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 سنت اهل متفكرانةشيانددرينيد ساالري مردمي شناستيفظر

1نيره قوي

گ و معارف اسالمياستاديار و انقالب اسالمي پژوهشگاه فرهنگ  روه مطالعات علوم سياسي

)11/6/94: تاريخ تصويب–29/2/94: تاريخ دريافت(

دهيچك

 مـردمو اسالمنيديديكل عناصربرهيتكبا،ينيد ساالري مردم،ياسالم حكومتقيمصادازيكي
ـ اند مظـروفدر قرارگرفتنباينيد ساالري مردم. است ـ قابل،يسـنوعهيشـ متـصور هـايشهي تي

و طـرحآن اشكالازيكي،ياسالم انقالبي روزيپاز بعد،رانيادر. داردي مختلفيهايريپذ شكل

 امت«ليتشكي سازنهيزمي راستادر مسلمان امتيي همگرا بخش الهام تواندميو شده است متحقق

ت،يحاكمرينظي مقوالتدرراينيد ساالري مردم تحققي اصلهاي مؤلفه چنانچه.باشد»اسالمةواحد

ـ اندي بازشناسباميتوانميم،يبدان عدالتوي رهبر عقل، است،يسونيد ونديپ مردم،  متفكـرانهةشي

 كـهميبپـرداز موضوعنياي بررسبهو كنيميي شناساراي اسالم حكومتياصل عناصر سنت، اهل

 مـدلي مبنـابري اسالم حكومتليتشكي بخش تحققتيقابل تسنن اهل شمندانياندياسيسةشياند

 بـاايـآ«: نكهياازاست عبارت مقالهنياالؤس. داردرا الگوبه شدنليتبد جهتينيد ساالري مردم

 وجـودينـيد سـاالري مـردم مختلـفي الگوها استخراج امكان تسنن اهلياسيسةشهياندبرهيتك

ـ ظرف تسنن اهل شمندانياندياسيسةشيانددر«كهستاآن نظر موردةيفرض» دارد؟ ـ اولي هـاتي هي

 روش بـاويفـيك قاتيتحق نوعازقيتحقنيا».دارد وجودينيد ساالري مردمي الگونيتدو جهت

 اهـلنامعاصـرازهـايي نمونـه اساسبري متنوندر مقاله،نياليتحل نوع. استيليتحل-يفيتوص

.استاي كتابخانهةمطالعاز استفادهبا مطالبي گردآورد روش. است تسنن

 واژگان كليدي

.ينيدساالري مردم مردم،دين اسالم،، سنتاهل

�.Email: ns.ghavi@gmail.com  
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 مقدمه
 بـه فرصـتنيا عه،يش مذهببري مبتني حكومتيريگشكلو رانيادري اسالم انقالب وقوع با

 هـا تالش تمامو شود، ستهينگرينيد ساالري مردم موضوعبهيعيش نگاهاز عموماًتا آمد وجود

 محـور حـول مـردمونيـد نقـشقيـ تلقو گـاهيجانييمنظـورتب بـهي پـردازهيـ نظر جهت در

نيـادر.رديـبگ شـكلبتيغ عصردريعيشينيد حكومتي الگو قالبدر،ينيد ساالري مردم

 اهـل فقـه بـري مبتنـي اسـالماريع تمام حكومتازي عمليي الگو فقدانليدلبه نخست،انيم

 وجـود رغـميعلـ سـنت اهـلايشهيـ اندوي فقهـيهاليپتانسيريكارگبه عدمدوم؛و سنت

بهينيد ساالري مردمليبدي الگوهاةارائ امكاناز،ينيد ساالري مردمليتشكةياوليهاتيظرف

ي متنـوعو مختلـف انواع توانميقيعمي نگاهدر رسدمي نظربه. غفلت شده است تسنن اهل

ةشيـ اند هـري بـرا كـه اسـتي ظرف همچونينيد ساالري مردم. كرد ارائهينيد ساالري مردم از

ميژهيو مظروف اسالم،بري مبتنياسيس ي مبتنـ حكومـت اساسنيابر.گرفت نظردر توان اي

ا يـ عقـدوحلاي شوراةينظرو سازدميينيد ساالري مردمي برا مظروفي نوعهيفقتيوال بر

بيـحب.زيتمـا وجوهي برخو مشتركيهالفؤمي برخي مبنابر استيگريد مظروف اجماع

 اسـالم كـه داد نـشان همهبه رانيا انقالب«:ديگومي،ياسالم كنفرانس سازمانكلريدب،يشط

 خـود دلخواه حكومتبهتادكن كمكنيمسلمبه تواندمي مانيانكهياو است مند قدرت چقدر

 انقـالبميدواريـاموميبـسازي اسـالم اصـولي مبنـابريديجدةجامعميخواهميما. برسند

 وجـود پرسـشنيـاي جـا اكنونماا.)15: 1383،ييامرا(»رديگ قرارماي الگوو مدل رانياي اسالم

 البتـه«اسـت؟يرپـذيتـسر تسنن اهل جوامعبر چگونهينيديساالر مردميعيش مدلكه دارد

از گـريدي بعـضدرهـايمـالك چـه مصر،دري شافعي فقهاچه سنت، اهلي فقها است ممكن

 نباشـند،هيـفقتيـوالبه معتقدگريدي كشورهاازي بعضدرهايحنفچه منطقه،آني كشورها

 اصـرارايـميكنـ عرضـه هـاآنبهرا خودماني فقهي مبان حتماًميخواهينمهمما خوبيليخ

ي مبنـانيـاديـبا. كنـددايـپي گونـاگوني هـاشكل است ممكنينيد ساالري مردم امام؛يبورز

.ميبگذار ارشانياختدرايهيهد مثلم؛يكنميتفهم؛يكننييتبهانياي براماراينيد ساالري مردم

و ماسـتةعهدهبركه استي كارنيا.ديپسند خواهندراينيد ساالري مردم مردم،نيا مطمئناً

 بـهديـبارا خـألنيا. نكنند استفاده آمده، وجودبهكهييخألاز دشمنانتارديبگ انجاميستيبا

.)17/6/90 انات،يب(»كنندپر اسالمةليوس

 عنوانبه اسالم«: است معتقد شحرور محمد اسالم،درينيد ساالري مردم ضرورت باب در

انيـمدرو كنـدميريپذ امكانراينيد ساالري مردميسوبه تحولكه استي عطفةنقط حادثه،

 بـا عـدالتبهليتماكه آوردميديپدراي دروني وگو گفتو بحثبه عادت قدر همانها توده

 قالـباز كـه دهـد مـيرا امكـاننيـاي آدمبه،ينيب جهان عنوانبه اسالم،.راي قدسيها مالك
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.)141: 1382،يعـشماو(»گـرددي اسـيس كامالًي وانيحقتيحقدرو شود خارجياسيشاسيپي وانيح

در اسـت، حـاكميستيـزي زنـدگوي ماد جهانبركهيي جبرگرا مقابلدر اسالم،بيترتنيبد

و انـداخت راه بـهي اجتماعييايپويروينو محركرا آزادي وگو گفتو بحث،يانسانةجامع

 فقـط گـريديديتوحنايادوي بدوانيادانيم تفاوت رو،نيااز. داد رشدراتيعقالنجهينت در

 اسـت تعقل عصربه توحش عصراز عبور بلكه ست،ينگريدي داريدبهي نداريدي نوعاز عبور

انيبوفيتعرباتا استآن دنبالبه مقدمه،نيا ذكربا مقاله نگارش.)338: 1390 پور، داهللايويي رضا(

ي علمـاي فقهويفكري مبانباها مؤلفهنياقيتطبوينيد ساالري مردمةدهندليتشكيها مؤلفه

كه بپردازد مدعانيا اثباتبهو كند استخراجرا آنانةشيانددر موجوديهاليپتانس تسنن، اهل

راي اسالم مذاهبريساباقيتطبو شدنيبومتيقابلوردنداي واحدي الگوينيد ساالري مردم

.دارد

ينظر چارچوب
 چـون يي هـا واژه بـرخالف كـه اسـتياسيس علومدراي تازه اصطالحينيد ساالري مردمةواژ

ديـقةعـالو بـهي غربيمفهومازييهابيتركي همگكه...وي اسالم پارلمان،ياسالمي جمهور

آنبرودهييروي علووي نبويها آموزهاز متأثرو اسالمياسيسي مبان بستردر-استي اسالم

اززيـ پرهو جامعـه امـورةداراو اسـتيسةحـوزدر مـردم حقـوق پاسداشـت ضـمنتا است

 نظـامب،يـ ترتنيبـدوديـ بنماراي ارزشـي مبانو اصولتيرعا،ياستبدادي حكومتي الگوها

 روشبهياسالم حكومتدر منظور،نياي برا. دهدزيتمي غرب سكوالري الگوهاازراي اسالم

ي اسالمةفلسفي بنامبري اسـالمـ استيس«. استي براليلنهوي استبدادنهكه شده توجهينينو

ازي رهبر معظم مقام.)10/17/60انات،يب(» ـسـتينـ قرآناز گرفته الهامةفلسفازدهيبر است؛ استوار

 اوالً«:دنـيفرما مـيآنحيتوضـدرو انـددهكـرريـ تعبينيد ساالري مردمبه،يحكومت روشنيا

نيـدبهوميريبگ غربازراي دمكراسماكهستين طورنيا ست؛ينزيچدوينيد ساالري مردم

به متعلقهم ساالري مردمنيا خودنه،م؛يباش داشتهي كاملةمجموعكيميبتوانتاميكن سنجاق

 بـه نظـامليتـشك نكـهيااز است عبارتآنسركي... داردسردوهم ساالري مردم. استنيد

 انتخـابرا دولـتد؛كننمي انتخابرا نظام مردميعني رد؛يبگ صورت مردميرأو ارادهةليوس

ي شـرعفيـتكل تـا رنـديبگميتـصمو بشناسند بخواهند، كنند، انتخابيستيبا مردم... كنند مي

 سـر...داشـت نخواهنـديفـيتكل خواستن،و دانستنو شناختن بدون. بشود منجزهاآنةدربار

 مـا كردند، انتخابرا شماومن آنكهاز بعد حاالكه استنيا)ينيد(ساالري مردمةيقضگريد

.)12/9/79 انات،يب(»...ميداريقيحقويجدفيوظاهاآن قبال در

يعني...ينيد ساالري مردم«:نديفرماميينيد ساالري مردمفيتعردرگريدي فرازدري رهبر

 بـري مبتنـ اصـول جامعـه،بر حاكم اصولوها ارزشو شوندميدهيبرگز مردميرأبا حاكمان
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ط،يشـراي اقتـضابه گوناگوني كشورهادر تواند مي خودنيا. استي اسالمعتيشرو معرفت

 مفهـومنيـيتبدر خالصـه طـور بـه.)26/6/90انـاتيب(» ابـديتحقق گوناگونيها شكلوهاوهيش با

 كـه اسـت حكومـتازي مدل ديني، ساالري مردمكهدكرانيبنيچن توانمي،ينيد ساالري مردم

 شـكل يعنـي اسـالميت؛ ديگـريوتجمهوريـ يكـي. اسـتدهشـ بنا پايهدوبرآنيها مؤلفه

 اسـالمآن محتـواي امـا. اسـت جمهوريآن نهادهاي آرايشةنحوو سياسي ساختار حكومت،

درو مـشتركهيـ نظرنيـاي هـايژگـيوترين مهمازي برخ،يرهبراتيمنوبهتيعنابا.است

:از استعبارت مشترك اسالم جهان

 اسـالمازرا خـودتيمـشروعورددايمردمـ-يالهـ خاسـتگاهينـيد ساالري مردم نظام-

»...ستيـنريپـذ امكـاننيـد بدونهمي واقع ساالري مردم حكومت تحقق«ي عبارتبه.رديگ مي
.)13/10/79 اناتيب(

 انـات،يب(رديـگ مـي شـكل مـردم نظـرويرأ اسـاسبركه استي نظامينيد ساالري مردم-

12/9/79(.

يحكـومتنمسئوالنيبدر خصوصبهفيتكلوفهيوظبه عملبريتنمبكهييگرافيتكل-

ي ـنــيد ساالري مردم بودني ركندووي وجهدوبهي رهبر معظم مقامياديز مـوارددر؛است

ي اسـيس نـظـام اصـل آمـدن وجـود بـهدر مـردم نـقـشآن وجـهـكي كـه كـنـنـد مي اشـاره

 انـات،يب( اســت مـردم منـافعنيمأتـدر مـسئوالنو حكومتيريگ جهتآنگريد وجهو است

12/9/79(.

 شـدهانيـب ركن عنوانبهي رهبر اناتيبدركه است مهميها مؤلفهازگريديكي عدالت-

.)12/5/68اناتيب( است

 بـه اسـالم بـهشيگـراةجـينتدرينيد ساالري مردم مهم اركانازيكيةمثاببهزينتيامن-

.)14/3/90اناتيب(ديآميدست

 مـعـقــولوي مـنـطـقـيحكومت. است عقلبري مبتني حكومت،ينيد ساالري مردم نظام-

.)10/17/60انات،يب(ليتحمو سلطهوي گـر ـزهيسـتـاز دوربهو

ينيد ساالري مردميهايژگيو.1نمودار

يالهخاستگاه

اسالمبريمبتن يواقعسعادت

يمردمنقشيوحبري مبتن عقل

ينيدساالريمردم

عدالتتيامن

ييگرافيتكل
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ونيـد بـا ارتبـاطدركهياديبنميمفاهنييتبوينيد ساالري مردميهايژگيونييتعاز پس

ي مـوارددرينيد ساالري مردميها مؤلفه است الزم گرفت، صورتينيد ساالري مردمدر مردم

 بـه. شـودي بررسـ قـانونو عـدالت،يرهبر عقل، است،يسونيد ونديپ مردم،ت،يحاكمرينظ

 تـا اسـتمالز،ميبـداني اسـالمتيماهبا حكومتي نوعراينيد ساالري مردم چنانچه،يعبارت

يهـا مؤلفـهنيـااز خـاصي تلقـ نـوع حكومـت، شـكلنياةسازند عناصر شناختبر عالوه

 اهـل شمندانياندةشياندبرآن انطباقباو كنيميي شناسازينراينيد ساالري مردمةدهندليتشك

. كنيمي بررسراي حكومتنيچن شدن محقق امكان سنت،

ينيد ساالريدممرهاي مؤلفه.2نمودار

 حاكميت) الف
ي هـا مجتمـعةهمـ بـرو اتباعكيكايبر نامحدودو مطلق،ياصل قدرت«راتيحاكم ورگسب

 دانـسته مردمبه متعلقتيحاكمنياهايدموكراس انواعدر.)245: 1388عالم،( كندميفيتعر» اتباع

ي مبنـارشيپذ. شودمي ختهشناينيد ساالري مردمي مبنايالهتيحاكم اسالم،نيددر. شود مي

دهيـدي مـودودةشيـ انددري كـس هـرازشيبـ تـسنن اهـل متفكرانةشيانددري الهتيحاكم

:استريزيهايژگيوي دارا اسالمياسيس نظامي مودود منظراز. شوديم

ازي اسـالمينـيب جهـانحيتوضـدري مـودود.اسـت خداوندتيحاكمترين ويژگي مهم-

 نگـرشي نـوعآنةيـپابرو.رديگ مي بهره بشرتيحاكم برابردر)اهللاتيحاكم(يديكل مفهوم

 مقدمـه، چهـارانيببا قرآناتيآةيپابراو. دهد مي دستبه انسانوي هست خدا، روابطاز تازه

.)20: 1405،يمودود( كندمينييتبراي اجتماعياسيس امورو انسانبر خداتيحاكم

.ستين خداجزيكس خالقنياو استي خالقو دگاريآفريداراي هست جهان-

تيحاكم

عقل ونيدونديپ

استيس

يرهبرمردم

يهامؤلفه

ينيديساالرمردم

عدالت

قانون
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. اوستةستيشاتيحاكم داردكهي صفاتليدلبه خداوند،-

. استريناپذهيتجزويناشدنميتقسوخداستآناز منحصراًي هستدر مطلقتيحاكم-

را مخلوقـات امـورميتنظـوريتـدبويي فرمـانروات،يحاكمي ستگيشاكهي موجود تنها-

. استاهللا دارد،

 وجهدوي دارا انسانكه كندميانيب انسانبرتيحاكمنيا تحققي چگونگةدرباري مودود

 انـسان بـر خداونـد،يهست نظامكل همانند،ياريراختيغ وجهدر. استياريراختيغويارياخت

تيرضـاو اقـرار بـه. شودمييجارنييپابه باالازو چراو چونيبتشيحاكم. داردتيحاكم

هةارادوتيرضابه معطوف خداوندتيحاكم تحقق،يارياختةحوزدر،اما.ستين منوطيمآد

اريـ اخت اراده،و نبوتةبه بلكه ابد،يينمي رونيبتينيع اجبار،و زوربه توسلباو است انسان

ستيـناهللا جـزي كـس حـوزه، هـردري واقع قانونگذارو حاكم. شودمي رفتهيپذي آدم شعورو

 شـخصو خداسـتآناز مطلـقويقـيحقتيـ حاكمي مـودود نظراز.)151-150 تا،يب،يمودود(

از فراتـر قـدرت اعمالي برايحقچيهازفهيخل. ندارد خوداز مستقلي اقتدارو قدرت خليفه

و احكامن،يقواني مجر تنهااو.ستين برخوردار ده،كرضيتفواوبهي واقع حاكمكهي چارچوب

ي حقـي همگـوندانيزمبر خداةفيخل مؤمنانةهم.)75: 1359،يمـودود( است پروردگار خواست

او.)101:1354،يمودود(ستينحقنيااز افراد كردن محرومبه قادركسچيهونددار برابر  از نظر

دري اجتمـاعوي اسـيستيـ حاكم اسـت معتقدي مودود. خداست قانون درست،و برتر قانون

 مـسلمانان.دارد وجود استيسونيدانيمي اساس ونديپ اسالم،ردو خداستآناز اسالمنيد

 انتقـالنيـا،البتـه. كننـد خودنيجانشرااوو بدهندفهيخل نفركيبهرا مذكورحق توانند مي

و مـسلمانانتيرضـا تـداوم بـه مشروط بلكه،ستين مطلقويشگيهم،يواقعت،يحاكم حق

ازراي عمـوم اعتمـاد خالفـت، نهادو فرد گاهره. استفهيخليسوازعتيشر اصولتيرعا

 فـهيخل فردو شودميتيمشروع سلبهاآنازريناگز نهند،پاريزراي اله احكاماي دهد دست

از اطاعت صورتنيادر.)75-84: 1359،يمودود( شود عزلاي كنديريگ كناره خود منصبازديبا

 قراردهـد، خودي زندگي مبناراعتيشرو اورديب مانيا اسالمبهكهيكسهر.ستين واجب او

 مناصـب احـراز صـورتنياريغدر.دونديبپي اسالمةجامع كنندگان حكومتةجرگبه تواند مي

 بـهاهللا حاكميـت مـورددر سيدقطب هاي ديدگاهكه درنظرداشت بايد.ستينريپذ امكانياسيس

 روابطو ملت حقوق احقاقبه بلكه،معتقدباشد محض تئوكراسي نظامبهاوكه نيستانمع اين

 بايـد اسـالمي حكومـتاو نظراز.)67-69: 1360، سيدقطب( دارد اعتقاد نيز ملتو حكومت متقابل

كه صورتيدر،البته.كند ضمانترا مردم زندگي معاشو فردي آزادي آرامش، امنيت، عدالت،

ي سـواز شـديد اجرايـيايهـ ضمانتو مجازات مستوجب بگيرند، ناديدهرا دين فروع مردم

.)124-128: 2001 سيدقطب،( است اسالمي كومتح
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 مردم)ب
 اثبـاتةمرحلـدر ند،اينيديها آموزهةيپابر حكومتليتشكبه معتقدكهي متفكرانةهم باًيتقر

نيـا بـرنيمتـأخر چـهونيمتقدمچهكه آنجاتا دانند مي شرطرا مردمرشيپذت،يحاكم حق

 نظـامنيـادر مردمكه است نكتهنيايايگو خود،ساالري مردمة واژ.)194: 1382،يهاشـم( باورند

و شـوند مـي انتخـاب مسئوالنهاآنيرأبا. ساالرندو اند قرارگرفتهعيرفي گاهيجادر،ياسيس

ةنظريدر مردم نقش جايگاهو چگونگي. شودمي نهادي كناربه منتخب فردهاآني گردانيرو با

ي شـورا» خالفـتي الگـو«اساسبريسن شمندانياند.شودمي مطرح شورا وانعنبا سنت اهل

ي اسـيس نظـامسيتأسدر...و اسنخالف همچونيگريديهاوهيش كناردررا» عقدوحل اهل«

 مطـرحرا شـوراي بخـشتيمـشروعو شناسـند مـيتيرسمبه)اهللايصل(امبريپازپسي اسالم

 انتخـابيحتكه آنجاتا شود مي فروكاستهيكاند اجتماعبهاشور دگاه،يدنيادر البته. كنند مي

ازيكـي توسـط خالفـت گـاههر«:دشومييتلق سازتيمشروعزين عقدوحل اهلاز نفركي

 مـسلمانان گـريدي بـرا بـوده، مـشروعو ثابـتي خالفتـنيچنـ شـود، منعقـد عقدوحل اهل

 بـايقـيوث ونـديپهيـ نظرنيادر شورا مفهوم.)538: 1382يرحيفاز نقلبه القاسم(» شودمي االطاعه الزم

 عبـاس حـسن كـه گونه همانز،ين مفهومنيا. كندميدايپ آنان اجماعو عقدوحل اهل مفهوم

 مهـاجراني برخـو انـصار كـه آنجا دارد،فهيسقةحادثدرشهير كند،مي اشارهي درستبه حسن

انيـبن شـورا شلتوت، نگاهدر. كردند اجتماع امبريپ رحلتازپس مسلمانانةفيخل انتخابي برا

 غلـطازحيصـحي آراو آشـكار حـقآنةليوسـ بـهكه استي راهو است ستهيشا حكومت

يكـيراآن شـورابرديتأكبا قرآناوةشيانددر. است كرده امر بدان قرآنو شود مي بازشناخته

وي نظـرهمازستا عبارتوتشلت نگاهدر شورا. است دانستهياسيس نظام اركانو عناصر از

 بلكـه،نـداردي خاصـ نظاموشكلزين اسالمدر شورا. امورقيحقابهدنيرسي برا آرا سنجش

. اسـت كـنشو عمل اساس شورازين حكومتبا درارتباط. استيعيطبوي فطري نظامي دارا

 داده قـرارودخـي حكومتوياسيس اقداماتأمبدراآنو كرده عملآنبه امبريپكه گونه همان

 اسـالم،«:سديـنومي موردنيادر شلتوتخيش. است انساني آزادزين شورا وجود اساس. است

و داشـت انـسان حقوقتيتثبدري آشكار گاهيجا اسالم صدردركه كرده وضعرا شورا اصل

،نيهمچنـ.)440:تايب شلتوت،(».است بودهيرأ اظهاردر انسان كاملي آزادبريحقنيچن اساس

رااو كـه نيـست خداونـدبيتـصو بـا اسـالمدر اماموفهيخل انتخابكه است معتقد شلتوت

ي زدانـيقـدرتي دارا فـهيخل،نيهمچنـ.شـود اداره مسلماناني كارهاتا كند، مددي الهيروين

 مـسلمان افـرادريسـا ماننـد هـمفهيخل. كنند اطاعتاواز باشدكهي نحوهربه مردمتاستين

از.)1344:145مورگان،( باشد پروردگارةادامو اسالم اصولبري مبتنديبا رفتارشولاعماو است

 انتخـاب شـوراقيطراز حاكم.ياستبدادنه است،يي شورايدولتي اسالم دولت،يقرضاو نظر
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 اسـالمدر كـه اسـت معتقـدي قرضاو. نداردي گاهيجا خانوادهو وراثت دولتنيادر. شود مي

ليـوك حـاكم بلكـه.ستين برخورداري الهحقچيهازوستيننيزميرودر خداليوك حاكم،

 انتقـادو پرسـش بـهرااوكه است امتو كنندميارياختو انتخابرااو امت خودكه است مردم

 كننـد مي عزلش داده دستازرا نصبطيشرا اگر اند، كرده نصبرااوكه همچنان مردمورديگ مي

.)59: 1419،يالقرضاو(

نيـا بـر. است ملت خواستو ارادهبه احترامي اسالم حكومت سومةيپا البنا حسن نظر از

از،قـتيحقدر. دارند منكرازينهو معروفبه امروحتينص مشاوره، نظارت،حق مردم مبنا

 قـدرتدر مـردم كـه معناسـتآن بـه ملـتةارادبه احترام. برخوردارندياسيس مشاركت حق

يو.)318: 1992البنـا،( باشـند آنان منتخب حاكمانوندكن حكومتو شوند ادهد مشاركتياسيس

در مـردم مـشاركتنيبـي اساسي تفاوت حالنيابا.دهدمي ربطي انتخابات نظامبهرا ركننيا

دررا افـرادةهمـيرأ افتيدر اسالم،«.)88: 1381،يمراد(نديبميديجدياسيسيها نظامو اسالم

در امـا اسـت، ننهـاده شرط شود،مي گفتهي پرس همهآنبهديجد اصطالحدرهك حوادث،ةهم

-نكردهنيمع شخصبهنهو عنوانبهنهرا آنانكه عقدوحل اهل نظر كسببهي عاد اوضاع

.)246: 1943،يعلميابراه(» استدهيورز اكتفا

 شـركتو شـورا،او اعتقادبه.داندمي شورايي حكومترا حكومت نوع بهترين قطب سيد

 شـورا اصلو مشورت حكومتهردرو است اسالم اصولاز خودشان كارهايدر مردم دادن
 بـا كـه اسـتاي مـسئله اينو نشده قائل مشورت طريق براي معينيحد اسالم اما است؛ اصل

 مـردم تمـام بـا بايـد عمـومي رأي آوردن دستبه براي. شود هماهنگ بايد زمانهر نيازهاي
 رضايو شور بدونو آورد فراهمرا انتخابات درستيو آزادي مقدمات بايد لذاد،كر مشورت
 سياسـي نظـامدر مـردم نقش.)69-1360:67قطب سيد( نيست عملي عادله، حكومت مردم عمومي
 امـا كنند انتخابرا شريعت مجريانكه است اين قطب سيد نظراز اسالمي حاكميتيا اسالم
 اجرابه اقدامحقاو.است مجري تنها،نيست گذار قانون كندمي اقدام قانون اجرايبهكه كسي

 نيـست،او شـخصاز اطاعتاواز واجب اطاعت.آوردمي دستبه مردم انتخاب طريقاز را
از تجاوز صورتدرو است كرده اقدامآن اجرايبهويكه خداست شريعتاز اطاعت بلكه

 پديـد اجرايـي امـورازيكيسربر اختالفي اگرسپ.ندارد مردمبر اطاعتحق خدا شريعت
.)16-17: 1953 قطب،ديس( است گفتهعتيشركه است همان مسئله حكم،آمد

 استيسدريريگميتصم صاحبو قدرتةهم خاستگاهو منبع ملت عماره، محمد منظر از

ةاندازبه ندگانينما ملت. است توسعهو عمران گسترشو جامعهيسازماندهوميتنظو دولت

ديـباو ارنـدياخت صـاحب نـدگانينمانيـا. كننـدمي انتخابراعتيشروتيواقعبا آشنايكاف

آنو كند نظارت حكومت كاربر داردحق ملت. كنند انتخابراي اسالم دولت مقاماتنيباالتر
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نمـسلماناو اسـالمينـيد سـاالري مردمحكمدر شورا. قراردهد بازخواستو مؤاخذه مورد را

و هـايمـشخط ها، دستگاه ها، نظام ابالغدررا كاملي آزادوحق شورا،قيطراز خداوند. است

 شوراةحوزدرهينظرنيتر جامع،اما.)17:26ج1390،يعودوي مالك( استدهيبخش مسمانانبه ابزارها

 بـا شـورا، مفهـوماز نـوين قرائتيي الشاويي شوراگراةينظر.ديد الشاوي نظراتدر توانميرا

 شـورا«. اسـت اسـتوار مردمـساالرانه بنيـادبركه است اسالمي جوامع كنوني شرايطبه عنايت
 گفتگـوو مـشاورهدرهاآنةآزادان همكاريو حضورو اجتماع افراد مشاركتاز است عبارت

و آزاد گفتگـوي حـق ها، اقليتوها گروه،بنابراين است؛ قرارو تصميم گونههر اتخاذاز قبل
،يرحـيف( كنـد مـي تـضمينرا گفتگودر كنندگان شركتةهم هاي استداللو ادله پيرامون مناقشه

1388 :199(.

و واضـح منهاجرا شورااوكه است شده موجب الشاوي، نظراز روش،ةمثاببه شورا تلقي
 لحـاظ اسالم شريعتدركه كند تعريف اساسي هاي ارزشاز دستهآن تضمين براي روشن راه

 كـهي آزاد،نخـست.اسـت الـشاوي نظـراز اساسي اصلدوها ارزش اين ترين مهم. استدهش

.اسـت ديگـر رأي بـر رأيـي ترجيح براي معياريكه عدالت،دوم.ندارد وجود شوراآن بدون
در. داندمي شورااز حاصل قراروحكمهر اعتبار براي مبناييرا موضوعه اصلدو اين الشاوي

 مـشروعيت شـورا نخست،. دارد اسالمي شريعتبا دوگانه نسبتي شورا شاوي،ال توفيقةانديش
 شـريعت حـدودو مباديبه خاضعو ملتزم شورا دوم،. كندمي اقتباس شرعي منابعازرا خود

 نظـاموي.)199-200: 1388،يرحـيف(» فيهـا فـرع الـشوريو الـشريعه،هو فاالصل«. است اسالمي
 شـورايي حكومـت يكـي: كنـدمي تقسيم عمده قسمدوبه شورا اعتباربهرا مسلمانان سياسي
و فقه قلمرودر فقطكه ناقصه شورايي حكومت ديگريو داشتند شورابه كامل التزامكه كامله

.)287-288: 1993 الشاوي،( حكومت قلمرودرنهو بودند ملتزم شورابه اجتهاد

 تحقـقاز درجـاتي كـه دارد گانههس ويژگي شورايي، حكومتيا شورا الشاوي، ديدگاه از
و ناقصه هاي حكومتتا كامل شورايي حكومتاز اسالمي،ةجامعدر دولت تنوع موجبها آن

:از استعبارت شروط اين.گرددمي ضروريه
 جامعه مسئوالنيا حاكم انتخاب-
 قيهانف اكثر نظردر فرمانروايان شخصي سلوك بلكه حاكم، عمومي رفتارو اعمال مراقبت-
و وضـع حكـامي قـدرت بـر اسالمي امتكه است آشكاري حدودو قيود اساس شورا-
كهنكنمي مقرر بر حاكم الزام بيعت، شروطو بيعتاز غرض. اند شده برگزيده بيعت طريقازد

.است معين سياسي رفتاريا عمل معين، رأي

: 1993 الـشاوي،( اسـت امعهجدر شورا-دائمي دوامو استمرار مستلزم گانه،سه خصايص اين

ةانديشدر شوري عموميةنظري حيث، اينازو است سياسي اسالمي ِالشاوي اسالم.)434-543
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 تفـسيرهاي گونـه هـر كـه انديـشه اينبا.دارد سياسي معناي دارد،كه تصريحاتيغمبههم او

 آزادي تعطيـلو اسـتبدادبركه است راهي سياسي، عملاز دين جداييو اسالماز غيرسياسي

فيـ تعر اسـالمي بيـداري بـراي روشيةمثابهبهرا شورا كندمي كوشش شود،مي ختم اسالمي

 بـه ملـزمرا وضعي قوانين قانونگذارورديگميتأنش اسالمعتيشراز شورا هاي ارزش. كند
.دارنـد تقدمو اند حاكم موضوعه قوانينو دولتبر حيث ايناز.كنندميها ارزش اينبه التزام

 علمي شغلي، اصنافو طوايف بلكه ها، گروهو اجتماعاتةهم شامل الشاويةانديشدر شورا
 اجتمـاعيةنظريـ شـورا.نيـست دولتيا سياسيةجامعبه محدود هرگزو شودمي فرهنگيو

تياكثري مبان چندهر.)161: 1995 الـشاوي،( است فراسياست خود، ماهيت اعتباربهكه است عامي

 بـه موكولرا اكثريتيا اجماعي تصميمكه جهت ايناز شورا اما،است شده رفتهيپذ شورا در
 برابـر صـدايو آرا تكثـر شرايطدركه گفتگويي كند،مي شورا دروندر برابرو آزاد گفتگوي

؛شـود مـي محـسوب اكثريتوها اقليت حقوق بين توازنو پيونددر مهم گامي گيرد،مي شكل

:1388،يرحـيف( اسـت اسـتوار آرا منطقـي حجيت احتجاجبر بلكه اكثريت،ةغلبربنهكه حقوقي

ةارادو خواسـت بـا كـه اسـتينيد حكومتازيي الگو،ينيد ساالري مردم،بيترتنيبد.)212

 امـور همـه بـه عـالموي هـست خـالقرا خداونـد نكـهيابه توجهبا مردم.رديگمي شكل مردم

.انديالهنينقواي اجرا خواهان،دانند مي

 استيسونيد ونديپ)ج
را ملت نگرشها فرض پيش اين. استشناسانه هستيييهارض پيشبر مبتني سياسييها نظام

از ديـن جـدابودن.كنـد مـي تعيـينرا دنيـاو ديـن ارتباط چگونگيو انسان، هستي، جهان به

 قرارداشـتن.ستها فرض پيش همين سبببه دموكراسي ليبرالو سكوالريها نظامدر سياست
 ايـناز خـارج نيـز شـيعي فقـهو دينـي فرهنگازآن برآمدنو دين درون ديني ساالري مردم

 ايـن.اسـت اسـالمي شناسـي هـستي بـر مبتنـي،ينـيد سـاالري مـردمةنظري.نيست چارچوب

 نـوعِ ايـن تفـاوت.اسـت انـسان غايـتو ارزشو دنياو دين رابطة كنندة تعيين شناسي هستي

و هـا خواسـتهو باشـد» متعـالي مـن«بر مبتني ملت حاكميتتا است شده سبب شناسانهيهست
وي اساسـ نقـشي شناسـيهـست نگاه.)3-15: 1390،ينيحـس( قرارگيرد شرعو عقل ذيل انسان اميال

در هـا تفـاوتنيتـر مهـمازيكي. داردينيد ساالري مردمةينظرازي خاص برداشتدري محور

 امـديپو جـهينت. اسـتي اسـيسي زندگدرنيدتيمرجعرشيپذ سكوالر،وينيد ساالري مردم

»ينـيد دولت«عنوانبهآنازكه است دولتازي خاصي الگويريگشكل برداشت،نيا نظري

در.رديـگ مـيشكل دولت» سكوالر«ينيرديغي الگوها برداشتگريد برابردر. كردادي توان مي

،يراحمديم( استي بشر عقلبرديتأكآنيجابهودهشيفننيدتيمرجع اساساً سكوالر دولت

.است استيسونيد ونديپيايگو تسنن اهل شمندانياندازي برخاتينظربهي نگاه.)26: 1388
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ديفهمديباو كند حكومتديبا باشد نجات عامل اسالمميخواهمي اگر«است معتقد قطبديس

 النـه هـادل دروندر تـا اسـت امـدهين شـود،نينش گوشه معابددركه است امدهيننيدنيا كه

ميبخواه اگر... كند ادارهاي ستهيشا وضعبهراي زندگودينما حكومت است آمده بلكه رد،يبگ

را چـاره راه هـاآن عـالجي بـراو كند درمانراماي دردهاو كند مقاومت... مشكالتبا اسالم

 اجـراةمرحلـ بـهرا خود مقرراتو افكاراشيحكومتالتيتشكو حكومتباديبا دهد، نشان

:ديـگو مـينيچنـي اسـالم حكومـتتيـ ماهانيـبدر دقطبيس.)53-54: 1383قطب،سـيد( درآورد

عتيشـر كـهي حكـومت هـر بلكـه كننـداميق بداننيمعيئتيهكهستينآني اسالم حكومت«

 البنـا حـسن نظـراز.)199-200: 1383قطب،سـيد(» اسـتينـيد حكومـت بشود اجراآندري اسالم

.ستيـن جهـادو جنـگ اقتـصاد،و قـضاوت حقـوق، اجتماع، است،يساز جدااي مقوله اسالم«

 هـم آخـرت،وايـدن هـمت،يمعنوو مادههم ملت،وتيملهم عبادت،همودهيعقهم اسالم

،نيهمچنـ.)118-119: 1992البنا،(» استريشمشو كتابهمو صلحو جنگهم اخالق،و استيس

. كننـد نـزاع هـم بـاي اسـالمةجامعـدركه ندارد وجود قدرتدو اسالمدر«:است معتقديو

و... دارد اشرافايدنونيد اموربركه ابديمي تجسم دولتدرو است كپارچهيو گانهي قدرت

ي برقـرار لـزومدرنيهمچنـيو.)584:1978 جـدعان،(»دانـد مـي حـاكم مـردمنيبـدررا عدالت

و قـدرت وجـود بـدونعتيشـرنيقوانو احكامكه آنجاازكه داردميانيبي اسالم حكومت

نيبهتـرن،يـدبري مبتنياسيس نظمكهروآنازوديآيدرنم اجرابه جامعهدرياسيستيمركز

 بـه. شودليتشكديباي اسالم حكومت است، مردم شئوني اجتماعوياسيس انتظامي برا قانون

 ابالغوسوكيازي اسالم حكاماي پاسدارو اجراي حكومتنينچي اساسو عمده هدف بنا نظر

ي متفكرانـازي حنف حسن.)107: 1992البنـا،( استگريديسواز اسالمبه مردم دعوتوي الهاميپ

ازي بخـش ماننـدزيـنرا حكومـتو استيسونديبينم استيسو اسالمنيبيكيتفككه است

وهـا مؤلفـهازياريبـس اسـت معتقـد بـارهنيـادر،لبتـها. داندميآن احكامو اهدافو اسالم

ازي مـواردوي عمومي آگاه،ييگرا علمو دانش،يآزاد بشر، حقوقت،يعقالن مثلييها ارزش

تيـ جامع،متناقض موارددر.دارد وجود اسالمدر دارد اصرارهاآنبرمسيسكوالركهليقبنيا

 تـضاددري اسـالمعتيشـر بـا كـهمسيسكوالرازي اصلهر است معتقدو دهد مي اسالمبه را

 اسـتيس بـدون اسـالم اسـت معتقدي قرضاو.)17:435ج1390،يخانيعل(شد نخواهد رفتهيپذ باشد

ازنيديي جداةشياند طرح. شودمييگريدنيدم،ييبزدا اسالمازرا استيس اگر.ستين اسالم

.)229: 1380،يالقرضاو( استي اعتقادوي گفتاريبدعت،يقرضاو نظراز استيس

 عقل)د
يوحبر مبتنيي معرفت منبعةمثاببهكه استيتيعقالن نوعآني اسالم حكومتدر عقلاز مراد

 اصـل خـود،صيتشخو انتخاببهكهستاآن عقل نخست نقشينيد ساالري مردمرد.است
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ميميراينيد ساالري مردم و صـورت،يبعـد قدمدرو-عامهتيرضا اصل-كند پذيرد يا رد

 احكـامو-محتـوادرعتيشـر بـاي دوشـهمدر،نيهمچن. زندمي نقشرا حكومتنيا شكل

دررا خـردو عقـل نقـشي وضـيع.)401: 1385 مـشكالت،( كننـده اسـتنيـيتعي عـامل-عتيشر

.)1389:299 عيوضي،( داندميشكلسهبهينيد ساالري مردم

 عقالنيـت دين، اينكهيكي. رساندمي مدد عقالنيتفعاليبه گونهدو دين.خردورز دين.1

. گذاردمي تشويقو تأييد مهر بشر، عقالني هاي فعاليتبر اينكه ديگرو؛پروراندميرا خردو

 زبـانو هـا ارزش مفـاهيم، ها، روش اصول، مباني، حيث،ازكه ديني يعني.خردمند دين.2

 انـسان درخـور است، گرفته سرچشمه باالازكهيدين ديگر، عبارتيبه. باشد پسند عقل انساني

 بـه رسـاندندررا انـسانيةجامعـ دينـي چنين طبعاً. دارد بشري عقلبا سازگار نهاديو است

. كندمي ياري مقصود

. بگويـد سـخنآن بـاو بفهمـدراآن تواندمي انساني خردكه ديني يعني.خردپذير دين.3

،ترتيـب ايـن بـه. جويـد مـي مشاركت دوسويه گفتماندرو است باز همگانبر بابشكه ديني

 معيـتدردوهرو) شوندمي جمع خردپيريو خردمندي خردورزي،( خردمداري مداري، دين

 ارزش، دانـش، اقتـصاد، فرهنگ، ميان روابط تنظيمو توليدبه تعاونو سازگاري نهايتدر هم

 حاكميـت دينـي حكومـتدرو رازدپـمي درونيو بيروني سطحدر...و سنن سياست، حقوق،

.دشومي تثبيت دين حاكميت خرد، حكومتدر شودمي تقويت خرد

ي بـشر گونـاگونيها ساحتدر عقلرشيپذسربري اساساي مناقشه سنت اهل جهان در

دويريـگ شـكل شـاهد كـهيطـوربه،گرفتشكل نظران صاحبةشيانددر استيس جمله از

 بـه گـرا عقـل گـروه ادامـهدر اما.ميبود آناننيبدر) اشاعره( گراقلنو) معتزله( گرا عقل گروه

در امـا.شد اشاعره گفتمان مسلمانان،ياسيس عملو ذهنبر مسلط گفتمانوشد راندههيحاش

نيـادرثرؤمـوي قـويانيـجربهفينحانيجرنيا دآمده،يپديفكر تحوالتبا معاصر زمان

 محـصول كـه اسـت مـشهودي تكـامل رونـدي نـوع سنت اهل فقهدر. استدهشليتبد دانش

: 1384،ياحمدريم( است معاصر عصردر سنت اهل فقهي معرفتي مباندري شناخت معرفتي چرخش

 گـرا عقـل گرابودن،نصبر عالوهزينرا سنت اهلياسيس فقه توانمي امروزهكهاي گونه به)479

ميتقـس گروهدوبه تسنن اهلي گرا عقلانمتفكرةشيانددر عقل گاهيجاي فوز نظراز. دانست

.شود مي
 محور تجددي گرا عقل.1

 مددبه جهانبر تسلطيپدر بلكه عت،يشر ثابتقيحقا كشف دنبالبهنه گرايي، عقل نوعنيا
دريوحـ بـه ازيينيببهت،ينهادركه داردديتأكيعقلييتواناينوعبرو است عقلييتوانا

درشيدگرانـدوشينوانـديانيـجرر،يـاخيها دههدر.انجامدميياجتماع-ياسيسيزندگ
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درآن گـاهيجاويمعتزلـ عقل بازسازي صدددر سو،كيازكه است گرفتهشكل اسالم جهان

 بـا متناسـبينـيديهـا آمـوزهريتفـس طالـب گـر،يد سويازو استياسالم تفكروشهياند
.)36: 1384 راحمدي،يم( استديجدنتمدبا اسالم سازگاركردن براي روز،اتيمقتض

و ايجـاد كننـد تـهيمدرنو سـنتي بيننسبتتانداآن دنبالبه معاصر، دوراندرانينومعتزل
را سنت نگاه خواهندمي در واقعهاآن.ندكن روشنيكنون عصردرراينيدةشياند كاركردهاي

 بـا رابطـهو شدنيجهان،بشر حقوقو انتخابحق،يعموم حقوقو آزادي چونيميمفاه به
 روشـن نوعنياازيمسائلوياسيس فقهت،يحاكمو توسعه ملت،و دولتنيب رابطه گري،يد

 منظـور،نيـا بـه.ابنديدست زمان مقتضايبه ورزينيدازديجديفيتعربهت،ينهادر.كنند
و انـد آورده روي كالمةحوزدر انتقادي گفتمانبه سنت درونازد،يجديها مؤلفهنييتب براي
.نـد كـرده توجه كهنانيمعتزلةشد فراموشيها سنتبهته،يمدرنبا مناسبميمفاه افتني براي

.)5-6: 1387،يوصف(نديجوميآنازيديجدييمعنا بارو رنديگميوام كهنيها واژهازانينومعتزل

و دارنـدديـ تأكياسيسوياجتماع فردي،اتيحدر اسالم كاربرديويعمليها جنبهبرها آن
.)164: 1389،يفوز( كنندميديتأكيوحو عقل ونديپبر وستهيپ

 گذاشـته كنارراشهياندوي عقل علومماكه است معتقد،گروهنيا متفكراناز،يحنف حسن

ي عقلـينظـامي وحـ. اسـتي آفاتي دارا خودنياو.ميا كرده مقدمراثياحادوي نقل علومو

 شـكلرايمـشتركي عقلـ نظـام كـه نـدا صـنفدو هـانيـاو استي عقلينظامزين علم.است

 قائـل خـود فرهنـگدرآني براي فعالوثرؤم نقشوميكن تكرارراي نقل علوميكتا. دهند مي

ي عقل علومبهي نقل علومليتبد جهتدر قدما همانندوميشو -ينقلـ علـوم بـه كـم دسـتاي

ي ناگسـستن ونـديپ مـانياو عقـلنيبماينيدوي فلسفتسني حنف نظربه.مينكن تالشي عقل

ي تناقـضو تضادچيه مانياو عقل نگرش،نيادر. ساخت استوار عقلبررا مانياو كرد جاديا

 مطـرحراي عقلـ قـبحو حسن بحث ومعتزلهشدتيتثب اساس عنوانبه عقل. نداردگريكدي با

 امـروزه. بـود عقـل كـرد خلـق خـداكهيزيچ اول. كردندمي نقلراي قدسثياحادو ساخت

در خداونـدتيـ حاكمو نباشـد سازگار عقلبا گرچه اند،نصبه كننده دعوت سنت اهلي فقها

دهيرسـريـتكفو خـصومتحدتا مسلمان برادراننيب مناقشهو گيردقرار بشرتيحاكم مقابل

 هضم جذب، بلكههاشهياند نقدنه عقل،ةفيوظ،يحنف نظربه.)421-17:422ج1390،يخـانيعل( است

ي بنـد طبقـهوي هـستاز شمول جهانيريتصوةارائ دنبالبه فالسفه. هاستآن كردن خالصهو

نيـاةطريسـ. بودنـدهاشهياند رساندن كمالي براها دگاهيدو نظرهاي بند جمعو انبوه اطالعات

 كـه بازداشت ماعاجو استيسةحوزدر خودي اصلةفيوظازراآن عقل،به نسبت نگرش نوع

 نقـدويابيـ ارزي اجتماع-ياسيسي رفتارهاو ساختارها چون.بود موشكافانهيابيارزوي نقاد

در تـا نـشد ارائه اجتماعو استيسةحوزدريي ربنايز راتييتغي برااي برنامهچيه،نشدي جد
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 گونـه هـر چـون. شود منجر ركارآمديغو حاكميها نظامينفبه،ينوسازبا زمانهم حوزه هر

 عمـل، در خوردنـد ونـديپ خداونـدو عـالمبا حاكمانوشد داده نسبت خداوندبهي روشريخ

:17ج، 1390،يخـانيعل( شدند تبرئه ظالميها نظامو رفتنيباز استيسةحوزدر انتقادو نقدةنيزم

422(.

ياجتهادانيگرا عقل.2

 نـام اسـالم جهاندر توانميزين گرييد گراي عقلانيجراز مذكور، گراي عقلانيجر كنار در
 اجتهاد طرفداران نامبا اسالم جهاندر گروهنيا.كندميفاياها جنبشدر تري مهم نقشكه برد

 فكـريانيـجرنيـا.شوندميمحسوب اسالم جهاندر گرييد مهمانيجر منشأكه مشهورند
ريتفـسراآنو رفتـه نقـل سـراغهب عقل ابزارباو داندميعتيشر احكام استنباط ابزاررا عقل

 ارتبـاطو استمالزميعقل احكامباعتيشر احكامكه استآن گروهنيا فرضشيپ.كند مي
از جـداي،يمعرفتـ مـستقل منبع منزلةبه عقلرشيپذ معنايبهييگرا عقل اما دارد،يتنگاتنگ

 چـون آنان، دگاهيد اساسبر.استيشرع احكاموها آموزه فهم روش عقل بلكه ست،ينيوح
 عقـلن،يبنـابرا.كندينم صادر عقل خالفو لغو احكام،ستعقالسيرئو عقل خالق خداوند

راعتيشـر احكامقيمصاد گر،يد سويازو است،عتيشر فهم براي معتبري روش سو،كي از

.اسـتعتيشـردييـتأ مـورد كـه دهدمي مستقل حكمزين موارديبرخدريحت.كندمينييتع
 رابطهبه نگاه نوعنيا.كندميديتأك شرعو عقلنيب مالزمهايهيدوسوةرابطي نوعبرن،يبرابنا

نيادرهاآنو دادهديجد مسائلبا مواجههدر گروهنيابهراييباال مانور قدرت شرع،و عقل

نيـا.استيمكانويزمانطيشراهردرديجد ازهايين پاسخگويعتيشر معتقدند چارچوب

 معتقدنـد آنـان.بپردازنـد اصولبر فروعردو اصول كشفبه عقل ابزاربا كنندميتالشهگرو

.)164: 1389،يفوز( بپردازند اجتهادبه مكانو زمانطيشرابا متناسبديبانيد علماي

يرهبر)ه
ينيداز اعمياسيس نظامهردري رهبر و اجـرا امـور،تيريمـد،ياسـتگذاريسدرينـيرديغاي

 گـاهيجاو نقـش آن،ي بـرا شـده گرفتـه نظردر اهدافيسوبه جامعهتيهداونيقوانقيتطب

 مقـامنيبـاالتر انتخـابدر تـا شـود مـي تـالش هـا حكومتةهمدر لحاظ،نيبد. دارديمهم

يي واال گاهيجانيچننياي برا افرادنيتر ستهيشاتاديآ عملبه الزميهااطياحت تمام،يحكومت

ي رهبري براكهيطيشراو صفات نظر. شوندنشيگزو انتخاب دري حكـومت مقـامنيباالتراي

 برخـي.)1:39ج 1385،يكـاظم اخـوان( اسـت اوتفـمت گونـاگوني هـا نظامنيب شود، مي گرفته نظر

 اصولبهديباي اسالمةجامع رهبرانو دولتمردانكه است معتقدي مودود جملهازانديشمندان

 فـسق،ريـنظي صـفاتازديـبا،نيهمچنـ. باشند معتقد است جامعهةراداي بناكهينيدي مبادو

 مقـام بـري فاسـقو ظـالم چناچـه. باشـند مبراي اله حدودبهي تعدو خدااز غفلت،يستمگر
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 اسـتعداد،و علـم داشـتن. اسـت باطـل اسـالم نظـراز امـارتش شـود، مـسلط امارتو امامت

 دولـتتيـ تابع داشـتنو بلـوغ،و عقل بودن،مرد،يامانتدار الزم،ي جسموي ذهنيهاييتوانا

: 1405،يمـودود(باشند برخوردارآنازديباي اسالم حاكمانكه استييهايژگيوگريدازي اسالم

 قاضـى شـروط همـان امام شروط سنت اهل نظراز است معتقدي زهر خالد،همچنين.)16-14
 مورددركهگويدميماوردى الحسنابو.باشد نيز قريشى بايد امامكه شرط اينةاضافبه است،
در اجتهادحددر علم.2،آن شرايطةهمبا عدالت.1:دانست معتبررا شرط هفت بايد امامت

 بـدون تـا زبانو چشمو گوش مانند حواس سالمت.3، احكام مبانىدرو موضوعاتو خبر
از مـانعكه هايى صاننقاز بدن اعضاى سالمت.4، دارد دريافترا خود مدركات بتوان واسطه

 بتـوانآنةوسـيل بـه كـه صـائب نظرىو بينش.5،شودميتالشو حركتو كاردر سرعت
 بتـوانآن بـا كـه غيرتـىو شـجاعت.6كـرد، ادارهرا مردم سياستو حفظرا جامعه مصالح
از يعنى نسبى، شرافت.7،كرد مبارزهو جهاد دشمنانباو داشت محفوظرا حكومتةمحدود

دهشـ منعقـدآنبه نيز اجماعو شده وارد زياد مضمون اينبر روايات زيرا بودن؛ قريشةيفطا

.)133: 1422،يماورد( است

 عدالت)و
 شرطرا عدالتاى عده.داندميدستهدو عدالت شرطبا برخورددررا سنت اهل فقهاىي زهر

 كـه دارد وجـود زيـادىاتروايـ سـنت اهل كتبدر. دانند نمى شرطراآنى عدهو دانند مي
 واجب باشد،كه منفعتىهرباو حالهردررا حاكم اطاعت ندانسته، شرط حاكمدررا عدالت

 منظـراز. اسـت دانـسته آخـرتدر عـذابو دنيـادر خوارىو ذلت موجبرا آنان مخالفو

را واياترآن بايد.است موجود كتبشاندركه است رواياتى اساسبر فقها، اين فتاواى زهري

،نخـست كـه گفـت بايـد روايات اين جواب مقامدر.فروريزد فتاوى اين اساستا داد جواب

 روايـات اين پاىتاسراز است، رهبرىو حكومتةمسئلدر غالباًكه روايات اين بودن جعلى
 تحكيم براىكه است جور حكام دست پرداختهو ساخته روايات نوع اين.هويداستو ظاهر

 منتشر مسلمانان بينو جعل آنان عليه مسلمانان شورشاز جلوگيرىو خود حكومت تثبيتو
 روايـات ايـن نبـودن، جعلـى فرضبر،دوم. گرفت انجام معاويه زماندر كار اين بيشترودش

 اهـل كتـبدرو اسـت وارد بـاب ايندركه ديگرى رواياتباراهاآن بايدكه است مطلقاتى
 اميـر اطاعت فرموده مطلق نحوىبهكه پيامبرى همان زيرا،زد قييدت است، شده نقل نيز سنت

و نيست جايز خالق معصيتدر مخلوق اطاعتكه فرموده ديگر جاىدر است، الزم رعيت بر
از بـسيارى،بنـابراين.اسـت شـده نقـل نيز سنت اهل كتبدرو نيستندكم روايات قبيل اين

دررااو اطاعـتو داننـدمي شرط رهبرىدررا عدالت شيعه فقهاى همانند سنت اهل علماى

 ابـن . السلطانيه االحكامدر ماوردى جملهاز،اند ندانسته الزم دهد، معصيتبه فرمانكه جايى
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.اسـت عـدالت هـاآن جملـهاز كـه دانسته معتبررا شرط چهار امامدر خودةمقدمدر خلدون

 عدالترا ششم شرط امامت، شرايطدنبرشمر ضمن،االربعه المذاهب على الفقه كتاب مؤلف
در سـنت اهـل دانـشمندان كـه ديگـر مـوارد هـادهو هـا ايـن:گويـدميكه چنان دهد،ميقرار

آن اساساًيا دانشمنداناز دسته اين اند، كرده شرط امامت مقام احرازدررا عدالت هايشان كتاب

 لمخلوق الطاعة« احاديثابكه داننديممطلقاتىيا اند دانسته جعلى شيعه فقهاى مثلرا روايات
 سـطنت اسـالمكه آنگاه در نظر سيد قطب،.)53: 1391،يزهر( اند خورده تقييد» الخالق معصيةفى

 گوشـزداو بـهراآنتيـ رعاو عـدالتديـقو كنـد مـي محدوديوي شخص اموردررا حاكم

 كـهي مـصالح همـان. دهـدمييآزاداوبهحدنيآخرتا اجتماع مصالحتيرعاةدربار كند، مي

نيـاي كلـةقاعـد. ابـديميرييتغ حاالتو زمانديتجدباجهينتدرودهينرسينصهاآنةدربار

 كنـد وضعينيقوان اندازه همانبه كند مي مشاهدهكهي مشكالت برابردر تواندمي حاكمكه است

 قواعـد حدوددرتيسانان عمومو اجتماعو فرد حال اصالحدرراي عمومويكليها هدفو

 بـه صراحتبهاو. باشد وفورحدبهديبا شوايپدركهايجاد كند عدالت مراعاتو اسالمةمقرر

. داشـت اذعـاند،ينام حكومت ستميس اوانراكه استيسو عدالت مفهوم محكم ارتباطو ونديپ

ميـرژةدربـارارگفتـ بـهي تامي وابستگ اسالمدرياجتماع عدالتةدرباري گفتارهراو نظر به

ةهمـوي زنـدگ مظـاهرةهمـ شـاملي واقعـي اجتماع عدالتكه آنجااز. دارد اسالمي حكومت

و متناســب طـور بـهي مـادوي معنـوي هـا ارزش تمـامنيهمچنـ،يمـادتيـ فعالي هـا رنـگ

و قـانونةعـالو بـه؛دارد ارتباطهانياةهمبا حكومت،)184: 1373 قطب،سيد( استاي ختهيآمهم به

 طبـق مـالعيـ توزوآندري تـساوو عدالت تحققوآن جوانبةهمازكه اجتماعي داردهعه

 شـد، نقل آنچهازن،يبنابرا. استي حكومت ستميسبه وابسته كامالًودهكرانيب اسالمكهي قواعد

عيـ توزدر حكومـتو قـانون،ي اساسـ نقـش قـانون،ي اجراو استيسو عدالت ونديپبر عالوه

و تحقـقدر دولـتةفـيوظاينقشبريو.)190: 1373 قطب،سيد( شود مي مشخصزين ثروتةعادالن

 همـان دولـت، عـدالتي ترازو«:ديگوميو كندميديتأك شدهادي سطوحةهمدر عدالتنيتضم

ازرا مظلـوم حـقو كنـد مـي مشخصرا مردمو حاكم حدودكه... استزيمهرآمو عادالنه قانون

.)95: 1381،يمراد(رديگميظالم

 قانون)ز
ةاداردر اسـالمو خداسـتنآازتيـ حاكم حـقليدلبهي قانونگذار)يسنوعهيش( اسالم در

 كتـابرا قـانونةياول منشأ اسالمكه چندهر. داردديتأك قانوني برترو اصالتبر جامعه امور

 حقوقبهي تعدازيريجلوگي برانيقوانبه التزام اصلدر اما داند،مي قرآنيعني خودي آسمان

ي برابـري مبانو اصولتيرعاوي اجتماع عدالتنيتضم،ياجتماعوي ذهنتيامن جاديا گران،يد

 اصـوالً.كنـد هـم ترديـد نمـي گرانيد حقوقبه متجاوزانو شكنان قانونبا برخوردو مساواتو
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از اسـت جامعـه امـورةاداري بـراي گـذار قـانون همـان كـهراي اجتماع نظمي ساز شالوده اسالم

تيـ امنو عـدالتنيتـأمو افـرادفيـ تكلو حـقنييتعكه چرا،داندميريانكارناپذيها ضرورت

 منظـراز قـانون تـر مهـمةفـيوظو شـود مي شمردهي قانونگذارو قانونةعمد اهدافازي اجتماع

 بـشري بـرا اسـتكمالنيشتريـبةنـيزم آوردن فراهموها انساني تعالو رشد راه همواركردن اسالم

انيـ مجركه استنيا اسالمياسيس نظامدر مردم نقش قطبديس نظراز.)210: 1382،يهاشم( است

ي مجـر تنهاوستين گذار قانون كند مي اقدام قانوني اجرابهكهيكس اما كنند انتخابراعتيشر

او شـخصاز اطاعـتيول آورد مي دستبهرا مردم انتخابقيطراز اجرابه اقدامحقاو. است

 صـورتدرو اسـت كـرده اقـدامآني اجـرا بـهيوكه خداستعتيشراز اطاعت بلكه ست،ين

 يـي اجرا امورازيكيسربري اختالف اگرپس. نداردرا مردمبر اطاعتحق خداعتيشراز تجاوز

.)17-16:تايب،دقطبيس( است گفتهعتيشركه است همان مسئله حكم، دآمديپد

جهينت
 ساالري مردمشكلدرن،يدو مردمنياديبن مفهومدو نقش،و گاهيجاتاشد تالش مقالهنيا در

 جهتدر مقالهنيادركه طور همان.دشونييتب سنت اهل شمندانياندةشياند اساسبروينيد

ةشيـ اندازيريـگ بهـره بـاينـيد سـاالري مـردم تحققي سنجتيظرف«بري مبنهيفرضنيا اثبات

ي اسـالم حكومتازينينو قرائت،ينيد ساالري مردم شد،انيب» تسنن اهل ندانشمياندياسيس

نيتـأم اسـالم،نيـد بـر ابتنا داشتن،ي اله خاستگاهر،ينظييهايژگيوازي برخوردارباكه است

تيـ قابل،مردمي محور گاهيجاوتياهمو،يمحور عقل جامعه، افرادي اخروويويدن سعادت

كيهر گرچه.دكندايپي مختلف اشكال،ياسالم مختلف مذاهبو فرقريتفسدرتا داردرا آن

 قـانون، اسـت،يسونيـد ونـديپ مردم،ت،يحاكمرينظينيد ساالري مردمي محوريها مؤلفه از

آن مدلولكه استيگفتمانيها دال حكمدر عدالت،وي رهبرت،يعقالن و تسنن اهل نزد هاي

برخـي تفكـري بررسـ بـا كـهستاآن مهمةنكت اما كند،ميدايپي مختلفيها قرائتعيتش اهل

 مهـمي تطـورات دچار زمان گذردر تسنن اهليايدنكه افتيدر توانمي سنت اهل شمندانياند

رشيپـذبري مبنييها قرائت آنان شمندانياند اظهارنظردركهاي گونهبه،است شدهشهياند در

ردي معنـا بـه جـائر حـاكم حكومـترشيپـذ عدم معرفت، منبع منزلةبهيوحبري مبتن عقل

 مهـم هـدف منزلـة بـه عـدالت افتنيـتيـ اولوآن تبعبهو حكومتدري محورتيامنةشياند

ةيـ نظر قالـبدري اسـالم حكومـتيريـگ شكلدر مردم نقشي سازماندهوي اسالم حكومت

به سنت اهلةشياندكه استيهيبد. شودميدهيدهياوليها دگاهيدبا متفاوت شورا  خـصوص،

نيهمچنـ،خـود عملِةصحنوشهياندةعرصدرييهاتيظرفنيچنازي برخورداربا،نامعاصر

ينيد ساالري مردمازي خاصشكلةدهند ارائه عنوانبهي اسالم انقالباتيتجربازيريگ بهره با

. دهـد مـي ارائـهار امـروزازيـنةكنندنيتأموي اسالم حكومتازيي الگو)1/1/86 انات،يب(ايدن در
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 وجـود تـسنن اهـلنامتفكرةشيانددرهاآننيتر مهمكه برشمردهيهاتيظرف وجود رغميعل

 عملكـردو هـا دگاهيـدو نظرهـاي برخـ وجـود سـتهاتيـ ظرفنيابهي توجهيبرينظي موانع

. استدهش كشورهانيادرينيد ساالري مردم تحققاز مانع معاصريها دولت

و مĤخذمنابع
شيهمادر»يغربي دموكراسباآنسهيمقاوينيد ساالري مردمدري رهبر نقشو گاهيجا«) 1385(مسعود،يكاظم اخوان.1

.معارف نشر دفتر: تهران.1جينيد ساالري مردمي مل

ي جنبشو رانياي اسالم انقالب) 1383(حمزه،ييامرا.2 . رانياي اسالم انقالب اسناد مركز: تهران. معاصري اسالمها

10/17/60و12/5/68و10/17/60و12/9/79و13/10/79و14/3/90و26/6/90و17/6/90 اناتيب.3

)www.leader.ir(

حمدالدين العمادايخـلشا:قـتحقي،دالئلـلايصـتلخوئلواالا تمهيد) 1414(لطيبا محمدبن بكربيالقاضيا،قالنيالبا.4

.بعةارلالطبعةا،لثقافيةالكتباسسةمؤ:وتبيرر،حيد

.هياالسالم النشروعيدارالتوز: قاهره.البنا حسنديالشه االمام رسائل مجموعه) 1992(حسن البنا،.5

 دارالشرق:قاهره.لالاسالمي مفكر عند التقدم اسس) 1978(ي فهم جدعان،.6

.2شماره.اصرمعياسيسي جستارها»ياسالمي داريبباآن نسبتوينيد ساالري مردمي الگو«) 1390(رضاديس،ينيحس.7

ف،يشر.م.م كوششبه.اسالمدر فلسفهخيتاردر» وسفيابووفهيابوحن،يمودودي ابواالعل«) 1362(اصغريعل،يحلب.8

.دوم جلد.يدانشگاه نشر مركز: تهران.يپورجواد نصراهللا نظرريز ترجمه

.العربية الوحدة دراساتزمرك: بيروت.ةيمقراطيالدةيقضوةياالسالم اراتيالت) 1943(علىميابراهدريح.9

يعل اهتمامبه.18 جلد. مسلمان متفكرانياسيسشهياند» شحرور محمد«) 1390(پور داهللايبهروزو هوشنگ،ييرضا.10

.ياجتماعوي فرهنگ مطالعات پژوهشكده: تهران. همكارانوي خانيعل اكبر

.يخوارزم انتشارات: هرانت موحد،يعل محد:ترجمه.ملوك سلوك) 1362(اهللا فضل،يخنج روزبهان.11

.وحدت فروغ»عهيش نگاهازهيفقتيوالهينظربا سنت اهلياسيس فقهدر خالفتيقيتطبي بررس«) 1391(خالد،يزهر.12

27شماره.يجمال حامد: ترجمه

 چاپخانه: تهران،يگراميعل محمدوي خسروشاهيدهاديس: ترجمه.اسالمدري اجتماع عدالت) 1373(قطبديس.13

.هسور

.دارالشروق: قاهره. االسالموي العالم االسالم) 2001(قطبديس.14

.الجهادو التوحيد منبر:جايب.قيالطريف معالم)تايب(قطبديس.15
.المسلم الشباب لجنه مكتبه: قاهره.االسالميه اساتدر) 1953(قطب سيد.16
 علومد بنيا:تهران رادمنش، محمد سيد اقتباسو ترجمه.ربا آيات تفسيرو داري سرمايهبا اسالم مقابلة) 1360(سيدقطب.17

.اسالمي

.دارالوفا: مصر. االستشارو الشوري فقه)1993( محمدقيتوف الشاوي،.18

.يالعرب لالعالم دارالزهرا: قاهره.هيقراطيالدم مراتبي اعلي الشور) 1995(محمدقيتوف الشاوي،.19

.رالقلمدا: قاهره.عهيشرودهيعق االسالم)تايب(محمود شلتوت،.20

. اطالعات انتشارات: تهران.يشاه خسرويدهاديس: ترجمه.ياسالمي نهضتها مسائل) 1375(ميكل،يقيصد.21

).السالمهيعل(صادق امام دانشگاه قاتيتحق مركز: تهران.عرب جهاندري ودموكراس اسالم) 1385(بسام،يبيط.22

.ين نشر: تهران.استيس علمي ادهايبن) 1388(عبدالرحمن عالم،.23

 مقاالت مجموعهدر»ياسالمي كشورهاازي برخو رانيادرينيد ساالري مردمي بسترها«) 1388(عبداهللا عبدالمطلب،.24

.عارفم نشر دفتر:تهران دوم، جلد،يكاربردويقيتطبي كرديرودرينيد ساالري مردمشيهمانيدوم

يگرا اسالم) 1382(ديسع محمد،يعشماو.25 .سرادهيقص نشر: تهران،ييارضريام: ترجمه.اسالمايي
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وي خانيعل اكبريعل اهتمامبه.17 جلد. مسلمان متفكرانياسيسشهيانددر»يحنف حسن«) 1390(اكبريعل،يخانيعل.26

ياجتماعوي فرهنگ مطالعات پژوهشكده: تهران. همكاران

.يخوارزم انتشارات:رانته خرمشاهي، بهاءالدين ترجمة،معاصر اسالمدر سياسي انديشه)1380(حميد عنايت،.27

.دارالفكر:دمشق،االسالمفي السياسي النظام)1424(محمدسليم العواء،.28

.21 شماره.اسيراهبرد»يدموكراس براليلوينيد ساالري مردمسهيمقا«) 1389(ميرح محمد،يوضيع.29

»اسالم جهاندرآنيتيمناوياسيسي امدهايپو معاصري اسالمي جنبشهاي فكري شناسگونه«) 1389(ييحي،يفوز.30

.50شماره.يراهبرد مطالعات فصلنامه

.سمت: تهران.اسالمدر دولتياسيس نظام) 1382(داوود،يرحيف.31

1 شماره.استيس فصلنامه» اسالمدر شوري عمومي نظريهو الشاوي محمد توفيق«) 1388(داوود،يرحيف.32

.امان نشر: هرانت،ينعمت احمد: ترجمه.توبه) 1380( وسفي،يالقرضاو.33

)نيالمسلمريغو المراهه،يقراطيالدمن موقفها عتها،يطب مكانتها،(:االسالميف الدوله فقهمن) 1419( وسفي،يالقرضاو.34

. دارالشرق: القاهره

 مقاالت مجموعهدر»)البالغه نهجو قرآن اساسبر(ينيد ساالري مردم نظامي شناسبيآس«) 1388(يعل،يپازوكيي كربال.35

.معارف نشر دوم، جلد،يكاربردويقيتطبي كرديرودرينيد ساالري مردمشيهمانيومد

 اكبريعل اهتمامبه.17 جلد. مسلمان متفكرانياسيسشهيانددر» عماره محمد«) 1390(يعود ستارو محمد،يمالك.36

.ياجتماعوي فرهنگ مطالعات پژوهشكده. همكارانوي خانيعل

.يملعالعمجمال: دادغب.هينيدالاتيوالالوهي طانلسالامك االح) 1422(دمحمنبيلع،ياوردم.37

19 شماره.ياسيس علوم مجله» البنا حسنياسيسشهيانددر دولتهينظر«) 1381(ديمج،يمراد.38

.معارف نشر دفتر: تهران.1جينيد ساالري مردميملشيهمادر»ينيد ساالري مردمي مبان«) 1385(محمد مشكات،.39

.جايب،يديسع غالمرضا ترجمه.ياسالم انقالب برنامه) 1354(ي ابواالعل،يمودود.40

.تسنن اهل دگاهيداز اسالم صدردرياسيس تفكر) 1354(ي ابواالعل،يمودود.41

.دارالعلم:قم،يعيرفيعل: ترجمه. اسالمدرياسيس نظام) 1359(ي ابواالعل،يمودود.42

.انيب: تهران،يحامد احمدليخل: ترجمه.تيملوكو خالفت) 1405(ي ابواالعل،يمودود.43

. دارالفكر:جايب. باكستانيفذهيتنف طرقوي االسالم القانون)تايب(ي ابواالعل،يمودود.44

.قتيحق نشر،يبحرالعلومنيام: ترجمه.ميمستق صراط اسالم) 1344(كنت مورگان،.45

.يبهشتديشه دانشگاه: تهران.ياسيس نظامي الگووي مبان مفهوم،،ينيدي ساالر مردمهينظر) 1388(منصور،يراحمديم.46

.65شماره.ياسالم حكومت فصلنامه» سنت اهلياسيس فقهدر جائر حاكماز اطاعتهينظر«) 1391(يعل محمد،يرعليم.47

.32 شماره.ياسيس علوم مجله»آني شناخت معرفتي مبانوي اسالمسميسكوالر«) 1384(منصور راحمدي،يم.48

.معاصر نگاه:تهرانن،اينومعتزل)1387( محمدرضا،يوصف.49
.بايز: تهران.يدموكراسو اسالم) 1382(طهديس،يهاشم.50


