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دکتور زمان ستانیزی
استاد الهیات و عرفان در پوهنتون مطالعات عالی پسِفیکا در کلیفورنیا

آیا در اسالم حکومت اسالمي است؟
در جهان پیروان اسالم سیاسی و دیانت دنیایي از روی شعارها ادعاهای تشکیل حکومتها و دولتهای اسالمی را میکنند.
بحث ما نه سیاسی است و نه متکی بر شعارها .اینجا میخواهیم صرف از نگاه علمی موضوع را بررسی کرده به
سوال عنوان شده می پردازیم.
جواب ٔ
حکومت اسالمی یعنې چه؟
در قران برای تشکیل حکومت اسالمی حکم صریح نیست .حضرت رسول اکرم (ص) نه دولت اسالمی تشکیل دادند،
و نه توصیه ای برای ساختن حکومت اسالمی کردند .تاریخ همهٔ حکومتهای که دین را با دولت آمیختند از روی نتایج
اعمال شان که به جوامع اسالمی خسارات جبران ناپذیر وارد آوردند محکوم میکند .تمدن اسالم بدون حکومت اسالمی
به اوج رسید ،ولی حکومتهای به نام اسالمی به سبب فتنه ،فسق ،و فساد برای اسالم سیاسی جز بد نامی حاصلی بار
نیاورده.
قران:
قران به حیث یک رسالت وحیانی پیامش را که برای تمام بشریت است در یک خطهٔ جغرافیایي ،سیاسي ،یا نژادي...
محدود نمی سازد .عالوه بر آن قران سرورکارش با ارزشهای معنوی است ،حال آنکه سیاست دنیایی در پئ قدرت و
عظمت است ،این دو قدرت متضاد دین و دولت در ادغام نمی گنجند.
سنت:
حضرت رسول اکرم (ص) بنیاد یک تمدن اسالمی را نهاد ،نه یک حکومت اسالمی را .تمدنی که در آن پیروان عقاید
مختلف به اساس یک قانون مدنی زیر یک نظام مدنی به آسایش زندگی میکردند .به همین لحاظ تهداب چنین نظام
سیاسی را به اساس میثاق مدینه بنا نهادند ،نه به اساس قران ،تورات ،یا انجیل .در این ابتکار حضرت رسول (ص)،
اراده و رضای خداوند در متون آیات مدنی انعکاس یافته که به منظور آسودگئ جامعه نازل گردیده .به سبب پیاده
کردن این اندیشهٔ روشن سیاسی ،یثرب را مدینه منوره ناماندند .از لحاظ تطبیق قوانین مدنی ،مدینه حیثیت یک
جمهوریت را حاصل کرد که در پهلوی قوانین مدنی مشترک گروه های مذهبی مختلف از قوانین مذهبی مربوط به خود
پیروی میکردند .چنان جمهوریتی که افالطون آرزومندی آنرا در کتاب جمهوریتش نگاشت و فارابي فضیلت آنرا بعدا ً
در مدینه فاضله تشریح کرد.
تاریخ:
در تاریخ اسالم بزرگترین فتنه ها و فجایع نتیج ٔه آمیختن دین و دولت یا اتحاد بین آن دو به میان آمده .به طور بسیار
مختصر حکومت افراطئ اسالمی فاطمیون مصر اسباب جنگهای صلیبی را فراهم کرد ،حکومت اسالمئ افراطئ
موحیدین در اسپانیه سبب شد تا مسیحیان بغاوت کنند و در نهایت مسلمانان را از اسپانیه بیرون برانند ،در نتیجهٔ افراط
اورنگزیب مغل هندوان با انگلیسها پیوستند و با حمایت آنها مسلمانان را از قدرت برانداختند ،در نتیجه افراط حکومت
صفوی چنان آتشی میان شیعه و سني افروخته شد که تا امروز مسلمانان در شعله های آن میسوزند .سیاست جمهورئ
اسالمي ایران امروزی تشنج مذهبی را در منطقه دامن میزند ،و فراطیت سعودی هم از آن کم نیست ،در نتیجهٔ افراط
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«سوته مسلمانئ» و اختناق سیاسئ طالبان ،مردم سیه روزیهای دورهٔ کمونستان و انارشئ «مجاهدین» را فراموش
کردند.
این چگونه حکومت اسالمئ «ناب» است که نه قران به آن حکم کرده ،نه رسول آنرا توصیه کرده ،نه تاریخ آنرا
مصلحت دانسته ،و نه مردم افغانستان به آن شهادت میدهند؟ اگر سخن صرف بر مبنای شعار باشد ،پس به شمول
«جمهوریت اسالمئ افغانستان» و «امارت اسالمئ طالبان» بسیاری ها به دین اسالم توهین میکنند که کلمهٔ اسالم را
پیوست با نام هر تشکیل فاسد و ناپاک سیاسی ضمیمه می کنند ،ولی از اخالق اسالمی در آن نشان ٔه نیست.
حکومت «ناب» اسالمی:
هرکه ازعقب سنگی برمی خیزد (به شمول این جانب) تعرف خاصی از اسالم دارد .مشکل زمانی ایجاد میشود که
یکی از اینها بخواهد تعریف اسالم خود را معیار قرار داده ،بر دیگران تحمیل کند .بعد از سیزده قرن مسلمانان را
دوباره مسلمان میسازند .این نوع مسلمان ساختن بار دوم تاریخ خون آلودی دارد .فاطمیون مصر مردم را شیعه
میساختند و سنی مذهبان را مسلمانان «ناب» نمی پنداشتند .صفویان پارس مردم را به زور و جبر از مذهب شافعی به
مذه ب جعفری برگشتاندند و برخی از آنها تا امروز سنی مذهبان را مسلمان نمی پندارند .طالبان حنفی مذهبان را به
وهابیت ترغیب میکردند و جعفري مذهبان را به نام رافضي واجب القتل میدانستند .این مسلمانان «ناب» آنقدر مردم را
از روی عمل خود مسلمان نکردند ،که از روی فتواهای تعصب اندوده خود آنها را کافر کردند.
در این نوع مسلمان ساختن بار دوم اصرار بیشتر باالی احکام توراتی بود تا احکام قرانی .مثالً در قران حکم سنگسار
نیست ،ولی در تورات و کتاب طالبان است .در قران علم بر مرد و زن فرض است ،ولی در تورات و در کتاب طالبان
زنان در پهلوی حقوق دیگر از کسب علم و سواد محروم اند....
عالوه بر آن ،طالبان اصطالحات وحیانی قران را در خدمت حاکمیت سیاسی قرار می دادند .مثالً اصطالح «امر» که
در قران به معنای ترغیب ،هدایت ،و تشویق آمده ،طالبان این کلمه را از روی ذهنیت عامیانه حکم معنی می کردند.
ع ِن ا ْل ُمنك َِر »(لقمان  )۴1در نزد
«وأْ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُروفِ َوا ْنهَ َ
«وأ َ ْم ُرهُ ْم شُ َ
ورى َب ْینَ ُه ْم» (شوری  )3۸و َ
معانئ متوازی آیات َ
«وأ َ ْم ُر» دومی را
«وأ َ ْم ُر» اولی هیچ اجراآتی صورت نمی گرفت ،ولی َ
طالبان متضاد پنداشته میشد .چون که در مورد َ
«وأ َ ْم ُر»
«وأ َ ْم ُر» آیت اولی بر اساس استخالف به مردم حق رأی می داد ،ولی َ
هرگز فراموش نمی کرند ،برای اینکه َ
آیت دومی نظر به تعبیر آنها انسان را از اختیار و آزادی محروم می ساخت .و حق همیشه تسلیم تحریم و تکفیر بود.
مدینه فاضله؟
در مدینه فاضله قلمرو و صالحیت دین و دولت از هم جدا اند:
ِین »(بقره ) 2۵۶اکراه و جبری در امور دینی جایز نیست.
به استناد حکم صریح قران «الَ ِإ ْك َراهَ فِي الد ِ
ُ
مسولیت
• در امور اعتقادی به استناد نزول مکررآیت َ
«والَ ت َِز ُر َو ِاز َرة ٌ ِو ْز َر أ ْخ َرى» (انعام  )1۶۴در قرانٔ ،
شخصي است ،نه انتقالی یا نیابتی .عبادت ام ری است میان انسان و خداوند و به حکومت هیچ مربوط نمی
گردد.
• در امور مدنی سرحد آزادئ یک شخص تا حدی است که بیشتر از آن بر حق یگری تعرض انگاشته شود.
• در مدینه فاضله حاکمیت مشروط بر استخالف است .حاکمیت وظایف حکومت را تعین میکند و استخالف
حقوق مدنئ مردم را تضمین میکند.
• استخالف (خلیفه بودن حضرت آدم را بر زمین) تمثیلی است که حسب آن هر انسان صاحب اختیار است و این
اختیار مستلزم آزادی است .حق استخالف در قران چندین بار نازل شده است ( ،۵۵:2۴،۴0:12 ،۵۴:۷
)...10۵:۴
• مردم از راه انتخابات یا شوری ذریع ٔه رأی به حکومت مشروعیت میبخشند.
• حکومت با اخذ این رأی در مقابل به اساس استخالف حقوق مدنئ مردم را تضمین میکند.
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• در مدینهٔ فاضله مردم حق دارند و حکومت وظیفه ،نه عکس آن مثل دورهٔ طالبان که این معادله معکوس
گردیده بود و حکومت همهٔ حقوق را انحصار کرده بود و مردم به تابیعت جبرئ آن مکلف بودند.
• تابعیت فرمان طالبان در عبادت حتی از تابعیت فرمان خداوند مقدمتر بود .بین ترس از طالب و فضل خداوند
فاصلهٔ بود که باید به بهای آبرو ،حیثیت ،حرمت ،و کرامت پیموده میشد.
حال که استنادی برای حکومت اس المی در قران ،سنت ،و تاریخ نیست ،آیا در افغانستان کسی است که برای ادای سنت
مدین ٔه فاضله صدا بلند کند؟
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برای مطالب دیگر این نویسنده  ،اینجا کلیک نمائید.
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