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 جمهوریت و تغلب در آرای امام خمینی و سید قطب ای  مقایسه بررسی

 های اسالمی معاصر بر حرکت ها و تاثیر آن


 1 محمد مهدی اسماعیلی


97/4/7931پذیرش:-53/3/7932دریافت:


 چکیده
هرکتح بویژه اسالم، جهان در اخیر سده دو پیروزیانقالبپسایاسالمیدر از

 هایپرسشاسالمی، است. کرده ایجاد آنها عملکرد و ماهیت در را ازپسمتعددی
بههایخشونتیابیگروههایجدیدعربیدرمنطقهوقدرتانقالب طلبباهویتدینی،
درالمللوتحلیلگرانجهانیتبدیلشدهاست.مبینعمومیدرحوزهنظاوریفراگایدغدغه

استفادهاززورویاهابهرضایتعمومیهایاصلی،فهمنگاهآنیکیازپرسشمیان،این
یآرایاسهیمقادراینمقالهبابررسی.استحفظوبقایآنوغلبهدرایجادحکومتدینی

عاصرجهاناسالم،درخصوصجمهوریتوامامخمینیوسیدقطب،دواندیشمندانقالبیم
ریشه و مبانی به توجه و آنتغلب بازتاب تاریخی، آبشخورهای و نظری درهای را ها

أایمتهجنبش نگاه ایندو هریکاز از مشخصمیمطالعهثر و عنصرخشونتکهشود
 نگاه تلقیایجابیامابهمعطوفمحصول دانستنتغلباست. مشروع منفیجمهوریتو

استکهگروقبالدرخمینی متاثرازهاهجمهوریتونفیخشونتباعثشده یاسالمیِ
عمدتاً و دموکراتیک رویکردی )ره( راحل امام و اسالمی درمسالمتانقالب جویانه

جمهوریتوپذیرشخشونتازدرمقابل؛تلقیمنفی؛مواجهاتسیاسیخودداشتهباشند
یوگرگیریوگسترشروحیهنظامیوسطسیدقطب،شکلدرراهایجادحکومتاسالمیت

تغلبرادرمیانهوادارانشبهدنبالداشتهاست.


هایاسالمیمعاصر.:جمهوریت،تغلب،امامخمینی،سیدقطب،حرکتواژگان کلیدی

                                                                                                                                               
 m.m.esmaeli@ut.ac.ir.استادیارعلومسیاسیدانشگاهتهران7
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 مقدمه 
،ازقرننوزدهموورودمفاهیمسیاسیغربیبهادبیاتسیاسیمنطقهپسوقایعجهاناسالم

سایک پیمان بیستم، قرن ابتدای در خالفتعثمانی انحالل و ایران وپسانقالبمشروطه یکو

هایدینیجدیدیاسالمی،جنبشهاتلبانهملطلگیریکشورهایجدید،مبارزاتاستقالشکل

آندرکشورهایمختلفاسالمی،مواجههیهاشاخهالمسلمینوایجاددرمصرباعنواناخوان

هایاعرابواسراییل،آغازجنبشاشغالفلسطینوجنگ،ایمارکسیستیههمباآموزجهاناسال

گیزآنبهرهبریامامخمینیدرانمیالدیوپیروزیشگفت06اسالمیمردمایراندرابتدایدهه

اشغالافغانستاندرسال7313سال جنگ7397، حادثه، سپتامبر،77هایاولودومخلیجفارس،

،بخشگرااسالمطلبهایخشونتیابیگروهعربیمنطقهوقدرتیهاانقالبمیوبیداریاسال

ایرادرفهموهایپیچیدهگستردهوتحلیلیهابحثمهمیازتاریخمعاصرمنطقهماهستندکه

تعلیلحوادثمذکوربهدنبالداشتهاست.

تشکیلوگسترشآنهایچگونگایاسالمیوهشهایوجنبازمیانتحوالتفوق،حرکت

فلسفیآن مبانیفکریو بهو اهمیتها، ازادیزواسطه رخدادها عمده مستقیمآندر تأثیر و

،باتوجهبهتحولسوییاز.استترینمباحثدربررسیتحوالتخاورمیانهوجهاناسالممهم

هایاصلیدرادبیاتسیاسیوفراگیریمفاهیمیچوندموکراسیوجمهوریت،یکیازپرسش

یمردمدرایجادحکومتأیرنظرورأثهابهجایگاهوتالازنگاهآنؤها،سفهمماهیتاینجنبش

شودکهجهاناسالمدردورهاخیرترمی.اینپرسشازآنجاییپررنگاستوحفظوبقایآن

درتشکیلبامسئلهغربجدیدونگاهآنهابهجمهوریتودموکراسیبهعنوانشکلضروری

ساختارسیاسیمواجهشدهاست.

درکروشنفکرانوتحصیل،حامالناصلیایندیدگاهغربیدرجامعهاسالمی ردگانعمدتاً

افتادگیمسلمانانمراکزدانشگاهیکشورهایاروپاییوامریکاییبودندکهدرتحلیلعللعقب

یرگذاریرأیمردمدرأثسمیتنشاختنتهارابهرینعلتترمازقطارپیشرفتوترقی،یکیازمه

.اصالحاتسیاسیسالطینعثمانیدرقرننوزدهمومتعاقبکردندمیحاکمیتسیاسیعنوان

ابتدایهمینقرن، ایراندر انقالبمشروطهدر اوایلقرنبیستمو آنفروپاشیایندولتدر

ساختاردراکمیتسیاسیرایریحگلتحوالتیبودندکهاندیشهجمهوریتوجایگاهآندرشک

دولت هحاکمیتی اسالمی انینماای شیعیکرد و سنی از اعم اسالم جهان دینی متفکران و

صورتمبسوطوجدیبهآنواکنشنشاندادند.به
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درمقابلِطرحاندیشهجمهوریتدرجهاناسالم،موضوعکسبمشروعیتحاکمیتسیاسی

اندیشمنداناهلسنتوتشیع،همدردورهمعاصروهمازطریقتغلبوزوروکیفیتمواجهه

ظروقضاوتبودهرنتوجهواظهامورد،سابقهوچگونگیطرحآندراندیشهسیاسیاسالمی

این؛است از دیگر کنار در جمهوریت، تغلبو دوگانه با سنجشمواجهه ایجابیشروطرو

ب تحلیلو محورهایاصلیدر از کسبقدرت، شخصیتررسیجریانمشروعیتو و هایها

فکریوسیاسیجهاناسالمقرارگرفتهاست.

 این به توجه موضوعبا مسپرسش، ئو آن مقاله این اصلی شخصیتاستله دو نگاه که

بارابطهتأثیرگذارفکریوانقالبیجهاناسالمدردورهمعاصر،امامخمینیوسیدقطب،رادر

برفهماندیشهامامنویسنده.کندهایاسالمیمعاصربررسیحرکتایندوگانهوتأثیراتآندر

قطب سید و )ره( برخمینی آنها تاثیر بحثتغلبوو سیاسیاسالمیدر اندیشه کلی روند

.دهدمیموردتوجهقرارراجمهوریت

جمهوریتونفیخشونتباعثشدهازکهتلقیایجابیامامخمینیاستفرضیهاینمقالهآن

هایاسالمیمتأثرازانقالباسالمیوامامراحل)ره(رویکردیدموکراتیکواستکهگروه

جمهوریتازتلقیمنفی،درمقابل؛جویانهدرمواجهاتسیاسیخودداشتهباشندمسالمتعمدتاً

گیریوگسترشروحیهوپذیرشخشونتدرراهایجادحکومتاسالمیتوسطسیدقطب،شکل

وتغلبرادرمیانهوادارانشبهدنبالداشتهاست.ریگنظامی



 یمفهوم اشارات
شود.میتبیینپژوهشهایاصلیاینمرادومنظورازبرخیکلیدواژهابتدا

بهچیرگیتمامدستیافتنبهچیزی،بهقهر)زور(استیالیافتن»ایعربیبهمعنایتغلب:واژه

ازاستفادهدرادبیاتسیاسیجهاناسالمتشکیلحکومتبا.است(7919:4597)دهخدا،«بربالد

نامند.زوروخشونتوبدونتوجهبهرضایتوپذیرشعمومیجامعهراتغلبمی

.دراستRepublicآنیسیانگلجمهوری:اینواژهاززبانعربیواردفارسیشدهومعادل

ستقیمرمطورمستقیمیاغیآنبهسیمرادازجمهوری،حکومتیاستکهرئ،هایفارسیفرهنگ

:7919ولعملکردشباشد)دهخدا،ئسآنمسیتوسطمردمانتخابشود،قابلتوارثنبودهورئ

علی0365 اختال(. سیاستدرنظفرغم عالم در چگونگیخرهایجدیکه صوصکیفیتو

همردمطورکلیحکومتیاستکهباخواستوارادبرقراریحکومتجمهوریوجوددارد،به
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باشدیکجامعهتشکیلشدهوتداومآننیزبهخواستمردم چهارعنصربرای،دقیقشکلبه.

حکومت،نظارتمشارکتمردمدرتأسیسحکومت،اداره:اندتحققمفهومجمهوریضروری

وارزش هاییکهدرآنبرحکومتونافرمانیدربرابرتخلفاتاحتمالیحکومتازهنجارها

.استشدهولقبحکومت

استفادهشدهاستکهدر«جنبش»ایجهب«حرکت»هایاسالمی:درایننوشتهازواژهحرکت

لذاخمتطبیقآنبرتحوالتسیاسیاسال واهانهدرجهاناسالم،دچارتضیقاتمفهومینباشیم؛

فعالیتجنبشهتمنظورازحرک ایاسالمیاعماز ودستگروهوها تکهاتاسالمیاسجهها

برایاجرایاحکامدینیدرجامعهازوکنندمیهویتیاسالمیدارندبادشمنانخارجیمبارزه

.اندتالشدرهایسیاسییانظامیطریقفعالیت



 تغلب در اندیشه سیاسی اهل سنت
تدریجوپسازبحرانخالفتازقرنسومدهدبهمرورتاریخاندیشهسیاسیاسالمنشانمی

نظریهتغلبدردیدگاهبعدوبه هایاندیشمندانیایجاددوگانهخلیفهوسلطاندرجهاناسالم،

ابن«عصبیت»نظریهقیمودرتیمیه،ابنفرا،ماوردی،غزالیودرقرونبعدیدرآرایابننظیرابن

گاهعبارتازدید«تغلب»هنظری.بودشدهخلدونبهعنوانیکیازمنابعمشروعیتقدرتتئوریزه

کالمیاستکهشمشیروزوررامنبعمشروعیتسیاسیدانستهوقدرترامترادفحقانیتفقهی

دراینجملهخالصهکردهمی فقهایمسلمانایننظریهرا خواند. الحقلمنغلب»اند: )حقبا«

 (.کسیاستکهغالبباشد

امامت»گوید:کومتمیمشروعیتحبارهقاضیابویعلیازعلمایبزرگحنبلیقرنپنجمدر

بهدوصورتمنعقدمی 7شود: 5؛انتخاباهلحلوعقد. قبلی. سپس؛«جانشینساختنامام

شودودراینصورتامامتبازوروغلبههمثابتمی»ازاحمدحنبلنقلشدهکه:»گویدمی

اماممحمد.(54ق:7469فرا،)ابن«هرچندکهآنحاکمفاجرباشد؛احتیاجبهعقدبیعتنیست

می احیایالعلوم در عارفبزرگجهاناسالم، غزالی، الحکملمن»گوید: الحقلمنغلبو

حقباکسیاستکهغلبهکندوحکومتهمازآناوستوما»یعنی؛«غلب،نحنمعمنغلب

شکارآ»:گویدیمیهدرتوجیهایننظریهمیتناب(.7927:796)غزالی،«همباحاکمغالبهستیم

نم امورمردم حتیاگرکسیازسالطینسروسامانواندتیاستکه بهمددحکام، مگر گیرد،

اند:شصتسالباحاکمچنانکهگفته؛حاکمنباشدکسبیدادگرباشدبهترازآناستکههیچ
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.(7912،734قادری،)«ظالمبهسربردنبهتراستتایکشببدونحاکم

هایمشروعیتحکومتدرمیانذیرشغلبهوتغلببهعنوانیکیازراهاینتغییردیدگاهوپ

مودودی،المتفکرینواقعشدهاست.ابواالعلیؤپژوهشوسمحوراهلسنت،دردوراناخیر،

،باتحلیلتاریخیازجریاناتصدراسالم،نقطهآغازانحرافوپاکستانیاندیشمندبزرگمعاصر

وانتخابیزیدتبدیلخالفتبهسلطنتودربهحکومترسیدنمعاویهحاکمیتغلبهواستیالرا

والیتعهدیمی 7462داند)مودودی،به :34) نظریة تغلب». و« فکر جاییبر تا جهاناسالم در

پذیرفتهاندیش درستایشقدرتوندمسلمانانتأثیرگذاشتکهبیشتردانشمندانمسلمانآنرا

.تازشمشیرفراخواندندنوشتندومردمرابهاطاع



 تغلب در اندیشه سیاسی شیعه
تقسیممی غیبتمعصوم)ع( یا حضور بهدودوره باندیشهسیاسیشیعه وراجماع،طهشود.

اندیشمندانشیعیمعتقدنددردورهحضور،امامتومدیریتسیاسیجامعهبهانتصابالهیدر

 ائمه استدوازدهاختیار گرفته شیعیقرار گانه نیز، معصوم غیبتامام دوره در برخیباوجود.

اختالف فقها جانشینی اصل در جایگاهیانظرها عموماً آن، اعمال اختیاراتو دایره کیفیتو

.اندشرایطفرضکردهلامدیریتوادارهسیاسیجامعهراشایستهفقهایجامع

ها،مانشیعیوحقحاکمیتآندالیلمتعددپیروانمذهبامامیهدرانتصابالهیاماباوجود

استکهآیابرایاحقاقاینحقاینسؤالازابتدایرحلتپیامبرگرامیاسالم)ص(مطرحبوده

درایننوشتار،آیاجایزاستدرصورتبایستیاززوروغلبهاستفادهکردیانه؟بهتعبیرمدنظر

بااستفادهازقوایای،امامِبرحقهانهمردمبرایتشکیلحکومت،بههردلیلوبهمراهینکردنِ

حکومتتشکیلدهد؟ وسلوکعملیائمهشیعهنشانبنظامیوخشونتوجبر، ررسیسیره

:میکنیمنقلالمنفیاست.درادامه،چندروایتراؤدهدپاسخبهاینسمی

قال:کتبأمیرالمؤمنینإبراهیم،بإسنادهبنالکلینی،عنعلیطاووسعنرسائلروىالسیدابن

کتاباً علىالناسو)ع( الکتابوبعدمنصرفهمنالنهروانوأمرأنیقرأ انهوذکر وفیه: طویل،

فقال:یاابنأبیاهللرسول عهداً طالبلکوالءأمتیفإنولوکفیعافیةوأجمعوا)ص(عهدإلیَّ

.(2:752ج،7469،عاملیامین) علیکبالرضافقمبأمرهم،وإناختلفواعلیکفدعهم

علیسیدبن از او رسائلکلینیو استکهبنطاووساز اسنادشنقلکرده با که ابراهیم

ینوشتودستوردادآنرابرایاهالسالمپسازبازگشتازنهرواننامگفت:امیرالمؤمنینعلیه
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پیامبراسالمبامنعهدوپیمانیمردمبخوانندوایننوشتهطوالنیاستودرآنآمدهاست:همانا

پساگر؛طالببرایتوستوالیتوحکومتبرامتمنداشتوبهمنگفتهبود:ایپسرابی

هارابپذیرواگراختالفدرصلحوآرامشوبارضایتدورتوجمعشدند،پسحکومتبرآن

رارهاکن.هاآنکردند)دربارهحکومتتو(

علیه قَالَ السررَىالسالوَ طَالَ إِن  وَ ال إِبِلِ أَعطجَازَ رَکيبطنَا إِلاا وَ أععططيینَاه  فَإِن  حَق  لَنَا راما:فرمود.»م:

طولبهر وىشبهرچندبرانیم؛وشویمسوارشترانترکوگرنهشود؛دادهمابهاگراستحقّى

 (.7915:909رضی،سید)«انجامد

،انتبمنزلهالکعبهتؤتیوالتأتی،فاناتاکهوالءالقومفسلموهایاعلی)ص(:اهللرسولقال

یأتوک حتی یأتوکفالتأتهم لم ان و منهم، فأقبل ـ الخالفه یعنی  الیکـ :7463)مجلسی،

 (.19:46ج

پساگر؛تومانندکعبههستیکه]مردمباید[بهسویتوبیایندوتو]نباید[بهسویآنهابروی

ویتآمدندوخالفترابهتوتسلیمکردند،ازآنانبپذیرواگربهسویتنیامدند،مسلمانانبهس

.تونیزنزدآنهانروتااینکهبهطرفتوآیند

اَل ح جَّةِبِو ج ودياَل اَلناسَمَةَلَوطالَح ضعور اَل حَاضيرِوَقيیَام  اَللاه نااصيرِأَمَاوَاَلاذيیفَلَقَاَل حَبَّةَوَبَرَأَ وَمَاأَخَذَ

وَ حَبطلَهَاعَلَىغَارِبِهَا لَأَل قَیطت  مَظ لعومٍ سَغَبِ الَ وَ ظَاليمٍ ی قَاررواعَلَىکيظاةِ أاَلا آخيرَهَاعَلَىاَل ع لَمَاءي لَسَقَیطت 

کفیدبدانیدسوگندبهکسىکهدانهرا.»عَن زٍبِکَأ سِأَوَّليهَاوَلَأَل فَیطتعمطد ن یَاکعمطهَذيهيأَزطهَدَعين ديیمين عَف طَةِ

لمادوخداعنمودنیارانحجتبرمنتمامنمىونبودندکنندگانبیعتاینوجانراآفریدکهاگر

راپایانشگذاشتممییدهگرسنگانستمدیاریرابرنتابندوبهبارهمبودتاستمکارشکنفرمودهرا

بهرادیدیدکهدنیاىشماومىداشتمیمکناریبهراخودگذشتهنچووانگاشتممیآغازشچون

(7915:77رضی،ید)س«گذارمیارزشنمپشیزیراحکومتوشمارمینمچیزی

وَأَنَابَاعيثٌإِلَیطکعمطأَخيیوَابطنَعَمِّیوَثيقَتيیمين أَهطلِبَیطتيیم سطليمَبطنَعَقيیلٍسالم:الهقالالحسینعلی

قَدَّ مَا عَلَیميث لِ مين کعمط ال فَض لِ وَ ال حيجَی ذَوِی وَ مَلَئيکعمط رَأ ی  اجطتَمَعَ قَدي بِأَناه  إِلَیَّ کَتَبَ بِهيفَإِن  مَتط

 .(5:93ید،جمف)شیخر س لعکعمطوَقَرَأ ت فيیکعتعبِکعمطفَإِنِّیأَق دَم إِلَیطکعمطوَشيیکاًإِن شَاءَاللاه 

بهتحقیقنویسد:بهمردمکوفهچنینمیعقیلبنمسلمسالمدرنامهمعرفیالهمامحسینعلیا

ام،ایشانراعقیلرابهسویشمافرستادهبنبرادروپسرعمویمومورداعتمادازاهلبیتم،مسلم

یابد.امتاکهبرایمبنویسدکهآیاشماراباهم،همدلوهمداستانمیامرکرده

کنند،بهمهمیازحیاتسیاسیامامانشیعیاشارهمیبرمطلبکهمجموعروایاتمذکور
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مردمدرتحققحاکمیتسیاسیتأکیدمی پیامبرگرامیاسالمبرصراحتبرنقشروشنِ کنند.

می مردم رضایت به منوط را آن اجرای ولی دارد تأکید علی امام سیاسی والیت داند.حق

غصبحقخویشمیامیرالمومنینح زمانیحکومتراکومتخلفایقبلیرا ولیتنها داند؛

خواهدبهمیهاکندوباالتر،ازآندهدکهبهصراحتشروطخودرابهمردمبیانمیتشکیلمی

امیرالمومنین)ع(اینعنوانوزیردرکنارخلیفهبعدیباشند؛زیرامردمطاقتعدالتراندارند.

کند:البالغهچنینوصفمینهج553ماجرادرخطبه

وبسطتمیدیفکففتهاومددتموهافقبضتهاثمتداککتمعلیتداکاالبلالیهمعلیحیاضها

حتیانقطعتالنعلوسقطالرداءووطیءالضعیفوبلغمنسرورالناسببیعتهم یومورودها

ا الکبیروتحاملنحوها الکعابایایانابتهجبهاالصغیروهدجالیها »لعلیلوحسرتالیها شما.

آنگاهشمابهمنهجوم ؛دستمراگشودید،منآنرابستم،شمادستمراکشیدید،منجمعکردم

همانندهجومشترانتشنهبهآبشخورخویشبههنگامخوردنآبتاجاییکهکفشاز؛آوردید

وشادمانیمردمازبیعتبامنتابهآنجادستوپاماندندپایدرآمدوعباافتادوافرادناتوانزیرِ

افتادندوافرادعلیلو خرامانبرایبیعتبهراه وافرادمسن، رسیدکهکودکانبهوجدآمده

شتافتند بیعت برای روبند بدون شوق از نوجوان دختران و کردند حرکت جا از «دردمند

کهمنتصبالهیبهجایگاهامامتاست،السالمدرزمانیکهمعصومعلیه(.7912:505سیدرضی،)

تشکیلحکومتشمشروطبهرضایتومقبولیتالهیهست،بهطریقاولیبرایتشکیلحاکمیت

مردمضرورتدارد.مندیسیاسیغیرمعصوم،رضایت



 ورود مفهوم جمهوریت به جهان اسالم
نبالآنفرهنگیواردتدریجتمدنجدیدمغربزمیندرقالبنظامیوبهدازقرننوزدهمبه

به مسلمانان شد. اسالم فکریجهان پدیدهجغرافیایمادیو برابر کهسرعتدر گرفتند ایقرار

ایباداد.واکنشمسلماناندربرابراینپدیدهنومتفاوتبود.عدهمفاهیمنورادربرابرآنانقرارمی

برون راه غربیانهادگیمانازمشکالتوعقبرفتپذیرشاستیالیغرب، پیمودنتجربه در را

می عدهجستجو کارکردند. چاره را آن دستاوردهای و غرب کامل نفی و مقاومت دیگر ای

هایبومیوایدیگرنیزبرایایجادنوعیهمزیستیبینمفاهیمجدیدغربیوسنتدیدند.دستهمی

مهمسیاسیومذهبیآنروزاثراتخودرادردوحوزهزودیکردند.غرببهمیمذهبیتالش

قالبتنظیماتو مجموعهاصالحاتسالطینعثمانیدر نشانداد. ایران، عثمانیو جهاناسالم،
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دموکراسی، ملیت، نظیر مفاهیمی بود. راستا این در مهم تحول دو ایران، در مشروطه انقالب

و قانونمحدودیتقدرتشخصحاکم اساسی، قانون تفکیکقوا، نحوهگذاریو و پارلمان

ایتبدیلسیاسیورسانههایسیاسیموجود،بهموضوعاولمحافلمذهبیوسازگاریآنبانظام

 شد.

شیعیکهعمدتاًازنجفرهبریجریانفکریرادردستداشتند،بهمتفکراندرحوزهشیعی،

مفاهی سنتبا اهل نسبتبه مشکالتکمتری با موجود کالمی و سنتفقهی بهواسطه زیر م

زانبود؛ازوقتعنصرتغلبمشروعیتطورکهگذشتدرحوزهشیعیهیچنشینیرسیدند.همانهم

درتعارضمیاناستبدادفردیوحکومتشوراییومردمی،رأیبهدومیدادهشد.مرحومرواین

راییدرآخوندخراسانیومرحومنائینیازجملهاینمجتهدینبودندکهتالشکردندحکومتشو

هاییکهدرحوزهشیعیدراینقالبانقالبمشروطهجایگزیناستبدادقجریشود.عمدهتعارض

گذاریومفاهیمینظیرآزادیبود.مواجههبهوجودآمددرتلقیازنوعقانون

بهخاطر درحوزهاهلسنت،نوعمواجههمتفاوتبود.دراینبخشازجهاناسالم،عمدتاً

وفهمبسیاریازالزاماتمربوطبهآنبامقاومت7ملت-نظامخالفت،مفهومدولتدلبستگیبه

بویژهباانحاللخالفتعثمانیدرپایانجنگاولجهانیوطرحسایکسشد.اینقضیهروروبه

به همچنین داشت. دنبال به اسالمی اندیشمندان میان در را بزرگی فکری بحران واسطهپیکو،

ردنتغلبدرفقهسیاسیاهلسنت،فهمدموکراسیوجمهوریتبهمعنایقدرتمشروعتلقیک

 حکومتدینیمحلتردیدجدیبود.نپذیرفتنمردمدرپذیرشیا

هرچندفرایندهایمربوطبهدخالتمردمدرانتخابفردحاکموشوراومشورتبامردم،

کرد؛امااینمیزانازلحبرقرارمیارتباطوثیقیباقرائتاهلسنتازتحوالتدورهسلفصا

اگرمردمحکومتاسالمیراولوبا»قبولنقشمردمدرحاکمیت،پاسخبهاینپرسشنبودکه

زوروخشونتبرایتحمیلاصلحکومت از استفاده به مجاز آیا قرائتشوراییقبولنکنند،

.«دینیبرآنهاهستیمیاخیر؟

متفکرا بین برجستشاید دینی مودودین عبداالعلی مثل فردی سنت، اهل جدید دوره ه

آنبااندیشهدینیمداقهنکردهباشد.اوهمباقرائتدرخصوصدموکراسیوجمهوریتورابطه

دهدآنراکامالًموافقبادخالتوحضورمردمدرجدیدیکهازاندیشهسیاسیاسالمارائهمی

تشکیلحاکمیتاسالمینشانمی ندهد. مودودیدر گاه خلیفگییک، خالفتو دهیپدنهاد
                                                                                                                                               
1.Nation-State 
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شود.خالفتحقمشاععموممردماست؛امازمینیاستکهازسویمردمبهخلیفهواگذارمی

وکنندمردماینحقرادرقالبوفرموکالتبرایافرادشایستهوباکفایتولیاقتواگذارمی

است. حاکماسالمیوکیلمردم و اعتقادخلیفه طریقبه از تنها تأسیسحکومتاسالمی، او

رود.انقالباوجتقابلاسالموغیراسالمبهشمارمیانقالباسالمیمیسراست؛انقالبیکهنقطه

قواعدهحیاتیاسالموبرپایهظهورحرکتوجنبشیاستبراساسفکرونظری»نظرابواالعلیدم

7949،)مودودی«طبیعتآنباشدهایاخالقیوعملیکهموافقومالیموارزش از(562: ؛

روانقالبمدنظراو،یکانقالبروحانیمبتنیبرتعلیموتعلّماست،نهیکانقالبفیزیکیاین

بلکه؛خشونت،یکساننبودهودرمواردیآنراجایزهالبتهموضعمودودیدربارآمیز.خشونت

است دانسته )برایاهدافانقالباسالمیالزم 7949مودودی، ی،اشهیاندانیجرنیا.(969:

اندیشمنداندینینزدیک از داردودرآثاربرخیدیگر ترینگرایشبهپذیرشجمهوریترا

شمالافریقاازجملهالشاویوالغنوشیتقویتوبهعرصهاجرانیزرسیدهاستودرعینحال،

جریانفکریقدرتمندی،درمقابل؛اندشتههایاسالمیمعاصرداتوانحداقلیبرایایجادحرکت

سلفیوانقالبیشکلگرفتهاستکهنگاهمنفیبهموضوعتوأماندرحوزهاهلسنتباگرایش

هایمختلفایاسالمیگستردهدربخشهتجمهوریتودموکراسیدینیداردوباایجادحرک

ربهدستگرفتهاست.سیدقطبهایاسالمیمعاصتجهاناسالم،ابتکارعملرادرمیانحرک

نظریمهم پرهترین جریان این بخشاستداز در شخصیتکه و او از نوشتار این دیگر های

 شود.اثرگذارشبیشتربحثمی



 تغلب و جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی و تأثیرات عملی آن
حوزهسیاسترامقدمبردرادبیاتفقهاوفالسفهسیاسیشیعهکهنگاهآرمانیواخالقیدر

دانند،غلبهوقهربرایکسبقدرتوبرقرارینظامسیاسیهمیشهتاریخمردوددیگرمباحثمی

دالت،کانونمحوریاندیشهوفلسفهسیاسیشیعیبودهاستوازلوازمعدالتدرع.بودهاست

همراهیورضایتمردماست مردمیراحکومتیکهرضایت؛ساختقدرتونظامسیاسی،

 .یجه،فاقدمشروعیتودرنهایتطاغوتاستنتدر عادلنیستو،ندارد،درواقع

:7323فارابی،)شمردفارابیسیاستمدینهتغلبیهرابدترینسیاستاصنافمدینهجاهلیهبرمی

این19 اختالفاندیشمندان،نظرحاکمدرحوزهاندیشهسیاسیشیعیبودهونهایت،دگاهید(.

یرگذاریدراصلمشروعیتحکومتأثثربودنآرایمردمی،تردیددردخالتاینتؤدرمشیعی
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نتیجهعملیهردودیدگاهنیزیکیاست؛بدونرضایتمردم،امکان ت.یامقبولیتآنبودهاس

 .وجودندارداسالمیتشکیلحکومت

راجمهوریاسالمیریهگذارانقالباسالمیکهنظدراندیشهسیاسیامامراحلبهعنوانبنیان

هبهدنیایامروزتبدیلئ،بهنظریهتفصیلیوقابلاراآنهایعمیقباریشه ازاجمالتاریخیولی

موضوعرضایتمندیوهمراهیمردمبرایتشکیلوبقایحکومتاسالمی،جزاستکرده و،

ماخواستار:»اندیمانیم.امامخمینیمفهومجمهوریاسالمیراچنینذاتیحکومتاستالزامات

تشکیلمی شکلحکومترا و فرم جمهوری هستیم، اسالمی یعنیجمهوری اسالمی و دهد

 (2:939،ج7999)امامخمینی،«محتوایآنفرمقوانینالهیاست

علی غیبتمعصوم برایدوره سیاسیشیعه اندیشه در بینالگوهایموجود امامالهدر سالم،

تحققاینیو.درعینحال،استمعتقدشرایطبهنصبعامالعهایجامراحلبهوالیتسیاسیفق

 مردم قبولوحضور مشروطبه آرایداندمیوالیترا از ایننظرشواهدودالیلزیر مقوم .

:استلهمعظم

ملتحکومتم آرای این.ندکیاینجا دستدارد، در حکومترا ملتاستکه اینجا

هاستوتخلفازحکمملتبرایهیچیکازماجایزنیستوامکانهاراملتتعیینکردارگان

 (.74:702،ج7999ندارد)امامخمینی،

ائطدرچهصورتبرجامعهشرالدبیرخانهائمهجمعهازاماماستفتاکردندفقیهجامع7900درسال

اسالمی جامع»والیتدارد؟ امفقیه لکنتولی والیتدارد؛ صور همه والشرایطدر مسلمین ور

تشکیلحکومتبستگیداردبهآرایاکثریتمسلمانانکهدرقانوناساسیازآنیادشدهودر

.(56:423،ج7999خمینی،امامشدهبهبیعتباولیمسلمین)صدراسالمازآنتعبیرمی

دولت سمتنخستوزیر به مهندسمهدیبازرگان انتصابمرحوم حکم راحلدر امام

چن میموقت ین »نویسند: مهدی مهندس آقای انقالب،جناب شورای پیشنهاد به بنا بازرگان

برحسبحقشرعیوحققانونیناشیازآرایاکثریتقاطعقریببهاتفاقملتایرانکهطی

سرا در متعدد تظاهراتوسیعو شدهاجتماعاتعظیمو رهبریجنبشابراز ایراننسبتبه سر

 .(0:97،ج7999)امامخمینی،«نمایماست...مأمورتشکیلدولتموقتمی

اسالمی،انقالبپیروزیبرایمبارزهدورانطولدرکه بودودیدگاهبهپشتوانهاینتئوری

ابععاستفادهازترورواردوهرنوکرکیدمیتأصحنهدرمردمآگاهانهحضوربرتنهاوتنهاامام

راباحضوراسالمیهازتحرکاتمسلحانهپشتیبانینکردندوانقالبگارامردوددانستند،وهیچ
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.همهاقشاروطبقاتشهریوروستاییبهپیروزیرساند

همبهر أامامراحلاصلهمیننظریهجمهوریاسالمیرا درپاسخبهاویمردمگذاشتند.

مطرحبحثبرگزاریرفراندومجمهوریاسالمیدرخصوصنتیجهاحتمالیآرایدرایاپرسشی

فرمودند:کنید،بهصراحتایمخالفخواستشماباشدچهمیمردمکهاگررأیمردمدرزمینه

تابعارایملتهستیم» تبعیتمیملتماهرطور.ما همازانها ماحقنداریم،رأیدادما کنیم.

لیبهماحقندادهاست،پیغمبراسالمبهماحقندادهاستکهمابهملتمانخدایتبارکوتعا

 .(77،7999:94یکچیزیراتحمیلبکنیم)امامخمینی،ج

برایانتخابنوعنظام،انتخابخبرگانبرایدراولینسالانقالباسالمی،پنج بارمردمرا

انتخا اساسی، قانون رفراندوم اساسی، قانون تدوین و جمهوری ریاست بات مجلسانتخابات

هایامامخمینی،اصولمنبعثازدیدگاه.یدعوتکردندأهایرشورایاسالمی،بهپایصندوق

گیریهمهارکاننظاممتعددقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبرنقشمحوریمردمدرشکل

ارد:ورروشناصلششمقانوناساسیتصریحدطبه کیدداردأسیاسیت

شودازراهیآرایاتکابهبایدکشورامورادارهایراناسالمیجمهوریدر» عمومیاداره

هاایننظایروشوراهااعضایاسالمی،شورایمجلسنمایندگانجمهور،انتخابات:انتخابرئیس

.«دگردمیمعینقانونایندیگراصولدرکهدیگریمواردیدرپرسیهیاازراههم

مردمازطریقنظارتبرعملکردمسئوالنازجملهشخصولیفقیه،بهنقشمهم،ظرامامازن

م ادامه امورکشور اداره در دیخود برابرهند. در همه فقیه، والیت بر مبتنى سیاسى نظام در

انجاممى فقیهولوپاسخسئدهندمکارهایىکه حتىولىّ امور، گوهستندوشهروندانبرهمه

کنندودرصورتتخطىحاکممسلمانانوسایرکارگزاراننظامازمعیارهاىاسالمى،ىنظارتم

 تواننداعتراضکنندوتذکردهند:مردممى

مسلمینرااستیضاحوبهزمامدارسایرین،برابردرمستقیماًکهداردحقملتافرادازفردىهر

غیراینصورتاگربرخالفوظایفاسالمىاوانتقادکندواوبایدجوابقانعکنندهدهدودر

داردوجوددیگرىضوابطواستمعزولزمامدارىمقامازخودخودبهخودعملکردهباشد،

 (.4،7999:73جخمینى،کند)اماممشکلراحلمىاینکه

کجگذاشتم،کنارراپایمیکمناگرامور،اینبرکنندنظارتکهموظفندملتهمه

،خمینى)امامکنحفظراخودتگذاشتى،کجراپایتبگویندکهاستموظفملتگذاشتم،

 (.1،7999:779ج
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سیس،بقاواستمرارأدراندیشهسیاسیامامخمینی)ره(،توجهبهجمهورمردمدرتشکیلوت

رهبر.استحکومتاسالمی،یکمفهوموارداتیازغربنیستومتعلقبهجوهرهدیناسالم

انقالباسالمیمعظ حضرتم نظامای،خامنهاهللآیت، و امام موضع خود، تقریر آخرین در

 :کندرابطهمردمونظامدینیچنینبیانمیبارهاسالمیرادر

قاطى ازفرهنگغربىگرفتوآنرا افرادىگماننکنندکهامامبزرگوارما،انتخاباترا

مردم،یساالرىوتکیهبهآرااگرانتخاباتومردمکردباتفکراسالمىوشریعتاسالمى؛نه،

شد،امامهیچتقیدىنداشت؛آنآدمصریحوودوازشریعتاسالمىاستفادهنمیبجزودیننمی

بیانمی مطلبرا اینجزودیناستقاطع، ازهیچقدرتوغلبه...کرد. اىدرمکتبامامکه

وردقبولنیست.درنظاماسالمىقهروغلبهمعناندارد؛تغلبوازايعمالزورحاصلشدهباشد،م

برخاستهازاختیارمردموانتخابمردم؛آناقتدارى قدرتمعنادارد،اقتدارمعنادارد،امااقتدارِ

دراسالموشریعتياسالمىودرمکتباماممعناندارد؛آنکهناشىاززوروغلبهوسالحباشد

وجودآمدمحترماست؛درمقابلآن،کسىنبایستىسینهسپربکند،مردمبهقدرتىکهازانتخاب

اىبهکارببردکهاگریکچنینکارىکرد،اسمکاراوفتنهدرمقابلاوکسىنبایدقهروغلبه

است؛اینآننسخهجدیدىاستکهامامبزرگوارمابهدنیاعرضهکردوبهادبیاتسیاسىعالم

7.اافزوداینفصلمهمر

اینزاویه یأانعطافنظاماسالمیدرحمایتازجمهوریتنظامورحضورقویوبی،از

اعتناییبهآن،خروجنظاماسالمیازازنتایجآراوبینکردنزیراصیانت؛مردمقابلدرکاست

 .شودسقوطمشروعیتنظامازآنتفسیرمی،ودرنتیجهدایرهعدالت

ایرانموجبایننگاهمحوریا مامهمچنانکهدرپیروزیحرکتوجنبشاسالمیمردم

 مردم آگاهانه حرکتوشدحضور همه در داشت، دنبال به را انقالباسالمی هایپیروزی

جنسالهشودیماسالمیمنبعثازانقالباسالمینیزمشاهده خشیخاصانقالباسالمی،بام.

هایدینیازحاشیهبهمتنتحوالتجهانینوحرکتثیرکلیوبنیادینبازگشتدأفارغازت

تود حضور به اتکا حکومتدینیوههاسالم، و جامعه ایجاد و برایتحول ایعمومیجامعه

.استبودهمبارزهبااستعمارداخلیواستبدادداخلی

اسالمیت جوامع تحولدر خمینیبرایایجاد امام واژه نقشمردمأکلید و حضور بر کید

است.درهمانابتدایانقالب،طرحشعارصدورانقالب،موجبسوءاستفادهدشمنانخارجیدر
                                                                                                                                               
1. khamenei.ir 
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همسایگانودیگرکشورهایمسائلدخالتنظامیدریالبیجغرافیاییایرانطالقایاندیشهتوسعه

ابهگوییمانقالبمهمیاینک»:اندینمایماسالمیشدهبود،امامبهصراحتدیدگاهخودراچنین

ازاوبرداشتنکنندهمه .واهیمکشورگشاییکنیمخیمامکهجاصادرشود،اینمعنیغلطرا

ایناستکههمهملت ازاینگرفتاریکهمعنیصدورانقالبما بیدارشوندوخودشانرا ها

(.76:42،ج7999دارندنجاتبدهند)امامخمینی،

رویکرد همین جنبگروه،با و کههشها الهامبهای وصورتخاصبا امام مشی از گیری

ایهتاندمبارزهخودرابرمحورآگاهیعمومیواستفادهازظرفیانقالباسالمیشکلگرفته

نهاده جنبشحزمردمیبنا مهماهللباند. از که انقالبهترینحرکتلبنان از ایاسالمیمتأثر

یونیستی،درصحنهداخلیلبنان،بااحترامبهدشمنغاصبصهبرابردر،ضمنجهاداستاسالمی

یرادرتحوالتداخلیلبناناهلبنان،بهعنوانیکتشکلسیاسی،نقشسازندیداخلدموکراسی

می پیدا انتخاباتپارلمانیحضور در است. دیگرگروهداشته با یسیاسیبرایانتخابهاکند،

بهودوهیچیسجمهوررایزنیومشارکتدارئزیرورونخست اتکا قتتالشنکردهاستبا

رینشکستتاریخیرابررژیمصهیونیستیتحمیلکرد،ازآنتتواننظامیباالیخودکهبزرگ

.کندبهعنوانابزاریبرایقبضهقدرتسیاسیدرلبناناستفاده

الها دورجدیدفعالیتشبا جنبشجهاداسالمیوحماسدر نقالبیریازاگمدرفلسطین،

اندازیانتفاضه،دورجدیدیازمقاومتمردمیدرراهوایمردمیههبااستفادهازتودواسالمی

ایچشمگیریرابهدستآوردند.درافغانستان،هیبرابررژیمغاصبرابهراهانداختندوپیروز

شوروی،دراشغالضدبرازجهادپسهایاسالمیمتأثرازانقالباسالمیوحرکتاهنجریا

ههقالبگرو اینکشور ثباتسیاسیدر استقرار در فضایسیاسیافغانستان، نقشایفعالدر

الدعوه،متعاقبثرازانقالباسالمی،نظیرمجلساعالوحزبأدرعراق،جریانمتدارند.یمهم

 به احترام با رژیم، این سقوط از بعد و صدام بعثی رژیم با مردمی و مستمر قواعدمبارزه

هاییاستکههاباگروهدومبارزهآنانهدموکراتیک،موفقبهتشکیلدولتدراینکشورشد

به استفاده خشونت و ترور حربه از اکثریت، نداشتن کنندمیخاطر نیز، بحرین در رغمعلی.

بروزوفاقازسالحوخشونتبرایپیگیریمطالباتشاستفادهنکردهوتمامالهاکثریتشیعی،جبه

راهپیمایی برپاییاجتماعاتو ظهورشدر بدترینشکلتوسطآلاستهایمردمیو به که

.شودمیاسرکوبهیدخالتسعودباخلیفهو

هایسیرهفقهیوعملیامامخمینیبرمحورارتقایآگاهیکهدهدفوقنشانمیقیمصاد
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استفادهازجبروفقدانونیزعمومیوحضورمردمبرایتحولدرفضایسیاسیجوامعمختلف

.استخشونتدربرقراریحکومتاسالمی



 ثیرات عملی آنأتغلب و جمهوریت در اندیشه سید قطب و ت
.اومتولداستیرگذارأثدرمیاناندیشمندانمعاصرجهاناسالم،سیدقطبشخصیتیویژهوت

 نیلدر روستاهایحاشیه رشدیافتکهپدرشمبارزایدرخانوادهاستو7360سالیکیاز

فرزندانآ و نفیسه و خواهرانشآمنه برادرشمحمدقطبو و زندانوهنسیاسیبود طعم ا،

ایسیاسیومطبوعاتی،بههتسالگیدرکنارفعالی46شکنجهوشهادتراچشیدند.سیدقطبتا

 در فعالیتبود. وزارتمعارفمشغول در کارمند بهبرایمأمو7349سالعنوان ریتاداری

نهاموجبتهامریکااعزامودوسالدرآنجاازنزدیکباجامعهآنکشورآشناشد.ایناقامتن

ورکرد.مدتیبعدازکاردولتیکنارهتقشیفتگیویبهامریکاوغربنشد،بلکهنفرتشراعمی

ایخودپرداختکهبههالمسلمینبهگسترشدیدگاهمجلهاخوانیهیرتحرهیئتیسئدرجایگاهر

سال زندانشد. روانه شماره، پسازدوازده رژیمهمینسبب، با مبارزه به نیز او هایبعدعمر

درزندان،حکماعداماواجراشد.7300جمالعبدالناصرطیشدتااینکهدرسال

واقعیکقیمجوزیودریمیهوابنتنثیرابأتتحتسیدقطبدرحوزهاندیشهدینیوکالمی

احیاهپردازانعمدقیمجوزی،نظریهتیمیهوابنکردتوحیدابنکوششمی»اوسلفیبود. سلفیهرا

«کند 7392)بهنساوی، فعالیتوی(.49: مودودیدر تحتتأثیر بیشتر آغاز در هایسیاسینیز

هنحوهتعاملهایمختلفازجملتدریجدرحوزهپاکستانیوعباسمحمودعقادمصریبود؛ولیبه

اش،بهشکلریزیکرد.اوباتوجهبهصبغهکالمیسلفیبافرهنگومفاهیمغربیراهمستقلیراپی

دستاوردهای و غرب با میگسترده مخالفت غربی کردتمدن به. وی نگاه رویکرد، همین با

کلیردکردوطورمفهومدموکراسیرابهجمهوریتودموکراسینیزتابعیازآننفیکلیبود.

دموکراسیکهبهعنوانیکشکلحکومتورشکستهدر»درتفسیرآیهشورانیزچنیننوشتکه:

.(712،جلددهم:7462)سیدقطب،«غربدرآمدهاست،چرابایدواردخاورمیانهشود؟

لهالعدا»و«فیظاللالقران»تفسیر،ینآنهاترایمختلفشازجملهدرمهمههسیدقطبدرنوشت

اشارهبهآیهپیهایخودمبهبسطدیدگاه،«معالمالطریق»و«االجتماعیهفیاالسالم اوبا ردازد.

42شریفه مائده، مبارکه سوره الکافرون»از فاولئکهم اهلل انزل بما یحکم لم من تأکید،«و

نظررراازایمانواسالمبدونحاکمیتخداقابلتصورنیست.هنگامیکهجهانمعاص»کند:می
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اسالمازهمانموقعچراکه؛رسیمکهرویزمیندینوجودنداردگذرانیمبهایندریافتمیمی

هادستکشیدند،کهآخریندستهازمسلمانانازیگانهدانستنخدادرحاکمیتبرشئونانسان

«دیگروجودخارجیندارد 7476)سیدقطب، :544.) درتفسیر«القرانضاللفی»در 47آیه

اینآیهموضوعینیستکهمادردرزندگی»:ویدگزمینهغنایمجنگیمیدرسورهمبارکهانفال

خودبهآنمبتالباشیم.دیگرحکومتاسالمیوحاکممسلمانوامتاسالمینداریمکهدرراه

ههمانخداجهادکندوغنائمبهدستآوردوسپسدرموردشیوهتقسیمآنبحثکنیم.مردمب

سید)«نداهدوزمامامورخودرابهدستخدایانیجزخداییگانهسپردانهجاهلیتنخستینبرگشت

(.77،جلددهم:7462قطب،

استفادهازدیدگاهمودودیدرکتاب الاهللاالاهلل»درفصل«معالمفیالطریق»سیدقطببا

سیدقطبواقعیتاجتماعیراند.کییممجوامعرابهدوجامعهاسالمیوجاهلیتقس«منهجحیاه

ایاستکهاسالمراجامعهاسالمیجامعه».ندکعنوانمیتضاددائمیمیانراهاسالمیوجاهلیت

ابعاد: تمامی اخالقدر سلوکو نظام شریعت، عبادت، جامعه،عقیده، است. بخشیده تحقق

اداتوتصوراتشازاسالماستونهکند؛نهاعتقایاستکهبهاسالمعملنمیجاهلیجامعه

یافتهشکلهاسالمیجامعهعهاوضوابطشونهنظاموقوانینشونهسلوکواخالقش.جامارزش

اندنیست.تازمانیکهشریعتقانونجامعهنباشد،آنجامعهنامیده«مسلمان»ازافرادیکهخودرا

؛اسالمینیست بخوانندو آننماز افراد اسالمیحتیاگر جامعه حجبروند. به بگیرندو روزه

اینیستکهازنزدخوداسالمیجزآنچهخداوندمقررفرمودهوپیامبرتفسیرکردهاست،جامعه

بنامد اسالم را آن «ابداعکندو قطب، 7476)سید جوامع(.73ـ71: اینتعریفسیدقطب، با

حیویهودیجزوجوامعجاهلیمحسوبرست،کمونیستی،مسیپتاسالمینیزدرکنارجوامعب

شوند.یم

ایاوفضایخشونتوههایسیدقطبکهدرکنارمجموعدیدگاهرینفرازازنوشتهتمهم

یدرمعالمالطریقاستکهمکندمیاعمالزوروتغلبراحتیبرضددیگرمسلمانانتجویز

راخودجاهلیرهبریوجاهلیسننوآدابوجاهلیجامعهشرازکهاستالزممابر»ویسد:ن

باچندهرسازیمدگرگونریشهازرافعلیوضعیتکهاستاینمانخستینوظیفه.کنیمخالص

«نیستپذیرامکانزورکارگیریبهبدونکاراینرسدمینظربهوباشدقهریهقوهازاستفاده

(7476:55)سیدقطب،

اینکهسید جامعهعموممنتقدانمسلماناز ایجاهلینامیدهوآنراقطبجامعهمسلمانانرا
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سیدقطببااینتفکردر(.7992:715اند)مسجدجامعی،هماننددارالحربدانستهاست،انتقادکرده

گیردکهبرایایجادجامعهاسالمییهایاسالمیقرارمنهاوجریاوهدازیبرایگرپرهجایگاهنظری

تفکراتسیدقطبباعثپیدایشمرد.درادامه،شیازخشونترامجازموحاکمیتدین،استفاده

ریننگرانیودغدغهجهانتکهامروزهمبهعنوانمهمسلفیجهادیوتکفیریشدایهجریان

نظریاندآمدهدراسالموبلکهجوامعدیگر جدیدنظیرهاهازانمهمگروپرده. یسلفیوتکفیریِ

لشریفوبسیاریدیگرازرهبرانجهادیدرسوریهوعراقومصرملهمازایمنظواهری،اماما

.میکنمیاشارههایمتاثرنسلاولیسیدقطبهستندکهدرادمهبهبرخیازجریانهاهاندیش

ویسد:نیم«رسالةاالیمان»رهبرسازمانشبابمحمدباتأثیرپذیریازسیدقطبدرصالحسریه

کحکومت» تمامی فقهاهای اعتقاد به نیست. این در تردیدی هیچ و کافرند اسالمی شورهای

جاییاستکهکلمهاهللدرآنباالترینجایگاهراداشتهباشدوبدانچهخدانازلکرده،«داراالسالم»

جاییاستکهکفردرباالترینجایگاهباشدوحکمخدااجرانشود،اگرچه«دارالحرب»حکمشودو

آ سکنه 7465)سریه،«نمسلمانباشندتمام :95.) را برایتغییرحکومتگانهیویجهاد هایراه

هاوایجادحکومتاسالمیبرهرمردوجهادبرایتغییراینحکومت»گفت:دانستومیکافرانمی

(.7465:95)سریه،«زنواجبعینیاست،حکمجهادتاروزقیامتجریاندارد

هایسیدقطبشکلگرفت.اینایتکفیریاستکهباالهامازاندیشههالجهادازجملهگروه

سال به7313تشکیالتدر فرجپایهم محمدعبدالسالم برخیوسیله به استناد با او گذاریشد.

تیمیه،زبانبهتکفیرحکومتگشودوبرضرورتقیامفقهیعلمایگذشتهازجملهابنیواهافت

تیمیهدرهنگامیورشتاتارهابهکشورهایاسالمیصادراهاییکهابنعلیهحاکمتأکیدکرد.فتو

ویفتوای«الفریضةالغائبة»ترینمبانیفقهیعبدالسالمفرجدرنگارشکردهبودازمهم است.

اند،مرتدندوقیامعلیهتیمیهمبنیبراینکهتاتارها،باوجوداینکهمسلمانیخودرااعالمکردهابن

براوضاعحاکمبرمصرونظامحکومتیآنمنطبقدانستآنانوک شتنآنانواجباسترا

.خالداسالمبولی،ازاعضایاینانجامشدگروهتوسطاین(.ترورسادات7995:700)مصطفی،

من»گروه،طرحخودرامطرحکردوبافتوایعمرعبدالرحمن،ساداتراترورنمودوفریادزد:

(.7999:907)هیکل،«هستم،فرعونمصرراکشتموازمرگباکیندارمخالداسالمبولی

گروه متهااز که آرایسیدقطبتشکیلشدأیدیگر از «المسلمینجماعة»ثر و«التکفیر»یا

کردوایجاهلیمعرفیمیبود.اومصرراجامعه«شکریمصطفی»است.رهبراینگروه«الهجره»

اسالمیبناشود.شکریمصطفی،عالوهبرتکفیرنظامسیاسی،افرادجامعهرامعتقدبودبایدجامعه
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سیاسینمینیزتکفیرمی سیاسیونظام ویاینکردوفرقیمیانجامعه چنیناستداللگذاشت.

کردتعبیرمی«جاهلیتمدرن»کردکهجامعهفاسدمنجربهنظامفاسدخواهدشدکهازآنبهمی

معتقدبودندکهبایدازجامعهحالت7999:704)هیکل، اینگروه داشتوبه«مفاصلهکامله»(.

کوه مطبوعاتمصر دلیل همین به برد. پناه دسته«المسلمینجماعة»ها چریکرا از معرفیای ها

گروهتکفیر،مدعیاستپساز(.7999:957نامیدند)هیکل،«التکفیروالهجره»کردندوآنانرا

اشدینهمرژیموهمجامعهکافراستومسلمانانراستینبایدازآنهجرتکنند.اینخلفایر

(.عنصر7910:545کرد)حسینی،گروههمهمکاتبومفسرانسنتیاسالمرابدوناستثناتکفیرمی

جامعهمعاصرمصرراجامعهجاهلیچونبود.اینگروه«هجرت»،دومدرافکاروعقایداینگروه

تابتوانندجامعهاسالمیتشکیلدهند.بردندهاپناهمیکردندوبهکوهازآنهجرتمی،دانستندمی

می مسجدضرار را مساجد همه داشتند. قبول سنترا ائمآنانفقطحجیتکتابو و هدانستند

آنهاراکافرمعرفیمی وکردند؛مگرچهارمسجد:مسجدالحرام،مسجدالنبی،مسجدقباجماعاتي

(.7479:599مسجداالقصی.همچنینمعتقدبودندشکریمصطفیمهدیامتاست)جهنی،



 گیری نتیجه

اندیش متفکرایدوههایننوشته انقالبیجهاناسالم برجستهو ایآنانههکهدیدگامعاصر

تصویریازمعرفیکردوهایاسالمیچنددههاخیرجهاناسالمخشبسیاریازحرکتبمالها

االریازیکسووتغلبوخشونتازسویدیگرسمیآنانبهمقولهجمهوریتومردهاهیدگاد

نگاهبهخواستواردهمردمرااًامامخمینی،بهعنوانیکفقیهوکالمیشیعه،اساسکرد.هئارا

اندومعتقداستبدونرضایتمردموباجبرودیبرایتشکیلحاکمیتاسالمییکضرورتم

اسطهمهیانکردنزمینهحکومتيوهسیسحکومتاسالمیمشروعنیست.مردمبأتاًنتاساسخشو

مقصرن عنداهلل و خطا دچار فقیه باد؛ولی اسالمی حکومت برقراری برای توجیهی این ولی

جمهوریتاساس مقوله با امام نیست. تحمیل برخورداٌخشونتو غربی یکپدیده عنوان به

ایننگاهبهجایگاهمردم،تأثیراتخودرااند.دییکدستورشرعیودینیمندبلکهآنراکینم

حرکت در میهای ردیابی روشنی به نیز خمینی امام اندیشه از ملهم ایناسالمی از روشود؛

دراهلللبنانعلیدینیهمچونحزبهایگروه رغمداشتنقدرتوتوانمندینظامیچشمگیر،

هاییاستکهتالشمیابطالدیدگاه،موضعاینکنند.لبنانفعالیتمیچارچوبساختارسیاسی

یرآرایمردمدرساختجامعهدینیرابهتبعیتازثأداقبالانقالباسالمیورهبرانآنبهتنکن
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عالوهبراین،برخورد.دموکراسیغربتقلیلدهندلیبرالسآننظامأمشهوراتزمانهودرر

ازجملهرهبرانقالباسالمی،،امروزآنپردازاننظریهالمیِبرآمدهازاندیشهاماموامامونظاماس

بلکهودهایفکریتاوربامدرنیتهودس فرهنگیوتکنولوژیکآنازموضعنفیکاملنیست؛

کنندیماستفادههایغربیتاآنجاییبرخوردیگزینشیواقتباسیدارند.ازمحصوالتواندیشه

ذارد.گیصوصدینیتزاحمپیدانکندوآنجاکهمخالفاندیشهدینیباشدکنارمکهبان

به قطب، سیاسیسید اندیشه مقابل، ریشهدر بهواسطه ابنویژههایکالمیسلفی، تیمیه،نگاه

بهموضوعرضایتمندی برقراراساساً تأسیسحکومتدینینمینشدنِیاشدنمردمدر پردازدو

کند.فهمفقهیازالزامیتلقیمی،ولوباجبروتغلبوخشونتراصحیحوحتیحاکمیتسیاسی

مسلمانانراضیبه«ومنلمیحکمبماانزلاهللفاولئکهمالکافرون»نگاهسیدقطببهآیهشریفه

حاکمیتغیردینیرادرردیفمشرکانوملحدانفرضومقابلهباآنانراتکلیفشرعیقلمداد

هایدینیدرجهاناسالمشدهاستکههاوگروهگیریحرکتلاینرویکردباعثشککند.می

ازعنصرخشونتوزورجهتتحققاهدافخوداستفادهمیدرجریانفعالیت کنند.هایخود،

ترینمأموریتخودرامقابلهباارتشسرخمیالدیمهم36و96هایجهادیکهدرطولدههگرو

سپتامبرو77هایغربیتعریفکردهبودند،بعدازمریکاودولتاستانومقابلهباشورویدرافغان

نیزجزومأموریت تروروخشونتعلیهسایرمسلمانانرا اشغالافغانستانوعراقتوسطامریکا،

اصلیخودقراردادند.شعبهالقاعدهدرعراق،پیشازآنکهبرضداشغالگرانامریکاییعملکند،

هایعربیدرمنطقهبعدباراهافتادنانقالببه5676یانعراقرابهخاکوخونکشید.ازسالشیع

هاخشونتوتروررابهکابوسمردممسلمانمنطقهودیگرمناطقجهانتبدیلکردهخاورمیانه،آن

بوملهمهاتنهاناشیازتفکرسیدقطتواندمدعیبشودتمامیاینخشونتقطعاکسینمیاست.

ازاندیشهاوست؛اماتلقیوسیعازمفهومجهادونادیدهانگاشتنخواستوارادهآزادانهمردمدر

 فراهمکردهاست.هاخشونتتعیینسرنوشتجامعه،بسترمناسبیبرایاین
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