ،ميديای الکترونی،
وبسايت ،يتوب ،و غيره بهترين وسيله در عصر حاضر
برای اصالح جامعه ميباشد اگر بصورت صحيح استفاده
شود .اما متأسفانه از اين وسائل برای تبليغ و نشر منکرات
بيشتر استفاده می شود.
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تغير منکر دقت بيشتر را نسبت به امر به معروف ميخواهد ،زيرا
ممکن است ،روش نا مناسب در مبارزه با منکر ،سبب منکر
بزرگتر شود و آرامش جامعه برهم خورد و در بدل اصالح فتنه و
فساد بيشترگردد .دانشمندان و أهل علم و اصالح طلبان در
تغيير منکر متوجه امور ذيل باشند:
تغيير منکر بايد با عقل سليم و بيدار باشد و چهار شرط دارد:
 )1درک مقاصد عليا و در نظر داشت مقاصد عليا در تمام
اوقات و زمان  .مثال از قرآن کريم :قصۀ حضرت موسی عليه
السالم با برادرش هارون که در قرآن کريم آمده ،زمانيکه
حضرت موسی از قوم خود غائب شد (السامری)قوم موسی
128
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عليه السالم را اغواء کرد و آنها را به عبادت عجل (
گوساله) دعوت نمودو قوم به عبادت غير از
خداوندمشغول شد .زمانيکه حضرت موسی عليه السالم
برگشت ،بطرف برادر خود نظر کرد و حضرت هارون جواب
داد «:يا ابن أم ال تأخذ بلحيتی و ال برأسی ،إنی خشيت أن
تقول فرقت بين بنی إسرائيل و لم ترقب » (طه . )94:هارون
گفت « :ای پسر مادرم! ريش و سر مرا مگير ،من بيم داشتم
بگويی ميان پسران اسرائيل تفرقه انداختی و رعايت گفتار
من نکردی  ،».به معنی ديگر من ترسيدم که در صورت
مقاومت در برابر گمراهان ،کار به جنگ و خونريزی
بينجامد و تو بگويی ميان بنی اسرائيل تفرقه افگندی و
سخنم را در مورد اصالح امور پاس نداشتی.
عالمه دکتور يوسف القرضاوی ،در بحث اش از فقه
الموازنات به سکوت هارون عليه السالم در مقابل عبادت
قوم اش از گوساله که شرک بود استشهاد می کند و می
گويد که هارون بخاطر حفظ وحدت قوم و از اينکه فتنه بر پا
نشود سکوت کرد و حضرت موسی عليه السالم دليل و
حجت سکوت او را پذيرفت و دانست که سکوت بخاطر
حفظ وحدت قوم بود.
 )2بعضی ضرورت هاباالی واقعيت ها غلبه ميکند و بعض
محضورات را مباح می سازد ،همانطور يکه برای فرد
ضرورت های او است ،برای جامعه نيز ضرورت های
اقتصادی ،نظامی و اجتماعی است و احکام استثنائی را
برای ادامه ضرورت ها می خواهد.
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 )3سکوت از منکری که ممکن است تغيير آن به منکر بزرگتر
برسد ،به اساس قبول ( اخف ضررين ) کمترين ضرر و دفع
مفسده بزرگ ،به استناد اين مبدأ فقهاء اطاعت امام فاسق
را به دليل اينکه خلع او فتنه نسبت به فسق او بر پا می کند
واجب می دانند.
 )4ضرورت مراعات درجه بندی ،تدرج ،مبدأ تدرج را اسالم
از اول ظهور اش قبول داشت ،مثال فرض نماز و روزه و
جهاد و حرمت خمر و غيره.
برای تغيير مراتب فوق أهل آن است .شيخ اکبر شيخ شلتوت در کتاب
خود بنام « من توجيهات اإلسالم » می نويسد که تغيير با دست
وظيفه حاکم که قدرت تغيير عملی عمومی را داشته باشدو رؤساء
خانواده ها در دائره خانواده و معلمين و سائر رؤساء که قانون برای
شان حق تغيير عملی را داده باشد.
انکار به قول ( مرتبه دوم تغيير) از وظيفه أهل وعظ از جمله علمای
دين و أهل تربيه و تعليم و أهل مطبوعات است ،اما کسانی که به
قول نمی توانندقطع رابطه با أهل معصيت نمايند ،مؤمن اگر قدرت
مبارزه با باطل و أهل باطل را ندارد نظر به قول امام محمد الغزالی،
129

اقل شئ نبايد همکاری کند.

اصالح اقتصادی و مبارزه علیه فساد اقتصادی
مبارزه با سارقين برای حفظ سرمايه ملی بهترين وسيله برای مبارزه
با فساد اقتصادی است .تحقيق عدالت اجتماعی بين مردم وسيله
فعال برای از بين برداشتن فساد ميباشد .حرمت اعمال فاسده و
 . 129فهمی هويدی ،الجزيرة نت 2020/1/10 /
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زشت در قرآن کريم هدف از آن مبارزه با فساد و مفسدين است  .در
سورۀ البقره خداوند می فرمايد « :و إذا تولی سعی فی األرض ليفسد
فيها و يهلک الحرث و النسل و اهلل ال يحب الفساد» ( البقرة .) 205 :
وچون ازنزد تو برگردد کار او فساد در زمين و اتالف زراعت و هالک
مواشی است و خداوند فساد را دوست ندارد .اتالف زراعت و هالک
مواشی ،ضرر به اقتصاد جامعه می رساند و قرآن کريم زراعت و
مواشی را بطور مثال ذکر کرده ،و از اين مثال ميتوان به تمام منابع
اقتصادی که تلف ميشود استفاده کرد .حفظ معادن ،فابريکه ها،
منابع آب ،صناعت همه منابع اقتصادی است که بايد به حفظ آن
کوشيد و نگذاشت که تلف شوند.
نشر فساد در جوامع اسالمی از قديم الزمان تا عصر حاضر به دليل
دوری از منهج و اوامر خداوند است .تعاليم اسالمی هوشدار برای
محاسبه فساد و مفسدين و پاک سازی جامعه از انواع فساد
ميباشد .اگر شريعت اسالمی بصورت صحيح باالی تمام مردم تطبيق
شود ،می توان مانع نشر فساد و عدم بوجود آمدن مفسدين شد.
بعض به اين عقيده و باور اند که تدوين قوانين به تنهائی ضامن
اصالح و مانع فساد است ،قوانين به تنهائی نمی تواند مانع نشر
فساد و منع منکرات گردد ،قوانين زمانی مفيد واقع ميشود که با
تربيه ايمانی و ضمير پاک انسانی يکجا باشد  .تجربه به اثبات
رسانيده که تربيه ايمانی و ايمان به مراقبت الهی و ترس از آخرت با
قوانين قادر به جلوگيری از فساد و منع مفسدين از چور و چپاول
130

سرمايه های ملی می تواند باشد.

 . 130اإلسالم فی مواجهة الفساد االقتصادی و االداری  ،مجلة االفتصاد االسالمی
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روش جلوگیری از فساد اداری
قرآن کريم و سنت نبوی صلی اهلل عليه وسلم روش مبارزه با فساد
اداری و طريق اصالح آنرا به مسلمانان آموخت ،اگر مسلمانان از
روش قرآن کريم و سنت نبوی در اصالح امور اداری استفاده کنند،
اصال فساد به ادارات دولتی و مؤسسات و انجمن ها سرايت نمی
کند .در اين مبحث به نقاط مهم در همين موضوع اشاره سريع می
شود:
اول  :عدالت محوری و ظلم ستيزی  :قرآن کريم ( اراده و اوامر) الهی
را به (صدق ) و ( عدل ) تأکيد می کند .خداوند می فرمايد «:و تمت
کلمات ربک صدقا و عدال ال مبدل لکلمته و هو السميع العليم» (
انعام. )115:و کالم پروردگا تو صادقانه ( در اخبار) و عادالنه ( در
احکام با صدق و عدل ) بحد تمام رسيد ،هيچکس نميتواند کلمات
او را تبديل نمايد( يا تغيير دهد ) و او است شنوا ( به گفتار) دانا ( به
احوال ).
قرآ کريم مسلمانان را نسبت به دو عامل عدالت گريز هشدار ميدهد.
نخست «هوای نفس » که همواره موجب انحراف از مسير ( عدل) و
ورود به ساحۀ ( ظلم) می شود .خداوند در سورۀ النساء می فرمايد« :
يأيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء هلل و لو علی أنفسکم
أو الوالدين و األقربين إن يکن غنياً أو فقيراً فأهلل أولی بهما فال
تتبعوا الهوی أن تعدلوا و إن تلوا أو تعرضوا فإن اهلل کان بما تعملون
خبيراً»  .ای مؤمنان در نگهبانی و اقامۀ عدالت مواظب و استوار
باشيد و خاص بخاطر خدا شهادت دهيد و لو که شهادت تان بضرر
خود شما و يا ضرر والدين و نزديکان شما باشد ،هر کسيکه در بارۀ
او شهادت داده می شود ،اگر غنی باشد يا فقير( حالت شخص نبايد
شهادت را از مسير حق و عدالت منحرف سازد) و خداوند برعايت
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حقوق هر دوی آنان بهتر است ،پس از هوای نفس پيروی نکنيد تا
شما را از عدالت باز ندارد ،اگر زبان را در ادای شهادت پيچ و تاب
داديد ( طوريکه حقيقت پوشيده مانده و يا تغيير نمود) و يا از ادای
شهادت خود داری نمائيد پس بدون شک خداوند به هر چه می کنيد
آگاه است.
دوم ،دشمنی با ديگران» دشمنی با ديگران سبب ميشود که انسان از
عدالت خارج شود و راه ستم را در پيش گيرند ..خداوند می فرمايد« :
يأيها الذين آمنوا کونوا قوامين هلل شهداء بالقسط و ال يجرمنکم
شنئان قوم علی أال تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوی و أتقول اهلل إن اهلل
خبيربما تعملون» ( مانده .)8 :تقوی الهی ( خدا ترسی) انسان را به راه
مستقيم رهنماء و از بی عدالتی و ظلم مانع می شود .قسط خواهی،
از مفاهيم محوری قرآن کريم ،به ويژه در خصوص رفتار اجتماعی
انسان ها است .قسط در تفسير لغوی ،معادل معنی « عدل » تلقی
شده .
تحکيم دوستی و اصالح اجتماعی  :در قرآن کريم « دوستی » و «
صلح» اجتماعی در ميان مسلمانان ،با تعابيری همچون " الف
بينکم" و " الف بين قلوبکم" (الفت داد دلهای مؤمنان را) مورد
توجه و تأکيد قرار گرفته است .در تحکيم دوستی و اصالح
اجتماعی قرآن کريم اينطور بيان ميکند« :و اعتصموا بحبل اهلل
جميعاً وال تفرقوا و أذکر نعمت اهلل عليکم إذ کنتم أعداء فالف بين
قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخواناً و کنتم علی شفا حفرة من النار
فأنقذکم منها کذلک يبين اهلل لکم آياته لعلکم تهتدون»  ( .آل عمران :
 ) 103و همگی يرشتۀ ( قرآن و دين ) خدا چنگ زنيد و پراگنده
نشويد وبياد آوريد نعمت خداوند را که بشما عنايت فرمود
هنگاميکه باهم دشمنان بوديدپس خداوند ميان دلهای شما پيوند(
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رشتۀ اسالم ) بخشيد و سپس بيمن نعمت او تعالی برادران همديگر
شديد ،و بر کنار پرتگاهی از آتش قرار داشتيد پس خداوند شما را
از آن نجات داد ،اين چنين بيان فرمايد خداوند آيات خود را برای
(رهنمايی) شما تا باشد که شما راه يابيد.
عفو و خشم پوشی  :در منازعۀ بين افراد انسان ها و قدرت های
اجتماعی ،تمسک به موازنۀ حقوقی و رعايت حقوق هر صاحب
قدرتی در حد و اندازۀ خود ،امر طبيعی و پسنديده است و عقل و
شريعت و تجربه نيز هر سه ،موازنه و رفع مخاصمه ميان قدرت ها بر
پايۀ موازين حقوقی پذيرفته شده را الزم و ضرورت تلقی می کنند.
اما در اين عرصه ،برای اخالق عفو و خشم پوشی و نقش آن در خاتمه
دادن به منازعات اجتماعی ،بايد جای ويژه ای باز کرد.
قرآن کريم کسانی را که خشم پوش اند و از خطاها و اعمال خارج از
موازين ديگران نسبت بخود ميگذرند ،ستايش می کند ... « .و أن
تعفوا اقرب للتقوی» ( البقرة  . ) 237:و اگر شما ببخشيد به تقوی
نزديکتر است .
جهت گيری به سوی آخرت :در بينش قرآنی ،حيات ( اين جهانی) ،د
رگذر و کوتاه و حيات ( آن جهانی ) دائمی و پايدار است .در اصول
اسالم حيات أخروی از حيات دنيوی جدا نيست ،قرآن کريم انسان ها
را به حيات دنيوی ای که آباد کننده حيات اخروی باشد ،فراخوانده،
آنان را از تالش يک سويه در جهت مناف دنيوی پرهيز می دهد« .
أولئک الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة فال يخفف عنهم العذاب
و ال هم ينصرون » ( البقرة  . )86:ايشان کسانی اند که حيات دنيا را به
بهای آخرت خريده اند پس عذاب ايشان تخفيف نيابد و نه به آنها
ياری داده شود.
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و درسورۀ آل عمران می خوانيم  « :کل نفس ذايقة الموت و أنما توفون
أجورکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز و ما
الحيوة الدنياإال متاع الغرور» ( آل عمران  . )185 :هر کس مزۀ مرگ
راچشيدنی است و بی شک که شما پاداش کامل خود را در روز
قيامت دريافت ميداريد ،و آنکس که از آتش دوزخ دور و در بهشت
در آورده شد واقعاً که ( چنين شخص ) پيروزی (سعادت جاودان)
يافت ،و زندگی دنيا جز متاع فريبنده نيست.
قدرت و سلطه برای مردم با تقوی و عادل ،وسيله ای جز برای خدمت
به مردم و خلق خدا و رسانندۀ اعضای جامعه به کمال مطلوب و
سعادت حقيقی است  .اگر فرد حاکم ،تشنه ای قدرت بوده ،برای
حفظ و استمرار بخشيدن به آن از هيچ ظلم و جنايتی فروگذار
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نخواهد کرد.

جهان اسالم به سبب فساد سياسی به جهنم تبديل شده است،
ديکتاتوری و استبداد سياسی سبب عقب گرايی مسلمانان شد،
ضعف و ناتوانی ملت و خصوصاً علماء و قدرت بيشتر نظاميان
مستبد ،نظام های ديموکراسی را در نطفه خاموش ساخت  .فساد
سياسی که در فرهنگ اسالمی بنام منکر سياسی ياد شده ،کشور
هايی استعماری را برای مداخله نظامی تشويق کرد ،و زعمای فاسد
برای ادامه فساد شان به قدرت های استعماری بيشتر احتياج پيدا
کردند و برای سرکوپ مردم به واشنگتن و قدس اشغال شده برای
رضايت يهود متکی شدند .راه حل اين معضله را مسلمانان بايد در
دائره اسالم جستجو کنند ،مشکالت جهان اسالم ،راه حل اسالمی

 . 131سعبد امامقليزاده و صمد امامقلی زاده  ،بررسی رابطۀ بين قدرت سياسی و
فساد اداریensani.ir>article.pdf ،
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ميخواهد ،اما متأسفانه زعمای فاسد و سيگولر ها راه حل
معضالت و مشکالت جامعه اسالمی را از ديموکراسی غربی و
کمونست شرق می خواهند.
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جنگ طالبان
بهار عرب و قيام عمومی مردم عليه استبداد سياسی و نظامهای
استبدادی در جهان عرب ،اولين قيام عمومی در تاريخ وسيط و
معاصر جهان اسالم به حساب می آيد .قيام و انقالب مردم ،از کشور
کوچک تونس ،در شمال افريقا شروع و شراره انقالب از آتش زدن
دست فروشی در پايتخت تونس ،شعله ور شد و به کشور های ديگر
عربی انتقال يافت .
زعمای جهان عرب برای بقاء سلطه شان عليه مردم و بهار عرب با
امريکا و اسرائيل متحد شدند و بليون ها دالر برای سرکوب کردن
نهصت آزادی خواه در جهان عرب مصرف کردند .اتحاد نظامهای
ديکتاتوری و فاسد با دولت نام نهاد اسرائيل و غرب قيام مردمی را
ضعيف ساخت  .زعمای فاسد و ديکتاتور با استفاده از نفوذ علماء و
مشايخ و جامعه ای مدنی با دادن فتوا های ظالمانه انقالبيون را به
خوارج نسبت دادند و حکم به قتل شان با استفاده از نصوص
اسالمی داده شد.
خطر استفاده و توجيه امور دينی برای عمل استبدادی و فساد
سياسی از راه فتوا و مخلوق کردن مفاهيم دينی با فساد سياسی و
انتقال اختالف سياسی در مسائل دنيوی که محکوم به خطأ و صواب
است به ساحۀ دينی که به مقايس حالل و حرام است و استفاده از دين
برای تحقق اهداف سياسی خطر بزرگ برای دين و دنيا ميباشد.
متأسفانه زعمای فاسد عرب بقيادت آل سعود و آل نهيان در امارات
عربی ،با دادن مليونها دالر برای نظاميان در مصر و ليبيا و دادن
پول برای علماء و مفتی های سلطه ،علماء فتوا به قتل جوانان مبارز
و صالح امت اسالمی دادند و هزار ها جوان در مصر و ديگر کشور ها

قيام بر عليه امام يا زمامدار][145

به اتهام تروريست وخوارج و افراط گرائی به شهادت رسيدند و
استبداد سياسی شديدتر در جهان عرب حکمفرما شد.
استفاده از دين اهلل و سنت رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم برای قتل
آزادی خواهان ،نه تنها سبب تقويت فساد و استبداد شد ،بلکه
سبب آن هم شد که جوانان کم دانش در اصل اسالم مشکوک شوند .
مفتی سابق مصر داکتر علی جمعه ،در رأس مفتی های فاسد فتوا به
قتل مظاهره کنندگان در مصر داد و در فتوا از نصوص مقدس
اسالمی استفاده نادرست کرد .شيخ علی جمعه از کودتاه نظامی و
خونين مصر عليه حکومت انتخاب شده داکتر مرسی حمايت نمود و
مظاهره کننده گان را خوارج خواند و از قوای امنيتی و نظامی
دعوت کرد تا مخالفين کودتاه نظامی را قتل عام کنند .علی جمعه
آزادی خواهان را به اوباش ياد کرد و نوشت که کودتاه به تأييد
خداوند و رسول اهلل بود  .او تاريخ  30جون را که آغاز کودتاه نظامی
بود ،به يکی از بهترين روزهای خداوند نسبت داد و گفت  30جون
مانند روز فتح مکه است  .در هفته اول ماه جوالی  2012اتحاد بين
المللی علمای اسالم ،عضويت شيخ علی جمعه را از اتحاد حذف
کرد.
شورای علماء در عربستان سعودی ،مظاهره را خالف شريعت
اسالمی دانست و اطاعت محمد بن سلمان را ،اطاعت از رسول اهلل
و خداوند دانستند و مخالفين نظام سعودی را کفار گفتند .محمد بن
سلمان بعد از گرفتن فتوا ،ده ها عالم بزرگ را به زندان انداخت و
چند نفر شان در زندان به شهادت رسيدند.
در مقابل علمای مخلص و با وفاء برای مردم ،با دادن فتوا ها ،قتل
مردم را جنايت ضد انسانی و غير قابل بخشش دانستند و فتوا به
مبارزه مسالمت آميز عليه استبداد سياسی و ظلم حاکمان دادند.
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آتش زدن دست فروش ،در تونس را به شهادت در مقابل ظلم ابن علی
دانستند و فتوا دادند که او خودکشی نکرده بلکه در مقابل ظلم و
استبداد مقاومت نموده است .اما پلۀ استبداد و حمايت کشور های
بزرگ ديموکراسی جهان از فاشيست ها سبب شد تا اولين حکومت
انتخابی در مصر سقوط کند و انقالب مردم يمن به شکست مواجه
شود و صدها هزار يمنی بقتل برسد  .در جنگ يمن که در اصل عليه
شورش آزادی خواهان بود ،عربستان سعودی يک تريليون دالر
مصر ف کرد و اما تا حال به موفقيت انجام نيافته است  .صدها
مليارد دالر عربستان ،امارات عربی عليه آزادی خواهان در مصر و
سودان و تونس به مصرف رسانيدند ،اگر اين ثروت که از مسلمانان
است برای بهبود اوضاع اقتصادی و ساختار جامعه و منابع
اقتصادی به مصر ميرسيد ،کشور های عربی مخزن مواد غذائی می
بودند.
درافغانستان ،علماء مانند سائر کشور هايی اسالمی به دو گروه
تقسيم شدند :گروهی از اشغال و نظام فاسد سياسی حمايت کردند و
صدها هزار دالر دريافت کردند و در کنار اشغال و فساد سياسی
ايستاده شدند و لقب شيخ الحديث و شيخ القرآن و جمعيت علمای
کرام و روحانيت اعظمی را از نظام کابل دريافت نمودند .فتوا و
استفاده از نصوص اسالمی ،ضربۀ قوی بر اسالم بود که از آن
استفاده شد و مردم را به اطاعت حاکم فاسد و انتخابات تقلبی زير
نام مصلحت عمومی قناعت دادند و دعوت به اطاعت مطلق کردند.
از طرف ديگر نهضت طالبان نيز از اسالم و نصوص شريعت
اسالمی ،فهميده و يا غير فهميده استفاده نمودند و حرکت خود را
جهاد مقدس اعالن نمودند .
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نظام کابل با صرف مليونها دالر برای پيروزی در جنگ با مخالفين
مسلح از علمای افغانستان و خارج افغانستان استفاده نمود و جنگ
طالبان را خالف اسالم معرفی کرد ،اما متأسفانه فتوا های علمای
سلطه تا امروز نتيجه مطلوب نداد و جنگ بشدت بيشتر جريان
دارد و از ملت قربانی می گيرد.
جنگ در افغانستان ،با شعار دفاع از دين و مبارزه با کفر شروع
شد ،قوای خارجی و زعمای افغانستان در آغاز ،مسأله صبغه ای
دينی جنگ را متوجه نشده و بی ارزش دانستند ،اما در مرور زمان
عدۀ از افغانها از حرکت طالبان زيرنام دفاع از دين و خاک حمايت
کردند .دولت کابل کوشش نمود تا حمايت علمای افغانستان و خارج
افغانستان را در جنگ با طالبان بدست آورد و طالبان را خوارج و
افراط گرايان و ضداسالم معرفی و قتل شانرا واجب شرعی بداند.
اما در اين راستا بسيار موفق نبودند.
مجالس بزرگ در اندونيسا ،پاکستان ،هندوستان ،امارات عربی و
عربستان سعودی بدعوت حکومت کابل انعقاد يافت و اعضاء
جمعيت علمای افغانستان برياست وزير ارشاد ،حج و اوقاف آقای
محمد قاسم حليمی اشتراک کردند .قطعنامه تمام کنفرانس های
اسالمی که موجود است ،در آن جنگ افغانستان غير شرعی گفته
شده ،اما نقطه ای مهم در قطعنامه ها اين استکه حمايت کامل از
نظام کابل در فيصله ها ذکر نشده و در تمام اعالميه ها « طرفين
جنگ » ذکر يافته  .طرفين جنگ باين معنی است که جنگ بين
حکومت قانونی و شرعی نبوده ،بلکه بين دو طرف است ،به معنی
ديگر دولت کابل را با طرف طالبان مساوی ساختند .بطور مثال در
آخرين نشست علمای افغانستان ،پاکستان و عربستان که در مقر
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رابطۀ عالم اسالمی در مکه مکرمه انعقاد يافته بود اين فيصله
صادر شد:
نشست علمای افغانستان و پاکستان و عربستان
طرفين منازعه برای پايان خون ريزی به توافق برسند
کنفرانس روحانيون و مقام های کشورهای افغانستان و پاکستان به
ميزبانی سازمان رابطۀ عالم اسالمی ،با نشر اعالميه ای به کار خود

پايان داد .در اعالميه کنفرانس ،اعمال خشونت آميز عليه غير
نظاميان در افغانستان «مغاير اصول اسالمی » خواننده شده و

شرکت کنندگان ضمن حمايت از روند صلح افغانستان از طرفين
منازعه خواسته اند که برای ختم جنگ و خون ريزی به توافق برسند.
در اعالميه پايانی اين کنفرانس از طرفين منازعه در گير خواسته
شده تا از فعاليت های تحريک کننده خود داری کنند و به يک راه
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حل مناسب دست يابند.

در اعالميه از اعمال خشونت آميز عليه غير نظاميان ذکر يافته و
شامل نظاميان نمی شود  .طرفين منازعه يا به عبارت ديگر طرفين
درگير منازعه ،در اين دو عبارت حکومت کابل و حرکت طالبان
مسئول خشونت و قتل شناخته شده است و طرفين معنی آن اين
استکه دو طرف داخل نزاع مسئوليت دارند .وزير حج و اوقاف نبايد
در اين اعالميه امضاء ميکرد و وزارت خارجه

در کابل

نبايداصطالح طرفين را می پذيرفت  .اعالميه موقف کابل را در
جنگ ضعيف ساخت و ادارۀ کابل را يکطرف جنگ دانست.
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بتاريخ  20جوالی  ،2021مجلس سرتاسری علمای افغانستان در
کابل جلسۀ بزرگ ترتيب دادند ،در ختم جلسه از حکومت کابل و
حرکت طالبان دعوت کردند تا به آتش بس فوری به توافق برسند ،تا
از کشتار مردم افغانستان و تخريب کشور جلوگيری شود.
مجلس علماء جنگ در افغانستان را از نظر اسالم حرام گفتند ،و
اضافه نمودند که جنگ سبب مهاجرت مردم غير نظامی شده و
اساسات اوليه کشور متضرر گرديده است  .شيخ جمال الدين قايق،
در اين مجلس گفت  :کوشش های ما برای ختم جنگ و مصائب مردم
است  .شيخ جالل الدين حنفی گفت :علما از تمام اطراف داخل جنگ
می خواهند تا صلح را تقويت و حمايت نمايند و مشکالت را از
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طريق مذاکرات حل و فصل کنند.

اجتماع علمای افغانستان بتاريخ ذکر شده ،آخرين مجلس تا نوشتن
اين تحقيق بود .قبالً مجلس علمای افغانستان جنگ طالبان را از
منظور فقه اسالمی بحث کرده بودند و محترم آقای محمد محق
سفير کبيرافغانستان در قاهره و مشاور ارشد داکتر محمد اشرف
غنی احمدزی در شئون اسالمی با استفاده از فيصله های جمعيت
علمای افغانستان و کتب اسالمی موضوع را بحث و به نشر
سپردند ،در اين تحقيق همان عنوان انتخاب شده و نص کامل را با
امانت ،می آوريم و بعداً در مورد آن مناقشه می نمائيم .

جنگ طالبان از نظر فقه اسالمی
گروهی از علمای افغانستان ،جنگ دولت را با طالبان از منظور
اسالمی مورد بحث قرار دادند ،جناب محترم محمد محق ،مشاور
ارشد رئيس جمهور داکتر محمد اشرف غنی احمد زی در شئون
 . 133الشرق القطرية  20 ،جوالی . 2021
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اسالمی و سفير کبير افغانستان در قاهره ،مصر ،اين عنوان را
انتخاب و از نصوص اسالمی استفاده و جنگ طالبان را از منظور
اسالمی غير شرعی می داند  .در فتوای شورای علمای کابل و در
تحقيق آقای محق اوضاع سياسی افغانستان و اشغال نظامی و
فساد سياسی بحث نشده ،و همچنان نظر و آراء مخالف بررسی
نگرديده است  .دراين جا با تمام امانت نظريه شورای علمای
افغانستان و آنچه استاد محمد محق نوشته اند آورده و بررسی آنرا
به علمای جيد و بيطرف می گذارم تا در روشنی احکام فقه اسالمی
نظر دهند.
آقای محمد محق می نويسند:
درتقابل طالبان با دولت کنونی افغانستان ،ظاهراً بهترين توجيه که
برای مشروعيت بخشيدن به جنگ و مخالفت خود با نظام کشور
ارائه می کنند اين است که اين نظام ،از نظر آنان ،اسالمی ،يا به حد
کافی اسالمی نيست .اما اسالمی دانستن يک نظام سياسی از نظر
فقهی و قواعد اصول فقه يک عمل اجتهادی است ،به اين معنا که
در قرآن مجيد و در احاديث معتبر نبوی فصل و باب مشخصی زير
عنوان معيار های الزم برای اسالميت نظام سياسی وجود ندارد که
آيات و روايات واضحی در آن باب آمده باشد ،و تنها امر واضحی که
آمده است مسلمان بودن حاکم و احترام گذاشتن وی به شعاير دينی
باشد مانند نمازاست .غير از اين موارد واضح ،بقيه مسايلی که
توسط علما مورد بحث قرار گرفته است ،چه در قديم و چه در حال،
اجتهادات و برداشت های آنان است ،و طبق قواعد اصول فقه هر
ديدگاه اجتهادی جنبه ظنی دارد و کسی نمی تواند آن را حکم قطعی
شريعت دانسته و مخالفت با آن را مخالفت با خدا و پيامبر قلمداد
کند .اکنون تنها راهی که در اين زمينه در پيش داريم اين است که
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موقف نظری و عملی مجتهدان بزرگ را در اين زمينه مالک قرار
بدهيم و ببينيم که آنان با توجه به تجربه ای که از نظام های سياسی
زمان خود داشتند ،در چه شرايطی يک نظام سياسی را فاقد
مشروعيت دينی دانسته و شورش در مقابل آن را جايز می شمردند،
و در چه شرايطی اين عمل را منع کرده و دست بردن به سالح و قوه
قهريه را ناروا می دانستند.
اين را همه علماء خصوصاً کسانی که با تاريخ اسالم آشنايی دارند،
به خوبی می دانند که بسياری از حاکمان اموی و عباسی ،به
استثنای يک نفر مشخص که عمر بن عبدالعزيز بود ،بقيه شان انواع
فسق و فجور در قصر های خود داشتند و از بيت المال سوء استفاده
کرده و مناصب دولتی را به اقارب و وابستگان خود داده و باج و
خراج سنگين بر مردم تحميل کرده و انواع ظلم را مرتکب می شدند.
اما علی رغم اين واقعيت های ،هيچ مجتهدی شورش و قيام در
برابر آنان را جايز نشمرد و فتوا به جنگ و خشونت نداد .در باره
ديگر حکومت های تاريخ اسالمی مانند سلطنت ها و امارت های
سامانی ،غزنوی ،سلجوقی ،عثمان و  ....نيز همين حکم جاری بوده
است.
چرا مجتهدان بزرگ مسلمان علی رغم تفاوت نظر در شيوه های
اجتهادی شان ،فتوا به جنگ و شورش مسلحانه نمی دادند؟ آيا
آگاهی کافی از آيات و احاديثی که در باب منکرات و نهی از آن ها
آمده است نداشتند؟ آيا آنان از حاکمان زمانه خود می ترسيدند و از
گفتن آشکار حقايق می هراسيدند؟ آيا آنان در خدمت دستگاه های
قدرت زمان خود قرار گرفته و به اصطالح امروزی ها درباری شده
بودند؟
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مشخص است که هيچ يک از اين هانيست ،دليل اصلی خود داری
آنان از فتوا به شورش مسلحانه در برابر خطا ها و کاستی های نظام
های حاکم اين بود که آنان با مقاصد شريعت آشنايی عميق داشتند و
می دانستند که کشودن دروازه جنگ در ميان مسلمانان به فتنه ها و
آشوب های بزرگی می انجامدکه در ميانه آن ،خون های نا حق
فراوانی بر زمين ريخت ،ناموس انسان های فراوانی به خطر خواهد
افتاد ،شهر ها به ويرانی کشيده خواهد شد ،آبادانی رو به فروپاشی
خواهد نهاد ،و مقاصد پنجگانه شريعت همه به خطر مواجه خواهد
گرديد ،مبنای کار آنان احکام و قواعدی بود که به نام فقه مصالح و
مفاسد شناخته می شود .آنان باسنجش و مقايسه ميان مفاسد
موجود در نظام ها و مفاسد ناشی از شورش و خشونت يقين داشتند
که مفاسد دومی به مراتب بيشتر از اولی است ،و اين را نيز می
دانستندکه قرآن مجيد و احاديث نبوی به هيچ صورت اجازه نمی
دهد که برای دفع فساد کبير به ارتکاب فسا اکبر متوسل شويم و
برای رسيدن به مصلحت صغير مصلحت اکبر را قربانی کنيم.
جنگ کنونی افغانستان بهترين مثال برای اين واقعيت است .در اثر
تداوم جنگ آينده مليون ها شهروند مسلمان اين سرزمين ،با ابهام،
ترس و بی ثباتی مواجه شده ،عالوه بر کشته شدن هزاران انسان بی
گناه ،بی سرپرست شدن هزارارن زن و کودک ،وبه ماتم نشستن
هزاران پدر و مادر ،فرصت های پيشرفت کشور و زمينه دست يافتن
مردم ما به زندگی آبرومندانه و همراه با کرامت نيز از بين رفته،
مليون ها تن از شهروندان ما آواره کشور های بيگانه شده ،در
شرايط فالکتبار و اهانتبار قرار گرفته و دست شان پيش هر کس و
ناکس دراز شده و ناموس بسياری از مردم ما در وضعيت بی
سرنوشتين و بی سر و سامانی در معرض هتک و بی حرمتی قرار
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گرفته است .در شرايط کنونی گناه اين وضعيت را با گناه برخی
مفاسد موجود در جامعه ،فساد موجود در برخی ادارات ،و يا
موضوعات محل مناقشه ديگر مقايسه می کردند  .به يقين می
رسيدند که تداوم جنگ بزرگترين گناه در اين شرايط ،و پايان دادن
به آن باالترين فريضه است.
معيار هايی که در احاديث نبوی برای قبول نظام های حاکم و اسالمی
دانستن آن ها آمده اين استکه حاکمان به شعاير اسالمی مانند نماز
احترام گذاشته وکفر آشکاری مرتکب نشوند .تا وقتی که
کفرآشکاری از سوی يک حاکم ديده نشود ،به علت معاصی و
انحرافات ديگر اجازه خروج بر ضد آنان به هيچ صورت داده نشده
است ،پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وسلم در اين مورد فرموده است :
« أال من ولی عليه والی فرآه يأتی شيئاً من معصية اهلل فليکره ما
يأتی من معصية اهلل و ال ينزعن يدا من طاعت » ( مسلم).
يعنی :هان آگاه باشيد ،هرکس که بر وی والی و فرماندهی تعيين شده
و او از فرمانده خود چيز هايی را ديدکه معصيت الهی شمرده می
شد ،پس آن معصيت ها را ناپسند بدارد.
« سباب المسلم فسوق و قتاله کفر» ( متفاق عليه) دشنام زدن به
مسلمان سبب فسق است و جنگيدن با او سبب کفر  .تا اينجا آنچه
استاد محق تهيه کرده بودند ،بود  .چند مورد ديگر را نيز در همين
مورد اضافه کرده بعداً همه نظريات بررسی و نقد با استناد می شود.
مرحلۀ قوت سالطين و حکام و ضعف علماء و فقهاء :در اين مرحله
علماء امامان و حکام را به سه گروه تقسيم نمودند:
امام عادل ،امام مجرم و کافر و امام بين اين دو حالت ،يعنی فاسق و
ظالم  .قسم سوم شرط آن اين بود که امام در نفس و اعمال شخصی
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خود ظالم و فاسق باشد و فسق و ظلم او متوجه ملت نباشد ،به
عبارت ديگر فسق و ظلم او در دائره زندگی شخصی او باشد و ملت
مظلوم واقع نشود.
اول  :امام عادل :
خروج از اطاعت امام عادل به اتفاق علماء به دليل از آيات و احاديث
نبوی ممنوع است و اطاعت ولی االمر باالی مسلمانان واجب ميباشد
و مسلمانان بايد وفاء به بيعت خود داشته باشند.
دوم  :خروج عليه حاکم کافر و مرتد:
خروج از اطاعت حاکم مرتد و کافر با استفاده از شمشير واجب است
و اگر مسلمانان قدرت مبارزه مسلحانه را نداشته باشند ،روش های
مختلف را برای عزل اين نوع امام انتخاب کنند .الحافظ بن حجر می
گويد « :و إذا وقع من السلطان الکفر الصريح فال تجوز طاعته فی
ذلک ،بل مجاهدته لمن قدر عليه کما فی الحديث  ....حديث عبادة /
و ال تنازع األمر أهله إال أن ترو کفراً بواحاً عندکم من اهلل فيه برهان»
اگر از امام کفر واضح ديده شد اطاعت او جواز ندارد ،بل جهاد
عليه او برای کسيکه قدرت آنرا داشته باشدواجب است .
سوم :خروج از اطاعت امام ظالم :
جماعت از أهل سنت ميگويند که جواز نيست خروج از اطاعت امام
ظالم با سيف تا اينکه ظلم و ستم او به درجۀ کفر نرسيده باشد  .اين
مذهب بعضی از صحابه بود که در وقت فتنه بزرگ و جنگ بين
حضرت علی کرم اهلل وجهه و معاويه اشتراک نکردند .دليل اين گروه
در ذکر صبر در حديث شريف بود(صبر قبال گفته شدکه از حديث
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نيست)  .دليل ديگر منع قتال بين مسلمانان است که منع شده و قيام
134

مسلحانه عليه حاکم بدون شک خونريزی دارد.

نقد نظريات و فتوای استاد گرامی محمدمحق صاحب ،مشاور
ارشد شئون اسالمی ،آقای دکتور اشرف غنی احمدزی:
استاد محق حديث مبارک را که دليل بعدم خروج عليه إمام در
صحيح مسلم آمده دليل به عدم خروج عليه نظام کابل ميداند .اما
حديث را از اول آن نمی آورد و فقط قسمت آخر حديث را بدون ذکر
رقم حديث می آورد ،اين روش در تحقيقات علمی و خصوصاً در
مسائل مهم اسالمی که ارتباط به دين دارد قابل قبول نيست .حديث
مبارک باين عبارت آمده:
« خيار أئمتکم الذين تحبونهم و يحبونکم و تصلون عليهم و يصلون
عليکم و شرار أئمتکم الذين تبغضونهم و يبغضونکم و تلعنونهم و
يلعنونکم قلنا :يا رسول اهلل أفال ننابذهم ؟ قال :ال ما أقاموا فيکم
الصالة أال من ولی عليه وال فرآه يأتی شيئاً من معصية اهلل فليکره ما
يأتی من معصية اهلل و ال ينزعن يداً من طاعة » ( الراوی  :عوف بن
مالک األشجعی ،المحدث  :األلبانی ،المصدر :تخريج کتاب
السنة ،الصفحة أول الرقم  ،1071 :خالصة حکم المحدث  :إسناد
صحيح ،صحيح مسلم).
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بيان می فرمايند که خيار أئمه
مسلمين ( يعنی والة األمور) إمام اکبر در کشور ،سلطان اعلی و
پائين تر از او در مقام ،يعنی :آنانکه در حکم عدالت می کنند و بين
امت و آنان محبت ميباشد و تصلون يعنی دعا برای شان و دعا از
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طرف ايشان برای مردم ،شرار يعنی شرير امامان شما که شما آنان را
نمی خواهيد و آنان شما را نمی خواهند ،شما لعنت می کنيد و آنان
لعنت می نمايند ،رسول اکرم صلی اهلل از عزل و محاربت شان منع می
کند ،تا زمانيکه نماز بر پا می دارند  .اگر باالی شما والی تعيين می
کنند و او عملی را که معصيت اهلل است و شما او را زشت می دانيد (
فلينکره :اگر استطاعت باشد بزبان و اگر نباشد به قلب ) زشت
بدانيد و از اطاعت او بيرون نشويد و او راخلع نکنيد.
مقصد ازحديث مبارک  :تعظيم مقام نماز است ،و عدم خروج از
اطاعت امام تا زمانيکه نماز می خواند .بيان و معرفی حکام خوب و
حکام شرير ،امر به مالزمت جماعت ،.يعنی عدم خروج از جماعت
مسلمين
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آقای استاد محمد محق سه سؤال را در مورد سکوت فقهاء و علماء
در مورد حکام فاسد و ظالم مطرح می نمايد و ميخواهد سکوت
شانرا دليل بر عدم خروج عليه حاکم استفاده کند .در جواب عرض
ميشود که  :بلی همه فقهاء و علماء از آيات و احاديث اطالع داشتند.
بلی عدۀ از گفتار حق در مقابل حاکم ظالم و فاسد ميترسيدند مگر
تعداد قليل،که در اظهار گفتار حق زندانی شدند و عدۀ در زندان
شهيد شدند .در جواب سؤال سوم ،بلی عدۀ درباری شده بودند و از
فسق و فجور دربار حمايت و سکوت ميکردند .
جنات محق صاحب می نويسند ،حاکمان به شعاير اسالمی مانند
نماز احترام گذاشته و کفر آشکاری مرتکب نشوند .باين معنی که
اگر حاکم به نماز احترام بگذارد وکفر آشکار نکند بايد با تمام فسق
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و فجور و استبداد و فساد احترام شود و عليه او قيام نشود و اگر
شود قيام کنندگان خوارج اند.
آقای محمد محق توضيحات داده می نويسد :معيار هايی که در
احاديث نبوی برای قبول نظام های حاکم و اسالمی دانستن آن ها
آمده اين استکه حاکمان به شعاير اسالمی مانند نماز احترام
گذاشته و کفر آشکاری مرتکب نشوند .تا وقتی که کفر آشکاری از
سوی يک حاکم ديده نشود ،به علت معاصی و انحرافات ديگر اجازه
خروج بر ضد آنان به هيچ صورت داده نشده است  .پيامبر اکرم صلی
اهلل عليه و سلم در اين مورد فرموده است ،....حديث قبال آورده شده
است.
کفر آشکار در اصطالح فقهی « إال أن تروا کفراً بواحاً« باين معنی که
قيام عليه امام يا حاکم ظالم و مستبد و فاسد زمانی جواز دارد که
کفر واضح از او ديده شود و مسلمانان صبر کنند تا اينکه کفر واضح
از حاکم ظاهر شود.
فقهاء و علماء در تفسير ( کفر بواح ) می گويند که کفر بواح ،کفر
حقيقی نيست به دليل اينکه کلمه کفر در قرآن کريم و سنت نبوی در
بسياری اوقات برای تعبير از گناهان کبيره استعمال شده است  .امام
الشاطبی در کتاب خود بنام « الموافقات » می گويد :مقصد اصلی از
کفر بواح در حديث اخالل و بی نظامی در ارکان دولت و استبداد و
ظلم است .امام النووی نيز باين عقيده است و می گويد :حديث « إال
أن تروا معصية بواحاً» مگر اينکه معصيت آشکار را ببينيد ،معنی
آن اخالل و برهم زدن رکن از ارکان دولت اسالم است مثل استبداد و
136

ظلم نه به معنی کفر خاص در امور روحی مانند ترک نماز و روزه .
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عالمه محمد الغزالی ،قيام و مبارزه عليه حاکم جبار و زعامت
استبدادی را روش حل صحيح می داند ،الغزالی با اينکه از قيام و
مبارزه عليه فساد و استبداد و ظلم حمايت می کند ،ضمناً برنامه
سالم را نيز در بدل استبداد سياسی حتمی و ضروری ميداند ،تا
اينکه مردم بعد از سقوط نظام استبدادی بديل آن که حريت
وديموکراسی است داشته باشند.
دليل بر عدم قيام عليه امام تا کفر واضح از او ديده نشود ،دليل غير
علمی و غير اسالمی است ،کفر واضح در اين جان معنی آن کفر در
عقيده نيست ،بلکه فساد و ظلم و استبداد است  .استفاده کفر
واضح در اين مورد جزء فريب مردم و تشويش افکار عامه معنی
ديگری ندارد.
آيت اهلل النائنی در باب مبارزه عليه استبداد می گويد :چون استعباد
و استبداد در اين کشور ها مستحکم شده و سلطان خود را شريک
خداوند در اسماء و صفات او تعالی ميداند ،و مبارزه مردم را عليه
سلطۀ استبدادی خود خارج شدن از اطاعت تعبير می کند و مخالفين
خود را از جملۀ خوارج می داند ،پس در اين حالت از بين بردن حاکم
مستبد يا تغيير آن بواسطۀ علم و معرفت يک امر مستحيل است .
آيت اهلل النائنی از فکر انقالب در برداشتن حاکم مستبد فاسد و
اصالح نظام فاسد و استبدادی حمايت می کند 137.استفاده از حديث
در بحث های علمی خصوصاً در موارد مهم که به اساسات عقيده و
قوانين اسالمی و سياست حکم تعلق دارد،توجه خاص را ميخواهد.
عالمه محمد الغزالی در اين مورد می نويسد « :إن الحکم الدينی ال
يؤخذ من حديث واحد مفصول عن غيره و إنما يضمم الحديث إلی
 . 137فضل غنی مجددی  ،همان مرجع  ،صفحه .287
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الحديث ،ثم تقارن األحاديث المجموعة بما دل عليه القرآن الکريم،
فإن القرآن هو اإلطار الذی تعمل األحاديث فی نطاقه ال تعدوه »  .حکم
دينی از حديث واحد و جدا از ديگر احاديث گرفته نمی شود و حديث
با احاديث ديگر يکجا می شودو بعداً مجموع احاديث را با قرآن
کريم مطابقت داده و احاديث در دائره قرآن کريم بحث و بررسی شده
و از آن خارج نمی شود  .الغزالی اضافه ميکند « :و حديث
األحاديفقد صحته بالشذوذ و العلة القادحة ،و إن صح سنده  ...به
همين دليل امام ابو حنيفه حديث « ال يقتل مسلم فی کافر » با اينکه
سند آن صحيح است نمی گيرد ،دليل ابو حنيفه مخالفت حديث با
نص قرآن کريم است « النفس بالنفس» ( المائدة ،)45:نفس ( جان
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انسان) در مقابل نفس.

طاعت امام ،طاعت مطلق نيست ،اطاعت مطلق فقط از خداوند
متعالی و رسول اکرم صلی اهلل عليه است ،اطاعت امام ارتباط به
اطاعت او از خدا و رسول اهلل ( قرآن و سنت ) ميباشد .اگر يک
انسان ،انسان ديگر را به معصيت امر و دعوت کند ،اطاعت او
نيست .اهلل متعالی می فرمايد « :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل و
أطعيوا الرسول و أولی األمر منکم فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی اهلل
والرسول إن کنتم تؤمنون باهلل و اليوم الآخر ذلک خير و أحسن
تأويال» (النساء . )59:ای مؤمنان ! از خدا و پيغمبر( محمد صلی اهلل
عليه و سلم) اطاعت کنيدوکسانی را اطاعت کنيد که از جملۀ شما
صاحبان امر (قدرت مشروع ) باشند( اطاعت خدا و رسول خدا
بصورت مطلق و طاعت اولی االمر بصورت مشروط يعنی در حدود
شرع امر شده است) و اگر در چيزی اختالف نموديد آنرا بخدا (
 . 138محمد الغزالی ،السنة النبوية بين أهل الفقه و الحديث ،صفحات ، 25-24
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بحکم قرآن کريم ) و به پيغمبر ( بحکم سنت نبوی ) ارجاع کنيد ،اگر
بخداوند و روز آخرت ايمان داريد ،اين کار( رجوع بخدا و رسول
خدا ) برای شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود.
اطاعت خداوند و رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم مطلق است ،اما
اطاعت إمام مشروط به اطاعت او از خداوند و رسول اهلل ميباشد.
امام الشنقيطی در (اضواء البيان ) می گويد :تکرار فعل نسبت به
خداوند و رسول است ،و در مورد اولی االمر تکرار نشده ،زيرا
اطاعت او مستقل از اطاعت اهلل و رسول او نيست.
اصل اين استکه ،اطاعت مخلوق در معصيت خالق نظر به قول
رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم نيست « .إنما الطاعة فی المعروف )
( البخاری ) اطاعت در معروف است  .القرطبی می گويد :به معروف
در اينجا  :ال منکر و ال معصيت ،باين معنی که اطاعت در منکر و
معصيت نيست .عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما روايت ميکند که
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم فرمودند« :علی المرء المسلم السمع
و الطاعة فيما أحب و کره إال أن يؤمر بمعصية ،فإن امر بمعصية فال
سمع و ال طاعة » ( مسلم ) .باالی مرد مسلمان سمع و طاعت در آنچه
دوست دارد و به آنچه کراهيت دارد است ،و اما اگر امر به معصيت
شد ،شنيدن و طاعت نيست.
امام بخاری،از مواقف رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم که داللت به
عدم اطاعت مخلوق در معصيت خالق ميکند اين طور بيان می کند:
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم گروهی را برياست شخصی فرستاد.
آن شخص آتش افروخت و برای همه افراد گروه امر کرد تا در آتش
داخل شوند .در بازگشت ،موضوع را به آنحضرت حکايت کردند .
رسول اهلل فرمدند :کسانيکه داخل می شدند تا روز قيامت در آن آتش
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باقی می ماندند و برای گروه ديگر فرمودند :ال طاعة فی المعصية
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إنما الطاعة فی المعروف .

حديث ابی هريرة که گفت  « :طاعة اإلمام حق علی المرء المسلم ما لم
يأمر بمعصية اهلل ،فإذا امر بمعصية اهلل فال طاعة له » ( اخراج الرازی
در فوائد ،نمبر  ،65و ابن عساکر در تاريخ اش ،نمبر .14778
اطاعت امام باالی مرد مسلمان است مگر اينکه امر به معصيت خالق
باشد ،واگر امر به معصيت خداوند باشد طاعت او نيست.
به اين معنی ،اگر حاکم از منهج اسالم بيرون شود ،خروج مردم عليه
او جواز دارد ،يا اينکه امر به معصيت کند يعنی امر به منکرات
نمايد و خود او فاسد باشد خروج عليه اوجائز است.140
احاديث در مورد السمع و الطاعة در کتب احاديث زياد است مثل:
حديث جابر رضی اهلل عنه از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم که گفت:
« سيد الشهداء حمزه ،و رجل قام إلی إمام جائر فأمره و نهاه فقتله ».
سيد شهداء حمزه ،و مردی که در مقابل امام ظالم ايستاده شود و او
را امر و منع کند ،کشته شود ،يعنی از فساد و منکرات منع کند.
از رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم سؤال شد :کدام جهاد فضيلت
141

بيشتر دارد؟ گفت :کلمة الحق عند سلطان جائر»

.کلمه حق در

 . 139روايت از حضرت علی / ialamweb.net /ال طاعة لمخلوق فی معصية الخالق
.
مسند امام احمد( ، )5/66صحيح البخاری  ،المغازی (،)4340صحيح مسلم
اإلمارة  ،)1840سنن النسائی البيعة ( ،)4205سنن ابو داود ،الجهاد ( / )2625
www.alhamdilah.com www.Al-maktaba.org,
 .140الحاکم فی المستدرک  ،کتاب معرفة الصحابة رضی اهلل عنهم  ،باب ذکر
إسالم حمزه بن عبدالمطلب  ،نمره 4884
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مقابل سلطان ظالم بهترين و با فضيلت ترين جهاد است  .دو حديث
که ذکر شد در فضيلت قيام عليه حاکم ظالم و فساد است ،گر چه
نتيجه آن شهادت هم باشد.
هدف از قول رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم از گفتن  :بهترين جهاد،
گفتن کلمۀ حق در مقابل سلطان ظالم ،مبارزه با فساد داخلی است،
زيرا فساد داخلی تجاوز خارجی را آماده می کند .و هدف از ذکر سيد
الشهداء حمزه و ارتباط آن به شخصی که در مقابل إمام ظالم قيام
ميکند و او را از فساد منع می کند و به امر حاکم کشته ميشود.
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم می خواهند در نفس مسلمان ،نفی
ظلم ،و شورش و قيام عليه ظالمين را کشت کنند .ما مسلمانان در
آخرين نماز خود دعای قنوت را که از روايت عبداهلل بن مسعود رضی
اهلل عنه است می خوانيم و در آخر شب تعهد می کنيم که با کسانيکه
فاجر اند قطع رابطه می نمائيم ،فاجر يعنی فاسد و ظالم و ديکتاتور
را معنی ميدهد .اسالم مسلمانان را آماده می کندتا حکومت را از
اشخاص خائين و فاسد نجات داده و حکومت را به اشخاص مخلص
و امين و صادق که در زمين فساد نمی کنند و امر به معروف و نهی از
142

منکر می نمايند و عدالت را تطبيق می کنندبسپارند.

 . 141احمد ، 2/251ابن ماجه فی الفتن باب األمر بالمعروف و النهی عن المنکر
 ، 2/1330الترمذی فی الفتن باب افضل الجهاد  4/417احمد ، 2/251ابن ماجه
فی الفتن باب األمر بالمعروف و النهی عن المنکر  ، 2/1330الترمذی فی الفتن
باب افضل الجهاد .4/417
 . 142الدکتور يوسف القرضاوی  ،أولويات الحرکة اإلسالمية فی المرحلة القادمة ،
صفحه .19
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حضرت ابوبکر الصديق رضی اهلل عنه می فرمايد « :إن الناس إذا رأوا
الظالم فلم يأخذ علی يديه أوشک أن يعمهم اهلل بعقاب منه »143.اگر
مردم ظالم را ديدند و او را مانع نشدند نزديک است که عقاب الهی
شامل حال شان شود.
حکام مسلمين ،از قرنها است که غرق در منکرات و فساد سياسی و
اقتصادی اند ،سکوت در مقابل حکام فاسد و عدم قيام عليه او،
سبب آن شد تا مسلمانان حقير و مسکين و بيچاره شوند .از چند قرن
باين طرف با وجود فساد سياسی و زمامداران تابع کشور های غير
اسالمی ،سبب اشغال نظامی کشور های اسالمی شد  .علت اين همه
بدبختی ها ،سکوت علماء و تأييد عدۀ از علماء از حکام ظالم و
استفاده از نصوص اسالمی برای ادامه ظلم و فساد و از جانب ديگر
عدم قيام مردم عليه ظلم فساد سياسی است 144.تا ملت بيدار و با
ثقافت نشود ،حق خود را مطالبه نکند وبرای فاسد و ظالم
نگويد،تو ظالم و فاسد هستی و تا عليه فساد مبارزه نکندو برای
افراط و غلو نی نگويد و طالبان را مستقيماً مخاطب نسازند،حالت
جامعه تغيير نمی کند .قرآن کريم برای تغيير حالت سياسی و
اجتماعی ،اول تغيير را در نفس های مردم ميخواهد.
در فتوا های علمای سلطه در کابل و قاهره و رياض و ديگر کشور
های اسالمی ،از ادله و اجتهادات علماء هزار سال قبل استفاده می
شود ،در حاليکه شرايط کامالً تغيير کرده و فتوا بايد برای عصری
باشد که مردم در آن زندگی دارند .موضوعات حاکم و إمام و انتخاب
شان و مخالفت با ايشان در عصر حاضر کامالً روشن و متفاوت را
 . 143احمد  ، 1/53الترمذی فی الفتن و ابو داود فی المالحم.
 . 144برای معلومات بيشتر از احاديث السمع و الطاعة مراجعه شود  :کيف نفهم
أحاديث السمع و الطاعة ؟ الجزيرة مباشرmubasher.aljazeera.net /
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نسبت به قرنهای گذشته دارد .امروز نه إمام وجود دارد و نه بيعت
طوری که بود است .نظام سياسی را علمای مخلص به دين و وطن با
در نظر گرفتن شرايط عصر بحث می کنند و فقه سياسی ،با روش
سياسی گذشته کامال متفاوت است  .در اينجا بصورت بسيار
فشرده فقه سياسی و فرق بين بيعت و رأی گيری را به بحث می گيريم.
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فقه سیاسی
دانشمندان فقه سياسی را به معنای کليه مباحث سياسی ،فقه يا
تمامی پاسخ هايی که فقه به سؤال های سياسی عصر و زمان ميدهد
تعريف کرده اند .همچنان در تعريف فقه سياسی آمده که فقه سياسی
مجموعه قواعد و اصول فقهی است که عهده دار تنظيم روابط
مسلمين با خودشان و ملل غير مسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و
عدل بوده و تحقق فالح و آزادی و عدالت را سايه توصيه عملی می
داند ،به عبارت ساده تر «فقه سياسی» عبارت است از پاسخ ها و
مسائلی که دين اسالم نسبت به مسائل حقوق سياسی و مفاهيم
سياسی و حقوق بين الملل ارائه می دهد.
فقه سياسی عبارت است از :تمام پاسخ هايی که فقه به سؤاالت
سياسی عصر و زمان می دهد ،مثال ديدگاه فقه در خصوص
انتخابات ،تفکيک قوا ،مشروعيت و جايگاه دستگاه اجرايی و ...
همه در محدوده فقه سياسی شامل است .حال اگر فقه سياسی را به
معنی دوم در نظر بگيريم ،شامل نظام سياسی ،فلسفه سياسی و
انديشه سياسی می شود ،يعنی همه اين مفاهيم در تعريف فقه
سياسی گنجانيده شده است .
اصطالح « فقه سياسی » به عنوان واژه ای جديد در عرصه فقه،
مشتمل بر مجموعه ای از مباحث فقهی است که با رفتار سياسی و
دانش سياست مرتبط بوده و تکاليف شرعی زندگی سياسی
مسلمانان و شهروندان را تعيين کرده و روش و منهج مطلوب را
برای منابع و ادله معتبر شرعی ،بيان و توصيه می کند .فقه سياسی
مرادف واژه هايی چون ( فقه الدولة اإلسالمية ( ،فقه السياسة) يا (
األحکام السلطانية) قرار گرفته و مورد استفاده قرار می گيرد.
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به همان اندازه و مقدار که مسائل در جهان تفاوت کرده ،فقه سياسی
نيز دايره آن بزرگتر گرديده و ما امروز به تعريف جديدی از فقه
سياسی نياز داريم تا به مسائل جديدسياسی پاسخ دهد ،درفقه
سياسی ،ما بايد درهر زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگيريم و
پاسخی از فقه داشته باشيم .اجتهاد در ساحه عبادات و معامالت و
اموری جديد درجامعه نقش مهم دارد ،لذا اجتهاد در مسائل
145

سياسی در عصر حاضر نيز مهم است.

نظام سياسی در اسالم همراه با شريعت اسالمی همراه ميباشد ،نظام
سياسی در اسالم اهتمام به تنظيم و تدبر آنچه رعيت به آن از تمام
جوانب احتياج دارد چه زندگی اعتقادی،عبادات ،اخالق،روابط
بين جامعه بشری ،نظام خانواده ،افراد ،مؤسسات و انجمن ها ،و
در نواحی اجتماعی و اقتصادی و قضائی و تعليم و تربيه و روابط
بين الملل و نظامی و آنچه در دايره فعاليت های انسانی در حرکت
146

است و جامعه به آن ضرورت دارد .

سياست از ناحيه نظری ،علم دارای مقام و منزلت با اهميت است ،و
از ناحيه عملی ،وظيفه و تخصص مبارک است که بوسيله آن اداره
دولت و مردم بصورت خوب اجراء می شود.
امام ابن القيم از امام ابی الوفاء ابن عقيل حنبلی نقل قول ميکند:
سياست فعلی است که مردم به واسطه آن به اصالح نزديک و از فساد
دور می شوند ،تا زمانيکه مخالف شرع نباشد.

 . 145سيد صادق حقيقت  ،فقه سياسی و دموکراسیwww.irisweb.ir/ / pdf
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 .الدکتور نعمان السامرائی  ،النظام السياسی فی اإلسالم  ،صفحه  31و

همچنان ديده شود :الدکتور عبدالعزيز الخياط  ،النطام السياسی فی اإلسالم ،
نظريه الحکم .
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ابن القيم می گويد :سياست عادالنه مخالف شرع نمی باشد ،بل
موافق شرع است و ما آنرا سياست نام می گذاريم فقط برای مصلحت
147

مردم ،و اما سياست در حقيقت عدل خدا و رسول او است.

فقهاء به مقارنه با فقه عبادات و معامالت ،در مورد فقه سياسی
کمتر زحمت کشيده اند و اساسات فقه سياسی تا دو قرن قبل ساخته
نشده بود .يکی از داليل آن اين استکه در گذشته بين دولت و
سياست و اسالم و سياست جدائی پيدا نشده بود .بعد از اشغال
کشور هايی اسالمی و تسلط استعمار غربی باالی کشور های
اسالمی و عقول مسلمانان ،غربی ها کوشش کردند تا سياست را از
اسالم جدا سازند  .شاگردان مدارس غرب برای جدائی دين از
سياست باين باور بودند که اسالم دين مقدس و سياست بازی های
غير مقدس است و نبايد با بازی هايی نا مقدس اسالم مقدس را
يکجا ساخت .و اما بعداز بهار عرب و بازگشت ديکتاتوری شديدتر
وترور علماء و دانشمندان اسالمی ،نظريات جديد در ساحۀ
سياست اسالمی بوجود آمد و حرکت های اسالمی خصوصاً نهضت
تونس سياست جديد را به مسلمانان و جهانيان عرضه کرد که با
نظريات يک قرن قبل تفاوتهای زياد دارد.
در اواخر قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم ،نظريات جديد در فقه
سياسی اسالم عرض اندام کرد ،بهار عرب و قيام مردم عليه
استبداد سياسی و سقوط آن ،علماء و دانشمندان معاصر اسالمی
را وادار به مطالعه و تحقيقات جديد در رول اسالم در سياست (
رابطه بين دين و دولت و سياست) ساخت .رسيدن نهضت های
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 .ابن القيم  ،الطرق الحکيمة فی السياسة الشرعيه  ،صفحات  .13،15و

همچنان ابی الحسن علی محمد بن حبيب البصری البغدادی الماوردی  ،األحکام
السلطانية و الواليات الدينية..
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اسالمی از طريق انتخابات آزاد به قدرت ،برای اولين بار ،تعريفات
معاصر و جديد از سياست در اسالم و رول اسالم در سياست روی
کار آمد ،تعريفات جديد در بسا موارد نسبت به تعريفات و مفاهيم
گذشته متفاوت است .احزاب سياسی افغانستان و خصوصاً نهضت
اسالمی طالبان از تغييرات و تحوالت مهم که در فقه سياسی معاصر
اسالم رخ داده تا هنوز بی خبر و اگر هم خبر شوند با نظريات معاصر
مخالفت خواهند کرد  .حرکت طالبان و بعض احزاب سياسی
افغانستان تا هنوز از فقه بدوی در سياست و امور زندگی پيروی می
کنند ،اگر احزاب اسالمی افغانستان و خصوصاً حرکت طالبان
افکار سياسی جديد را در کار و فعاليت های سياسی قبول نکنند،
بدون شک به شکست نهائی مواجه می شوند و بازگشت شان در
ساحۀ سياست افغانستان مستحيل خواهد بود.
نهضت تونس در کنفرانس حزبی اخير خود ،اعالن کرد که قسم
سياسی ،را از قسم دعوت جدا می سازند  .در اعالميه حرکت نهضت
آمده« :نهضت در انقالب تونس از اوائل سال  ،2011اين تعهد را
سپرده بود» .
دکتور عبدالفتاح مورو ،نائب مجلس شورای ملی تونس و نائب
نهضت اسالمی تونس در اين مورد می گويد :مدت چهل سال حرکت
ما دعوت بود ،اما مالحظه نموديم و باين نتيجه رسيديم تا قسم
دعوت را از قسم سياست بعد از انقالب جدا سازيم.
در جواب استفاده از دين در مسائل سياسی ،مورو می گويد :مردم
را دعوت می کنيم تا برای برنامه های ما رأی دهند نه به اساس
ارتباط دينی ما ،ما برای مردم می گوئيم که برنامه های ما دين
نيست ،و آنانکه با ما مخالف اند ،معنی آن اين نيستکه مخالف با
دين هستند ،ما می گوئيم که برنامه های ما تعامل با مشکالت
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جامعه است ،اما مرجعيت ما برای خود ما و برای آنانکه از ما
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متابعت می کنند اسالم است.

أيمن الصياد ،رئيس تحرير مجلۀ « وجهات نظر» و مشاور اسبق
رئيس منتخب مصر شهيد دکتور محمد مرسی می گويد :از حق
احزاب دارای مرجعيت اسالمی است تا در عمل سياسی اشتراک
داشته باشند و اما بشروط  .از بين اين شروط احترام قانون دولت،
احترام حقوق شهروندان در جامعه ،احتياط از ديکتاتوری اکثريت،
زيرا ديکتاتوری اکثريت بدترين انواع ديکتاتوری است،
ديموکراسی تنها نتيجه آن ارتباط به صندوق انتخابات نيست بل
ديموکراسی در معنی و مفهوم جوهری اش قبول طرف ديگر و قبول
حقوق ديگران با اينکه اقليت را می سازند است.
الصياد اضافه ميکند :از حق هر صاحب فکر و رأی است تا مردم را به
افکار و رأی خود دعوت کند ،و اسالمی ها نيز اين حق را دارند ،اما
از حق هيچ طرف نيست که فيصله های خود را باالی ديگران
بقبوالنند ،به دليل اينکه مردم صاحب حق در اختيار و انتخاب اند.
دکتوره بثينه القروری ،عضو حزب عدالت وعمران ( ،العدالة و
التنمية) ،در مغرب ،حزبی که با تجربه های احزاب اسالمی شرق
عربی تفاوتها داردمی گويد :ما خود را حزب ملی و وطنی با
مرجعيت اسالمی می دانيم .حزب برای اسالمی ساختن جامعه و
هدايت مردم نيست بلکه سهم ما فعاليت برای حفظ ديموکراسی در
مغرب ميباشد.
دکتوره منی فياض استاد علم نفس در پوهنتون لبنان می گويد:
تجربه ها به اثبات رسانيده که دولت دينی موفق نبوده ،لذا من با
 . 148بی بی سی  16 ،ديسمبر 2016
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دولت بيطرف در مقابل اديان هستم ،من با حريت اعتقاد برای مؤمن
و غير مؤمن ميباشم و ضد مداخله مؤسسات دينی در امور سلطه
هستم ،اما از دين بحيث فاعل اجتماعی حمايت می کنم.
دکتور احمد عبد ربه استاد علوم سياسی در پوهنتون امريکائی در
قاهره می گويد :رابطه دين با دولت اين نيست که گفت « اسالم راه
حل است » برای اينکه اين نظريه در تطبيق در بعض کشور ها ناکام
بود ،حل در افغانستان زير حکومت طالبان و ايران تحت تسلط
حکومت آيات اهلل نيست و همچنان سيکولريزيم اسد در سوريه و
صدام در عراق و شاه در ايران نتيجه آن ديکتاتوری و قتل بود.
علمای مصر بعد از سقوط نظام دکتور محمد مرسی در ديار
مهاجرت نظريات جديد را به جامعه اسالمی پيش کردند که قابل
بحث و توجه در جامعه افغانی نيز است .مهمترين و حساس ترين
مشکل در جوامع اسالمی در تنظيم رابطه بين دين و دولت ميباشد،
و تا اين مسأله حل و فصل نشود جنگ بين اطراف مختلف ادامه
149

خواهد يافت .

دکتور يوسف القرضاوی در اين مورد می گويد :واجب است تا
بصراحت اعالن کرد :اسالم حقيقی نيست مگرهمراه با سياست ،و
اگر اسالم را از سياست جدا کرد ،نمی توان گفت اسالم حق ،بل
ميتوان گفت دين ديگر مانند بودائی و عيسوی و غيره.
اسالم مواقف واضح و حکم صريح در اکثر امورکه از صلب سياست
است دارد  .اسالم قواعد و احکام ،در سياست تعليم ،سياست

 . 149بی بی سی  ،همان تاريخ  ،بی بی سی اين برنامه را در بی بی سی عربی روز
شنبه  17ديسمبر 2016بساعت  16.04به وقت گريننچ به نشر سپرد.
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مطبوعات ،قوانين ،سياست حکم ،سياست مال ،و سياست صلح
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و سياست جنگ دارد.

تطبيق سياست های اسالمی ،شرايط خاص را ضرورت دارد ،افراد
جامعه بايد قبل از تطبيق قوانين اسالمی ،دانش اسالمی داشته
باشندتا بتوانند با مسئوليت زمامداران سياسی را انتخاب کنند و
رأی خود که امانت بزرگ است نفروشند .حکومت عادل و غير فاسد
ارتباط به دانش عمومی مسلمانان دارد .امام محمد الغزالی
ميگويدحکومت ها عرق ملت ها است و ملت نظيف و پاک حکومت
پاک و نظيف می داشته باشد.
اسالم سیاسی
اسالم سياسی اصطالح معاصر و جديد است که از اواخر قرن بيستم
و اوائل قرن بيست و يکم در فرهنگ سياسی غرب مورد استفاده
قرار گرفت  .اصطالح اسالم سياسی ،زمانی روی کار آمد که حرکت
های اسالمی داخل سياست شدند و شعار « اسالم راه حل است » را
بلند کردند و اضافه نمودند که نظام اسالمی برای حکومتداری
مناسب ميباشد .مفهوم و اصطالح اسالم سياسی بعد از حادثه 11
سپتمبر  ،2001به هدف مبارزه و تبليغات در جهان غرب زير نام
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جنگ عليه افراط گرائی و تروزيزم استفاده شد.

نظريه و آراء مسلمانان نسبت به اسالم سياسی نسبت به نظريه غربی
ها تفاوت دارد ،دانشمندان مسلمان ميگويند که اسالم سياسی
اصطالحی است که غربی ها در عدم فهم صحيح از فلسفه اسالم و به
هدف تخريب مفاهيم سياسی اسالم خلق کردند .دکتور جعفر شيخ

 . 150الدکتور يوسف القرضاوی  ،فتاوی معاصرة  ،جلد دوم  ،صفحات 693-691
 . 151اسالم سياسیwww.marefa.org/3/8/2019 /
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إدريس ،در مورد اصطالح اسالم سياسی می گويدکه اصطالح
اسالم سياسی مانند اصطالح اصولی از ساخت و بافت و صناعت
غرب است ،مقصد از اسالم سياسی در قدم اول جماعت های
اسالمی که در جهان عرب ،پاکستان ،هند ،اندونيسيا و ماليزيا و
غيره کشور های اسالمی انتشار يافت و همه اين حرکتها دعوت به
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تطبيق اسالم و آنچه خداوند نازل نموده ،کردند.

دکتور يوسف القرضاوی ميگويدکه تقسيم اسالم به،

اسالم

سياسی ،اسالم اصولی ،اسالم تصوفی ،اسالم معتدل و افراطی،
اسالم عربی و فارسی و غيره از تجربه های غرب است و اسالم که
خداوند برای رسول اکرم صلی اهلل عليه فرستاده قابل تجزيه و تقسيم
153

نيست.

قابل تذکر است که استاد شيخ عبدالوهاب ،اساسات اوليه علم
سياست اسالمی معاصر را گذاشت .
اصطالحات سياسی قرنهای اول اسالمی ،برای همان عصر بود ،در
فقه سياسی معاصر،

مسلمانان مجبور ومکلف نيستند از

اصطالحات سياسی قرنهای گذشته استفاده کنند .مفاهيم سياسی و
نظام سياسی اسالم در دائره ثوابت دين بحث نميشود و در باب
عقايد نيست ،بطور مثال در فرهنگ سياسی اسالم در بدل
انتخابات و دادن رأی اصطالح بيعت مورد استفاده بود ،بين
اصطالح بيعت و رأی دادن تفاوت موجود است  .رئيس دولت بنام
إمام و خليفه و سلطان ياد می شد.
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 . 153الدکتور فؤاد عبدالمنعم أحمد « السياسة الشرعية و عالقتها بالتنمية
االقتصادية و تطبيقاتها المعاصرة  ،الطبعة االول .2001/1421
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بيعت در ادبيات زبان ،اطالق ميشود به اطاعت از امام ،اما در
اصطالح ديگر چنانکه ابن خلدون در مقدمۀ خود می آورد :عهد
بستن برای اطاعت ،يعنی بيعت کننده ،امير را بيعت می کند که امر
خود و امور مسلمين را به او تفويض و تسليم می کند و از او در
خوبی و زشتی و در کراهيت داشتن و دوست داشتن اطاعت و
فرمانبرداری می نمايد ،و در وقت بيعت شخص دست خود را بدست
امير گذاشته و تأکيد از عهد می کند.
انتخاب و دادن رأی ،اشتراک مردم برای انتخاب نمايندگان شان به
هدف اداره کشور و رعايت مصالح جامعه ميباشد،در نظام سياسی
جديد و معاصر در انتخابات تمام شهروندان بدون در نظر داشت
عقيده دينی و سياسی و انتماء مذهبی و مقام اجتماعی اشتراک می
نمايند و مستقيماً رأی خود را در صندوق می اندازند و يا از طريق
پارلمان رئيس دولت انتخاب ميشود ،در عصر حاضر شورای أهل
والحل و العقد زعيم سياسی را انتخاب نمی کند .
بيعت يک تجريه سياسی تاريخی بودکه از سقيفه بنی ساعده شروع
ميشود و در مرحله ای خالفت راشده بهترين تجربه سياسی برای
انتخاب زعيم سياسی بود.
استاد الجابری می گويد که در قرآن کريم و سنت نبوی نص ثابت و
قانونی در مسأله تنظيم حکم نيست ،مسأله حکم ،مسأله اجتهادی
و در شرايط زمان و مکان تفاوت می نمايد ،تقسيم قوای دولت به
سه شعبه و انتخاب اعضاء پارلمان به حيث نمايندگان ملت از جمله
154

مبادئ انسانی و تجربه های انسانی است که اصل آن شورا ميباشد.

 . 154فضل غنی مجددی  ،در نظام دولت اسالمی  ،فصل انتخاب زعامت سياسی .
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بيعت اصطالح و مفهوم اسالمی است که ارتباط به پروسه انتخابات
در نظامهای معاصر ديموکراسی ندارد ،بطور مثال آنانکه رأی برای
شخص معين در انتخابات می دهند ،ممکن است رأی خود را تغيير
دهند و در جبهۀ مخالف قرار گيرند ،اما بيعت اينطور نيست ،بيعت
تجربه سياسی اسالمی بود که هميشه در گردن مسلمانان تا وقت
مرگ امام و يا خليفه باقی می ماند و قابل نقض نبود.
مشکالت در نظریه سیاسی اسالمی
در عدم فضاء سياسی آزاد و در نتيجه جنگ ها و اشغال نظامی و
حکومت های ناکام و فاسدو تحت حمايت خارجی و فکر افراط و
غلو ،فکر سياسی اسالمی نمو و انکشاف الزم نکرد ،و مسئولين و
بزرگان احزاب سياسی افغانی تجربه کافی در تنظيم امور و اداره ای
حزبی نيافتند .حکومت های استبدادی و نظامی در جهان اسالم و
نبود احزاب مدنی و قوانين احزاب ،عدم باور داشتن به تداول سلطه
ای سياسی ( انتقال سلطه بصورت مسالمت آميز) و بقاء زعامت
سياسی تا وقت مرگ زعيم سياسی در مجموع تأثيرات منفی را در
فرهنگ سياسی بجا گذاشت و احزاب اسالمی و غير اسالمی در
جهان اسالم از تجربه های سياسی و رسيدن به قدرت سياسی از
طريق انتخابات آزاد استفاده کرده نتوانستند.
در جانب نظری ،مشکالت در فرهنگ نظری سياست اسالمی موجود
است و مشکالت نظری سياست اسالمی عوامل منفی را در عملکرد
حزبی و سياسی بجا گذاشت و اين مشکل مانع رشد عقل سياسی
اسالمی معاصر شد.
مفکوره سمع و طاعت ( شنيدن و اطاعت کردن ) ،از ولی االمر و
قائد و امير حزب و جماعت اسالمی ،يکی ديگر از مشکالت و
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موانع در تشکيل و پيشبرد احزاب سياسی در جوامع اسالمی گرديد
و ما اين مشکل را در ساحۀ فعاليتهای سياسی و حزبی در
افغانستان مالحظه می نمائيم.
عقيده عدم عزل رئيس و امير حزب و منع نقد زعيم سياسی و قبول
عصمت برای او و همچنان عدم نقد زعامت سياسی از ميراث و
فرهنگ ناقص جامعه بود که در مرور زمان به واقعيت تبديل شد و
مردم آنرا از ثوابت سياست اسالمی دانستند .متأسفانه در عصر
حاضر ،عقل و فکر سياسی اسالمی متأثر به فرهنگ ميراثی
گذشته است و تا هنوز روش سياسی اسالمی فاقد رؤيت واضح از
فعاليت های سياسی ميباشدو تا هنوز اختالفات سياسی و عدم
قبول تعددی سياسی و وابستگی سياسی در فکر قومی و مذهبی و
نژادی در جامعه افغانی موجود است و اکثر احزاب يا قومی و يا
مذهبی و يا زبانی و نژادی ميباشد.
مشکالت که ذکر شد ،نه تنها در دائره اختالفات سياسی باقی ماند
بلکه سبب اختالفات در مسائل دينی و عقائدی نيز گرديد و مفکوره
تکفير بوجود آمد و هر حزب اسالمی خود را فرقه ناجحه يا نجات
يافته پنداشت و ديگران را متهم به خروج از اصل اسالم ساختند و
در اين مورد از حديث مبارک که در مورد فرقه ناجحه آمده استفاده
سياسی شد و کوشش شد تا مشکالت و مخالفت های سياسی را در
باب عقائد داخل کنند و مسأله کفر و ايمان در امور سياسی روی کار
آمد.
عامل زبان ،قوم ،نژاد و مذهب در تشکيل و تکوين احزاب سياسی
اسالمی و غير اسالمی مهمترين عامل ضعف و عدم رشد سياسی و
تحوالت احزاب جهادی به احزاب مدنی شد .اکثر احزاب سياسی
ميراثی و در خانواده زعيم روحی و سياسی باقی ماند ،بطور مثال
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جمعيت اسالمی بعد از شهادت استاد ربانی به خانواده ربانی،
محاذ اسالمی ميراث به پسر ارشد پير صاحب ،جبهه نجات ملی به
پسر ارشد حضرتصاحب رسيد و حزب اسالمی تا حيات انجينر
حکمت يار صاحب به حال خود باقی می ماند .چون اسالم دين
اکثريت مردم افغانستان است لذا ،احزاب قومی و مذهبی برای
مشروعيت شان در آخر کلمۀ اسالم را اضافه نمودند مثل حزب آقای
دوستم و غيره  .ميراثی شدن احزاب سياسی ،نه تنها مانع رشد
سياسی شد ،بلکه ديکتاتوری و فرد محوری را نيز بميان آورد و
ديگر اعضاء حزب از رشد و رسيدن به مراکز عالی باز ماندند.
طريقه های تصوفی مانند ،احزاب سياسی از اين مرض متأثر
شدند ،عموماً زعامت روحی و معنوی ميراثی شد و به ورثه نادان و
در بسا مواقع به وارث بد اخالق انتقال کرد  .طريقه های تصوفی که
مشعل راه مردم بودند مانند احزاب سياسی متأثر به فکر و فرهنگ
زشت ميراثی شد و از اصول اوليه تصوف اسالمی دورماند،نمونه
155

های زيادی از انحرافات درتصوف افغانستان داريم.

برنامه ای تأسيس دولت اسالمی در مرحله اول برای رسيدن به
خالفت اسالمی و احياء خالفت بود ،اين نظريه را امام حسن البناء
پيش کرد .بعد از مدتی متفکرين و شاگردان مدرسۀ البناء نظريه
جديد را در بدل احياء خالفت اسالمی تقديم کردند که عبارت از
تأسيس اتحاديه بين کشور های اسالمی مانند اتحاديه اروپا است .
بعد از کودتاه خونين نظامی در مصر ،حکومت داکتر مرسی عضو
ارشاد اخوان المسلمين سقوط کرد و هزار ها عضو اين جنبش به

 . 155فضل غنی مجددی  ،مراحل تکوين تصوف و حرکت اصالحی آن  ،امريکا
2011
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زندان و اعدام محکوم شدند و کشور های خليج عربی با همکاری و
تعاون با اسرائيل و کشور هايی غربی اعالن جنگ عليه نهضت های
اسالمی بطور عموم دادند و صدها دانشمند به زندان و اعدام
محکوم شدند .مهاجران و دانشمندان مصری فکر جديد سياسی را
بحث کردند و از تشکيل حکومت ائتالفی با تمام احزاب حمايت
نمودند و پذيرفتند که در آينده و بعد از سقوط ديکتاتوری در مصر
با تمام احزاب ( رديکال ،راست و چپ) درساختار سياسی و
حکومتداری همکاری می نمايند و اين تحول روش جديد و بزرگ
در فکر سياسی اسالمی بشمار می آيد.
نهضت اسالمی تونس بعد از سقوط حکومت ديکتاتوری بن علی از
طريق رأی به قدرت رسيد ،الغنوشی مؤسس و زعيم حرکت نهضت
فکر جديد سياسی را که بنام فکر الغنوشی ياد ميشود معرفی کرد.
الغنوشی از جدا کردن دعوت و سياست در حرکت نهضت حمايت
کرد  .مفکوره جدائی بين شعبۀ دعوت از سياست تا هنوز مورد قبول
تعداد از احزاب اسالمی در جهان اسالم نشده است  .مهمترين مورد
در فکر معاصر اسالمی ،شکل و اداره و رابطه بين ايدولوژي و
سلطه و بين فکر دينی و فکر سياسی و به عبارت ديگر توافق بين
سياست و دين ميباشد .اين مفکوره بعد از اينکه علمای سلطه در
عربستان سعودی و مصر و سائر کشور هايی خليج عربی ،فتوا به
کفر نهضت اخوان المسلمين دادند تقويت بيشتر شد.
احزاب اسالمی افغانستان و حرکت اسالمی طالبان ،تا هنوز از
روش فکر قديم در فعاليتهای سياسی پيروی می کنند و حاضر
نيستند تغييرات سياسی که در فکر سياسی معاصر اسالمی پيش
آمده بپذيرند .حرکت طالبان ،بايد از تجارب ديگران بياموزد ،هيچ
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يک گروه قومی و سياسی و مذهبی در افغانستان معاصر نمی تواند
به تنهائی و عدم قبول مشارکت سياسی ،حکومت کند.
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 .156برای مطالعه بيشتر از فکر سياسی معاصر اسالمی به  :فضل غنی مجددی ،
روش فکر معاصر اسالمی  ،طبع امريکا مراجعه فرمايد  ،اين کتاب را در ويپ
سايت  islaminfo.one /بدون مقابل ميتوانيد مطالعه فرمايد.
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جنگ در افغانستان از نظر اسالم
افغانستان از چهل و چند سال به اين طرف مواجه به مشکالت بزرگ
سياسی و نظامی است .حکومت های استبدادی و وابسته به خارج،
اشغال روسيه ،جنگهای داخلی بين احزاب برای رسيدن به قدرت و
دور ساختن ديگران از قدرت ،اشغال نظامی امريکا و تشکيل
حکومت تحت حمايت امريکا و ناتو در کابل ،در ادامه جنگ
افغانستان کمک کرد و سبب مهاجرت مليون ها افغان و کشته شدن
صدها هزار مردم عادی شد.
يک گروه از افغانها ،از اشغال روسيه و گروه ديگر از اشغال امريکا
استفاده های مادی و سياسی نمودند و برای رسيدن به قدرت
سياسی و منافع اقتصادی به ملت و کشور و معقتدات مردم احترام
نکردندو نظربه قانون اسالم و قوانين بين المللی خيانت بزرگ (
الخيانة االعظمی ) را مرتکب شدند.
کنفرانس بن ،جرمنی ،بعد از حادثه  11سپتمبر  ،2001تهداب نفاق
و دشمنی و تفرقه های قومی و نژادی و مذهبی را در افغانستان
گذاشت که متأسفانه تا امروز ادامه دارد .حمالت نظامی امريکا و
همکاری گروه های افغانی برای سرنگونی امارت اسالمی ،طالبان،
نتائج منفی را در فکر و انديشه علمای اسالمی و احزاب جهادی بجا
گذاشت و علمای افغانستان به دو گروه تقسيم شدند ،يک گروه از
قوای امريکا استقبال کردند و نظريه فقهی جديد را به مردم معرفی
کردند و گفتند ،چون ملل متحد موافقه به حمله کرده لذا حمله
تجاوز به حريم افغانستان نيست بلکه برای نجات افغانستان است،
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اين گروه از علماء و عدۀ از مشايخ بزرگ ،ملل متحد را حجت شرعی
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دانستند .گروه ديگر حمله را اشغال نظامی و اعالن مقاومت کرد.

گروه های که با امريکا متحد شدند ،متأسفانه نه برای امريکا و نهم
برای افغانستان کار کردندو تا توانستند ثروت ملی و کمک های
خارجی را غارت نمودند.
آيا جنگ در افغانستان مشروعيت اسالمی دارد يا خير؟ موضوع
مهم فقهی است که نمی توان در يک رساله خالصه کرد و يا بيک
جمله و کلمه اظهار نمود ،اما ميتوانيم در روشنی نصوص اسالمی و
با استفاده از منابع دست اول بيک نتيجه ابتدائی و مقدماتی رسيد
و تفصيالت را به تحقيقات بيشتر و توسط دانشمندان متخصص
گذاشت.
اسالم جنگ را مبارزه بين دو قوه مسلح و يا دو گروه از مردم که قادر
به حل مشکالت شان از راه مسالمت آميز شده نتوانند ،ميداند .در
اسالم جنگ در بعض مواقع يک ضرورت حساب ميشود ،مثال اگر
يک گروه مردم مظلوم واقع شوند و يا اينکه مورد تهاجم غير عادالنه
قرار گيرند ،جنگ يک ضرورت است .
يک تعداد ازمسلمانان آيات قرآن کريم را بصورت صحيح درک
نکرده اند و آيات متعدد را در موضوع واحد بررسی نمی کنند مثال:
« يا أيها الذين آمنوا ال تتخذواليهود و نصاری اولياء بعضهم اولياء
بعض و من يتولهم منکم فإنه منهم » ای مؤمنان! يهود و نصاری را
اولياء ( دوستان و همکاران صميمی در مقابل مؤمنان نگيريد)،
 . 157برای معرفت بيشتر از همکاری گروه هايی افغانی با نظاميان امريکا به فلم
وثائقی و تاريخی بنام «  » Inside Special Forceرا مشاهده کنيد .اين فلم دو
قسمت دارد :قسمت اول آن ويتنام وقسمت دوم آن افغانستان است.
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آنها دوستان يکديگر اند ،و هر که از شما با آنان دوستی کند( در کفر
و ستم با آنها همکاری نموده و در امور خود متکی به ايشان باشد)
واقعاً که او از جملۀ آنها محسوب می گردد.
عده ای از مسلمانان از آيه مبارکه برداشت نادرست کرده اند ،و باين
باور اند که نبايد با کفار و غير مسلمان دوستی داشت ،در حاليکه
اسالم برای مسلمانان اجازه داده تا با دختران أهل کتاب ازدواج
کنند .مرحوم امام محمد الغزالی بجواب صاحبان اين نظريه می
نويسد :چرا نويسندگان گرامی در آخر همين آيه توقف می کنند و
آيات بعدی آنرا مطالعه نمی کنند؟ آيه مبارکه را دليل برای مبارزه با
فکر صلح آميز اسالم ميدانند ،به آيه بعدی آن که به حرف (فا)
معطوف است و آيات بعدی تفصيل بيشتر ميدهد توجه ودقت نمی
شود.آيات بعدی از مسلمانان ميخواهد با کشوری که در حالت جنگ
هستند ،دوستی و همکاری نکنند 158.تمام قوانين دنيا ،کشوری که
در حالت جنگ با ديگر کشوراست از اتباع خود ميخواهد تا به آن
کشورها سفر نکنند ،مثالً امريکا ،اتباع امريکا را از تعامل با
حکومت ايران و يمن و قبالً با سودان منع ميکرد.
در آيه مبارکه ديگر می خوانيم  « :و قاتلوا فی سبيل اهلل الذين
يقاتلونکم و ال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدين» ( البقرة  . )190:و در
راه خدا با کسانيکه به جنگ و دشمنی شما بر خيزندجهاد کنيدو از
حد تجاوز نه نمائيد( به قتل زنان و اطفال و کسانی که با شما در
جنگ نباشند) بدرستی که خداوند تجاوز کاران را دوست ندارد.
مفسرين کرام می گويند که آيه مبارکه اولين فرمان مقاومت در برابر
دشمن بود .آيه مبارکه واضح و ضرورت به تأويل ندارد ،جنگ در

 . 158الشرق االوسط  ،شماره .5975
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حالت ضرورت است اگر يکطرف باالی طرف ديگر تجاوز کند ،در
عدم تجاوز ،اصل اسالم بر زندگی مسالمت آميز امر ميکند .در
همين آيه خداوند مسلمانان را از تجاوز منع می کند.
اسالم جنگ را مصيبت برای مسلمانان و جامعه انسانی ميداند و
ريختن خون انسان را باالتر از تخريب مکه مکرمه می داند .اسالم
مردم را به صلح و آرامش امر ميکند و مسلمانان را از تجاوز باالی
ديگران منع ميکند ،اما اگر انسان موردتجاوز قرار گرفت ،حق دفاع
را دارد .اسالم با انسان کار دارد و انسان به طبيعت بشری که دارد
جنگ ميکند .در اين مورد قرآن کريم ميفرمايد « :و إن طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عل األخری
فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهما
بالعدل و أقسطوا إن اهلل يحب المقسطين » ( الحجرات .)9:و اگر دو
طايفه از أهل ايمان با هم به قتال و دشمنی برخيزند البته شما مؤمنان
بين آنها صلح برقرار داريد و اگر يک قوم بر ديگری ظلم کردبا آن
طايفه ظالم قتال کنيد تا به فرمان خدا باز آيد ،پس هر گاه به حکم حق
برگشت با حفظ عدالت ميان آنها صلح کنيد و هميشه ( با هر دوست
و شمنی) عدالت کنيد که خدا بسيار أهل عدل و داد را دوست می
دارد.
در اسالم فرق بين جنگ و قتل موجود است ،جنگ برای تطبيق
عدالت اجتماعی و منع ظلم ميباشد.در قوانين جنگ در اسالم آمده :
 .1عدم قتل کسانيکه بيطرف اند و در جنگ نقش ندارند.
 .2عدم جنگ و قتال با اطرافی که بين آنها و مسلمانان معاهده
باشد ،ممکن است اين اطراف ،کشور ها ،يک قبيله و يا
مردم عادی باشند.
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در جنگ بين حکومت استاد ربانی و گروه طالبان ،استاد ربانی خود
در حق و طالبان را در غير حق ميدانست و قيام طالبان را بغاوت
عليه حکومت شرعی می گفت ،طرف طالبان قيام شانرا برای وقف
جنگ بين احزاب در کابل می دانستند و هر دو طرف از نصوص
شرعی برای عملکرد خود استفاده ميکردند.
جنگ بين حکومت استاد ربانی شهيد و حرکت طالبان تا آغاز
حمالت خارجی باالی افغانستان يک حکم فقهی داشت و بعد از آن
حکم فقهی ديگردارد  .درجنگ ،همه افغانها مسئوليت مشترک
دارند و عدۀ از بزرگان از جنگ منفعت می برند و ادامه جنگ به
هدف منفعت اقتصادی و سياسی ميباشد.
رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم می فرمايند «:إذا التقی المسلمان
بسيفيهما ،فالقاتل و المقتول فی النار .فقيل يا رسول اهلل هذا قاتل،
فما بال المقتول؟ قال :إنه کا حريصاً علی قتل صاحبه » ( البخاری و
مسلم)  .با توجه بيشتر به نص حديث مبارک باين نتيجه ميرسيم ،إذا
التقی المسلمان بسيفيهما ،اگر دو مسلمان با شمشير با يکديگر
مواجه شوند ،جمله شرطيه است ،و جواب که رسول اکرم صلی اهلل
عليه و سلم دادند :قاتل و مقتول در آتش .رسول اکرم صلی اهلل عليه و
سلم اسم شمشير را گرفتند ،شمشير در آنزمان اسلحه مروج بود و
امروز شامل اسلحه های جديدميباشد .حديث مبارک نماينگر
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کراهيت اسالم از قتال بين مسلمانان است.

 . 159فضل غنی مجددی  ،جنگ و صلح در مذ هب حنفی  ،نشر شده در کتاب «
قدمهای آشتی و مسئوليت ما افغانها»  ،گرد آورنده  :نسرين ابوبکر گروس  ،ناشر:
کابلتک  ،امريکا ،اپريل .2000
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مهمترين مورد در حديث مبارک که اطراف داخل جنگ فراموش
کرده اند ،کلمۀ مسلمان بودن است ،يعنی اطراف داخل جنگ با
اينکه می جنگند ،اما مسلمان هستند .در مبارزات جنگی نبايد
يکطرف ،طرف ديگر را تکفير نمايد و از اسلحه کفر و خوارج
استفاده نمايند.
يکطرف جنگ ،طالبان با افکار افراطی و فکر غلو و طرف ديگر
نظام فاسد کابل با حمايت قوای خارجی و در بين اکثريت خاموش
ملت افغانستان .ملت در اين جنگ مسئوليت بزرگ دارد و نبايد
بيطرف باشد .برای ختم جنگ که جزء بر بادی کشور و مردم نيست
فقط يک راه وجود دارد و آن اينکه افغانها هر دو طرف جنگ را
بگذارند و اجازه ندهند که بنام قوم و نژاد و مذهب از ايشان سوء
استفاده شود .ملت افغانستان نظر به حکم آيۀ کريمه که قبال آورده
شدمسئول هستند ،بايد کوشش شود تا بين دو طرف داخل جنگ به
عدل صلح شود ،اين قسمت آيۀ مبارکه را همه قبول و عملی می
نمائيم ،اما قسمت دوم آيۀ مبارکه ،در عدم قبول يکطرف به صلح،
مسلمانان با طرفی که صلح را می پذيرد يکجا با طرف مخالف صلح
بجنگند ،اين قسمت حکم اهلل را نمی پذيريم و در جنگ بيطرفی
اختيار می نمائيم.
تجربه به اثبات رسانيد ،که هيچ طرف به تنهائی نمی تواند در
افغانستان حکومت کند ،اما همه با اتحاد و عدالت می توانند
افغانستان را از نابودی نجات داده حکومت عدل اسالمی را اساس
بگذارند .با نظام فاسد در کابل و افراط و فقه بدوی طالبان نمی توان
در عصر حاضر زندگی با سعادت داشت  .جهت تطبيق عدالت الهی
در زمين ،اشخاص خاص ضرورت است ،احزاب جهادی و گروه های
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وابسته با خارج و فقه طالبان نشان دادند که قادر به تطبيق عدالت
الهی نيستند.
در تاريخ صدر اسالم ،يک تجربه برای ختم جنگ و حفظ نظام و
دولت داريم و ميتوان از آن در اين مرحله نيز استفاده کرد .حضرت
علی کرم اهلل وجهه با آنکه درحق بود و بحيث خليفه مسلمين بيعت
شده بود اما زير فشار طرفداران خودش به حکميت تسليم شد و
صحابی ابو موسی اشعری را به حيث نماينده خود تعيين کرد.
حضرت علی کرم اهلل وجهه ميدانست که وظيفه حکم وحکميت،
وظيفه قاضی نيست و ابو موسی اشعری تجربه قضاوت داشت و
همچنان در آغاز خالفت امام علی ،ابو موسی اشعری به وی بيعت
نکرده بود .کانديد امام علی ،عبداهلل بن عباس بود ،امام طرفداران
او عبداهلل بن عباس را برای اين وظيفه قبول نکردند.
معاويه عمرو بن العاص را نماينده خود انتخاب نمود.در مورد
حکميت اقوال مختلف در کتب تاريخ ذکر شده که اکثراً خالف
واقعيت است .در اين اواخر دکتور محمد سليم العواء کتابی تحت
عنوان « فی نظام سياسی للدولة اإلسالمية » بطبع رسانده است که از
نظر تاريخی موضوع حکميت را به بحث گرفته است .
استادعبدالرزاق می نويسد که حکمين اتفاق نمودند يا باين اتفاق
رسيدند که امر خالفت را به امت واگذار شوند ،باين معنی که در
مورد خالفت و خليفه هيچ نوع فيصله صورت نگرفت  .دار قطنی به
استناد خود می نويسد که حکمين اتفاق کردند تا امر خالفت را به آن
دسته از مردم گذاشت که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در وقت
وفات خود از ايشان راضی بودند.
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از نظر ابو موسی اشعری رضی اهلل عنه ،حفظ دست آورده ها،
حمايت نظام مقدمتر از خالفت علی و معاويه بود .او باين عقيده بود
که مسلمانان به دليل مخالفت های قومی و نژادی در دو طرف جمع
شده اند که ادامه آن نابودی نظام و دولت اسالم است لذا باين نظر
رسيد که حضرت علی و معاويه قربانی حفظ دولت و نظام اسالمی
شوند  .ابو موسی اشعری فيصله نمودنه علی خليفه باشد و نه
معاويه و امت به آزادی و دادن رأی زعيم سياسی آينده را انتخاب
کنند ،البته اين نظر مؤرخين سنی است و علمای شيعه در اين مسأله
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نظر ديگر دارند.

گذشتاندن امر خالفت به امت يعنی ،امت صاحب حق تعيين زعيم
می باشد و از ملت درمورد زعامت آينده بايد سؤال شود و به
اصطالح امروز صندوق رأی گيری آينده را معلوم کند .واگذار کردن
تعيين خليفه برای آن گروه از صحابه که رسول اکرم صلی اهلل عليه و
سلم تا وقت مرگ از ايشان راضی بود ،باين معنی که شورای حل و
العقد خليفه جديد را انتخاب کند.
استفاده از نظريات و تجربه های تاريخ صدر اسالم ،در حل قضيه و
معضله افغانستان مفيد است و می شود از آن استفاده کرد .باين
معنی که ملت را حق داد تا زعامت سياسی را انتخاب کند و يا
بزرگان افغانستان که دست شان بخون ملت آغوشته نشده و در
خدمت اشغال اول و دوم نبودند ،رئيس دولت را برای يک دورۀ
مؤقت انتخاب کنند  .در اين صورت نظام ودولت حفظ ميشود.

 . 160برای معلومات بيشتر مراجعه شود  :فضل غنی مجددی ،مطالعۀ تمهيدی
عصر رسالت و خالفت راشده (  40 -1هجری ) .طبع امريکا.
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برای تحقق عدالت ،نبايد برای گروه ها و اشخاصيکه در قتل مردم
شريک بودند و با اشغال اول و دوم همکاری کردند اجازه فعاليت
های سياسی و آنانکه خيانت بزرگ را در حق ملت و وطن مرتکب
شدند بايد محکمه و به جرم خيانت اعظمی جزاء داده شوند.
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خطر افراط گرائی و غلو باالی دین و دنیا
افغانستان در عصر حاضر بين دوگروه موقعيت دارد  :يکطرف غلو و
افراط در دين و طرف ديگر تفريط در دين اهلل  .گروهی از مسلمانان
در عدم فهم صحيح از نصوص اسالمی بطرف غلو در دين رفته اند.
القاعده و داعش دو حرکتی است که در باالترين درجۀ غلو در دين
قرار دارند و بعد از آنها حرکت طالبان می آيد .اکثر مشکالت جامعه
های اسالمی در وجود گروه های افراطی و غلو و حکومت های
مستبد و ظالم و متحد اسرائيل و غرب ميباشد .متأسفانه در جامعه
افغانی نظر به فقر ،ظلم ،جهل در اصل دين و اشغال نظامی و نظام
سياسی فاسد ،حرکت های افراطی قوت و نفوذ بيشتر دارند .از
طرف ديگر ،تفريط در دين به اوج خود رسيده و جامعه متدين
افغانستان را به گمراهی می کشاند.
در بين اين دوطرف ،اکثريت خاموش ملت افغانستان موقعيت
دارند ،متأسفانه اکثريت خاموش در نبود زعامت سالم سياسی و
ناتوانی اقتصادی قدرت حرکت و دفاع از خود را ندارند .به همان
اندازه که عقيده و فکر افراط گرائی و تفريط از طرف استعمار
تقويت مادی و معنوی می شود به همان مقدار اکثريت خاموش
کوبيده می شود.
تعريف غلو  :غلو اسم فاعل و مصدر است و غالی شخصی را می
گويند که در مسائل از غلو کار ميگيرد ،چه مسائل ارتباط به دين
داشته باشد و يا به سياست  .حرکت های افراطی در اروپا مسيحی و
امريکا قويتر و منظم تر از حرکت های افراطی در بين مسلمانان
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است ،احزاب راست افراطی در غرب خطر ناکتر از احزاب افراطی
161

زير نام اسالم برای جهان است.

در معجم مقايسس اللغه تحت عنوان ( غلوی) اين تعريف را
ميخوانيم  :غلو داللت به ارتفاع و تجاوز حدود را معنی ميدهد .قرآن
کريم مسلمانان را از غلو منع کرده و تجربه أهل کتاب را بيان کرده
می فرمايد :يا أهل کتاب در دين خود غلو نکنيد و نسبت به خدا
نگوييد مگر حق را  .رسول اکرم صلی اهلل عليه مسلمانان را از غلو در
دين منع کرده می فرمايند « :هلک المتنطعون » غلو کنندگان هالک
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شدند.

اسباب غلو در بين مسلمانان :
الف  :اسباب علمی  :نادانی از قرآن کريم و علوم آن ،نادانی از سنت و
اقسام آن ،نادانی از مقاصد شريعت ،نادانی از تاريخ اسالمی،
دوری از جامعۀ علمی ،اجتهاد بدون علم ،عدم مراعات شرايط
زندگی مردم.
ب  :اسباب اجتماعی  :عدم تطبيق شريعت اسالمی ،ترک فرضيت
امر به معروف و نهی از منکر ،استبداد سياسی ،نبود عدالت
اجتماعی ،اشغال نظامی ،حکومت های فاسد.
غلو و افراط مرض مزمن و بزرگ و خطرناک در جوامع اسالمی است
و راه حل آن بايد از منابع اصيل اسالمی ( قرآن کريم و سنت نبوی
صلی اهلل عليه و سلم ) جستجو شود .متأسفانه قوای بزرگ جهان
 . 161دکتور يورجن تودينهوفر  ،لماذا تقتل يا زيد؟ ترجمه  ،دکتور حارس فهمی
سليم محمد ،الدار المصرية اللبنانية 2009
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 .مسلم  ، 2055/3کتاب علم باب هلک المتنطعون و شرح صحيح مسلم
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اراده نمودند تا فکر غلو در دين و افراط گرائی را از طريق جنگ و
استفاده اسلحه حل کنند .در بيست سال اخير ناتو با  150هزار
نظامی نتوانست مشکل افغانستان و عراق را حل کنند،
درموجوديت قوای خارجی ،جنگ شدت بيشتر يافت و افراط و
تفريط در جامعه بيشتر قوت گرفت و مليونها نفر قربانی شدد.
مشکل افراط و غلو را فقط علماء و دانشمندان با استفاده از قرآن
کريم و سنت نبوی ميتوانند حل کنند .علماء باين باور اند که حل
مشکالت مسلمانان که غلو در دين يکی از آن است ،حل جزئی نمی
خواهد بلکه حل شامل را می خواهد و اولين مرحله آن اصالح
سياسی ،تطبيق عدالت اجتماعی ميباشد.در موجوديت فساد
سياسی و عدم عدالت اجتماعی و وجود قوای خارجی در کشور
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ممکن نيست مشکل غلو حل و فصل شود.

برای حل مشکل غلو و افراط ،اولين مرحله قبول مرجعيت است،
چون قضيه و مشکل بين مسلمانان است و غلو در دين ارتباط به دين
و مسلمانان دارد لذا مرجعيت بايد قرآن کريم و سنت نبوی باشد.
امريکا و قوای بين المللی در مبارزه با فکر افراط و غلو در بين
مسلمانان ،جنگ و استفاده از اسلحه تخريب کننده را انتخاب
کردند و نداستند که مسائل فکری و عقيدتی با اسلحه خاموش
نميشود و بايد با دليل وبرهان و فکر اصالح شود.
علماء در قبول سنت و استفاده از آن بحيث مرجع هوشدار ميدهند و
می گويند در استفاده از سنت بايد دقت بيشتر باشد و آنانکه برای

 .163فضل غنی مجددی  ،غلو و افراط گرائی از نظر فرهنگ اسالمی و غرب
مسيحی  ،امريکا .2011
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صلح و حل قضيه غلو و افراط کار ميکنند بايد در فهم سنت و
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استفاده از آن با علمای فقه و سنت مشوره کنند.

برای حل و مناقشه با اطراف جنگ و گروه های که متهم به افراط و
غلو در دين هستند ،شخصيت های انتخاب شوند که درايت کامل و
فهم در مسائل اسالمی و نصوص شرعی داشته باشندو موضوع غلو
و افراط را بدانند .اشخاصيکه برای اين وظيفه تعيين ميشوند
صفات ذيل را داشته باشند.
اول ) نيت صادقانه برای عالج مشکالت و هدف از اصالح پيروزی
يکطرف باالی طرف ديگر نباشد ،بلکه هدف رضای خداوند و
آرامش در کشور باشد.
دوم ) بايد عالم به امور دين و اصل و ريشۀ غلو و افراط باشند و
اسباب غلو و افراط را چه داخلی و چه خارجی است بدانند.
سوم) تفاوت بين حرکت های جهادی و آزادی خواه و حرکت های
تروريستی و افراط گرائی و غلو را بدانند ،اگر تفاوتها را درک کرده
نتوانند مشکالت بيشتر می شود.
چهارم ) تفريط در دين خدا را نيز بدانند و به همان اندازه که در
مبارزه با افراط کار می شود بايد به همان مقدار عليه تفريط نيز
مبارزه صورت گيرد به دليل اينکه تفريط عامل اصلی بوجود آمدن
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افراط و غلو در بين جوانان مسلمان است .

 . 164دکتور يوسف القرضاوی  ،کيف نتعامل مع السنة النوية  ،محمد الغزالی ،
السنة النبوية بين أهل الفقه و أهل الحديث.
 . 165165165فضل غنی مجددی ،غلو و افراط گرايی از نظر فرهنگ اسالمی و غرب
مسيحی  ،صفحات .164-160
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متأسفانه در ترکيب هئيت های بين المللی و افغانی ،ديده ميشود
که اکثريت اعضاء معلومات کافی از مراجع اسالمی ندارند ،و
مرجعيت نزد شان قانون اساسی افغانستان و فيصله های ملل متحد
است و در طرف ديگر مرجعيت معاهده صلح با امريکا ميباشد.
برای خارج شدن از وضعيت موجوده و رسيدن به صلح پايدار ملت
بايد قيام عمومی براه اندازد و برای طرفين داخل جنگ اجازه ندهند
بخاطر منافع شخصی شان ملت را قربانی نمايند .تا ملت قيام صلح
آميز نکند ممکن نيست صلح و آرامش در افغانستان بوجود آيد .هر
دو طرف داخل جنگ از سکوت و خاموشی و بيطرفی ملت استفاده
می نمايند .ملت مصدر قوت است و هيچ قوت در برابر ارادۀ ملت
نمی تواند مقاومت کند.
قيام عمومی و بسيج شدن افراد ملت و همکاری علماء و
سياستمداران مخلص به وطن با مردم يگانه راه بيرون رفت از
معضله افغانستان است ،حکومت کابل و امارت اسالمی طالبان هر
دو فاقد مشروعيت و قانونی است و ملت با اتحاد و اتفاق و بيرون
رفتن از تعصبات مذهبی و قومی ميتوانند افغانستان را اداره
نمايند .طرفين داخل جنگ کوشش دارند تا ملت متحد نشود و در
اين راستا پول زياد به مصرف ميرسد و از زعمای قومی و علمای
فروخته شده استفاده ميشود.
در اين اواخر کوشش است تا جنگ افغانستان را در ساحۀ کفر و
ايمان بررسی نمايند .وزيرارشاد،حج و اوقاف ،در بيانيه مفصل خود
که عليه سخنرانی شيخ انصاری داشت ،طالبان را غير مسلمان و
خوارج اعالن کرد .متأسفانه آقای محمد قاسم حليمی وزير ارشاد و
حج کلمات زشت و بی ادبانه را استعمال نمود و مخالفين دولت آقای
اشرف غنی احمدزی را به کفر و خوارج متهم ساخت .در طرف ديگر
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طالبان نظام کابل را خدمتگار کفار ميداند .کشيدن موضوع به دايره
کفر و ايمان بسيار خطر بزرگ به آينده و حال و آينده افغانستان دارد.
اميد است اين تحقيق متواضع ،مقدمۀ برای بحث ها و تحقيقات
بهتر و جديدتر باشد .يقين کامل دارم که اين تحقيق کامل نيست ،و
انتظار ميرود دانشمندان عزيز با آوردن ادله شرعی و قانونی بحث
های جديد را تقديم جامعه نمايند .نکته مهم در حل قضيه افغانستان
اين استکه نبايد فراموش شود ،افغانستان کشور اسالمی و ملت
افغانستان مسلمان است و مشکل نيز در عدم فهم صحيح از نصوص
اسالمی است ،لذا حل مشکل افغانستان ،حل اسالمی می خواهد،
ديموکراسی غربی برای افغانستان راه حل نيست و اگر می بود در
اين بيست سال اخير نتيجه می داد.

نوت  :تحقيق ختم يافته بود که اوضاع سياسی و جنگی افغانستان
جهانيان را به حيرت انداخت .امريکا و نظاميان که در افغانستان
تربيه کرده بود بزودی تسليم گروه طالبان شدندو تمام اسلحه را
تسليم افراد طالبان نمودند .کابل بزودی بدست طالبان سقوط کرد و
داکتر اشرف غنی احمدزی با سرقت  160مليون دالر از افغانستان
فرار کرد  .زعمای اتحاد شمال با سرقت سرمايه های ملی به
تاجکستان و ازبيکستان فرار کردند و متأسفانه ملت و مردم خود را
تنها گذاشتند.
داکتر اشرف غنی احمدزی با همکاران نزديک خود به امارات عربی
پناهنده شد ،قبل از رسيدن به دبی ،سلطنت عمان از پذيرائی او
معذرت خواست .اشرف غنی از طرف محمد بن زايد ،فاسد ترين
مرد عرب که در کشتن صدهزار مسلمان دست دارد از اشرف غنی
بحيث رئيس دولت افغانستان استقبال رسمی کرد.

قيام بر عليه امام يا زمامدار][194

جنگ آينده در افغانستان را عربستان سعودی و امارات عربی
رهبری می کنند .جنگ بعدی مبارزه بين ترکيه و قطر وايران و
عربستان سعودی و امارات متحد عربی است  .عربستان سعودی،
امارات متحد عربی و مصر(مثلث شر) کوشش دارند تا زيرنام
حمايت از جمهوريت عليه حريفان سياسی شان ( ترکيه  +قطر) داخل
افغانستان شود .عربستان سعودی و امارات از حکومت های
ديموکراسی و اسالمی بشدت خوف دارند و برای سرنگونی
حکومت های ديموکراسی در مصر و ليبيا و يمن و تونس بليون ها
دالر مصرف کردند و جنايت کاران را بقدرت رسانيدند.اگر افغانها
در اين وقت حساس متوجه کشور و مردم نباشند ،جنگهای جديد
داخل شهرها بوده مليون ها نفر شهيد می شوند.
در شرايط موجوده ،حل قضيه ای افغانستان بحث جديد را می
خواهد .طلبان در ظاهر امر وعده داده اند که آرامش و امنيت را باز
می گردانندو عفو عمومی را اعالن کردند .ديده شود که آيا به وعده
های خود عمل ميکنند و يا خير ،روزهای بعدی به اين سؤال جواب
ميدهد.
اگر طالبان بدون رضايت و رأی مردم بخواهند حکومت کنند باين
معنی است که به فقه متغلب عمل می کنند .رأی مردم برای تعيين
سرنوشت و انتخاب زعامت سياسی در فقه سياسی اسالم شرط اول
مشروعيت نظام سياسی است.
فهم جوانان طالب ازفقه سياسی و فقه دينی بسيار محدود و نزديک
به صفر است ،اگر علمای جيد و دانشمندان فقه اسالمی و قانون بين
المللی را در ساختار قوانين جديد شريک نسازند ،آينده بسيار
تاريک را بايد انتظار داشت.
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جامعۀ جهانی ،متوجه باشدکه تحذيرات اقتصادی و جامدکردن
پول افغانستان که حق ملت است ،نظام جديدرا مجبور می سازد تا
بطرف چين و روسيه رفته کمک اقتصادی بدست آورد .در اين
صورت افغانستان بدايره دو کشورکه دشمن بزرگ غرب و امريکا
استند می افتد .از جانب ديگر افراط گرايی بيشتر تقويت و ضديت
در مقابل امريکا و غرب به قوت بيشتر ميرسد و دشمنان امريکا و
غرب از افغانستان مشکالت بزرگ را برای غرب و امريکا بوجود
می آورند .امريکا و غرب بدون همکاری با افغانستان نمی توانند
عليه افراط گرائی مبارزه کند  .همچنان نمی توانند از ثروت کشور
هايی آسيا مرکزی استفاده نمايند .برای غرب و امريکا بهتر است تا
با نظام جديد همکاری داشته باشند و کوشش کنند تا نظام جديد را
اصالح سازند.
به اميد سعادت و صلح پايدار در کشور .

