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  31/02/1398نهایی: تاریخ پذیرش         15/02/1398تاریخ دریافت: 

  دهیچک
 و اسـالم  نیدي دیعناصرکل بر هیتک با ،ینید ساالري مردم ،یاسالم حکومت قیمصاد ازی کی

ـ  متصـور هـاي   شهیاند مظروف در گرفتن قرار بای نید ساالري مردم. است مردم ی سـن  و عهیش
ـ پ از بعد رانیا در. دارد رای مختلفي ها يریپذ شکل تیقابل ـ ی یاسـالم  انقـالب ي روزی  ازی ک

ي راسـتا  در مسـلمان  امـت یی همگرا بخش الهام تواند می و دهیگرد متحقق و طرح آن اشکال
 سـاالري  مـردم  تحقـق ی اصلهاي  مؤلفه چنانچه .باشد »اسالم واحده امت« لیتشکي ساز نهیزم
 عـدالت  و يرهبـر  عقـل،  اسـت، یس و نید وندیپ مردم، ت،یحاکم ر،ینظی مقوالت در رای نید

 رای اسـالم  حکومـت  یاصل عناصر سنت، اهل متفکران شهیاندی بازشناس با مینتوا می م،یبدان
 تسـنن  اهل شمندان،یاندی اسیس شهیاند که میبپرداز موضوع نیای بررس به و کردهیی شناسا

 لیتبـد  جهـت ی نید ساالري مردم مدلي مبنا بری اسالم حکومت لیتشکی بخش تحقق تیقابل
ـ یس شهیاند بر هیتک با ایآ: «نکهیا از عبارست لهمقا نیا الؤس. دارد را الگو به شدن  اهـل  یاس
ـ » دارد؟ وجودی نید ساالري مردم مختلفي الگوها استخراج امکان تسنن  نظـر  مـورد  هیفرض

ي الگـو  نیتدو جهت هیاولي ها یتظرف تسنن اهل شمندانیاندی اسیس شهیاند در: «که آنست
ی لیتحلـ  یفیتوص روش با وی فیک قاتیقتح نوع از قیتحق نیا.» دارد وجودی نید ساالري مردم
. اسـت  تسـنن  اهـل  نیمعاصر ازهایی  نمونه براساسی متن درون مقاله، نیا لیتحل نوع. است
  .باشد می اي کتابخانه مطالعه از استفاده با مطالبي گردآورد روش

  
  يدیکل واژگان

  سنت اهل، دین اسالم مردم، ،ینید ساالري مردم

                                                                                                                                         
چاپ شـده   1394این مقاله در فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در زمستان . 1

 است اما به دلیل اهمیت موضوع در این شماره فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم چاپ شده است..
 انقالب اسالمی دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی استادیار گروه مطالعات علوم سیاسی و . 2

 133 ـ 161؛ صفحات 1398بهار  ،77، پیاپی 1، شماره بیستمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
 عه،یشـ  مـذهب  بری مبتنی حکومتگیري  شکل و رانیا دری اسالم نقالبا وقوع با
 ،ینـ ید سـاالري  مردم موضوع بهی عیش نگاه از عموماً تا آمد وجود به فرصت نیا

 و گـاه یجا نیـی تب منظور بهي پرداز هینظر جهت درها  تالش تمام و شود، ستهینگر
 حکومتي الگو لبقا در ،ینید ساالري مردم محور حول مردم و نید نقش قیتلق
یی الگـو  فقـدان  لیـ دل به اوالً انیم نیدرا. ردیبگ شکل بتیغ عصر دری عیشی نید

 بـه  عـدم  اًیـ ثان و سـنت  اهـل  فقـه  بـر ی مبتنی اسالم اریع تمام حکومت ازی عمل
ي هـا  یـت ظرف وجود رغم یعل سنت اهلاي  شهیاند وی فقهي ها لیپتانسي ریکارگ
 دری نـ ید ساالري مردم لیبدي الگوها ارائه نامکا ،ینید ساالري مردم لیتشک هیاول
 انـواع  توان می قیعمی نگاه در رسد می نظر به. گرفته قرار لتفغ مورد تسنن اهل

 همچـون ی نـ ید ساالري مردم. کرد ارائه رای نید ساالري مردم ازی متنوع و مختلف
 تـوان  اي می ژهیو مظروف اسالم، بری مبتنی اسیس شهیاند هري برا که استی ظرف
ي بـرا  مظـروف ی نوع هیفق تیوال بری مبتن حکومت اساس نیا بر .گرفت نظر در

ـ و عقد و حل ای و شورا هینظر و سازد ی مینید ساالري مردم  توانـد  مـی  اجمـاع  ای
 .زیتمـا  وجـوه ی برخـ  و مشتركي اه همؤلفی برخي مبنا بر باشدي گرید مظروف

 همـه  بـه  رانیا نقالبا: «دیگو ی میاسالم کنفرانس سازمان کل ریدب ،یشط بیحب
 کمـک  نیمسلم به تواند می مانیا نکهیا و است قدرتمند چقدر اسالم که داد نشان
ـ جد جامعـه  میخواه می ما. برسند خود دلخواه حکومت به تا کند ي مبنـا  بـر ي دی

 قـرار  مـا ي الگـو  و مدل رانیای اسالم انقالب میدواریام و میبسازی اسالم اصول
ی عیشـ  مـدل  که دارد وجود پرسش نیاي جا اکنون اام) 15: 1383،ییامرا( .ردیگ

 ممکـن  البتـه « اسـت؟ ي تسـر  قابل تسنن اهل جوامع بر چگونهی نید ساالر مردم
 گـر یدی بعض درها  یمالک چه مصر، دری شافعي فقها چه سنت، اهلي فقها است
 بـه  معتقـد  گـر یدي کشـورها  ازی بعضـ  در هـا  یحنف چه منطقه، آني کشورها از
 را خودمـان ی فقهی مبان حتماً میخواهی نم ماهم خوبی لیخ شند،نبا هیفق تیوال
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هاي  شکل است ممکنی نید ساالري مردم اما م؛یبورز اصرار ای میکن عرضه آنها به
 م؛یکنـ  نییتب نهایاي برا ما رای نید ساالري مردمي مبنا نیا دیبا. کند دایپی گوناگون

 سـاالري  مـردم  مردم، نیا مطمئناً. میبگذار ارشانیاخت دراي  هیهد مثل م؛یکن میتفه
 انجـام ی سـت یبا و ماسـت  عهـده  بـر  که استي کار نیا. دیپسند خواهند رای نید
ـ با را خأل نیا. نکنند استفاده آمده، وجود به که ییخأل از دشمنان تا ردیبگ  بـه  دی
 دری نید ساالري مردم ضرورت باب در )17/6/90 انات،یب( .»کنند پر اسالم لهیوس

 کـه  استی عطف نقطه حادثه، عنوان به اسالم: «است معتقد شحرور دمحم اسالم،
 قدر همانها  توده انیم در و کند می ریپذ امکان رای نید ساالري مردمي سو به تحول
ـ تما کـه  آورد می دیپد رای دروني وگو گفت و بحث به عادت  بـا  عـدالت  بـه  لی
 که دهد می را امکان نیای آدم به ،ینیب جهان عنوان به اسالم،. رای قدسي ها مالك

ی اسـ یس کـامالً ی وانیـ ح قـت یحق در و شـود  خـارج ی اسیشاسیپی وانیح قالب از
 بـر  کـه یـی  جبرگرا مقابـل  در اسالم بیترت نیبد) 141: 1382،يعشماو( .»گردد
ي گـو  و گفت و بحث ،یانسان جامعه در است، حاکمی ستیزی زندگ وي ماد جهان
 جـه ینت در و انـداخت  راه بـه  ،یاجتماعیی ایپوي روین و محرك عنوان به را، آزاد
 گـر یدي دیتوح انیاد وي بدو انیاد انیم تفاوت رو، نیا از. داده رشد را تیعقالن
 تـوحش  عصـر  از عبور بلکه ست،ین گریدي دارید بهي نداریدی نوع از عبور فقط
ـ ا ذکر با مقاله نگارش .)338: 1390 پور، داهللای ویی رضا. (است تعقل عصر به  نی

ـ تعر بـا  تـا  اسـت  آن دنبـال  بـه  ه،مقدم ي  دهنـده  لیتشـک هـاي   مؤلفـه  انیـ ب و فی
 تسنن، اهلي علمای فقه وي فکری مبان باها  مؤلفه نیا قیتطب وی نید ساالري مردم
 بپردازد مدعا نیا اثبات به و دینما استخراج را آنان شهیاند در موجودي لهایپتانس
 ریسا با قیتطب و شدنی بوم تیابلق و نداشتهي واحدي الگوی نید ساالري مردم که

  .دارد رای اسالم مذاهب

  ينظر چهارچوب
 بـرخالف ــ   کـه  اسـت ی اسـ یس علـوم  دراي  تازه اصطالح ینید ساالري مردم واژه
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 ازهـایی   بیـ ترکی همگـ  که... وی اسالم پارلمان ،یاسالمي جمهور چونهایی  واژه
 و اسـالم ی اسیسی مبان بستر در ـهستندی اسالم دیق کی عالوه بهی غرب مفهوم کی

 حقـوق  پاسداشـت  ضمن تا است آن بر و دهییروي علو وي نبوهاي  آموزه از متأثر
 ،ياستبدادی حکومتي الگوها از زیپره و جامعه امور اداره و استیس حوزه در مردم
ي الگوهـا  از رای اسالم نظام ب،یترت نیبد و دیبنما رای ارزشی مبان و اصول تیرعا

 موردی نینو روش ،یاسالم حکومت در منظور، نیاي برا. دهد زییتمی غرب سکوالر
ي مبنـا  بـر ی اسـالمــ  استیس. «استی برالیل نه وي استبداد نه که گرفته قرار توجه

ــبر اســت؛ اســتواری اســالم فلســفه ــه الهــام فلســفه از دهی . ســتین قــرآن از گرفت
ی نید االريس مردم به ،یحکومت روش نیا ازي رهبر معظم مقام) 10/17/60انات،یب(

 سـت؛ ین زیچ دوی نید ساالري مردم اوالً« :دیفرما می آن حیتوض در و اند، نموده ریتعب
ـ د بـه  و میریـ بگ غرب از رای کراسودم ما که ستین طور نیا  تـا  میکنـ  سـنجاق  نی

 بـه  متعلـق  هـم  ساالري مردم نیا خود نه، م؛یباش داشتهی کامل مجموعه کی میبتوان
 لیتشک نکهیا از است عبارت آن سر ک... یدارد سر ود هم ساالري مردم. است نید

 کنند؛ می انتخاب را نظام مردمی عنی رد؛یبگ صورت مردمي رأ و اراده لهیوس به نظام
 میتصـم  و بشناسند بخواهند، کنند، انتخابی ستیبا مردم... کنند می انتخاب را دولت

 و دانسـتن  و شـناختن  بـدون . بشـود  منجـز  آنهـا  دربـاره ی شـرع  فیتکل تا رندیبگ
ـ ای) نید( ساالري مردم هیقض گرید سر...داشت نخواهندی فیتکل خواستن،  اسـت  نی

 وي جـد  فیوظا آنها قبال در ما کردند، انتخاب را شما و من که آن از بعد حاال که
 )12/9/79 انات،یب( ...»میداری قیحق

 الريسا مردم: «ندیفرما ی مینید ساالري مردم فیتعر در گریدي فراز دري رهبر
 بـر  حاکم اصول و ها ارزش و شوند می دهیبرگز مردمي رأ با حاکمانی عنی... ینید

ـ ا. استی اسالم عتیشر و معرفت بری مبتن اصول جامعه،  در توانـد  مـی  خـود  نی
 تحقـق  گونـاگون ي هـا  شکل و ها وهیش با ط،یشراي اقتضا به گوناگوني کشورها

 ،ینـ ید سـاالري  مـردم  مفهـوم  نیـی تب در خالصـه  طـور  به.)26/6/90اناتیب» (ابدی
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 يها مؤلفه که است حکومت ازی مدل دینی، ساالري مردم نمود انیب نیچن توان می
 شـکل  یعنـی  اسـالمیت؛  دیگـري  و تجمهوری یکی. است شده بنا پایه دو بر آن

 محتواي اما. است جمهوري آن نهادهاي آرایش نحوه و سیاسی ساختار حکومت،
ـ اي هـا  گیژیو ترین  مهم ازی برخ ،يرهبر اتیومن به تیعنا با. است اسالم آن  نی
  عبارتند از: باشد می مشترك اسالم جهان در که هینظر
 را خود تیمشروع و داشته یمردمـ   یاله خاستگاهی نید ساالري مردم نظام 

ـ د بـدون  همی واقع ساالري مردم حکومت تحقق«ی عبارت به. ردیگ می اسالم از  نی
  )13/10/79 ناتایب( ...».ستین ریپذ امکان
 شـکل  مـردم  نظـر  و يرأ براسـاس  کـه  اسـت ی نظـام ی نـ ید ساالري مردم 
  )12/9/79 انات،یب.(ردیگ می

 ـ  در خصـوص  بـه  فیـ تکل و فهیوظ به عمل بری مبتن که ییگرا فیتکل  نیب
 وی وجهـ  دو بـه ي رهبر معظم مقامي ادیز مـوارد در باشد؛ ی میحکومت نیمسئول
 نـقـش آن وجـه ـکی کـه کـنـنـد می اشـارهی ـنـید ساالري مردم بودنی رکن دو

 آن گـر ید وجـه  و اسـت ی اسـ یس نـظــام  اصــل  آمــدن  وجــود  بــه  در مـردم
  )12/9/79 انات،یب. (اسـت مردم منافع نیمأت در مسئوالن و حکومتگیري  جهت
 عنـوان  بـه ي رهبـر  اناتیب در که است مهمهاي  مؤلفه از گریدی کی عدالت 
  )12/5/68اناتیب( .تاس شده انیب رکن
 شیگـرا  جـه ینت دری نید ساالري مردم مهم ارکان ازی کی مثابه به زین تیامن 

  )14/3/90اناتیب( .دیآ می دست به اسالم به
 ی مـنـطـقـ یحکومت. است عقل بری مبتنی حکومت ،ینید ساالري مردم نظام

  )10/17/60،اناتیب. (لیتحم و سلطه وي گـر ـزهیسـتـ از دور به و مـعـقـول و
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  ینید ساالري مردمي ها گیژیو .1نمودار شماره
  
  

  
  
  
  
  
  

 در کـه ي ادیـ بن میمفـاه  نیـی تب وی نـ ید ساالري مردمي ها گیژیو نییتع از پس
هـاي   مؤلفه است الزم گرفت، صورتی نید ساالري مردم در مردم و نید با ارتباط
 عقـل،  اسـت، یس و نید وندیپ مردم، ت،یحاکم رینظي موارد دری نید ساالري مردم
 سـاالري  مردم چنانچهی عبارت به. ردیگ قراری بررس مورد قانون و عدالت ،يرهبر

 شـناخت  بـر  عالوه تا است الزم میبدانی اسالم تیماه با حکومتی نوع رای نید
 تواند می که را ها مؤلفه نیا از خاصی تلق نوع حکومت، شکل نیا سازنده عناصر
 بـر  آن انطبـاق  بـا  و کـرده یی شناسا زین را باشد ینید ساالري مردم دهنده لیتشک
  . کردی بررس رای حکومت نیچن شدن محقق امکان سنت، اهل شمندانیاند شهیاند

  
  ینید ساالري مردمهاي  مؤلفه .2نمودار شماره
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  حاکمیت .1 
 همـه  بـر  و اتباع کیکای بر نامحدود و مطلق ،یاصل قدرت« را تیحاکم ورگسب 

ـ ا ها یدموکراس انواع در )245: 1388 عالم،. (کند می فیتعر »اتباعي ها مجتمع  نی
ـ د در. شود می دانسته مردم به متعلق تیحاکم ي مبنـا  یالهـ  تیـ حاکم اسـالم،  نی
 شـه یاند دری الهـ  تیـ حاکمي مبنـا  رشیپـذ . شـود  می شناختهی نید ساالري مردم

 منظـر  از. شـود  یمـ  دهیدي مودود شهیاند دری کس هر از شیب تسنن اهل متفکران
  :است ریزي ها گیژیوي دارا اسالمی اسیس نظامي مودود
 ی نـ یب جهـان  حیتوضـ  دري مودود است. خداوند تیحاکمویژگی  ترین  مهم
 بـر  و. ردیگ می بهره بشر تیحاکم دربرابر) اهللا تیحاکمي (دیکل مفهوم ازی اسالم

 بـر  او .دهنـد  می دست به انسان وی هست خدا، روابط از تازه نگرشی نوع آن هیپا
ی اسـ یس امـور  و انسـان  بـر  خـدا  تیـ حاکم مقدمـه،  چهار انیب با قرآن اتیآ هیپا

  )20: 1405 ،يمودود. (کند می نییتب رای اجتماع
 ستین خدا جزی کس خالق نیا و استی خالق و دگاریآفر يدارای هست جهان  .  
 ،اوست ستهیشا تیحاکم دارد کهی صفات لیدل به خداوند .  
 و یناشــدن میتقسـ  و خداســت آن از منحصـرا ی هســت در مطلـق  تیـ حاکم 
  . است ریناپذ هیتجز
 امـور  میتنظـ  و ریتـدب  ویی فرمـانروا  ت،یحاکمی ستگیشا کهي موجود تنها 

  . است اهللا دارد، را مخلوقات
 انسـان  کـه  کند می انیب انسان بر تیحاکم نیا تحققی چگونگ دربارهي مودود

 کـل  هماننـد  ،ياریـ راختیغ وجـه  در. ستاي اریراختیغ وي اریاخت وجه دوي دارا
 به باال از و چرا و چون یب تشیحاکم. دارد تیحاکم انسان بر خداوند ،یهست نظام
 حـوزه  در امـا  سـت؛ ین منـوط ی آدمـ  تیرضـا  و اقـرار  به و. شود ي میجار نییپا
 بـا  و اسـت  انسـان  اراده و تیرضا به معطوف خداوند، تیحاکم تحقق ،ياریاخت

 اراده، و نبـوت  واسـطه  بـه  بلکـه  ابـد، ی ینمی رونیب تینیع بار،اج و زور به توسل
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 حـوزه،  هـر  دری واقعـ  قانونگـذار  و حاکم. شود می رفتهیپذی آدم شعور و اریاخت
ـ  ،يمودود. (ستین اهللا جزی کس  تیـ حاکمي مـودود  نظـر  از .)151ــ 150 تـا،  یب
 خـود  از مستقلي اقتدار و قدرت خلیفه شخص و خداست آن از مطلق وی قیحق

ی واقع حاکم کهی چهارچوب از فراتر قدرت اعمالي برای حق چیه از فهیخل. ندارد
 خواست و احکام ن،یقواني مجر تنها او و. ستین برخوردار نموده، ضیتفو او به

 و هسـتند  نیزم بر خدا فهیخل مؤمنان همه) 75: 1359 ،يمودود. (است پروردگار
 حق نیا از افراد کردن محروم به قادر کس چیه و هستند برابری حقي دارای همگ

. خداسـت  قـانون  درسـت،  و برتر قانون از نظر او )101:1354 ،يمودود. (ستین
 و خداست آن از اسالم نید دری اجتماع وی اسیس تیحاکم است معتقدي مودود

 حـق  توانند می مسلمانان .دارد وجود استیس و نید انیمی اساس وندیپ اسالم، در
 حـق  انتقال نیا البته. کنند خود نیجانش را او و بدهند فهیخل نفر کی به را مذکور
 تیرضـا  تـداوم  بـه  مشـروط  بلکـه . سـت ین مطلـق  وی شگیهم ،یواقع ت،یحاکم

 نهـاد  و فـرد  هرگـاه . اسـت  فـه یخل يسـو  از عتیشـر  اصول تیرعا و مسلمانان
 از ریناگز نهند، پا ریز رای اله احکام ای و دهد دست از رای عموم اعتماد خالفت،

ـ  و. کندگیري  کناره خود منصب از دیبا فهیخل فرد و شده تیمشروع سلب هاآن  ای
. ستین واجب او از اطاعت صورت نیا در) 75-84: 1359 ،يمودود. (شود عزل
 دهـد،  قـرار  خـود ی زنـدگ ي مبنا را عتیشر و اوردیب مانیا اسالم به کهی کس هر
ـ ا ریـ غ در. ونـد یبپی اسالم جامعه کنندگان حکومت جرگه به تواند می  صـورت  نی

  . ستین ریپذ امکانی اسیس مناصب احراز
نـی  مع ایـن  به اهللا، حاکمیت مورد در سیدقطب هاي دیدگاه که داشت نظر در باید
 ملـت  حقوق احقاق به او بلکه باشد؛ معتقد محض تئوکراسی نظام یک اوبه که نیست

 او نظـر  از )67- 1360،69: سیدقطب(.دارد اعتقاد نیز ملت و حکومت متقابل روابط و
 را مـردم  زنـدگی  معاش و فردي آزادي آرامش، امنیت، عدالت، باید اسالمی حکومت
 مسـتوجب  بگیرنـد،  نادیـده  را دیـن  فـروع  مـردم  که صورتی در البته .نماید ضمانت
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ــاي ضــمانت و مجــازات ــی ه ــتي حســو از شــدید اجرای . هســتند اســالمی کوم
  )124- 128: 2001سیدقطب،(

  مردم. 2
 هستند،ی نیدهاي  آموزه هیپا بر حکومت لیتشک به معتقد کهی تفکرانم همه باًیتقر
 چـه  کـه  آنجا تا و دانند می شرط را مردم رشیپذ ت،یحاکم حق اثبات مرحله در

ــأخر چــه و نیمتقــدم ــر نیمت ــا ب ــاور نی  واژه )194: 1382 ،یهاشــم( .هســتند ب
ـ ا در مـردم  کـه  اسـت  نکتـه  نیاي ایگو خود ساالري، مردم  در ،یاسـ یس نظـام  نی
 شوند می انتخاب مسئوالن آنهاي رأ با. هستند ساالر اند گرفته قرار عیرفی گاهیجا
 نقـش  جایگاه و چگونگی. شود می نهادي کنار به منتخب فرد آنهای گردانیرو با و

 بـر ی سـن  شـمندان یاند .شـود  مـی  مطرح شورا عنوان با سنت اهل نظریه در مردم
ي گـر یدهـاي   وهیشـ  کنار در را» قدع و حل اهل«ي شورا» خالفتي الگو« اساس

 به) اهللا یصل( امبریپ از پسی اسالمی اسیس نظام تأسیس در... و اسنخالف همچون
ـ ا در البتـه . کننـد  مـی  مطـرح  را شـورا ی بخش تیمشروع و شناسند می تیرسم  نی
ـ  انتخـاب ی حت که آنجا تا شود می کاسته فروی اندگ اجتماع به شورا دگاه،ید  کی

 توسـط  خالفـت  گاه هر: «گردد ی میتلق ساز تیمشروع زین عقد و حل اهل از نفر
ي بـرا  بـوده،  مشـروع  و ثابـت ی خالفت نیچن شود، منعقد عقد و حل اهل ازی کی
 .)538: 1382یرحـ یف از نقـل  بـه  القاسـم .» (شـود  می االطاعه الزم مسلمانان گرید

 آنـان  اجمـاع  و عقـد  و حل اهل مفهوم بای قیوث وندیپ هینظر نیا در شورا مفهوم
 اشـاره ی درست به حسن عباس حسن که گونه همان ز،ین مفهوم نیا که. کند می دایپ

 انتخابي برا مهاجرانی برخ و انصار که آنجا دارد، فهیسق حادثه در شهیر کند، می
 انیبن شورا، شلتوت، نگاه در. کردند اجتماع امبریپ رحلت از پس مسلمانان فهیخل

ي آرا و شـود  می آشکار حق آن لهیوس به هک استی راه و است ستهیشا حکومت
 قرآن او شهیاند در. است کرده امر بدان قرآن و شود می بازشناخته غلط از حیصح
 در شورا. است دانستهی اسیس نظام ارکان و عناصر ازی کی را آن شورا بر تأکید با
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. امـور  قیحقـا  به دنیرسي برا آرا سنجش وي نظر هم از عبارتست شلتوت نگاه
ی عـ یطب وي فطری نظامي دارا بلکه. نداردی خاص نظام و شکل زین اسالم در شورا
 کـه  همانگونـه . اسـت  کـنش  و عمل اساس شورا زین حکومت با ارتباط در. است

 داده قـرار  خـود ی حکومت وی اسیس اقدامات أمبد را آن و کرده عمل آن به امبریپ
ـ ا رد شـلتوت  خیشـ . اسـت  انسـان  يآزاد زین شورا وجود اساس. است  مـورد  نی
ي آشـکار  گـاه یجا اسالم صدر در که کرده وضع را شورا اصل اسالم،: «سدینو می
 اظهار در انسان کاملي آزاد بری حق نیچن اساس و داشت انسان حقوق تیتثب در
 انتخـاب : اسـت  معتقـد  شـلتوت  نیهمچن )440: تا یب شلتوت،.» (است بودهي رأ
 کند، مددی الهي روین را او که باشد ینم خداوند بیتصو با اسالم در امام و فهیخل
ـ ی قدرتي دارا فهیخل نیهمچن و شود اداره مسلماناني کارها تا  تـا  سـت ینی زدان

ـ نما اطاعـت  او از باشد که ينحو هر به مردم  افـراد  ریسـا  ماننـد  هـم  فـه یخل. دی
 پروردگـار  ادامـه  و اسالم اصول بری مبتن دیبا رفتارش و اعمال و است مسلمانان

یی شورا دولت کی یاسالم دولت ،يقرضاو نظر از .)145: 1344 رگان،مو. (باشد
 و وراثت دولت نیا در. شود می انتخاب شورا قیطر از حاکمي. استبداد نه است،

 در خـدا  لیوک حاکم، اسالم در که است معتقدي قرضاو. نداردی گاهیجا خانواده
 مـردم  لیـ وک حـاکم  بلکـه . سـت ین برخورداری اله حق چیه از و ستین نیزمي رو

 پرسـش  بـه  را او که است امت و کنند می اریاخت و انتخاب را او امت خود که است
 از را نصـب  طیشـرا  اگـر  انـد،  کـرده  نصب را او همچنانکه مردم و ردیگ می انتقاد و

  .)59: 1419 ،يالقرضاو. (کنند می عزلش داده دست
 ملـت  خواسـت  و اراده بـه  احتـرام ی اسـالم  حکومت سوم هیپا البنا حسن نظر از
 ازی نهـ  و معـروف  بـه  امـر  و حتینصـ  مشاوره، نظارت، حق مردم مبنا نیا بر. است
 ملـت  اراده بـه  احترام. برخوردارندی اسیس مشارکت حق از قتیحق در و. دارند منکر
 و ندینما حکومت و شوند داده مشارکتی اسیس قدرت در مردم که استی معن آن به

 ربـط ی انتخابات نظام به را رکن نیاي و)318: 1992 نا،الب. (باشند آنان منتخب حاکمان
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ی اسـ یسي ها نظام و اسالم در مردم مشارکت نیبی اساسی تفاوت حال نیا با و دهد می
 همـه  در را افـراد  همـه ي رأ افـت یدر اسـالم، ) «88: 1381 ،يمـراد . (نـد یب می دیجد

 امـا  است، ادهننه شرط شود، می گفتهی پرس همه آن به دیجد اصطالح در که حوادث،
 شـخص  به نه و عنوان به نه را آنان که عقد و حل اهل نظر کسب بهي عاد اوضاع در
  )246: 1943 ،یعل میابراه.» (است دهیورز اکتفاـ  نکرده نیمع

 شورا او، اعتقاد به .داند می شورایی حکومت را حکومت نوع بهترین قطب، سید

 حکومـت  هر در و است سالما اصول از خودشان کارهاي در مردم دادن شرکت و

 قائـل  مشـورت  طریق براي معینی حد اسالم اما است؛ اصل شورا اصل و مشورت

 بـه  بـراي . شـود  هماهنـگ  باید زمان هر نیازهاي با که است اي مسئله این و نشده

 و آزادي مقدمات باید لذا کرد، مشورت مردم تمام با باید عمومی رأي آوردن دست
 عادله، حکومت مردم عمومی رضاي و شور بدون و آورد فراهم را انتخابات درستی

 یـا  اسـالم  سیاسـی  نظـام  در مردم نقش .)69-67: 1360قطب سید. (نیست عملی

 کننـد  انتخاب را شریعت مجریان که :است این قطب سید نظر از اسالمی حاکمیت

 قح او .است مجري تنها نیست گذار قانون کند می اقدام قانون اجراي به که کسی اما
 اطاعـت  او از واجب اطاعت آورد، می دست به مردم انتخاب طریق از اجرا به اقدام

 اقـدام  آن اجـراي  به وي که خداست شریعت از اطاعت بلکه نیست، او شخص از

 اگر پس .ندارد مردم بر اطاعت حق خدا شریعت از تجاوز صورت در و است کرده

 عتیشـر  که است همان مسئله حکم آمد پدید اجرایی امور از یکی سر بر اختالفی
  )16-17: 1953 قطب، دیس. (است گفته
ــع ملــت عمــاره، محمــد منظــر از  صــاحب و قــدرت همــه خاســتگاه و منب
 و عمران گسترش و جامعهی سازمانده و میتنظ و دولت استیس درگیري  میتصم

 آشنا عتیشر و تیواقع بای کاف اندازه به که را خود ندگانینما ملت. است توسعه
 مقامـات  نیبـاالتر  دیبا و ارندیاخت صاحب ندگانینما نیا. کنند می انتخاب دهستن
 آن و کنـد  نظـارت  حکومت کار بر دارد حق ملت. کنند انتخاب رای اسالم دولت
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 اسـالم ی نید ساالري مردم حکم در شورا. دهد قرار بازخواست و مؤاخذه مورد را
 هـا،  نظام ابالغ در را کاملي آزاد و حق شورا، قیطر از خداوند. است مسلمانان و

 وی مــالک. (اســت دهیبخشــ مســمانان بــه ابزارهــا و هــا یمشــ خــط هــا، دســتگاه
 نظـرات  در توان می را شورا حوزه در هینظر نیتر جامع اما )26: 17ج1390،يعود

 بـه  عنایـت  با شورا، مفهوم از نوین قرائتیي الشاویی شوراگرا هینظر. دید الشاوي

 شورا. «است استوار ساالرانه مردم بنیاد بر بر که است میاسال جوامع کنونی شرایط

 مشاوره در آنها آزادانه همکاري و حضور و اجتماع افراد مشارکت از است عبارت

 ها، اقلیت و ها گروه بنابراین است؛ قرار و تصمیم هرگونه اتخاذ از قبل گوو گفت و

 در کنندگان شرکت همه هاي استدالل و ادله پیرامون مناقشه و آزاد گويو گفت حق

  .)199: 1388ی رحیف. (کند می تضمین را گو و گفت
 را شـورا  او کـه  اسـت  شـده  موجب الشاوي، نظر از روش، مثابه به شورا تلقی

 کنـد  تعریف اساسی هاي ارزش از دسته آن تضمین براي روشن راه و واضح منهاج

 از اساسـی  اصـل  دو ها ارزش این ترین مهم. است شده لحاظ اسالم شریعت در که

 کـه  عـدالت  دوم ندارد؛ وجود شورا آن بدون کهي آزاد نخست است؛ الشاوي نظر
 را موضـوعه  اصـل  دو ایـن  الشاوي .است دیگر رأي بر رأیی ترجیح براي معیاري

 توفیـق  اندیشـه  در. دانـد  مـی  شـورا  از حاصـل  قرار و حکم هر اعتبار براي مبنایی

 را خود مشروعیت شورا اوالً، دارد؛ سالمیا شریعت با دوگانه نسبتی شورا الشاوي،
 شریعت حدود و مبادي به خاضع و ملتزم شورا ثانیاً، کند؛ می اقتباس شرعی منابع از

: 1388ی رحـ یف» (فیهـا  فـرع  الشـوري  و الشـریعه،  هـو  فاالصـل . «اسـت  اسـالمی 
 تقسـیم  عمـده  قسـم  دو به شورا اعتبار به را مسلمانان سیاسی نظام وي)199ـ200

 دیگـري  و داشـتند  شـورا  بـه  کامـل  التزام که کامله شورایی حکومت یکی :میکند

 در نه و بودند ملتزم شورا به اجتهاد و فقه قلمرو در فقط که ناقصه شورایی حکومت
  )  287-288: 1993 الشاوي،. (حکومت قلمرو
 از درجاتی که دارد گانه سه ویژگی شورایی، حکومت یا شورا الشاوي، دیدگاه از
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 تـا  کامـل  شـورایی  حکومـت  از اسالمی، جامعه در دولت تنوع موجب اآنه تحقق

 :از عبارتند شروط این .میگردد ضروریه و ناقصه حکومتهاي

 جامعه؛ مسئوالن یا حاکم انتخاب 

  نظر در فرمانروایان شخصی سلوك بلکه و حاکم، عمومی رفتار و اعمال مراقبت 

 فقیهان؛ اکثر

  حکامی قدرت بر اسالمی امت که است اريآشک حدود و قیود اساس شورا 

 و بیعـت  از غرض. کند می مقرر و وضع اند شده برگزیده بیعت طریق از که
  .است معین سیاسی رفتار یا عمل معین، رأي بر حاکم الزام بیعت، شروط

 .اسـت  جامعه در شوراـ   دائمی دوام و استمرار مستلزم گانه، سه خصایص این 
الشاوي، اسالم.)543-434: 1993 الشاوي،(  حیـث،  این از و است سیاسی اسالمی ِ

 سیاسـی  معناي دارد، که تصریحاتی رغم به هم او اندیشه در شوري عمومی نظریه

 از دیـن  جدایی و اسالم از غیرسیاسی تفسیرهاي هرگونه که اندیشه این با و. دارد

 د،شـو  مـی  خـتم  اسـالمی  آزادي تعطیـل  و استبداد بر که است راهی سیاسی، عمل

ـ تعر اسـالمی  بیـداري  بـراي  روشـی  مثابـه  بـه  را شـورا  کنـد  می کوشش . کنـد  فی
 را وضـعی  قـوانین  قانونگذار و ردیگ می تأنش اسالم عتیشر از شورا هاي ارزش

 موضـوعه  قـوانین  و دولـت  بر حیث این از و .کنند می ها ارزش این به التزام به ملزم
 و اجتماعـات  همـه  شـامل  يالشـاو  اندیشـه  در شـورا  دارنـد  تقدم و هستند حاکم
 بـه  محدود هرگز و میشود فرهنگی و علمی شغلی، اصناف و طوایف بلکه ها، گروه

 اعتبـار  بـه  کـه  است عامی اجتماعی نظریه شورا .گردد نمی دولت یا سیاسی جامعه

ـ اکثر یمبـان  چند هر )161: 1995الشاوي،. (است فراسیاست خود، ماهیت  در تی
 را اکثریـت  یـا  اجماعی تصمیم که جهت این از شورا اما، است شده رفتهیپذ شورا

 شرایط در که ییگو و گفت کند، می شورا درون در برابر و آزاد يگو و گفت به موکول

 حقـوق  بـین  تـوازن  و پیوند در مهم گامی گیرد، می شکل برابر صداي و آراء تکثر

 احتجاج بر بلکه اکثریت، غلبه بر نه که حقوقی. شود می محسوب اکثریت و اقلیتها
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 سـاالري  مردم بیترت نیبد) 212: 1388،یرحیف( .است استوار آراء منطقی حجیت
. ردیـ گ می شکل مردم اراده و خواست با که استی نید حکومت ازیی الگو ،ینید

. داننـد  مـی  امـور  همـه  بـه  عـالم  وی هست خالق را خداوند نکهیا به توجه با مردم
  .هستندی اله نیقواني اجرا خواهان

  استیس و نید وندیپ. 3
 يهـا  فرض پیش این .اند شناسانه هستی ییها فرض پیش بر مبتنی سیاسی يها نظام

 تعیـین  دنیـا  و دیـن  ارتباط چگونگی و انسان، هستی، جهان به را ملت یک نگرش

 سبب به دموکراسی لیبرال و سکوالر يها نظام در سیاست از دین بودن جدا .کند می
 آن برآمـدن  و دین درون دینی ساالري مردم اشتند قرار .ستها  فرض پیش همین

 نظریـه  .نیسـت  چهـارچوب  ایـن  از خـارج  نیـز  شـیعی  فقـه  و دینـی   فرهنـگ  از
 شناسـی  هسـتی  ایـن  .اسـت  اسـالمی  شناسـی  هسـتی  بر مبتنی ،ینید ساالري مردم

 نـوعِ  ایـن  تفـاوت  .اسـت  انسـان  غایـت  و ارزش و دنیـا  و دیـن  رابطۀ کنندة تعیین
 و باشـد » متعـالی  مـن « بـر  مبتنی ملت حاکمیت تا است شده سبب شناسانه یهست

 نگـاه  .)3-15: 1390،ینیحس. (گیرد قرار شرع و عقل ذیل انسان امیال و ها خواسته
 سـاالري  مردم هینظر ازی خاص برداشت دري محور وی اساس نقش ،یشناس یهست
 رشیپـذ  سـکوالر،  وی نید ساالري مردم در ها تفاوت نیتر مهم ازی ک. یداردی نید

ـ تئور امـد یپ و جـه ینت. استی اسیسی زندگ در نید تیمرجع ـ ا کی  برداشـت،  نی
 توان می» ینید دولت« عنوان به آن از که است دولت ازی خاصي الگوگیري  شکل

. ردیگ می شکل دولت» سکوالر«ی نیردیغي الگو ها برداشت گرید برابر در. کرد ادی
 عقـل  بـر  تأکیـد  آني جـا  به ه،دیگردی نف نید تیمرجع اساساً سکوالر دولت در
 شـمندان یاند ازی برخـ  اتینظر بهی نگاه) 26: 1388 ،ياحمد ریم. (استي بشر
ـ د وندیپي ایگو تسنن اهل  اگـر « اسـت  معتقـد  قطـب  دیسـ .اسـت  اسـت یس و نی
ـ ا که دیفهم دیبا و کند حکومت دیبا باشد نجات عامل اسالم میخواه می ـ د نی  نی
 النـه  هـا  دل درون در تـا  اسـت  امدهین شود، نینش گوشه معابد در که است امدهین
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 ادارهي هـا  سـت یشا وضـع  به رای زندگ و دینما حکومت است آمده بلکه رد،یبگ
 و کند درمان را ماي دردها و کند مقاومت... مشکالت با اسالم میبخواه اگر... کند
 اش یحکومت التیتشک و حکومت با دیبا دهد، نشان را چاره راه آنها عالجي برا
 دیسـ ) 53ـ54: 1383قطب،سید. (آورد در اجرا مرحله به را خود مقررات و رافکا
ـ گو مـی  نیچنـ ی اسـالم  حکومت تیماه انیب در قطب  آنی اسـالم  حکومـت « دی

 آن دری اسالم عتیشر کهی حکومت هر بلکه کنند امیق بدان نیمعی ئتیه که ستین
 البنا حسن نظر از .)199ـ200: 1383قطب،سید.» (استی نید حکومت بشود اجرا

 و جنـگ  اقتصـاد،  و قضـاوت  حقـوق،  اجتمـاع،  است،یس از جدا اي مقوله اسالم«
 و مـاده  هـم  ملـت،  و تیـ مل هـم  عبـادت،  هـم  و دهیـ عق هم اسالم. ستین جهاد
 کتـاب  هم و صلح و جنگ هم اخالق، و استیس هم آخرت، و ایدن هم ت،یمعنو
 دو اسـالم  در« است معتقدي و نیهمچن) 118ـ119: 1992البنا،.» (است ریشمش و

  کپارچهی و گانهی قدرت. کنند نزاع هم بای اسالم جامعه در که ندارد وجود قدرت
 را عدالت و... دارد اشراف ایدن و نید امور بر که ابدی می تجسم دولت در و است
ي برقـرار  لزوم در نیهمچني و) 584:1978 جدعان،. (داند می حاکم مردم نیب در

 وجود بدون عتیشر نیقوان و احکام که آنجا از: که اردد می انیبی اسالم حکومت
 نظـم  کـه  رو آن از و نـد یآی نمـ  در اجـرا  به جامعه دری اسیس تیمرکز و قدرت

 مـردم  شـئون ی اجتماع وی اسیس انتظامي برا قانون نیبهتر ن،ید بری مبتنی اسیس
 نیچنـ ی اساس و عمده هدف بنا نظر به. شود لیتشک دیبای اسالم حکومت است،

 مردم دعوت وی اله امیپ ابالغ و کسوی ازی اسالم حکاماي پاسدار اجراوی کومتح
ـ  ازی حنف حسن.)107: 1992البنا،. (است گریدي سو از اسالم به  اسـت ی متفکران
 ماننـد  زیـ ن را حکومـت  و اسـت یس و نـد یب ینمـ  استیس و اسالم نیبی کیتفک که

ـ ا در البتـه . دانـد  می آن احکام و اهداف و اسالم ازی بخش  اسـت  معتقـد  بـاره  نی
 علـم  و دانش ،يآزاد بشر، حقوق ت،یعقالن مثلیی ها ارزش و ها مؤلفه ازي اریبس
 در دارد اصرار آنها بر زمیسکوالر که لیقب نیا ازي موارد وی عمومی آگاه ،ییگرا
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 معتقـد  و دهـد  مـی  اسـالم  به را تیجامع او متناقض موارد در دارد، وجود اسالم
 رفتـه یپذ باشـد  تضـاد  دری اسـالم  عتیشـر  بـا  که زمیرسکوال ازی اصل هر است

 بـدون  اسـالم  اسـت  معتقـد ي قرضـاو  )435: 17ج1390،یخـان یعل. (شد نخواهد
ـ د م،ییبزدا اسالم از را استیس اگر. ستین اسالم است،یس . شـود  ي مـی گـر ید نی

ـ  ،يقرضـاو  نظـر  از اسـت یس از نیدیی جدا شهیاند طرح  وي گفتـار  بـدعت  کی
  )229: 1380 ،يضاوالقر. (استي اعتقاد

  عقل. 4
ی معرفتـ  منبع مثابه به که استی تیعقالن نوع آنی اسالم حکومت در عقل از مراد
 بـه  کـه  آنسـت  عقـل،  نخسـت  نقـش ی نید ساالري مردم در .استی وح بر مبتنی

 رشیپذ عدم ای رشیپذ مورد رای نید ساالري مردم اصل خود، صیتشخ و انتخاب
 حکومت نیا شکل و صورت ،يبعد قدم در و ـ  عامه تیرضا اصلـ دهد می قرار
ـ  عتیشـر  احکـام  وـ   محتوا در عتیشر بای همدوش در نیهمچن. زند می نقش را

 در را خرد و عقل نقشی وضیع )401: 1385مشکالت،. (باشد می گر نییتعی عامل
  )299 : 1389عیوضی،. (داند می شکل سه بهی نید ساالري مردم

 اینکـه  یکـی . رسـاند  مـی  مدد عقالنی فعالیت به هگون دو دین :خردورز دین )الف
 مهر بشر، عقالنی هاي فعالیت بر اینکه دیگر و پروراند می را خرد و عقالنیت دین،
  . گذارد می تشویق و تأیید
 مفـاهیم،  هـا،  روش اصـول،  مبـانی،  حیـث،  از کـه  دینـی  یعنی :خردمند دین )ب
 بـاال  از کـه  دینـی  دیگـر،  عبـارتی  بـه . باشـد  پسـند  عقل انسانی؛ زبان و ها ارزش

. دارد بشـري  عقـل  با سازگار نهادي و بوده انسان درخور است، گرفته سرچشمه
  . کند یاري مقصود به رساندن در را انسانی جامعه تواند می دینی چنین طبعاً
 سـخن  او با و بفهمد را او تواند می انسانی خرد که دینی یعنی :خردپذیر دین )ج
ـ  بـابش  که دینی. بگوید  مشـارکت  دوسـویه  گفتمـان  در و اسـت  بـاز  همگـان  رب
 و خردمنـدي  خـردورزي، ( خردمـداري  مـداري،  دیـن  ترتیـب  ایـن  بـه . جوید می
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 تعـاون  و سـازگاري  نهایـت  در همو معیت در دو هر و) شوند می جمع خردپیري
 سیاسـت،  حقـوق،  ارزش، دانـش،  اقتصـاد،  فرهنگ، میان روابط تنظیم و تولید به

 خـرد  حاکمیـت  دینی حکومت در و پرازد می درونی و رونیبی سطح در... و سنن
  . گردد می تثبیت دین حاکمیت خرد، حکومت در و. گردد می تقویت
ي هـا  سـاحت  در عقـل  رشیپـذ  سـر  بری اساساي  مناقشه سنت اهل جهان در

 يطور به گرفت؛ شکل نظران صاحب شهیاند در استیس جمله ازي بشر گوناگون
ـ  در) اشاعره( گرا نقل و) معتزله( گرا عقل هگرو دوگیري  شکل شاهد که  آنـان  نیب
 و ذهـن  بـر  مسلط گفتمان و شد رانده هیحاش به گرا عقل گروه ادامه در اما. میبود
 تحـوالت  بـا  معاصـر  زمـان  در اما .گشت اشاعره گفتمان مسلمانان،ی اسیس عمل
 لیتبد دانش نیا در مؤثر وي قوی انیجر به فینح انیجر نیا ، آمده دیپدي فکر
 کـه  اسـت  مشـاهده  قابـل ی تکـامل  رونـد ی نـوع  سنت اهل فقه در. است دهیگرد

 عصـر  در سـنت  اهـل  فقـه ی معرفتـ ی مبـان  دری شناخت معرفتی چرخش محصول
ی اسیس فقه توان می امروزه کهاي  گونه به) 479: 1384 ،يراحمدیم. (است معاصر
 گـاه یجاي فـوز  ظـر ناز. دانسـت  گرا عقل بودن، گرا نص بر عالوه زین را سنت اهل
  .استي بند میتقس قابل گروه دو به تسنن اهلي گرا عقل متفکران شهیاند در عقل

  
    محور تجددي گرا عقل :کی
 بر تسلط یپ در بلکه عت،یشر ثابت قیحقا کشف دنبال به نه گرایی، عقل نوع نیا

 ت،ینها در که دارد تأکید یعقل یتوانائ ینوع بر و است عقل یتوانائ مدد به جهان
 ر،یـ اخ يهـا  دهـه  در .انجامد می یاجتماع ـ  یاسیس یزندگ در یوح به ازيین یب به
 در سو، کی از که است گرفته شکل اسالم جهان در شیدگراند و شینواند یانیجر

 از و اسـت  یاسـالم  تفکـر  و شـه یاند در آن گاهیجا و یمعتزل عقل بازسازي صدد
 بـراي  روز، اتیمقتضـ  بـا  متناسـب  ینـ ید يهـا  آمـوزه  ریتفسـ  طالب گر،ید سوي

  )36: 1384 راحمدي،یم( .باشد می دیجد تمدن با اسالم سازگارکردن
ایجـاد   تـه یمدرن و سنت ی بیننسبت تا آنند دنبال به معاصر، دوران در انینومعتزل
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 در واقـع  آنهـا  .نـد ینما روشـن  یکنـون  عصر در را ینید شهیاند کارکردهاي و کنند
 و انتخـاب  حق ،یعموم حقوق و آزادي چون یمیمفاه به را سنت نگاه خواهند می

ـ  رابطه گري،ید با رابطه و شدن یجهان بشر، حقوق  و توسـعه  ملـت،  و دولـت  نیب
 یفیتعر به ت،ینها در و ندینما روشن را نوع نیا از یمسائل و یاسیس فقه ت،یحاکم
 نیـی تب بـراي  آنها منظور، نیا به .ابندی دست زمان، مقتضاي به ورزي نید از دیجد

 و اند آورده روي کالم حوزه در انتقادي گفتمان به سنت درون از د،یجد يها  مؤلفه
 توجه کهن انیمعتزل شده فراموش يها سنت به ته،یمدرن با مناسب میمفاه افتنی براي

ـ جد ییمعنـا  بـار  و رنـد یگ مـی  وام کهـن  يهـا  واژه از ان،ینومعتزل .اند کرده  آن از دی
 اتیح در اسالم کاربردي و یعمل يها جنبه بر نهاآ) 5ـ 6: 1387،یوصف( ندیجو می

 تأکیـد  یوحـ  و عقـل  ونـد یپ بـر  وسـته یپ و دارنـد  تأکید یاسیس و یاجتماع فردي،
  )164: 1389،يفوز( .کنند می

 را شـه یاند وی عقل علوم ما: که است معتقد گروه نیا متفکران ازی حنف حسن
ـ ا و. میا کرده مقدم را ثیاحاد وی نقل علوم و گذاشته کنار ی آفـات ي دارا خـود  نی
 صنف دو نهایا و استی عقل نظام کی زین علم است،ی عقل نظام کی یوح. است
 تکـرار  رای نقلـ  علـوم ی ک تا. دهند می شکل را مشتركی عقل نظام کی که هستند

 در قـدما  همانند و میشو قائل خود فرهنگ در آني برای فعال و مؤثر نقش و میکن
 تـالش ی عقلـ ـ  ینقلـ  علـوم  به کم دست ای یعقل لومع بهی نقل علوم لیتبد جهت
ی ناگسسـتن  ونـد یپ مـان یا و عقل نیب مای نید وی فلسف سنتی حنف نظر به. مینکن
 چیهـ  مـان یا و عقـل  نگرش، نیا در. ساخت استوار عقل بر را مانیا و کرد جادیا

 بحـث  ومعتزلـه  شد تیتثب اساس عنوان به عقل. ندارد گریکدی بای تناقض و تضاد
 اول کـه . کردنـد  می نقل رای قدس ثیاحاد و ساختند مطرح رای عقل قبح و نحس
 نـص  بـه  کننده دعوت سنت اهلي فقها امروزه. بود عقل کرد خلق خدا کهي زیچ

 بشـر  تیـ حاکم مقابل در خداوند تیحاکم و نباشد سازگار عقل با گرچه هستند
 دهیرسـ  ریـ تکف و خصـومت  حـد  تا مسلمان برادران نیب مناقشه و شده داده قرار
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ها  شهیاند نقد نه عقل، فهیوظ ،یحنف نظر به )421-422: 17ج1390،یخانیعل. (است
ي ریتصـو  ارائـه  دنبـال  بـه  فالسـفه . آنهاسـت  کـردن  خالصـه  و هضـم  جذب، بلکه
ـ د و نظرهـا ي بنـد  جمع و انبوه اطالعاتي بند طبقه وی هست از شمول جهان  هـا  دگاهی
 از را آن عقـل،  بـه  نسبت نگرش نوع نیا طرهیس. بودند ها شهیاند رساندن کمالي برا
ـ ارز وي نقـاد  کـه  اجماع و استیس درحوزه خودی اصل فهیوظ  بـود،  موشـکافانه ی ابی

ي جـد  نقد وی ابیارز مورد ،یاجتماعی اسیسي رفتارها و ساختارها چون و بازداشت
 ائـه ار اجتمـاع  و استیس حوزه دریی ربنایز راتییتغي برااي  برنامه چیه نگرفت، قرار
 منجـر  رکارآمـد یغ و حـاکم ي ها نظامی نف به ،ينوساز با همزمان حوزه هر در تا نشد
 و عـالم  بـا  حاکمـان  و شـد  داده نسـبت  خداوند بهي شر و ریخ گونه هر چون. شود

ـ  از اسـت یس حـوزه  در انتقـاد  و نقـد  نهیزم عمالً خوردند وندیپ خداوند  و رفـت  نیب
  )422: 17ج1390،یانخیعل. (شدند تبرئه هیتوج ظالمي ها نظام

  
  ياجتهاد انیگرا عقل :دو
 جهان در توان می زین گريید گراي عقل انیجر از مذکور، گراي عقل انیجر کنار در

ـ ا .کنـد  می فایا يها جنبش در تري مهم نقش که برد نام اسالم  جهـان  در گـروه  نی

 اسالم جهان در گريید مهم انیجر منشأ که مشهورند اجتهاد طرفداران نام با اسالم

 عتیشر احکام استنباط ابزار عنوان به را عقل فکري، انیجر نیا .شوند می محسوب

ـ  .کنند می ریتفس را آن و رفته نقل سراغ به عقل ابزار با و دارند نظر مد  فـرض  شیپ

 یتنگـاتنگ  ارتبـاط  و مالزمـه  یعقل احکام با عتیشر احکام که است آن گروه نیا
 از جداي ،یمعرفت مستقل منبع عنوان به عقل رشیپذ معناي به یگرائ عقل اما دارد،

 گرفتـه  نظر در یشرع احکام و ها آموزه فهم روش عنوان به عقل بلکه ست،ین یوح
 باشـد،  مـی  عقـال  سیرئ و عقل خالق خداوند چون آنان، دگاهید اساس بر .شود می

 یروشـ  کسـو، ی از تواند می عقل ن،یبنابرا .کندی نم صادر عقل خالف و لغو احکام
 نیـی تع را عتیشـر  احکـام  قیمصاد گر،ید سوي از و باشد عتیشر فهم براي معتبر
 قرار عتیشر دییتأ مورد که باشد داشته مستقل حکم زین موارد یبرخ در یحت .کند
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 نیا .کنند می تأکید شرع و عقل نیب مالزمه ای هیدوسو رابطهی نوع بر ن،یبنابرا .ردیگ
 بـا  مواجهـه  در گـروه  نیا به را یباالئ مانور قدرت شرع، و عقل رابطه به نگاه نوع

 پاسـخگوي  توانـد  می عتیشر معتقدند چارچوب نیا در آنها و داده دیجد مسائل

 ابـزار  با کنند می تالش گروه نیا.باشد یمکان و یزمان شرائط هر در دیجد ازهايین

ـ د علماي معتقدند آنان .بپردازند اصول بر فروع رد و اصول کشف به عقل ـ با نی  دی
  )164: 1389،يفوز( .بپردازند اجتهاد به مکان و زمان طیشرا با متناسب

  يرهبر .5
 در یمهمـ  گـاه یجا و نقـش  ازی نـ ید ریغ ای ینید از اعمی اسیس نظام هر دري رهبر
 اهـداف ي سو به جامعه تیهدا نویقوان قیتطب و اجرا امور، تیریمد ،يگذار استیس
 هـا  حکومـت  همـه  در لحـاظ،  نیبـد . است برخوردار آن،ي برا شده گرفته نظر در

 عمـل  به الزمي ها اطیاحت تمام ،یحکومت مقام نیباالتر انتخاب در تا شود می تالش
 از. شـوند  نشیگز و انتخابیی واال گاهیجا نیچن نیاي برا افراد نیتر ستهیشا تا دیآ

 گرفتـه  نظـر  دری حکـومت  مقـام  نیبـاالتر  اي یرهبري برا کهی طیشرا و صفات نظر
 )39: 1ج: 1385 ،یکـاظم  اخـوان . (اسـت  متقاوت گوناگوني ها نظام نیب د،شون می

 جامعـه  رهبـران  و مردان دولت: است معتقدي مودود جمله ازبرخی از اندیشمندان 
. باشـند  معتقـد  اسـت،  جامعـه  ادارهي بنـا  کـه ی نیدي مباد و اصول به دیبای اسالم
 حـدود  بهي تعد و خدا زا غفلت ،يستمگر فسق، رینظی صفات از دیبا آنها نیهمچن
 شـود،  مسـلط  امـارت  و امامـت  مقـام  بـر ی فاسق و ظالم چناچه و. باشند مبرای اله

 وی ذهنـ هـا ي   ییتوانـا  اسـتعداد،  و علـم  داشتن. است باطل اسالم نظر از امارتش
 ازی اسـالم  دولـت  تیـ تابع داشتن بلوغ، و عقل بودن، مرد ،يامانتدار الزم،ی جسم

. باشــند برخــوردار آن از دیــبای اســالم حاکمــان کــه اســتیی هــا گــیژیو گــرید
 سـنت  اهـل  نظـر  از اسـت،  معتقدي زهر خالد. همچنین )14- 16: 1405،يمودود(

 .اشد نیز قریشى باید امام که شرط این اضافه به است، قاضى شروط همان امام شروط
   :دانست معتبر را شرط هفت باید امامت مورد در: گوید می ماوردى ابوالحسن
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  ؛آن شرایط همه با التعد .1
  ؛احکام مبانى در و موضوعات و خبر در اجتهاد حد در علم. 2
 مـدرکات  بتوانـد  واسـطه  بدون تا زبان و چشم و گوش مانند حواس سالمت. 3

  .دارد دریافت را خود
 و حرکـت  و کـار  در سـرعت  از مـانع  کـه  هایى نقصان از بدن اعضاى سالمت .4
  .شود می تالش
 سیاسـت  و حفظ را جامعه مصالح بتوان آن وسیله به که ئبصا نظرى و بینش .5

  .نمود اداره را مردم
 بـا  و داشـت  محفـوظ  را حکومـت  محـدوده  بتوان آن با که غیرتى و شجاعت. 6

  .کرد مبارزه و جهاد دشمنان
 زیـاد  مضـمون  ایـن  بر روایات زیرا بودن؛ قریش طایفه از یعنى نسبى، شرافت. 7

  )133: 1422،يماورد. (است گردیده منعقد نآ به نیز اجماع و شده وارد

  عدالت .6
 اى عـده  .دانـد  می دسته دو عدالت شرط با برخورد در را سنت اهل فقهاى ،يزهر

 سـنت  اهـل  کتـب  در. داننـد  نمـى  شرط را آن اى عده و دانند می شرط را عدالت

 رد را حاکم اطاعت ندانسته، شرط حاکم در را عدالت که دارد وجود زیادى روایات
 و ذلـت  موجـب  را آنان مخالف و دانسته واجب باشد، که منفعتى هر با و حال هر

 روایاتى براساس فقها، این فتاواى زهري منظر از.آخرت در عذاب و دنیا در خوارى

 ایـن  اسـاس  تـا  داد، جـواب  را روایـات  آن باید است، موجود کتبشان در که است

 ایـن  بـودن  جعلـى  اوالً، :گفـت  یـد با روایات این جواب مقام در .ریزد فرو فتاوى

 ظاهر روایات این پاى تا سر از است، رهبرى و حکومت مسئله در غالباً که روایات

 بـراى  که است جور حکام دست پرداخته و ساخته روایات نوع این .است هویدا و

 شد جعل آنان علیه مسلمانان شورش از جلوگیرى و خود حکومت تثبیت و تحکیم

 بـر  ثانیاً،. گرفت انجام معاویه زمان در کار این اکثر و گردید نتشرم مسلمانان بین و
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 دیگـرى  روایات با را آنها باید که هستند مطلقاتى روایات این نبودن، جعلى فرض

 زیـرا  زد؛ تقییـد  است، شده نقل نیز سنت اهل کتب در و است وارد باب این در که

 جاى در است، الزم رعیت بر امیر اطاعت فرموده مطلق نحوى به که پیامبرى همان

 کم روایات قبیل این و نیست جایز خالق معصیت در مخلوق اطاعت :فرموده دیگر

 اهـل  علمـاى  از بسـیارى  بنـابراین  .است شده نقل نیز سنت اهل کتب در و نیستند

 در را او اطاعـت  و دانسـته  شـرط  رهبـرى  در را عدالت شیعه فقهاى همانند سنت

 االحکـام  در مـاوردى  جملـه  از انـد  ندانسته الزم دهد، معصیت به فرمان که جایى
 از کـه  دانسـته  معتبـر  را شـرط  چهار امام، در خود مقدمه در خلدون ابن. السلطانیه

 برشـمردن  ضمن االربعه، المذاهب على الفقه کتاب مؤلف .است عدالت آنها جمله

 دههـا  و ااینه :گوید می که چنان دهد، می قرار عدالت را ششم شرط امامت، شرایط

 امامت مقام احراز در را عدالت کتابهایشان در سنت اهل دانشمندان که دیگر موارد

 شـیعه  فقهـاى  مثـل  را روایـات  آن اساساً یا دانشمندان از دسته این اند، کرده شرط
 فـى  لمخلـوق  الطاعۀ«احادیث وسیله به که دانند می مطلقاتى یا و اند دانسته جعلى

 کـه  آنگاه در نظر سید قطب، )53: 1391 ،يزهر. (اند هخورد تقیید» الخالق معصیۀ
 و عـدالت  دیـ ق و کنـد  مـی  محـدود ي وی شخصـ  امور در را حاکم سطنت اسالم
 به حد نیآخر تا اجتماع مصالح تیرعا درباره کند، می گوشزد او به را آن تیرعا
 بـا  جـه ینت در و دهینرسـ ی نصـ  آنهـا  درباره کهی مصالح همان. دهند ي میآزاد او

 در توانـد  مـی  حاکم که است نیای کل قاعده. ابدی می رییتغ حاالت و زمان دیدتج
ي هـا  هدف و کند وضعی نیقوان اندازه همان به کند می مشاهده کهی مشکالت برابر
 قواعد حدود در تیانسان عموم و اجتماع و فرد حال اصالح در رای عموم وی کل

. کند جادیا باشد، وفور حد به دیبا شوایپ در که عدالت مراعات و اسالمي  مقرره
 ستمیس اوانرا که استیس و عدالت مفهوم محکم ارتباط و وندیپ به صراحت به او

 در یاجتمـاع  عـدالت  دربـاره ي گفتار هر او نظر به. داشت اذعان د،ینام حکومت
 کـه  آنجـا  از و. دارد اسـالم ی حکـومت  میرژ درباره گفتار بهی تامی وابستگ اسالم
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ي مـاد  تیفعالي ها رنگ همه وی زندگ مظاهر همه شاملی واقعی اجتماع عدالت
اي  ختـه یآم هـم  بـه  و متناسب طور بهي ماد وي معنوي ها ارزش تمام نیهمچن و

 عـالوه  بـه  دارد، ارتبـاط  نهـا یا همه با حکومت) 184: 1373قطب،سید. (باشد می
 و عـدالت  دادن وتحقـق  آن جوانـب  همـه  از اجتمـاع  يدار عهـده  و قـانون  نکهیا

 وابسـته  کامالً زین و نموده انیب اسالم کهي قواعد طبق مال عیتوز و آن دري تساو
 و عـدالت  ونـد یپ بـر  عـالوه  شـد،  نقـل  آنچه از ن،یبنابرا. استی حکومت ستمیس به
 ثـروت  عادالنـه  عیتوز در حکومت و قانون،ی اساس نقش قانون،ي اجرا و استیس
ـ  نقـش  بـر ي و) 190: 1373 قطب،سید. (شود می مشخص زین  در دولـت  فـه یوظ ای

ي تـرازو : «دیگو می و کند می تأکید شده ادی سطوح همه در عدالت نیتضم و تحقق
 را مـردم  و حـاکم  حـدود  کـه ... است زیمهرآم و عادالنه قانون همان دولت، عدالت

    )95: 1381 ،يمراد. (ردیگ می ظالم از را مظلوم حق و کند می مشخص

   قانون .7
 و خداسـت  نآ از تیـ حاکم حـق  لیـ دل بـه ي قانونگذار ی)سن و عهیش( اسالم در

 اسالم که چند هر. دارد تأکید قانوني برتر و اصالت بر جامعه امور اداره در اسالم
 بـه  التـزام  اصـل  در اما داند، می قرآنی عنی خودی آسمان کتاب را قانون هیاول منشأ
 ،یاجتمـاع  وی ذهن تیامن جادیا گران،ید حقوق بهي تعد ازي ریجلوگي برا نیقوان
 بـا  برخـورد  و مساوات وي برابری مبان و اصول تیرعا وی اجتماع عدالت نیتضم
 اسـالم  اصـوالً  کند. است هم تردید نمی گرانید حقوق به متجاوزان و شکنان قانون
 از جامعـه  امـور  ادارهي بـرا ي گـذار  قـانون  همان که رای اجتماع نظمسازي  شالوده

 عدالت نیتأم و افراد فیتکل و حق نییتع که چرا ؛داند می ریانکارناپذي ها ضرورت
 فـه یوظ و شـود  مـی  شمردهي گذار قانون و قانون عمده اهداف ازی اجتماع تیامن و

 آوردن فـراهم  و هـا  انسانی تعال و رشد راه کردن هموار اسالم منظر از قانون مهمتر
 قطـب  دیسـ  نظر از .)210: 1382،یهاشم. (است بشري برا استکمال نیشتریب نهیزم

 امـا  کنند انتخاب را عتیشر انیمجر که است نیا اسالمی اسیس نظام در مردم نقش
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 او. اسـت ي مجـر  تنهـا  و سـت ین گذار قانون کند می اقدام قانوني اجرا به کهی کس
 شخص از اطاعتی ول آورد می دست به را مردم انتخاب قیطر از اجرا به اقدام حق
 و است کرده اقدام آني اجرا بهي و که خداست عتیشر از اطاعت بلکه ست،ین او
ی اختالفـ  اگـر  پس. ندارد را مردم بر اطاعت حق خدا عتیشر از تجاوز صورت در
 گفتـه  عتیشـر  کـه  اسـت  همـان  مسئله حکم آمد دیپد ییاجرا  امور ازی کی سر بر

  )17- 16: تا یب دقطبیس. (است

  يریگ جهینت
ـ د و مـردم  نیادیـ بن مفهـوم  دو نقـش،  و گاهیجا تا شد تالش مقاله نیا در  در ن،ی

. گـردد  نیـی تب سنت اهل شمندانیاند شهیاند اساس بر وی نید ساالري مردم شکل
ی سـنج  تیـ ظرف« بر در یمبن هیفرض نیا اثبات جهت در مقاله نیا در که همانطور
» تسـنن  اهـل  شمندانیاندی اسیس شهیاند ازگیري  بهره بای نید ساالري مردم تحقق

 بـا  کـه  اسـت ی اسـالم  حکومـت  ازی نینـو  قرائـت  ،ینـ ید ساالري مردم شد، انیب
 نیتأم اسالم، نید بر ابتناء داشتن،ی اله خاستگاه ر،ینظیی ها گیژیو ازي برخوردار
ي محـور  گـاه یجا و تیاهم ،يمحور عقل جامعه، افرادي اخرو وي ویدن سعادت
 اشـکال  ،یاسـالم  مختلـف  مـذاهب  و فـرق  ریتفس در تا دارد را آن تیقابل مردم؛
 ر،یـ نظی نید ساالري مردمي محورها ي  مؤلفه از کی هر گرچه.دینما دایپی تلفمخ

 در عـدالت،  وي رهبـر  ت،یـ عقالن قـانون،  است،یس و نید وندیپ مردم، ت،یحاکم
 عیتشـ  اهـل  و تسـنن  اهـل  نزد آنها مدلوالت که باشند ی میگفتماني ها دال حکم
 تفکـر ی بررسـ  با که آنست تیاهم حائز نکته اما کند، می دایپی مختلفي ها قرائت

 گـذر  در تسـنن  اهـل ي ایـ دن که افتیدر توان می سنت اهل شمندانیاندبرخی از 
 اظهـارنظر  در کـه اي  گونـه  بـه . اسـت  شـده  شـه یاند در مهمی تطورات دچار زمان
 منبـع  عنـوان  بهی وح بری مبتن عقل رشیپذ بری مبنیی ها قرائت آنان شمندانیاند

ي محور تیامن شهیاند ردي معنا به که جائر حاکم حکومت رشیپذ عدم معرفت،
 حکومـت  مهـم  هـدف  عنـوان  بـه  عـدالت  افتنی تیاولو آن تبع به و حکومت در



کر
ه ف

دس
هن

 ي
منه

 خا
ام

ام
 يا 

ب 
ر با

د
»

دم
مر

 
الر

سا
  »ینید ي

 

 

 157  

 هینظر قالب دری اسالم حکومتگیري  شکل در مردم نقشی سازمانده وی اسالم
 سنت اهل شهیاند که استی هیبد. شود می دهید هیاولهاي  دگاهید با متفاوت شورا

 و شـه یاند عرصـه  دریی هـا  یتظرف نیچن ازي برخوردار با ـ نیمعاصر خصوصاً ـ
 عنـوان  بـه ی اسالم انقالب اتیتجرب ازگیري  بهره با نیهمچن و خود عملِ صحنه
یی الگـو ) 86/ 1/1 انات،یب( ا،یدن دری نید ساالري مردم ازی خاص شکل دهنده ارائه
ـ  را باشـد  امروز ازین کننده نیتأم که رای اسالم حکومت از  رغـم  یعلـ . دهـد  هارائ

 تسنن اهل نیمتفکر شهیاند در آنها ترین  مهم عنوان هب شمرده بري ها یتظرف وجود
 و ها دگاهید و نظرهای برخ وجود ،ها یتظرف نیا بهی توجه یب رینظی موانع وجود

ـ ا دری نـ ید سـاالري  مـردم  تحقـق  از مانع معاصري ها دولت عملکرد  کشـورها  نی
  . است دهیگرد
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  خذو مآ منابع
 بـا  آن سـه یمقا وی نـ ید سـاالري  مـردم  دري رهبـر  نقـش  و گـاه یجا) «1385( مسـعود  ،یکاظم اخوان ـ

  .معارف نشر دفتر: تهران، 1جی نید ساالري مردمی مل شیهما در» یغربی دموکراس
 انقـالب  اسناد مرکز: تهران ،معاصری اسالمهاي  جنبش و رانیای اسالم انقالب) 1383( حمزه ،ییامراـ 

  . رانیا یاسالم
ــ  ــاتیبـ  10/17/60 و 12/5/68 و 10/17/60 و 12/9/79 و 13/10/79 و 14/3/90 و 26/6/90 و 17/6/90 ان
)www.leader.ir(  
ــ  ــاـ ــتلخ وئل واالا تمهید) 1414( لطیبا محمدبن بکربی القاضی ا ،قالنیالب ــلایص ـ ــتحقی ،دالئلـ ق: ـ
  بعۀ.الرالطبعۀ ا ،لثقافیۀالکتب اسسۀ مؤ: وتبیر ر،حیدحمد ا لدینالعمادا یخـلشا
  .هیاالسالم النشر و عیدارالتوز: قاهره. البنا حسن دیالشه االمام رسائل مجموعه) 1992( حسن البنا،ـ 
   دارالشرق:قاهره.لالاسالمي مفکر عند التقدم اسس) 1978ی (فهم جدعان،ـ 
ي جسـتارها » یاسـالم ي داریـ ب بـا  آن نسـبت  وی نید الريسا مردمي الگو) «1390( درضایس ،ینیحسـ 

  .2شماره ،معاصری اسیس
 بـه . اسـالم  در فلسـفه  خیتار در» وسفیابو و فهیابوحن ،يمودودی ابواالعل) «1362( اصغری عل ،یحلبـ 

  .دوم جلد، یدانشگاه نشر مرکز: تهران ،يپورجواد نصراهللا نظر ریز ترجمه ف،یشر. م.م کوشش
 الوحـدة  دراسـات  مرکـز : بیـروت  ،ۀیمقراطیالد ۀیقض و ۀیاالسالم اراتیالت) 1943( على میابراه دریحـ 

  .العربیۀ
 جلـد . مسـلمان  متفکرانی اسیس شهیاند» شحرور محمد) «1390( پور داهللای بهروز و هوشنگ ،ییرضاـ 

  ی.اجتماع وی فرهنگ مطالعات پژوهشکده: تهران ،همکاران وی خانیعل اکبر یعل اهتمام به. 18
  ی.خوارزم انتشارات: تهران موحد،ی عل محد:ترجمه. ملوك سلوك) 1362( اهللا فضل ،یخنج روزبهانـ 
 نگـاه  از هیفق تیوال هینظر با سنت اهلی اسیس فقه در خالفتی قیتطبی بررس) «1391( خالد ،يزهرـ 

   27شماره، یجمال حامد: ترجمه ،وحدت فروغ» عهیش
 ،یگرامـ ی محمـدعل  وی خسروشاهي دها دیس: ترجمه ،اسالم دری اجتماع عدالت) 1373( قطب دیسـ 

  ،سوره چاپخانه: تهران
  .دارالشروق: قاهره ،االسالم وی العالم االسالم) 2001( قطب دیسـ 
  .الجهاد و التوحید منبر :جا یب ،قیالطری ف معالم) تای ب( قطب دیسـ 
  .المسلم ابالشب لجنه مکتبه: قاهره ،االسالمیه اسات در) 1953( قطب سیدـ 
 محمـد  سـید  اقتبـاس  و ترجمـه  .ربـا  آیـات  تفسـیر  و داري سرمایه با اسالم مقابلۀ) 1360( سیدقطبـ 

  .اسالمی علوم بنیاد: تهران رادمنش،
  .دارالوفا: مصر ،االستشار و الشوري فقه )1993( محمد قیتوف الشاوي،ـ 

http://www.leader.ir
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  ی.العرب لالعالم دارالزهرا: قاهره ،هیقراطیالدم مراتبی اعلي الشور) 1995( محمد قیتوف الشاوي،ـ 
  .دارالقلم: قاهره ،عهیشر و دهیعق االسالم) تا یب( محمود شلتوت،ـ 
 انتشـارات : تهـران  ،یخسروشاهي دها دیس: ترجمه ،یاسالمي ها نهضت مسائل) 1375( میکل ،یقیصدـ 

  . اطالعات
 امـام  دانشـگاه  قـات یقتح مرکـز : تهـران  ،عـرب  جهـان  دری دموکراسـ  و اسـالم ) 1385( بسام ،یبیطـ 

  ).السالم هیعل(صادق
  ی.ن نشر: تهران ،استیس علمي ادهایبن) 1388( عبدالرحمن عالم،ـ 
 در» یاسالمي کشورها ازی برخ و رانیا دری نید ساالري مردمي بسترها) «1388( عبداهللا عبدالمطلب،ـ 

 :تهران دوم، جلد ،يبردکار وی قیتطبي کردیرو دری نید ساالري مردم شیهما نیدوم مقاالت مجموعه
  .عارفم نشر دفتر

  .سرا دهیقص نشر: تهران ،ییرضا ریام: ترجمه ،اسالم ایی یگرا اسالم) 1382( دیسع محمد ،يعشماوـ 
 اهتمـام  بـه  ،17 جلـد  ،مسـلمان  متفکرانی اسیس شهیاند در» یحنف حسن) «1390( اکبر یعل ،یخانیعلـ 

  یاجتماع وی فرهنگ مطالعات کدهپژوهش: تهران ،همکاران وی خانیعل اکبر یعل
 انتشارات :تهران خرمشاهی، بهاءالدین ترجمۀ معاصر، اسالم در سیاسی اندیشه )1380( حمید عنایت،ـ 

  ی. خوارزم
  .دارالفکر :دمشق االسالم، فی السیاسی النظام )1424( محمدسلیم العواء،ـ 
  .21 شماره. اسی راهبرد» یدموکراس البریل وی نید ساالري مردم سهیمقا) «1389( میرح محمد ،یوضیعـ 
 آنی تـ یامن وی اسیسي امدهایپ و معاصری اسالمي ها جنبشي فکری شناس گونه) «1389یی(حی ،يفوزـ 

  . 50شماره ،يراهبرد مطالعات فصلنامه» اسالم جهان در
  .سمت: تهران اسالم در دولتی اسیس نظام) 1382( داوود ،یرحیفـ 
. اسـت یس فصـلنامه » اسـالم  در شوري عمومی نظریه و الشاوي محمد فیقتو) «1388( داوود ،یرحیفـ 

  1 شماره
  .امان نشر: تهران ،ینعمت احمد: ترجمه ،توبه) 1380( وسفی ،يالقرضاوـ 
 المراه ه،یقراطیالد من موقفها عتها،یطب مکانتها،( :االسالمی ف الدوله فقه من) 1419( وسفی ،يالقرضاوـ 
  . دارالشرق: القاهره) نیرالمسلمیغ و
)» البالغـه  نهج و قرآن براساس( ینید ساالري مردم نظامی شناس بیآس) «1388ی (عل ،یپازوکیی کربالـ 

 دوم، جلـد  ،يکـاربرد  وی قـ یتطبي کردیرو دری نید ساالري مردم شیهما نیدوم مقاالت مجموعه در
  .معارف نشر

 به. 17 جلد. مسلمان متفکرانی اسیس شهیاند در» عماره محمد) «1390( يعود ستار و محمد ،یمالکـ 
  ی.اجتماع وی فرهنگ مطالعات پژوهشکده. همکاران وی خانیعل اکبری عل اهتمام

  . ی م ل ع ال ع م ج م ال: داد غ ب.  ه ی ن ید ال ات یوال ال و ه ی طان ل س ال ام ک االح) 1422( د م ح م ن ب ی ل ع ، ياورد مـ 
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  19 شمارهی. اسیس علوم مجله» البنا حسنی اسیس شهیاند در دولت هینظر) «1381( دیمج ،يمرادـ 
 دفتر: تهران.1جی نید ساالري مردمی مل شیهما در» ینید ساالري مردمی مبان) «1385( محمد مشکات،ـ 

  .معارف نشر
  .جای ب ،يدیسع غالمرضا ترجمهی. اسالم انقالب برنامه) 1354ی (ابواالعل ،يمودودـ 
  .تسنن اهل دگاهید از اسالم صدر دری اسیس تفکر) 1354ی (ابواالعل ،يمودودـ 
  .دارالعلم: قم ،یعیرفی عل: ترجمه. اسالم دری اسیس نظام) 1359ی (ابواالعل ،يمودودـ 
  .انیب: تهران ،يحامد احمد لیخل: ترجمه. تیملوک و خالفت) 1405ی (ابواالعل ،يمودودـ 
  . دارالفکر: جای ب. باکستانی ف ذهیتنف قطر وی االسالم القانون) تای بی (ابواالعل ،يمودودـ 
  .قتیحق نشر ،یبحرالعلوم نیام: ترجمه ،میمستق صراط اسالم) 1344( کنت مورگان،ـ 
: نتهـرا . یاسـ یس نظـام ي الگو وی مبان مفهوم، ،ینیدي ساالر مردم هینظر) 1388( منصور ،ياحمد ریمـ 

  ی.بهشت دیشه دانشگاه
 فصـلنامه » سـنت  اهـل ی اسـ یس فقـه  در جـائر  حـاکم  از اطاعت هینظر) «1391( یمحمدعل ،یعل ریمـ 

  .65شماره ،یاسالم حکومت
ی. اسـ یس علـوم  مجله» آنی شناخت معرفتی مبان وی اسالم سمیسکوالر) « 1384( منصور راحمدي،یمـ 

  .32 شماره
  .معاصر نگاه :تهران ن،اینومعتزل )1387( محمدرضا ،یوصفـ 
  .بایز: تهران ،یدموکراس و اسالم) 1382( طه دیس ،یهاشمـ 


