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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .د را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خوخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

     ميالدی٢٩/ ٠٦/ ٢٠٠٩                       داکترخليل اهللا قديری
 

  

 جهان اسالم و ديموکراسی 
  

 :يادداشت
دروطن ما افغانستان عزيز طرز دولتدارئ حکمفرماست که نه کامالً  قسم پرتاب شده از غرب را ماند و نه مشابهت 

  .اسالم عملی شده است به ديموکراسئ دارد که بنام عدالت اجتماعی مخصوصًا در صدر دولت 
  .طبعًا ديموکراسی پرتاب شده از غرب مغاير فرهنگ سياسی افغانستان ميباشد

اما عدالت اجتماعی يا به اصطالح امروز ديموگراسی اسالمی مطابق به فطرت فرهنگی  افغانها است که در مقابل 
  .داردتخنيک و علوم اجتماعی که با فرهنگ اسالمی ما در تضاد نباشد آغوش باز 

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

  
بلکه فقددان عدالت اجتماعی   . در ممالک بانفوس اکثريت مسلمان امروز جدايی  دين از دولت مشکل عمده را نميسازد

  .  ميباشد مشکل اصلی از دول مسلمانان]به اصطالح امروز  ديموکراسی[ يا تجريد 
 قرن بيستم ميالدی به اينطرف طبق قانون  اساسی آن ٢٠ی ابهترين مثال را دولت ترکيه ُمدرن ميرساند که از ساله

  .آنهم درآنجا از ديموکراسی سخن گفته شده نميتواند مملکت  دولت از دين جدا است، اما با
اصالحات سرسری و نمايشی به نفع ديموکراسی قسم غربی آن برای دخول  در اتحاديه اروپای غربی  صورت 

  .يباشدمميگيرد که فاقد تغيير عميق 
چهل ( ميالدی در شهر مکه تولد و بعد از بعثت به پيغامبری ٥٧١\٥٧٠به سال ) ص(حضرت محمد مصطفی 

  . روع به دعوت به اسالم نمودش) سالگی
که ) اسالم(و اولين اساس موجوديت دولت  ... سال که در آن ٌ دعوت امت دولت اسالمی تکوين يا فت ١٣بعد از مدت 

  ]١م ص ١٩٦٦فضل غنی مجددی، در نظام اسالم، جوالی [ ٌ .د آمدعبارت از افراد آن است بوجو
 ميالدی گويا زيربنای دولت اسالم را ٦٢٢در حقيقت همزمان و مخصوصًا بعد از هجرتشان به شهر مدينه سا ل 

، زعيم ) ج(يباشد و ايشان آخرين رسول خداوند ممؤسس دين و دولت در اسالم ) ص( يعنی آنحضرت . گذاشتند
  .د عسکری بودندع قاسياسی و

 دولت اسالم تعيين شده، اين کتاب آسمانی در نظر ا ول تنها پيام دۀ دين مقد س اسالم  خواسته هایدر قرآن مجيد تمام
همچنان ) ص(يباشد که معنی تسليم تام به پروردگار را ميدهد  و  به      محمد مراسًا کالم خداوند عزوجل  است و

  .صادی را ميدهی که ير اين ساحه ها تأ ثيرانقالبی   را دارا ميباشدحيثيت يک رهبر سياسی و اقت
 دينی ، مفاد ماديشان را پنهان کرده جتُ ُرسوم و رواحدر مکه ضد دولتی قيام کرد که دولتمردان آن ت) ص(محمد 
  .بودند

ای اقتصاد و پس اسالم پرنسيپ و اساس سازماندهی دولت، اساس واسطه بين ارتباطات ُحکما و رعيت و زيربن
پارت، رودی، محمد . [  گدا ها را منع کرد دشنامدهیفشار باالی يتيمان و ) ص(محمد . ماليات را تشکيل ميدهد

  ]،٦٧ تا ٦٦م، ص ١٩٧٤، اشتوتگرت برلين، )عظيم الشان(و قرآن ) ص(
صادی، اجتماعی و در واقع بنای روش اقت) ص(با اين برخورد ضد حکمروايان آن وقت شهِِِرمکه، حضرت محمد     

اعيت قشر حاکم، ف قرار داد و به ريشۀ تا آنوقت از تعرض ممنوعۀ ساختار ر سياسی آن شهررا مورد انتفاد مستقيم
از همين سبب جای تعجب نيست که جنابشان به دشمنی شديد صاحب قدرتان با حدی مواجه . قيام به دست اندازی کرد

 ميالدی ترک و به مدينه هجرت ٦٢٢\٦٢١به سال ) ا به دستورخداوندیبن( شد، که ذادگايشان شهر مکه معظمه را 
  .نمودند

 وً به جهان   را به عهده گرفتندی امين، سياست داخلیجمنحيث ميان) ص(با دادن وحدت به اقوام ساکن آن شهر محمد 
دولت اسالم در سياست  از اولين اقدامات (... خارجی سفرا فرستادند و اولين اتصال با مردم و زعامت سياسی مکه 

اتصاالت با مکه در بدايت به امضاء رسيدن صلح الحديبيه آغاز يا فت و صلح الحديبيه ) حارجی به شمار ميرود که
 نخسِت  خشت که]٦همچنان فضل غنی مجددی ص [ ر آغاز دولت اسالمی دارای مقام سياسی عالی بخود اسًت د

 ديگر با قبايل يهود در مدينه منوره به منظور صلح و امنيت در دولت بعدها معاهدات.  گذاستاتعمير دولت اسالمی ر
  .به امضاء رسيده است) ص(اسالمی از طرف آنحضرت 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

د جامعۀ اسالم از آن به بع. شکستاندپيوندهای قبايلی و قومی را به نقع دولت اسالم  به اينترتيب دين مقدس اسالم 
ولين قانون اساسی اسالم در مدينه متشکل از مسلمان ها و پيروان اديان ا.  و توابع روز افزون گرديدهارای هوا خواد

  . ديگر مثل يهودی ها بود
طرز انتخابات رهبراز طرف رعيت در دولت اسالم    آغاز شد، جه آنحضرت شخصی را ) ص(بعد از رحلت محمد 

م و ديگر اشخاص مورد او خودش منحيث شخصيت ُمدبر  از صحابه کرا. برای اين منظور انتصاب نکرده بود
 ص ٢چاپ ١٩٦٣کارل، بروکلمن، تاريخ اقوام اسالمی، موشن، برلين . [ اعتمادش در امور دولت  مشوره ميگرفت

  ].  و بعدی ٥٤
ُمدبرترين پيرو  را برگزيدند و منحيث با تجربه و) رض(همان مشاوران او اولين خليفه اسالم، حضرت ابوبکرصديق 

او بعدًا از طرف رعيت آنوقت تصديق و دارای مشروعيت ُمفام خالفت .  رهبر سياسی انتخاب کردنداسالم به ِسَمت
و ) رض(، سوم حضرت عثمان )رض(خليفه دوم حضرت عمر)  انتخابی مطابق آنزمان(اسالم شد، به همين روش 

طابق شرايط همان زمان برگزيده شده اند، پس در جامعه اسالم در قرن هفتم ميالدی  م) کرم(چهارم حضرت علی 
، خليفات از نگاۀ حقوق دولت اسالم، ٢٣ در نقل قول ٥٤قاضی مرزا جواد خان، ص [ روش انتخاب وجود داشت 

  ] . و بعد ٥ جلد ١٩١٨يک سير دگمی وتاريخی، در رسالۀ دنيای اسالم، برلين  
مردم کهً  ای مردم من بهتر از شما ،  در حقيقت با اولين خطابش به )رض(خليفه اول اسالم،  حضرت ابوبکر صديق 

  ً  نخستين خشت عدالت اجتماعی...نيستم 
  .  يا به اصطالح ء امروز ديموکراسی را در دولت اسالم نهاد

  .در دولت اسالم طرز انتخاِب رهبر يا رهبران سياسی قيد نشده است
ايط زمان و مکان  طرز انتخابات را  اين يکی ديگر از پيشبينی های ُمدبرانه اسالم است که مسلمانان نظر به شر

  . خودشان تعيين کنند
کسی را به جانشينئ خود منصوب ننمود، اما تعيين خليفه را در ميان شش ) ص(و مانند رسول اهللا ... ً عمر شهيد شد 

... لسه بعد از ج... جلسه انتخاب آغاز شد... محصور کرد... نفر از رجال بزرگ و اصحاب جليل القدرء پيامبر اسالم 
به اجازۀ آنها، غرض  دريافت ) از حقوق شان به نفع يکديکر نگذشتند )  رض(و عثمان)  کرم(بعد از اينکه علی( 

  ً...نظر آنها مردم سواالتی نمود تا اينکه عثمان به اکثريت آرا به حيث خليفه مسلمين تعيين شد 
، مارچ ٣٢ تا ٣٠حمن فاضل، چاپ  سوم ، صفحات َعَمار فرزند َياسر، از صابر عبده ابراهيم، مترجم فضل الر[ 

 .] خورشيدی١٣٨٥م مطابق حمل ٢٠٠٦
 در آن زمان که تعداد اتباع دولت اسالمی نسبتًا کم بود، خود رأی دهندگان هم ميتوانست در مسجدی يا بعدها 

 انتخاب نمايند، درممالک ديگر زير درخت بزرگ دهکده يا شهر جمع شوند ومشوره کنند تا   رهبرشان را مستقيم
زيرا طوريکه پيشترذکر شد، در دولت اسالمی طرز انتخاب رهبر پيشبينی نشده و به اختيار مردم جامعه گذاشته شده 

  . که دولتمردانش را نظر به تقاضای زمان انتخاب نمايد
مثالً  در (دينحاکميت سياسی اسالم طوريکه در غرب تعريف ميشود ِتهوکراتی يا حاکميت و ديکتاتوری روحانيون 

همچنان اسالم دولت و مدنيت را طوری اساس گذاشته که به مردم حق انتخاب و رد زمامداران و . نميباشد)مصرقديم
ُحکمای اسالم را در هر ساحه حيات اجتماعی داده است، زيرا امتيازی در دين و دولت اسالم ُماله ها وديگر 

بر عالوه اين امتيازشان .  علم ودانش و معرفت   دارا بوده نميتوانندروحانيون بدون داشتن تقوا و به اثبات رساندن 
  . امروز بايست فقط از جانب اکثريت مردم  شناخته و تأيد شود

همچنان جبر زمان مسلمانان را محبور ساخته با . پس اسالم، ساالرئ سياسی صنفئ بنام روحانيون را نميشناسد
  .الفت عمومی اسالم زمان حاضر را ناديده نگيرندموجوديت دول اسالم بسازند و به خيال خ

مطلب از جبر زمان ُعمدتًا ضعف و تخريب اتحاد و اتفاق مردم مسلمان مخصوصًا بعدها  به نسبت نفوذ و تسلط  
  .استعمار ممالک غربی ميباشد

  
  پايان
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