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  چکیده
 و اصول زا برخی گري،سلفی کلیات پذیرش ضمن که است معاصر کالمی هايجریان از یکی نوسلفیه

 و دینی لمسائ به نو نگاهی با مودودي ابواالعلی. است کرده تعدیل یا کشیده نقد به را سلفیه مبانی
 يباورها از برخی متفاوت، و نو هايبرداشت ارائه و سلفی جزمی باورهاي مرزهاي شکستن با و مذهبی
 پیش دورة زا را »جاهلیت« وي. آیدمی شمار به نوسلفیه جریان گذارانبنیان از و کشیده نقد به را سلفیه

 ويالگ ارائه با مودودي. ساخت مطرح را آن هايویژگی و کرد تعریف فرازمانی فرهنگ یک به بعثت از
 از ادلمتع تفسیري ارائه با همچنین و »ظالم حاکم بر خروج جواز« نظریۀ کردن مطرح و »تئودمکراسی«

 وحدت« و »جعفري مذهب و اربعه مذاهب« شناختن رسمیت به با نیز و ،»صحابه عدالت« تئوري
 انیمب ترینمهم تا است آن پی در حاضر مقالۀ. کرد تبیین را جریان این نظري بنیادهاي ،»اسالمی
  .کند تبیین تحلیلی ـ توصیفی روش با را مودودي نوسلفی هاياندیشه

  .اجتهاد جهاد، جاهلیت، اسالمی، حکومت توحید، گري،نوسلفی مودودي،: کلیدواژگان
  مقدمه

 اصول، یرشپذ رغمعلی که است »متعادل سلفیۀ« یا »نوسلفیه« جریان معاصر، کالمی هايجریان از یکی
 و هارويتند از برخی و کشانده نقد به را سنتی سلفیۀ مسائل از بعضی گري،سلفی کلیات و روش
 و توحید صلا حول سنتی، سلفیۀ مانند نیز نوسلفیه جریان. است کرده تعدیل را سلفیه هايگريافراط
 ار اسالمی توحید مباحث کوشدمی جریان این اما دارد؛ تمرکز آن امثال و جهاد و اسالمی خالفت احیاي

 احیاي از و بکشاند جامعه در آن گوناگون هايجنبه و عملی توحید به دیگران، تکفیر و قبوري توحید از
 در یدتوح و گذاريقانون در توحید نیز و ـ جاهلیت حکومت برابر در ـ اسالمی حکومت احیاي به توحید

 ظامن و کفر جبهۀ برابر در بلکه مسلمان، برادران برابر در نه را جهاد اصل همچنین یابد؛ راه حاکمیت
  .برساند عملی تحقق به سلطه
 و هاشهاندی و است متعادل سلفی جریان گذارانبنیان از گفت توانمی یقینبه که هاییچهره از یکی

/  م1979 ـ 1903( مودودي سیدابواالعلی داشته، جریان این گیريشکل در بسزایی تأثیر هایشنگاشته
 1.تاس بیستم قرن در هند قارهشبه جغرافیایی حوزة در دینی متفکران و مصلحان از) ش1358 ـ 1282

 سلفی جریان گیريشکل با زمانهم و دوازدهم قرن در که گرفته تأثیر قارهشبه سلفیۀ جریان از مودودي
 از أثرمت که »دهلوي اهللاولی شاه« و آمد پدید هند قارهشبه منطقه در عربستان، جزیرهشبه در وهابیت
 حنفی ضاياقت به اهللا ولی شاه البته. نهاد بنیان را آن بود، تیمیه ابن و حدیث اصحاب اسالف هاياندیشه
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 کنار را هتیمی ابن افکار از وچراچونبی تبعیت سرهندي، احمدشیخ شاگردي سبب به و بودن ماتریدي و
  2.نپذیرفت را تیمیه ابن گريسلفی هايمؤلفه از برخی و گذاشت
 هلوي،د عبدالعزیز شاه پسرش آمدن کار روي و اهللا ولی شاه از پس قاره،شبه در پدیدآمده سلفی جریان
 رد در ار عشریه اثنی تحفۀ موهن کتاب وي که حديبه گرفت، پیش در را تندروي و گريافراطی مسیر
 ادامه را وا راه بریلوي سیداحمد شاگردش عبدالعزیز، شاه از پس. آورد در نگارش به شیعه باورهاي و عقاید

 یانصوف افراطی تقدیس همچنین وي. شد معتقد »سلف طریقت« و »محض سنت« از پیروي به و داد
 بدعت را هاآن به نیاز و نذر و آنها از حاجت طلب و قبور بر سجده شیعیان، تعزیۀ الهی، اولیاي و پیامبران از
 تفکر که دکر تأسیس را »دیوبند دارالعلوم« مدرسه نانوتوي قاسمشیخ نیز او از پس. دانستمی ناجایز و

  3.کندمی دنبال را سلفی
 به ديج اعتقاد سبب به او اما است؛ تفکراتی چنین وارث و بالیده فضایی چنین در مودودي ابواالعلی

 جریان دش موفق نسبی، تعصب عدم و آزاداندیشی روحیۀ نیز و سنت و قرآن در گسترده مطالعۀ و اجتهاد
 زا را جریان این آن، هايویژگی برخی اخذ ضمن و کند تهذیب حدودي تا را قارهشبه در موجود سلفیۀ
 ايهنظام به توجه سمت به را آن جریان و آورد بیرون مذهبی و اعتقادي مسائل در تند و افراطی حالت

 گوناگون اقسام به را توحید به مربوط مسائل همچنین او. کشاند فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی،
  .آورد میان به سخن »جاهلیت« فرهنگ از آن برابر در و کشانده آن

 کومتح« ،»توحید« اصل چند در را ابواالعلی هاياندیشه مبانی ترینمهم است کوشیده حاضر نوشتار
 جدید هايبرداشت و هايآورينو و تبیین، »اسالمی وحدت« و »آزادي« ،»جهاد« ،»اجتهاد« ،»اسالمی

  .دهد نشان یادشده هايعرصه در را مودودي موالنا
  توحید  - 1

 و اردد نظر بشر زندگی شئون تمام به که است فراگیر و کامل جامع، نظامی مودودي، اندیشه در اسالم
 یسیستم بلکه...  نیست نامربوط رفتاري هايروش و پراکنده افکار از ریختهدرهم ايمجموعه هرگز«

 واراست مشخص، و روشن اصول از معینی مجموعۀ بر که است پیوستههمبه کلّیتی و منظم بسیار
 »حیدتو مسئله« اعتقادي مسئله ترینمهم و تریناساسی کامل، و جامع فکري نظام این در4.»باشدمی

  5.دارد بخشحیات و مستقیم تأثیر مسلمانان اجتماعی و فردي زندگی روند در که است
  توحید تبیین

 مسائل حل و معضالت کشف براي امروز به تا هاانسان که روشی سه به ابتدا توحید، تبیین براي ابواالعلی
 تهداش اطمینان خودش حواس به انسان. أ: کندمی اشاره اندکرده تمسک آنها به بشري حیات اساسی
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 ارةدرب را آن از حاصل نتیجه و دهد قرار محسوساتش ضمیمه را تخمین و حدس و گمان انسان. ب باشد؛
 را ردهپ پشت آنها که باشد معتقد و بپذیرد اندآورده خدا پیامبران را آنچه. ج دهد؛ قرار مالك مسائل این

  6.اندداشته دسترسی آن کنه و عمق به و اندآورده دست به آن مبدا و منبع از را حقیقت و انددیده
 کیکود تشخیص با آن شکل و است محض جاهلیت طریق اول، روش: گویدمی تحلیل مقام در سپس

 کشف و بشري حیات مسائل اساسی حل براي دوم، طریق 7.ندارد فرقی کند،می اعتماد محسوسات به که
 هس طریق این براي. بیامیزیم حس و مشاهده با را تخمین و وگمان حدس که است این آن معضالت

  :است شده گرفته خاصی عملی شیوه هریک، از و شده ارائه گوناگون نظریه
 چیزها از خیلی براي توهم روي از صرفاً گویند،می مشرك او به که ايعقیده چنین صاحب: شرك. أ

 ايهراه در ضرر دفع یا منفعت جلب امید به را خودش وقت از زیادي مقدار که شودمی قائل تأثیراتی
 هر بر خبربی و سرگردان زدگانِحیرت این دست 8.است دلخوش خودش اوهام با و کندمی ضایع بیهوده
 نیز را شرك و چندخدایی نظریۀ مودودي 9.است کرده تصور »خدا« را آن افتاده، تاریکی در که چیزي
  10.خواندمی جاهلی

 زندان الچسیاه در است اسیري انسان روح شودمی قائل که است رهبانیت ، اندیشه دومین: رهبانیت. ب
 شتربی شهوات و امیال به هرچه انسان: گویدمی یا شده مرتکب که است خطاهایی کیفرِ حبس، این و

 و یادن از مطلقا اینکه مگر ندارد نجاتی راه سرانجام و...  شودمی مفتون بیشتر دهد، نشان خوش روي
  11.کند ترك را نفسانی شهوات و شود منصرف جهان این هايلذت از و مافیها

 آن حل براي شهود و حس با تخمین و گمان و حدس بین جمع از که سومی تئوري: وجود وحدت. ج
 قعدروا دارد، وجود عالم این در هرچه و انسان: گفت خواهد فرد که است این آیدمی وجود به اصلی مسائل

 و دهستن واحدي موجود خارجی مظاهر موجودات، همۀ بلکه نیست؛ مستقل و ندارد حقیقتی االمرنفس و
  12.خواندمی جاهلی هم را نظریه دو این ابواالعلی. ندارد وجود او جز موجودي درحقیقت

 خدا نپیامبرا هرچه که است این آن معضالت کشف و بشري حیات مسائل اساسی حل براي سوم طریق
 نظریه رنهایت،د ابواالعلی. شودمی گفته) حقیقت برابر در شدن تسلیم( اسالم آن به که بپذیریم اند،آورده

 هایتن در آن هايحلقه تمام که داندمی واقع با مطابق و کامل اينظریه را جهان و انسان دربارة پیغمبران
 و ممحک منطقی ارتباط و انسجام آن، مختلف فروع و اجزا بین و است پیوسته یکدیگر به تناسب

 هايمصداق از را شرك آنکه از پس مودودي.13نیست دیگري نقیض کدامهیچ که دارد وجود مستحکمی
 آیدرمیب توحید مسئلۀ تبیین به خواند،می اوهام و خیال قوه از برخاسته را آن و کرده معرفی »جاهلیت«
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 همۀ هبلک است؛ نبوده کلیساها و مساجد در و شخصی دعوتی صرفاً توحید، دعوت که کندمی بیان و
  14.دارد بر در را ـ اجتماعی و فردي ـ زندگانی شئون

  توحید مراتب
 یدتوح مراتب و اقسام قرآن، هايآموزه اساس بر توحیدي، اندیشۀ جانبۀهمه احیاي در مودودي ابواالعلی

  :کندمی بیان چنین را
  15.است موجودات دیگر و انسان جهان، آفریننده تنها متعال خداوند: خالقی توحید - 1
 هیچ و ستا واحدي کارگزار و یگانه مدبر دست به جهان تکوینی اداره و تدبیر: تکوینی ربوبی توحید - 2

  .نیست او رسانیاري موجودي
 دیگري یزچ یا کس بزرگ، خداوند به ایمان از بعد که کسی کرد اذعان باید ربوبی توحید آموزة به توجه با
 از اییهبخش در او که است معتقد درواقع کند،می کرنش مقابلش در و خواندمی هاگرفتاري رفع براي را

  16.است شریک خداوند با الوهیت
 ماو السماوات فی ما لَه: «است آن حاکم و جهان این حقیقی مالک تنها خداوند،: مالکیت در توحید  - 3

  ).6 طه،( »الثَّرَى تَحت وما بینَهما وما األرضِ فی
 ابعاد در ـ حاکمیت صفات همه. خداست تنها عالم، در االطالقعلی حاکم: حاکمیت در توحید  - 4

 قح خدا، جز کسهیچ. نیست صفات این در او شریک کسهیچ و است خداوند دست به ـ آن گوناگون
 هر به حاکمیت). 54 اعراف،( »األمرُ و الخَلقُ لَه أال: «است مالک و خالق او تنها زیرا ندارد؛ حکم صدور

  17.است پروردگار ویژه شود، تصور که معنایی
 گذاريقانون حاکمیت است، خداوند عالمحاکم  مالک، خالق، تنها که آنجا از: تشریعی ربوبی توحید  - 5

) 154 عمران، آل( »للَّه کُلَّه الْأمرَ إِنَّ قُلْ«چون متعددي آیات به استناد با ابواالعلی. اوست مخصوص هم
 سکهیچ و اوست مخصوص گذاريقانون و پروردگار مختص حاکمیت آیات، روشن داللت به:«گویدمی

  18.»است وحی پیرو نیز پیامبر شخص و ندارد گذاريقانون حق خدا اجازة بدون نیز پیامبران حتی
 تلک: «حرام را دیگر قوانین از پیروي و داندمی واجب را خدا قانون از اطاعت و پرستش قرآن، روازاین
دودوها فال اهللاِ حن تَعتَدوم دیتَع دوداهللاِ ح کفأولئ مونَ همحکمی هر کریم قرآن پس). 229 بقره،( »الظّال 

 استفاده آیات از همچنین 19.اشتباه و خطا نه کندمی معرفی فسق و ظلم کفر، باشد؛ خدا حکم خالف که را
 نای انکار و است آن به اقرار و رفتن خداوند قانونی حاکمیت بار زیر همان ایمان، و اسالم که شودمی

  20.باشدمی صریح کفر معنا،
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 فردي ورطبه مسلمانان حتی ـ خدا از غیر کسهیچ که پردازدمی مطلب این تبیین به مقام این در مودودي
  21.سازند دگرگون را الهی دستورهاي توانندنمی و ندارند گذاريقانون حق ـ جمعی یا
 اطاعت. ب بندگی؛. أ: دارد معنا سه عبادت قرآن، اصطالح در است معتقد مودودي: عبادت در توحید  - 6
  :گویدمی کریم قرآن از متعددي آیات به استناد با ابواالعلی 22.پرستش .ج پیروي؛ و

 بندگی آنها به مردم خواه شمارد؛می بزرگ خطاي را آنها عبادت و باطل، را معبودها این همۀ کریم قرآن
 دتعبا که آنهایی همۀ: کندمی اعالم صریحاً قرآن. بپرستند را آنها یا و کنند اطاعت آنها از یا کنند
  23.شما نه و هستند عبادت سزاوار آنها نه لذا هستند؛ خدا بندگان خود کنید،می

 داند؛می »جاهلیت« هايمصداق از را مراتب از یک هر در شرك توحید، مراتب تبیین از پس مودودي
 نیازمندي در حقیقی، خداي جز کسانی و اشیا پرستش خدایان، تعدد به اعتقاد خدا، نفی او نظرگاه از روازاین
 دادنانسام براي سیاسی و اجتماعی هايحوزه در انسان خودکفایی بر اصرار خدا، هدایت و دخالت به انسان

 زا نمادهایی و هاانگاره همه آن، غیر و بشر به گذاريقانون و تشریع حق کردن واگذار خود، زندگی به
  24.اندجاهلی وضع

  انبیا اساسی دغدغۀ یکتاپرستی،
 از یکهیچ که یابیممی در خوانیممی قرآن در را پیشین هايملت تاریخ وقتی است معتقد ابواالعلی

 ردمم تا مدین مردم از ثمود، تا عاد از ابراهیم، تا نوح قوم از. اندنبوده خداوند وجود منکر پیشین، هايامت
 انبیا یاختالف مسائل تفصیل طوربه سپس. اندداشته اعتقاد متعال خداوند وجود به وهمههمه العرب،جزیرة

 اثبات هن مخالفانشان، و انبیا بین اختالف موضوع که سازدمی روشن و کندمی ذکر را خویش هايامت با
  25.است بوده یکتاپرستی مهم مسئلۀ بلکه خدا، وجود

 مبرانپیا با که متعدد خدایان پرستندگان و مشرکان شودمی معلوم اهللا کالم آیات از مودودي نظر به
 داشتند لقبو را نکته این همگی بلکه کردند؛نمی انکار را خداوند وجود رفتههمروي بودند، دشمن و مخالف

 عبادي و ربوبی توحید مرحله در آنها اما است؛ چیز همه و زمین و هاآسمان خالق که دارد وجود خدایی که
 نان،دشم با آنان درگیري محور و پیامبران تبلیغ مدار ابواالعلی باور در روازاین 26داشتند؛ اختالف انبیا با
 توحید« حورم حول الهی انبیاي تبلیغات ثقل نقطۀ بلکه نبوده؛ »خالقیت در توحید« یا »ذات در توحید«

  .است بوده »ربوبی
 آنها ركش واقع در بودند، آلوده ربوبی شرك به چون اما داشتند؛ قبول را »اهللا« مشرکان است معتقد وي

 اشد،ب آفریده را انسان و زمین و آسمان که خدایی به اعتقاد زیرا نداشت؛ چنانیآن فرق الوهیت انکار با
 مسئول داخ برابر در را انسان باشد، کارههیچ جهان، امور ادارة و تدبیر در و باشد نداشته کاري انسان با ولی
 عمالً بنابراین دانستند؛نمی مسئول خدا برابر در را خود نیز، ملحدان و منکران که گونههمان 27سازد؛نمی
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 کند،یم رد را اندیشیعاقبت و مسئولیت هرگونه و است انسان استقالل اشالزمه که الحادي نظریۀ با
  28.انجامدمی گريوحشی و دیکتاتورمنشی تجاوز، به آخر در و است سانیک

  هاشرارت همۀ ریشۀ بشر، خداانگاري
 روآورد گیساخت و جعلی خدايِ به انسان شودمی سبب توحید عقیدة صحیحِ نپذیرفتن مودودي اعتقاد به
 آن ربش تاریخ بزرگ مصیبت مودودي باور در. روآورد اثربی متعدد خدایان به خدا، یک جايبه اینکه یا

 شیوه رینبهت و اندبوده آنها از کشیبهره و دیگر هايانسان ساختن برده درپیِ هاییانسان همیشه که بوده
 و امکانات و بیشتر تهور هاانسان این یا حال. دهند قرار خدایی موضع در را خود که بوده این آنها براي

 »االعلی مربک انا« نداي آشکارا که فرعون مانند( اندکرده خدایی ادعاي مستقیماً و اندداشته کافی وسایل
 از تفادهاس با روازاین نداشتند؛ را مردم به خدایی قبوالندن براي الزم وسایل و قدرت اینکه یا) دادسرمی

 عرفیم آنها به تقرب واسطۀ را خود سپس اند؛داده خدایی شخصیت شیء، یک یا بت، روح، به هاییحیله
  29.اندداشته روا افراد از گروهی بر ناروا تسلطی راه این از و اندکرده

  اصالح راه تنها توحید، احیاي
 باشد، هداشت نفوذ و سرایت اجتماعی حیات ریشه و رگ در فساد این که مادامی اینکه بیان با ابواالعلی

 تنها 30باشد، مؤثر اجتماعی و فردي مفاسد و شر هايجرثومه وقمعقلع در تواندنمی اينقشه و قانون هیچ
  31.کندمی معرفی حقیقی توحید به آوردنپناه را مصیبت این از خالصی راه
 ،او پاك ذات جز کسهیچ و همتاستبی پروردگار از پیروي اصالحی، هر اساس و اصل مودودي باور به

 مۀه شان،الهی نهضت آغاز در »ص« پیامبر روازاین نیست؛ گذاريقانون و تشریع سزاوار و شایسته
 حل هب عنایتی ترینکوچک و دادند قرار »إالاهللاالإله« کلمۀ و توحید دعوت در منحصر را خود کوشش

 فقمو تنها سال، سیزده طول در »ص« الشأنعظیم پیامبر منظور همین به 32.نفرمود ابراز مشکالت دیگر
 هجرت از سپ اما بودند؛ آشنا کامل طوربه حقیقی اسالم و توحید به که شدند نفر سیصد حدود تربیت به
 طولی و فراخواندند اسالم به را عربستان کل تقریباً سال، ده طی و نفر سیصد همان کمک با مدینه به

 اسالم هورمق توحید، فرهنگ یافتگانِپرورش همین وسیلهبه روم، و ایران بزرگ امپراتوري دو که نکشید
 روشن و کندمی اشاره هاانسان زندگی در توحید تأثیر به پیروزي، این تحلیلِ مقام در مودودي 33.شدند

  34.سازدمی نیازبی گوناگون هايزمینه در را موحد توحید، واقعی و صحیح عقیده که سازدمی
  اسالمی حکومت - 2

 روازاین دهد؛می شکل توحید مسئلۀ به او نگرش نوع را مودودي اجتماعی و دینی اندیشۀ زیربناي
 و توحیدي بینیجهان تبیین به نخست گام در اسالم، سیاسی نظام اصول و مبانی بیان براي ابواالعلی

 میتحاک بر اسالم سیاسی نظام بنیاد مودودي، نظر در. ورزدمی مبادرت اسالم سیاسی نظام به سپس
  .است شده گذاريپایه جاهلیت و شرك هرگونه نفی و او عبودیت و اهللا انحصاري
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  اسالمی حکومت ضرورت
 دنیاست رد انبیا رسالت نهایی هدف الهی، زندگی نظام اجراي و »الهی حکومت« برپایی ابواالعلی، باور در
 کنندةشایع خود یا که گیردمی سرچشمه هاحکومت فساد از اجتماعی، زندگی هايتباهی و فسادها تمام و

 دانند،نمی وظیفه را حکومت تشکیل که کسانی از انتقاد با وي 35.شودمی شایع آن وسیلۀبه یا و است آن
 دانندمین دارند، تصوري چنین که کسانی: نویسدمی است، داده متقین به خدا که دانندمی ايوعده بلکه
 در نیدی حکومت برپایی براي قیام روازاین دارد؛ حکومت تشکیل به احتیاج خدا دین عملی اجراي که

 مودودي رهگذر این از 36. باشدمی واجب آن براي جهاد بلکه است، مقصود و مطلوب تنهانه شریعت
 مورد عقلی غیر منظر از هم و عقلی منظر از هم هایشنگاشته از بسیاري در را حکومت لزوم موضوع

  37.است داده قرار بررسی و بحث
  جاهلیت حاکمیت و اهللا حاکمیت

 در دتوحی مسئله مودودي اندیشۀ در ـ حاکمیت در توحید ویژهبه ـ توحید مسئلۀ گذشت که طورهمان
 در وحیدت گسترش همان انبیا، بعثت فلسفۀ او نظر از آنکه چه است؛ داردامنه و ايریشه بحثی حاکمیت،
 اختصاص متعال خداوند به تنها جهان حاکمیت اساسبراین 38.است بوده عبودیت و حاکمیت الوهیت،

 تاوس مختص گذاريقانون حاکمیت حق همچنین. اوست فقط عالم مدبر و مدیر مالک، خالق، زیرا دارد؛
 را جامعه هايآفت و فسادها همۀ ریشۀ مودودي روازاین 39ندارد؛ را دیگران بر قانون وضع حق کسی و

 نسانا حاکمیت بردن بین از نیز را »ص« اکرم پیامبر و اسالم نهایی هدف و داندمی غیرخدا حاکمیت در
  40.شمردبرمی عالم همۀ بر یگانه خداوند مطلق حکومت برقراري و انسان بر

 ،آن مبناي که بردمی نام »طاغوت« و »جاهلیت« وضع از مودودي خدا، عبودیت و حاکمیت وضع مقابل
 هايرمانف و قوانین جز ايبرنامه اساس بر اجتماعی و فردي امور تدبیر و خدا جز کسی ربوبیت پذیرفتن
 آن به زامرو دنیاي که سیاست و دین میان پیوند نفی و سکوالریسم اندیشۀ مودودي، زعم به. خداست
 با روازاین است؛ حاضر عصر در جدید جاهلیت از نمادي است، داريحکومت در مرسوم امري و معتقد،

 جامعه و اسالمی، جامعه: کندمی تقسیم دسته دو به را اسالمی جوامع اهللا، حاکمیت مفهوم از گیريبهره
 ست؛نی پذیرفته آن در خدا قوانین و حاکمیت که است ايجامعه جاهلی، جامعۀ او نظر از. طاغوتی و جاهلی

 مانای آخرت و جزا روز پیامبر، رسالت خدا، یکتایی به آن در هاانسان که است ايجامعه اسالمی، جامعۀ اما
  41.دهندمی سامان قرآن و خدا هايرهنمود اساس بر را خود اجتماعی و فردي زندگی و دارند

  همگانی خالفت
 کَما ألرضِا فی لَیستَخْلفَنَّهم الصالحات وعملُوا منْکُم آمنُوا الَّذینَ اللَّه وعد« شریفۀ آیۀ به استناد با وي

تَخْلَفنْ الَّذینَ اسم هِملو کرده مطرح فرد،منحصربه و نو تفسیري با را »خالفت« نظریۀ) 55 نور،( »قَب 
  :گویدمی
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 را ایفیوظ کلیۀ که است این است محفوظ بشر براي که حقی تنها آن، نفوذ قلمرو در و اسالم محیط در
 آن. 1: دارد صورت دو خالفت این و دهد انجام متعال خداوند نمایندة و خلیفه عنوانبه دارد، عهده بر که

 انعنوبه خدا فرستادة آنچه که باشد کسی جانشین، و خلیفه آن. 2 باشد؛ خدا فرستادة جانشین، و خلیفه
  42.کند اجرا و تبعیت بتمامه است، کرده ابالغ الهی قانون و شرع

 و »حکومت نظریۀ« آن از و کرده استناد هایشنوشته جايجاي در شریفه آیۀ این به مودودي موالنا
  :است کرده استخراج را ذیل موارد همچنین

 یتحاکم که هاییحکومت از کریم قرآن خداست، آن از فقط حاکمیت اسالم، دیدگاه از که آنجایی از - 1
 از ،مشروع هايحکومت که معنا این به است؛ کرده تعبیر »خالفت« واژة با کنند،می اجرا را خدا قانونی

  43:باشندمی دارا را الهی مطلق حاکمیت و قدرت از نیابتی صرفاً و ندارند قدرتی هیچ خود
 صاصاخت خاصی ملت و نژاد یا طبقه شخص،گروه، به وخالفت بوده مؤمنان همۀ به شریفه، آیۀ خطاب - 2

 بشناسند رسمیت به افراد تمام باید را حق این 44هستند؛ خالفت امر شایستۀ مؤمنان، همۀ درنتیجه ندارد؛
  45.کند محروم حق این از را دیگران ندارد حق کسی و دارند پاس را آن احترام و حرمت باید وهمه

 ساسا بر شخص آن و واگذارند خود جانشین عنوانبه نفر یک به را مذکور حق توانندمی مسلمانان  - 3
 تواندمی شخصی تنها یعنی شد؛ خواهد انتخاب) 13 حجرات،( »أتْقاکُم اللَّه عنْد أکْرَمکُم إِنَّ« شریفۀ آیه
 سوي به افراد رضایت 46.باشد برخوردار مسلمانان عموم کامل اعتماد از که شود انتخاب رهبري مقام به

 داوندخ و خلفا همه نمایندة او و یابدمی انتقال او به آنان سوي از خالفت وظایف شود، معطوف که هرکس
  .بود خواهد زمین روي بر

. است لیفهخ سوي از شریعت اصول رعایت و مسلمانان رضایت تداوم به مشروط حاکمیت، انتقال این البته
 .شودمی عزل خالفت منصب از نهد، پا زیر را الهی احکام یا دهد دست از را عمومی اعتماد خلیفه هرگاه

 به کهبل حاکم، عمومی هايفعالیت به دارد حق مسلمانی فرد هر. نیست مبرّا انتقاد از خلیفه همچنین
 ترضای بدون و برسد قدرت به غلبه و قهر و زور با کسی اگر روازاین 47کند؛ انتقاد نیز او خصوصی زندگی
 درنتیجه ندارد؛ مشروعیت حکومتش و است کرده غصب را خالفت دینی لحاظ از بزند، تکیه مسند بر مردم

  48.نیست واجب او از اطاعت
 زیرا خورد؛نمی چشم به استبداد و دیکتاتوري پدیدة توجیه و بروز براي محملی نظامی، چنین در  -4

 و رعش چارچوب در باید خلیفه و حاکم همچنین. است مسلمانان عموم رضایت خلیفه، مشروعیت اساس
  49.شودمی سلب خالفت مقام از صورت این غیر در کند؛ حکومت خدا قوانین
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 یلتشک فکر همچنین است؛ نهفته »همگانی خالفت« همین در اسالم، در دمکراسی واقعی اساس - 5
 خالفت در سهمی اجتماع، افراد از فرد هر که گرفته سرچشمه جاهمین از اسالم، در انتخاباتی حکومت

  50.دارد را آن از برداريبهره حق و داشته
  انقالب و اسالمی حکومت

 محرکات و مقدماتی عملیات رشته یک) اسالمی حکومت ایجاد( منظور این براي مودودي منظر از
 تدس به »اسالمی انقالب« راه از همآن و آید، پدید حکومت تا است الزم فطري مقتضیات و اجتماعی

 یستأس او اعتقاد به. است مودودي سیاسی فلسفۀ در اساسی و مهم بحث یک انقالب، ایدة 51.آیدمی
 غیراسالم و اسالم تقابل اوج نقطه که انقالبی است؛ میسر اسالمی انقالب طریق از تنها اسالمی، حکومت

 یاتیح نظریۀ و فکر اساس بر است جنبشی و حرکت ظهور« ابواالعلی نظر مورد انقالب. رودمی شمار به
 البانق روازاین ؛»باشد آن طبیعت مالیم و موافق که عملی و اخالقی هايارزش و قواعد پایۀ بر و اسالم

البته 52.آمیزخشونت فیزیکی انقالب یک نه است، تعلّم و تعلیم بر مبتنی روحانی انقالب یک او، نظر مد 
 ی،اسالم انقالب اهداف براي بلکه جایز، را آن مواردي در و نبوده سانیک خشونت، دربارة مودودي موضع

  53.است دانسته الزم
  اسالمی حکومت هايویژگی

 مودودي خداست، در منحصر گذاريقانون و حاکمیت حق آن در که توحیدي بینیجهان به توجه با
  :کندمی بیان را ذیل هايویژگی اسالمی، حکومت درخصوص

 ،غربی دمکراسی در زیرا بود؛ نخواهد ـ غربی رایج مفهوم به ـ »دمکراسی« اسالم حکومتی نظام  - 1
 نظام بر نیز، ـ رایج مفهوم به ـ جمهوري اطالق همچنین است؛ مردم با گذاريقانون و حاکمیت حق

 حالبااین 54.است »تئوکراسی« یا الهی حکومت درست، تعبیر بلکه نیست؛ صحیح اسالمی حکومت
 کندمی تداعی را غرب در مسیحی تئوکراسی نظام) تئوکراسی( عنوان این که فهمدمی درستیبه مودودي

 یست؛ن نامخوش چندان و است نبوده دینی متولیان و اربابان ظالمانه و خودسرانه حکومت جز چیزي که
 چه دارد؛ یاساس تفاوت اروپایی، تئوکراسی با او نظر مورد تئوکراسی که کندمی اعالم صراحتبه روازاین
  55.است طاغوتی نظام باشد، الهی نظام آنکه از بیش اروپایی تئوکراسی نظام آنکه

 یست؛ن - دارد رواج غرب در که گونهآن -تئوکراسی و دمکراسی مودودي، نظر در اسالمی حکومت بنابراین
 ودمحد حاکمیت به نظر فقط راند،می سخن دمکراسی روح با اسالم سازگاري از جایی در او اگر روازاین
  :گویدمی دلیل همین به 56دیگر؛ چیز نه دارد، خداوند نظارت و کنترل تحت اسالمی حکومت در مردم
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 مردم بر خدا حکومت یا 57 »دمکراسی -تئو« را حکومتی نظام این بیفزایم، جدید واژة تا داشتم اجازه اگر
 حاکمیت یک مسلمانان به حکومت، نوع این در زیرا نامیدم؛می »الهی دمکراتیک حکومت« عبارتی به یا و

  58.است شده داده خداوند نظارت تحت عمومی محدود
 اداره کسانی باید را آن امور درنتیجه است؛ ایدئولوژیک حکومتی مودودي، نظر مورد اسالمیِ حکومت - 2
 شریعت و اشدب داشته ایمان اسالم به که هرکس. باشند داشته اعتقاد آن اصول و مبانی به که کنند تدبیر و
 نیستند، مانمسل که کسانی اما بپیوندد؛ کنندگانحکومت جرگۀ به تواندمی دهد، قرار خود زندگی مبناي را

  59.ندارند خصوص این در حقی هیچ
 از دعبارتن که دارد دیگري اهداف بلکه نیست؛ نظم و امنیت برقراري تنها اسالمی، حکومت هدف  - 3

 فردفرد ضروري احتیاجات کردن فراهم شخصی؛ هايآزادي حفظ شهروندان؛ ناموس و جان و مال حفظ
 معروف مربها زکات، نماز، برپایی و احکام برقراري ستم؛ کردنکن ریشه و عدالت استقرار ساکن؛ مسلمانان

  60.هاپلیدي سرکوبی و پسندیده صفات و اخالق پرورش منکر؛ از نهی و
 اریخیت زبانی، قومی، هايشاخص نه است، عقیدتی و فکري اصول اسالمی، نظام پارچگییک مبناي - 4
  61.جغرافیایی نه است اعتقادي مودودي، نظر در اسالمی حکومت مرزهاي روازاین سرزمینی؛ و

  اسالمی اجتهاد  - 3
  اجتهاد انسداد اندیشۀ از گذر

 عدم وحیۀر و تقلید جزمی اندیشۀ شکستن براي و دهلوي اهللا ولیشاه و تیمیهابن از تأثیر به مودودي
: ندکمی بیان است، شده نهادینه سنتاهل میان در سال صدها طی که پردازينظریه و اجتهاد پذیرش

 همۀ ماا شود؛ محدثان و مفسران متکلمان، فقه، ائمۀ شأن عظمت و فضل و علم منکر تواندنمی کسهیچ
 حیو آنها بر و داشتند هست، ما اختیار در که را علم اکتساب ابزار همان و بودند انسان آنها دانیممی ما

 با. کردندیم پردازينظریه و کرده تدبر سنت، و کتاب در بصیرت و عقل از استفاده با بلکه آمد؛نمی فرود
 استفاده مورد دهندهکمک و راهنما عنوانبه تواندمی آنها اجتهادي هايدیدگاه شودمی معلوم بیان این
  62.بود خواهدن جایز علما بر آنان از تقلید صرف روازاین شود؛ تلقی مستقل منبعی تواندنمی اما گیرد؛ قرار

  اجتهاد عمل و مودودي
 شرع از پیروي روح سازيزنده و دینی علوم احیاي صرفاً دین، احیاي و تجدید براي است معتقد ابواالعلی

 و صنایع و افکار علوم، همۀ بر که است اسالمی فراگیر جنبش و حرکت یک به نیاز بلکه نیست؛ کافی
 جهت رد او خود روازاین ؛ دارد؛ نیاز ايتازه اجتهادي نیروي به مهم، آن و باشد، تأثیرگذار زندگی ابعاد تمام
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 رورتض احیاي و ترویج بر عالوه و تقلید، و جمودگرایی روحیۀ با مبارزه بر عالوه - اسالمی اجتهاد احیاي
  .است شده پردازينظریه و اجتهاد حوزة وارد عمالً - اجتهاد روحیۀ
 است، تهداش دنبالب شماريبی هايردیه و وتأییدات بسیارگسترده پژواك اسالم، جهان در آرا این که ازآنجا

  :اردد مودودي فکري اعتدال از حکایت نوعیبه که کنیممی اشاره آنها از نمونه چند به مقام این در 63
  پادشاهی و خالفت

 یشانا زعم به. است »راشده خالفت« پیامبر از پس اسالمی حاکمیت نمونۀ بهترین مودودي، نظرگاه از
 تأسفانهم که است نبوت از تام و کامل نیابت بلکه نیست؛ سیاسی حکومت یک صرفاً راشده، خالفت

 این رد ایجادشده دگرگونی تاریخی، تحلیل و اجتهاد با وي. شد ملوکیت و سلطنت به تبدیل مروربه
 مشهور صحابۀ از بسیاري بر آن خالل در و 64دهدمی قرار بررسی و مطالعه مورد مرحله چند در را منصب

  :سازدمی وارد ایراداتی ـ سنتاهل جمهور روش برخالف ـ عایشه و سوم خلیفۀ بر حتی و
 الفبرخ ـ او چراکه شد؛ آغاز) عثمان( سوم خلیفۀ آمدن کار روي زمان از سلطنت، به خالفت تبدیل  - 1

 هايصبمن بر را خویش نزدیکان و خویشاوندان اکثر و نکرد رعایت را مساوات و عدالت ـ پیشین خلفاي
 این اخت؛س ناخوشنود نیز را صحابه بزرگان بلکه شد، عوام مردم نارضایتی سبب تنهانه و گماشت مهم

  65.بودند بسیار اهللا رسول صحابۀ میان در آنها از تربالیاقت افراد که بود حالی در
 مسلمان هرچند نیز آنها از ايعده66.بودند»طلقا«از بیشتر او، سوي از شدهگماشته افراد اینکه بر افزون
 بودند نصیبیب پیامبر، وتربیت صحابگی نعمت واز نداشتند را مسلمانان زعامت صالحیت وجههیچبه بودند،

 المیاس صحیح رفتار عثمان، گماشتگان از بعضی رفتار همچنین 67.بودند بیگانه حضرت ومنش روش با و
 هايسرزمین از ايگسترده منطقۀ بر معاویه گماشتن جهت به عثمان کار از مودودي این بر عالوه 68.نبود

  69.کندمی انتقاد شدتبه – شد) ع(علی امام گردن وبال آخر در که طوالنی مدت به همآن - اسالمی
 اصرةمح مسلمانان، خلیفۀ بر شورش مودودي؛ نگاه از ملوکیت به خالفت تغییر از مرحله دومین  - 2

 ماا داشتند؛ اعتراض حق مردم مودودي زعم به زیرا اوست؛ خانۀ کشیدن آتش به و وي کشتن او، منزل
 اند،شتهگما خالفت مسند بر را او وعقدحل اهل که کسی بر نداشتند حق وجههیچبه اسالمی موازین طبق

  70.داشتند ایترض ایشان رهبري بر مناطق، دیگر مسلمانان بیشتر زیرا برسانند؛ قتل به را وي و برند یورش
 حاباص بین در عثمان شهادت ـ ایشان تعبیر به ـ از پس که است ناگواري حوادث مرحله، سومین - 3
 را) ع(یعل حضرت صحابه، بزرگان و مردم اکثر عثمان، از بعد بالفاصله کندمی تصریح وي. آمد وجود به

 با یعتب از صحابی نفر چند امتناع و شد منعقد صحیح صورتبه ایشان خالفت و برگزیدند برخالفت
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 یزن عمر و ابابکر زمان در که گونههمان شود؛نمی ایشان خالفت مشروعیت عدم سبب) ع(علی حضرت
  .نیامد وجود به مشکلی و نکردند بیعت 71محدود ايعده
) ع(یعل حضرت کنندگانانتخاب جمع در. أ: نشود آرام ریختههمبه اوضاع شد سبب مهم امر سه حالبااین

 موضع ینکها رغمعلی. ب شد؛ عظیم فتنۀ بروز سبب آنها وجود که بودند کشته را عثمان که بودند کسانی
 آمدهپیش ،حوادث(!) بود خیر نیت با) ع(علی حضرت خالفت برابر در بزرگ صحابۀ از بعضی طرفبی

 وانیفرا مشکالت بروز سبب) ع(علی حضرت از عثمان هواداران خواهیخون مسئله. ج داد؛ معکوس نتیجۀ
  .داشت قرار معاویه دیگر طرف در و بودند زبیر و طلحه و عایشه طرف یک در که شد

 توانمین نبود، مشروع و قانونی آنها کار چون هستند، احترام مورد طرف دو هر آنکه با: گویدمی ابواالعلی
 بتوان راهی هر از که نبود عرب جاهلیت هنگامۀ دیگر هنگام، آن آنکه چه داد؛ نظر آنها کار صحت به

 و خواهیخون نحوة آن، حقوقی نظام در که بود اسالمی حکومت برپایی زمان بلکه کرد؛ خواهیخون
 را آنها روش و کشدمی نقد به را آنها خواهیخون طریق مودودي، رهگذر این از. بود شده ذکر قصاص

  72.اسالمی روش تا داندمی شبیه جاهلیت، زمان در مرسوم ايقبیله خواهیِخون روش به بیشتر
 کسانی تنها عثمان، قاتالن که استواربود وغلط جاهلی مبناي براین امیه،بنی خواهیخونو انتقام مسئله - 4

 او قاتالن مرةز از داشتند، اعتراض عثمان هايسیاست بر که کسانی همۀ بلکه اند؛کشته را او که نیستند
 عثمان اتالنق از نیز، نشدند او قتل مانع و بودند مدینه در عثمان قتل هنگام که کسانی و آیندمی شمار به

 مؤمنان از تن هزاران و گرفت شکل صفین و جمل نامشروع جنگ دو اساسبراین  73!شوندمی محسوب
 عثمان، خالفت به معترضان بقیه و) ع(علی امام عمل میان مودودي  74.رسیدند شهادت به صحابه و

 سپاه اب) ع(علی حضرت عملکرد مقایسۀ راه از سلطنت و خالفت میان فرق به و شودمی قائل تفکیک
 طرف دوهر کشتگان بر و کرد رعایت را اسالمی حقوق و مسائل) ع(علی حضرت زیرا کند؛می اشاره مقابل

  75.بازگرداند مدینه به احترام با را) عایشه( پیامبر همسر و برگرداند را آنها اموال و خواند نماز
 دنرسی خالفت به از بعد بالفاصله که) ع(علی حضرت سوي از معاویه عزل ماجراي مودودي، نظر از  - 5

 .آیدمی شمار به پادشاهی به خالفت انتقال عوامل دیگر از آن، از پس حوادث و گرفت انجام حضرت
 ایدب ایشان و بوده اشتباه) ع(علی امام سوي از معاویه عزل پندارندمی که کسانی دیدگاه با مودودي
 کندمی بیان او. ورزدمی مخالفت گرفت،می جدي را معاویه با کنارآمدن بر مبنی شعبهبنمغیره نصیحت

 شروعم دیگر عبارت به - معاویه عزل در) ع(علی امام تأخیر که اندمتوجه سیاسی بصیرت صاحبان که
 ماجراي به سپس 76.نشد آن مرتکب) ع(علی حضرت که بود فاحشی خطاي - معاویه حکومت دانستن
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 لشکریانش و معاویه را باغیه فئۀ و اشاره، »الْباغیۀ الْفئَۀُ تَقْتُلُک« نبوي حدیث و یاسر عمار شدن کشته
  77.کندمی معرفی

 وکیتمل به خالفت دگرگونی مراحل ازدیگر وحکمیت، کردن نیزه سر بر قرآن ماجراي مودودي درنظر - 6
 مصلحت و »اجتهاد« براساس اشعري ابوموسی اندقائل که کثیرابن چون افرادي تحلیل با ابواالعلی. است

 حوادث هک هنگامی منصف انسان: گویدمی و کندمی مخالفت زد،) ع(علی امام برکناري به دست اندیشی
 بر هااین همۀ که بپذیرد تواندنمی دهد،می قرار بررسی و مطالعه مورد انتها تا ابتدا از را حکمیت ماجراي
 دلیل اما هستند؛ االحترامواجب صحابه همه ما نزد شکبی: گویدمی سپس. است بوده اجتهاد اساس

  78.نیمک توجیه »اجتهاد« نظریۀ اساس بر را شاناحتمالی خطاهاي هستند، صحابی آنها چون که شودنمی
 نامید؛ اجتهاد تواننمی را تصمیمی هر و چیزي هر اینکه و شودمی اجتهاد معناي وارد مودودي اینجا از

 خطاي ما که است آن حق بنابراین است؛ »حق شدن روشن براي انسان کوشش نهایت« اجتهاد زیرا
 بودند، بزرگی هايانسان آنها چون کنیم اذعان باید بلکه ندهیم؛ جلوه »مقدس خطاي« را صحابه

  79.است بوده بزرگ بسیار نیز خطاهایشان
 برخی. دش نهادینه و کامل ملوکیت، به خالفت تبدیل و انتقال مرحلۀ معاویه، رسیدن خالفت به با  - 7
 أیها یکعل السالم: «گفت معاویه به وقاصابیسعدبن کهچنان فهمیدند؛ را این بصیرت اهل صحابیِ از

 اشاره با اینجا در مودودي موالنا 80.»الملوك اول أنا« که کرده اقرار جایی در هم معاویه خود و »الملک
 بیان 81»ذَلک بعد ملْکًا ثُم سنَۀً ثَالثُونَ اُمتی فی الْخالفَۀُ« که سنتاهل میان در مشهور نبوي حدیث به

. یافت پایان خالفت از) ع(حسن امام برکناري هنگام هجري 41 سال االول ربیع در مدت این: کندمی
 کسی هچ معاویه از بعد اینکه آن و داشت وجود خالفت و نبوي سیرة به برگشت فرصت هنوز حالبااین

  82.رفت بین از بتمامه فرصت این عهدي،والیت به معاویه سوي از یزید انتخاب با اما شود؛ انتخاب

  باطل حکومت علیه قیام جواز
 ادشاهیپ اساسی هايفرق تبیین و سلطنت و پادشاهی به راشده خالفت دگرگونی بیان از پس مودودي

 در یاسیس نظام نوع دو کنند،می بررسی را اسالم سیاسی نظریۀ که کسانی امروزه: گویدمی خالفت، و
 ار مقاصد و اسلوب مبادي، در دو آن آشکار هايفرق سپس. سلطنت و خالفت: کنندمی مشاهده اسالم

 اطاعت راشده،خالفت مانند هم ملوکیت سیاسی نظام از مسلمانان که کنندمی مشاهده حالبااین نگرند؛می
 83!اند؟ردهک رفتار گونهاین مسلمانان چرا که شودمی مطرح برایشان پرسش این روازاین کنند؛می پیروي و
 و سیاسی شهاندی بررسی قالب در پادشاهی سیاسی نظام از نکردن پیروي مسئله به ایشان سبب همینب
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 را اسالمیجامعه در باطل حکومت علیه قیام جواز مسئلۀ به آنجا از و پرداخته ابویوسف و ابوحنیفه فقهی
  .است ورزیده تأکید ظالم حاکم علیه خروج جواز بر سنت،اهل اکثریت برخالف و کرده مطرح

 غیرمشروع و باطل را غلبه و قهر قوه طریق از حاکمیت گیريشکل و انعقاد ابوحنیفه امام: گویدمی مودودي
 84.شودمی حاصل رأي اهل مشورت و اجماع با فقط خالفت، انعقاد صحیح روش است قائل و داندمی

 علیه قیام او نظر به. داندمی نامشروع را آن و پذیردنمی نیز را ستمگر شخص رهبري و امامت ابوحنیفه
 رنهایتد و باشد آماده قیام براي الزم هايتوانمندي و شرایط اینکه بر مشروط است؛ واجب باطل، حکومت

 بدون و دشو منجر خودي هايتوانایی و نیروها نابودي به صرفاً اینکه نه بینجامد؛ ظالم حاکم تغییر به
  85.یابد پایان نتیجه

 ت؛اس نبوده شاذ ابوحنیفه نظر و بوده همین دین بزرگان اکثر نظر هجري اول قرن در مودودي باور در
 جهت به د،داشتنمی باز یزید علیه قیام از را) ع(حسین امام حضرت تابعین، و صحابه برخی اینکه روازاین
 نای در وي. شمردندمی غیرمجاز و نامشروع را) ع(حسین امام اقدام آنکه نه بوده، اقدام نتیجۀ در تردید
 اگر که مهم پرسش این به ابویوسف، شاگردش و ابوحنیفه عملکرد مثبت ارزیابی و ضمنی تأیید با مقام

 چنین ؟چیست تکلیف نبود، مهیا قیام شرایط یا نبرد جایی به راه باطل حکومت برانداري براي تالش
 شیکوش هیچ از و زد گرياصالح به دست باید مستقر، حکومت پذیرش با صورت این در: دهدمی جواب
  86.گیرد صورت کنديبه و باشد همراه مشقت و سختی با اگر حتی نکرد؛ دریغ

  صحابه همۀ عدالت معناي
 در اما شود؛می داستانهم سنتاهل جمهور با »صحابه عموم عدالت« نظریۀ اصل قبول با ابواالعلی

 رسشپ این به سپس کند؛می مخالفت سنتاهل علماي برخی علمی غیر و افراطی آراي با آن تفسیر
 معنایش اآی! کردند؟نمی اشتباه هرگز آنها که است این ،»بودند عادل همگی صحابه« معناي آیا که اساسی

 دلیل و ندارم جمله این از برداشتی چنین من: دهدمی پاسخ! نداشتند؟ بشري نقص هیچ آنها که است آن
 از کیهیچ که است آن معناي به جمله این من نظر به بلکه نکردم؛ پیدا آن بر هم سندداري روایت یا

 همۀ هايروایت به عمل و نکرده تجاوز راستی و صداقت از رسول حضرت از کردن روایت در صحابه
  87.است اشکالبی اصحاب،

 حابه،ص سوي از عدالت با منافی امر صدور مجرد آیا اینکه بر مبنی شود مطرح پرسشی شاید اینجا در
 پاسخ مودودي نظر از کرد؟ اعتماد آنان هايروایت بر شودمی چگونه برد؟نمی سؤال زیر را آنها عدالت

 عبارت هب. نیست »کلی عدالت« نفی مستلزم عدالت، با منافی عمل صدور مجرد که است آن شبهه این
 این اما د؛هستن هم فاسق بلکه نیستند، عادل تنهانه شوند،می قبیحی عمل مرتکب که لحظه آن دیگر،
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 ماعز« نام به صحابی یک مثال براي. رود سؤال زیر کلی طوربه آنها »عمومی عدالت« شودنمی باعث امر
 خودش و کرد توبه چون اما است؛ عدالت مخالف قطعاً عمل این و شد زنا قبیح عمل مرتکب »اسلمی

 به ام بزرگ محدثان روازاین شود؛نمی منتفی عموم طوربه عدالتش شد، حاضر عقوبت براي داوطلبانه
  .»اندعادل همگی رسول حضرت اصحاب« مشهور جملۀ معناي است این 88.اندکرده عمل او احادیث
 گونهاین معتدل، نسبتاً موضعی اتخاذ و صحابه عدالت درخصوص نظرش تبیین از پس مودودي موالنا
 احدي کنمنمی فکر من شود؟ بازگو آنها خطاي نیست سزاوار اند،عادل اصحاب همۀ چون آیا: کندمی بیان

 حدیث« نچو مسائلی آنها هايکتاب در چراکه باشند؛ داشته قبول را نظریه این فقها و مفسران محدثان، از
 اصالً: گفت باید بزرگان این نظریۀ طبق. است شده ذکر اهللا رسول صحابی زناي ماجراي همین و »افک
  89!نیست سازگار صحابه منزلت با زیرا است؛ نشده واقع صفین و جمل واقعۀ

 خصوصم ویژگی عصمت، و اندغیرمعصوم هاانسان دیگر مانند نیز، اهللا رسول اصحاب که است آن حقیقت
 اشتباه دچن بیان و بوده غالب رسول، حضرت اصحاب زندگانی در نیکی و صداقت اما است؛ بزرگ انبیاي

  .بردنمی بین از را آنها کلی عظمت خطا و
  اسالمی جهاد - 4

  جهاد ضرورت و چیستی
 نبشج عامل ،»توحید« بنیادي عقیدة بر تکیه با اسالم انقالبی دعوت مودودي، ابواالعلی دیدگاه از

 هائهتوط و هاحیله انواع با که کسانی تن از را الوهیت کسوت اول مرحلۀ در که بود ايسازنده اجتماعی
 ابرپ انسانی جامعۀ در را الهی حکومت نظام دوم مرحلۀ در و کرد بیرون اند،کشیده بردگی به را مردم

 تنریخ و حاکم فاسد هاينظام ریختن درهم« هدفش، که است انقالبی نظامی و تفکر اسالم،90.ساخت
 سانان سلطه بردن بین از جاهلی، جامعۀ با مبارزه اش،نهایی هدف و »است مترقی و عادل نظامی شالودة

 روازاین است؛ عالم همۀ در یگانه خداوند مطلق حکومت برپایی و توحیدي جامعۀ تشکیل انسان، بر
  91.است شده تعبیه اسالمی تعالیم در مقدس اهداف این به رسیدن براي »جهاد« نام به ايفریضه
 به دنرسی مانع که است ضدانقالب عوامل با انقالبی ايمبارزه درحقیقت جهاد، مودودي نظر از بنابراین
 تأمین یقدرطر پیگیر است ايومبارزه مستمر ستا جهاد،کوششی«دیگر عبارتب.هستند اسالم عالی اهداف

 درراه خودرا تالش تمام اسالم، حقانیتب آوردنایمان از پس باید مسلمانان مودودي، زعمب 92.»حق نظام
 و باشد، تجاهلی نظام برپایی و حاکمیت شاهد تواندنمی واقعی مسلمان آنکه چه گیرند؛ کارب آن استقرار

  93.گیردب روزه و بخواند نماز کامل خشوع و خضوع با اگرچه نیست؛ مؤمن درحقیقت باشد، آن بر راضی اگر
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  فرهنگی - علمی جهاد
 انج جاهلی نظام مظاهر از برخی مروربه و شد دگرگون پادشاهی به اسالمی خالفت است معتقد مودودي

 زارانه عریان، جاهلیت با مقابله از همواره آن با مقابلۀ که حدي به خورد، پیوند اسالمی ظواهر با و گرفت
 با را مسلمانان میان در و اسالمی جوامع در جاهلیت مظاهر با مبارزه جهت بدین 94شد؛ ترسخت مرتبه
 وسیلۀبه دین تجدید لزوم و اهمیت بر و دانستمی پذیرامکان اخالقی، و فکري انقالب و فرهنگی جهاد

  95.کردمی فراوان تأکید واقعی مجددان
 و علمی جهاد« گاهی و کندمی یاد »اسالمی انقالب« نام با گاهی اسالمی جهاد این از ابواالعلی
 تربیت و تعلیم الگوي بر مبتنی علمی و معنوي ذهنی، انقالب یک کار این است معتقد و ،»فرهنگی
 نقالبا درواقع. است دور به فیزیکی خشونت از امکان حد در و یابدمی تحقق گامبهگام که است اسالمی

 افراد تکتک معنوي و روحی ذهنی، ارزشی، هنجاري، جهان در بنیادین تدریجی تغییر مودودي، دیدگاه از
  96.است اسالمی بینیجهان و هااندیشه مبناي بر آن بازسازي و جامعه

 کسب بیاموزند؛براي خوبیب جدیدرا تمدن واصول مبادي که آنست اسالم علماي مودودي،وظیفۀ اعتقاد به
 ارک به را خویش فکري نیروي کنند؛ هجرت غرب به روند،می شمار به جدید تمدن مایۀبن که علومی
 کشفیات و معلومات وسیلۀبه و فراگیرند را غربی تمدن پیشرفت علمی روش و علمی اکتشافات و اندازند

 زرگیب خسارت تا کنند اصالح اسالم اصول و مبادي ضمن در را اسالم تمدن و فرهنگ نظام خویش، تازة
  97.شود جبران حدودي تا شده، وارد اسالمی جامعه پیکر بر ایشان عملی و فکري جمود ناحیۀ از که

 شناساندن صدد در خود آثار از بسیاري در علمی و فکري جهاد احیاي راستاي در مودودي ابواالعلی
 و هاموزهآ از بسیاري گاهی ترتیب بدین و بوده - آن نظري و فکري مبانی ویژهبه - غربی تمدن ماهیت

  .است کرده نقد و بررسی را آن فکري بنیادهاي
  آزادي - 5

  آزادي حق
 از خاص، اندیشه نکردن تحمیل و گزینه چند یا دو میان انتخاب حق یا آزادي حق مودودي نگاه در

 حقوق ترینابتدایی از و است کرده ارزانی هاانسان به را آن متعال خداوند که است الهی بزرگ مواهب
  98.کند سلب کسی از را آن ندارد حق احدي که طوريبه آید؛می شمار به اسالمی حکومت در شهروندي

 همان یا انسان بر انسان سلطۀ آزادي، حق درخصوص بشر فراروي چالش ترینبزرگ مودودي، نظر از
 تمام بین در ایشان، تعبیر به. است دادهمی رنج را بشر همواره که است انسان دست به انسان بردگی
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 کشاندب بردگی به را دیگران است خواسته و داشته الوهیت ادعاي که است بوده انسان فقط وجود، مظاهر
  .است نوعانهم بردگی یوغ از آزادي درحقیقت مودودي، نگرش در آزادي احیاي روازاین 99.

 مکنم هاانسان اجتماعی نظام در مطلق آزادي برقراري که کندمی تأیید تلویحی صورتبه ابواالعلی
 پروردگار و است خداوند در منحصر گذاريقانون حق اسالم، در اینکه: گویدمی باره این در او. نیست
 سلب نه است، آزادي حق پاسداشت راستاي در درحقیقت کرده، سلب هاانسان از را قانون وضع حق متعال
 به گذاريقانون حق واگذاري و است اندك هاانسان علم محدودة دانستمی متعال خداوند زیرا آزادي؛
 آگاهی جهت به پروردگار خود روازاین است؛ زدن انسان ریشه به تیشه و او کردن گمراه درواقع انسان
 به بشر براي الهی ادیان قالب در را آن و ریخت پی را آنان جاودانۀ قانون هاآفریده چونچندو از کامل

  100.آورد ارمغان
 مسلمانان در آزادگی روحیۀ و رأي آزادي حق توحید، اصل ترویج و اسالم ظهور با که کندمی اشاره وي

 از ديزیا حدود تا رأي آزادي پادشاهی، و امپراتوري به اسالمی خالفت تبدیل با متأسفانه اما شد؛ ایجاد
 شدن کشته با و معاویه حاکمیت دوران در مخالفان سرکوبی و صدایییک و اختناق محیط و رفت بین

 هايانگیزه از یکی ایشان اساس براین 101.کرد پیدا ادامه متمادي سالیان و شد آغاز »عديبنحجر«
 میتحاک شدید اختناق دوران در عقیده آزادي نبود و خلیفه انتخاب در آزادي نبود را) ع(حسین امام قیام
  102.ستا دانسته یزید

  اسالمی جامعۀ و آزادي
 رد اسالم دین. است انسانی جامعۀ به آزادي اعطاي اسالم، بخشرهایی مکتب عمدة پیامدهاي از یکی
 از ار آزادي ندارد حق کسی روازاین است؛ داده قرار دیگران بر فرد تسلط عدم و آزادي بر را اصل بارهاین
 نآ بر اسالمی جامعه در آزادي حق مورد در مودودي. بکشاند بردگی به را آنها و کند سلب خود نوعانهم

 افرادي کامل آزادي در آنها و شود واگذار هاتوده به اسالمی حکومت در زمامداران انتخاب باید که است
 حق احدي اسالمی، جامعۀ در مودودي نظر به روازاین 103هستند؛ منصب این شایستۀ که برگزینند را

 نخواهد مشروع گاههیچ حاکمیتش شود، چنین اگر و شود مسلط مردم بر آزادي سلب و زور با ندارد
 حاکمان رهبري انسانی، جوامع در هابدبختی و هاگرفتاري همۀ منشأ مودودي نظر از همچنین104.بود

  105.است شایسته رهبران انتخاب در هاتوده آزادي آن، رفتبرون راه و هست و بوده ناالیق و فاسق
  اجتماعی ـ سیاسی آزادي و زنان

 فطرت برخالف نباید و اندشده آفریده داريخانه خطیر وظیفۀ براي فطرتشان، براساس زنان مودودي زعمب
 قرآن از شواهدي خویش ادعاي اثبات براي ایشان 106.بپردازند واجتماعی سیاسی هايفعالیت به شاناولیه
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 زیرا شود؛نمی زنان شامل)38شوري،(»بینَهم شُورى وأمرُهم«شریفۀ آیۀ:کندمی وبیان کرده ذکر وحدیث
 در فعالیت مجید قرآن ترتیب بدین. سازدمی محدود آنرا)34نساء،(»النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ«شریفۀ آیۀ

 داللت طبق. بنددمی زنان روي به است، ملت تمام کاراندیش و سرپرست درواقع که را شورا مجلس
 هايپست 107»إمرأةً أمرَهم ولّوا قوم یفْلح لَن« نبوي حدیث و »النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ« شریفه

  108.تاس نشده تفویض زنان به - آن امثال و شورا مجلس عضویت یا و وزارت ریاست، از اعم - حکومتی
 برآمده گوییپاسخ مقام در شده، وارد نظریه این بر ایشان مخالفان سوي از که ایرادهایی برابر در مودودي

 خانه زا خارج در نه - است مرد تابع خانه امور در فقط زن که کند استدالل کسی اگر: است کرده بیان و
 نانیز نیست معقول و است نکرده خانه به مقید را زنان بر مردان سرپرستی قرآن: است روشن پاسخ –
 پاسخ در همچنین 109!باشند خانه هامیلیون از ايمجموعه سرپرست نیستند، خویش خانۀ سرپرست که

  :داد پاسخ کردند،می استناد جمل جنگ در عایشه عمل به که مخالفانی
 یکی شخصیِ عمل به نیست جایز گاههیچ است، روشن پیامبر و خدا راهنمایی ايمسئله در که هنگامی

 یعل از را کسی چه شما...  نمود استدالل است، رفته رسول و خدا راهنمایی خالف جهت در که صحابه از
 رفتی،گ پیش در تو که کاري: نوشت عایشه به باصراحت حضرت آن! دانید؟می داناتر شرع حدود به] ع[
  110!کار؟ چه مردم میان صلح و جنگ با را زنان...  است خارج دین حدود از

  اسالمی وحدت  - 6
  اسالمی وحدت ضرورت
 عملی رهسی از اما ندارد؛ مسلمانان انسجام و وحدت مسئله درخصوص مستقلی نگاشتۀ مودودي ابواالعلی

 لمانانمس بستگیهم و وحدت راهبردي مسئله به ایشان اهتمام میزان متعددش، هاينوشته اليالبه از و
 مسلمانان اجتماع در تزلزل عدم و اسالمی جامعۀ انسجام و اتحاد به مودودي. شودمی آشکار حدودي تا

 بر ايمهصد نحويبه یا کند متزلزل را مسلمانان اجتماع قدرت که کسی: بود آن بر و داشت ویژه عنایت
 با نه و کرد جبران توانمی توحید به اقرار با نه را آن که شده مرتکب بزرگ بس جنایتی سازد، وارد آن

 زا سرمویی قدربه ولی باشد، آن امثال و روزه و نماز اهل مسلمانی اگر: بود معتقد روازاین روزه؛ و نماز
 وجود به گسستگی مسلمانان صفوف در و کند سرپیچی اسالمی حقیقی اجتماع و جماعت پارچۀیک حکم
  111.بود خواهد قتلش جواز مستلزم او عمل آورد،

 پژمردگی عثبا که یکدیگر با آنها پارچگییک عدم و گیتی سراسر در مسلمانان کثرت یادآوري با مودودي
 این به او. کندمی شکوه مسلمانان گسستگی از است، شده آنها خواري و مستکبران برابر در آنان ضعف و
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 بس کوهی کنند، پرتاب ریزهسنگ یک فقط هرکدام و شوند متحد مسلمانان اگر که کندمی اشاره حقیقت
 انانمسلم بیشتر هرچه بستگیهم و وحدت ایجاد ضرورت بر بیان، این با وي. آمد خواهد وجود به عظیم
  112.کندمی تأکید

 ۀتفرق و اختالف از پرهیز و بخشوحدت مسائل رعایت بر مودودي عملی سیرة نگرش، این اساس بر
 هیچ: کندمی بیان علیگر دانشگاه براي اسالمی برنامۀ پیشنهاد از پس نمونه براي. بود شده استوار مذهبی
 شویم؛ اجوی هم را آنها دیدگاهاي و برسانیم نیز شیعه علماي تصویب به را مذکور برنامۀ که ندارد مانعی
 کنند؛ تهیه عهشی دانشجویان براي مناسبی هايکتاب خودشان، مبانی طبق توانندمی باشند مایل اگر حتی

 مامت آیندة نسل تا نیابد راه مذهبی هاياختالف االمکانحتی دانشگاه، درسی برنامۀ در است بهتر اما
  113.یابند تربیت اسالمی مشترك اصول و مبادي تحت اسالمی، هايفرقه

  توحید کلمۀ سارسایه در کلمه توحید
 ايعقیده ،عقیده این و است استوار توحید بنیادي اصل بر انبیا، انقالبی دعوت که کندمی اشاره مودودي

 رب تسلطی هیچ کسهیچ آن اساس بر که است آفرینوحدت و اجتماعی جنبش عامل سازنده، عملی،
 به گاههیچ انبیا، سازندة و انقالبی دعوت: نیست دیگران از برتر نژادي یا طبقه هیچ و ندارد دیگران

 هاانسان بین عدالت و سانییک بر بلکه است؛ نکرده تشدید را آن اختالفات و نینجامیده طبقاتی مرزبندي
  114.است کرده تأکید نژادها و

  اسالمی امت گسستگی عامل ترینمهم تعصب؛
 رآنق توحیدي هايآموزه اثر بر که بود این اسالم صدر دوران بارز هايویژگی از یکی مودودي، اعتقاد به

 اسالمی ۀعالی اصول طبق هرکس با توحیدي، اندیشۀ راستاي در̂ اعظم پیامبر ارزشمند هايتالش و کریم
 و اتحاد رهگذر این از 115.بود شده رها نژادي و ايقبیله تعصب هرگونه از روز آن جامعۀ و شدمی رفتار
 ماا داشت؛ دنبال به را آسا معجزه هايپیروزي آن و آمد وجود به مسلمانان میان زدنی، مثال بستگیهم
 و دش احیا نژادي و قومی تعصبات دوباره او، قبیلۀ افراد و نزدیکان و سوم خلیفۀ آمدن کار روي زمان از
 تبدیل و امیهبنی حکومت آغاز با روند این. گرفت قرار تأثیر تحت پدیدآمده، اتحاد و وحدت آن دنبال به

 خواهیعصبیت و نژادگرایی روح کامل شدن زنده آن، پی در و امپراتوري و پادشاهی به راشده خالفت کامل
  116.شد مسلمانان زدنیمثال انسجام و بستگیهم رفتن بین از سبب متأسفانه و یافت ادامه
 انان،مسلم بین در گسستگی و اختالف ایجاد عامل تریناصلی و ترینمهم مودودي، دیدگاه از روازاین
 عامل و دش نمایان نیز مذهبی خشک تعصبات قالب در بعدها که است بوده نژادي و قومی تعصبات ظهور
  .گردید اسالمی مختلف مذاهب بین اختالف اصلی



|امیرخانی علی  21 

  گیرينتیجه
  :کرد خالصه توانمی ذیل موارد در را مودودي ابواالعلی هاينوآوري و هااندیشه تینمهم

 رفاًص مباحث از آن دادن سوق و سلفی توحید خشک مباحث از ترکاربردي و ترکامل تصویري ارائه  - 1
 وحیدت حاکمیت، در توحید هايجنبه کردن بارز و مطرح اجتماعی، و کاربردي مباحث به تکفیري، و فردي

 اصطالح به جوامع و هاحکومت خواندن جاهلی آن، امثال و ربوبیت در توحید تشریع، و گذاريقانون در
  .غیرالهی هايحکومت و حاکمان همۀ دانستن نامشروع و انسان بر انسان سلطۀ جواز انکار اسالمی،

 ینقوان دانستن نامشروع اسالم، قوانین اساس بر اسالمی حکومت برپایی ضرورت کردن مطرح - 2
 بقال در اسالمی حکومت تئوري ارائۀ و اسالمی اصطالح به جوامع و هاحکومت خواندن جاهلی غیرالهی،

  .شودمی ثابت همگانی خالفت نظریه اساس بر آن مشروعیت که تئودمکراسی نظریه
 سلطۀ ازجو اندیشۀ با مبارزه براي غربی اومانیسم بر مبتنی نظام برابر در اسالمی جهاد اصل احیاي - 3

  .انسان بر انسان
 و کريف انقالب شیوة به اسالمی اصطالح به هايحکومت و جوامع در جاهلیت علیه مبارزه بر تأکید - 4

  .اخالقی و علمی جنبش راه از فرهنگی
 دانستن عنامشرو و معاویه و عایشه سوم، خلیفۀ از جدي انتقاد و صالح اسالف از متفاوت و نو تعریفی  - 5

  .عباسبنی و امیهبنی هايحکومت سلسله
 و المظ حاکم بر خروج ضرورت تبیین حتی و ظالم حاکم علیه قیام جواز نظریۀ از دفاع و تبیین  - 6

  .اسالمی جوامع در اگرچه غیرالهی حاکمیت مشروعیت نپذیرفتن
 داند،می ابتث را صحابه نوعی عدالت که صحابه عدالت نظریۀ از متفاوت برداشتی و نو تفسیري ارائۀ  - 7
  .را فردي عدالت نه
 خالفتم و خمسه مذاهب شناختن رسمیت به جهانی، استکبار برابر در اسالمی وحدت تئوري از دفاع  - 8

  .قومی و مذهبی تعصب با جدي
  :پی نوشت

 اسعد سعید: ك.ر مودودي احوال و نامهزندگی از اطالع براي - 1 
 مۀترج مودودي، ابواالعلی افکار و آثار احوال، به نگاهی گیالنی،

: در »مودودي ابواالعلی« خسروي، غالمرضا سالمی؛ احمد نذیر
 اندیشۀ« عراقچی، سیدعباس ؛2ج اسالم، جهان در سیاسی اندیشه
 لنامۀ،فص»اسالمی احیاطلبی جنبش و مودودي ابواالعلی سیاسی

  .19ش خاورمیانه، مطالعات
 شاه. 410 ـ 397ص ،6ج الخواطر، نزهۀ حسنی، عبدالحی  - 2

 مکه در ماه چهارده و شد حجاز رهسپار. ق1143 سال به اهللا ولی

 دانشنامه: ك.ر. دید را خود حدیثی سازنده هايآموزش مدینه و
  .2677 ـ 2773ص ،4ج انوشه، حسن ویراسته فارسی، ادب

 283 ـ 275ص ،7ج الخواطر، نزهۀ ، حسنی عبدالحی: ك.ر  - 3
 ،4ج انوشه، حسن ویراسته فارسی، ادب دانشنامه ؛32 ـ 28 و

  .670ص تسنن، فرق فرمانیان، مهدي ؛1708 ـ 1706ص
 محمدمهدي ترجمه اسالم، سیاسی تئوري مودودي، ابواالعلی  - 4

  .9و 8ص حیدرپور،
  90سعیدي، غالمرضا احکام،ترجمه وفلسفه اسالم مبادي همو، - 5
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  .16 ـ 15سعیدي،ص غالمرضا ترجمه جاهلیت، و اسالم همو، - 6
 ترجمه دین، احیاي و تجدید همو،: ك.ر و 28ص همان،.  - 7

  .20 ـ 18 ص زهی، قنبر سلیم عبدالغنی
  .38 ـ 31سعیدي،ص غالمرضا ترجمه جاهلیت، و اسالم همو، - 8
  .23ص دین، احیاي و تجدید همو،. - 9

  .38 ـ 37ص جاهلیت، و اسالم همو،. - 10
  .41 ـ 38ص همان، -11
  .46 ـ 43ص همان، -12
  .53ص همان، -13
 زین ترجمه اسالمی، جمهوري یا اسالم سیاسی نظر همو، -14

  .10ص اسالم، سیاسی تئوري همو، ؛6ص زاخري، العابدین
  .72 ـ 58 واقعه، ؛3 فاطر، ؛29بقره، ؛1نساء، ؛16رعد، ؛73انعام، -15
 سیدجواد ترجمه عقیده، مرزهاي مودودي، ابواالعلی -16

  .135 ـ 120 و 41ـ 40 ،30ـ 29ص هشترودي،
 گرامی، محمدعلی ترجمه اسالم، در اساسی قانون همو، -17
  .15 ـ 9ص الملک، و الخالفه همو، ؛59ص
  23ص اسالم، جمهوري یا اسالم سیاسی نظر همو، -18
  .17 ـ 16ص ادریس، احد تعریب الملک، و الخالفه همو،-19
  .62ص اسالم، در اساسی قانون همو،-20
 سعیدي، سیدغالمرضا ترجمه اسالمی، انقالب برنامۀ همو،-21
  .24ص اسالم، جمهوري یا اسالم سیاسی نظر همو،: ك.ر و 13ص
  .139ص عقیده، مرزهاي همو، -22
  .154ص همان، -23
  .19 ـ 18ص جاهلیت، و اسالم همو،: ك.ر-24
 اسالم سیاسی نظر همو، ؛114 ـ 73ص عقیده، مرزهاي همو،-25
  .8ص اسالمی، جمهوري یا

  .12ص اسالم، سیاسی تئوري مودودي، ابواالعلی-26
  .24ص فرزانه، احمد ترجمه اسالم، در زندگی روش همو،:ك.ر-27
  .22ص جاهلیت، و اسالم همو، -28
  .19 ـ 15ص اسالم، سیاسی تئوري همو، -29
  .30ص اسالمی، انقالب برنامه همو،-30
  .23ص اسالم، سیاسی تئوري همو، -31
  .32و 30ص اسالمی، انقالب برنامه همو،-32
  .51ص همان،-33
  .96ص احکام، فلسفۀ و اسالم مبادي همو،-34
 جمعه، نماز هايخطبه در اسالمی مفاهیم تبیین همو، -35
  .10ص اسالمی، جنبش براي اخالقی هاي پایه همو، ؛286ص
 براي اخالقی هاي پایه ؛41ص دین، احیاي و تجدید همو،-36

  .12 ـ 11ص اسالمی، جنبش
 همو، ؛29 ـ 28 و 19ص اقتصادي، مشکالت و اسالم همو،-37

 ؛288 ـ 285ص جمعه، نماز هايخطبه در اسالمی مفاهیم تبیین
 تمدن بعد ما اخالق اول همو، ؛40ص دین، احیاي و تجدید همو،
  50ص اسالمی، جنبش براي اخالقی هايپایه همو، ؛12ص آنها،
  6اسالمی،ص یاجمهوري اسالمسیاسیمودودي،نظر ابواالعلی-38
  64صاالسالمیه، ؛،الحکومۀ15ـ9والملک،ص همو،الخالفۀ-39
 303ص جمعه، نماز هايخطبه در اسالمی مفاهیم تبیین همو، -40

  .304 ـ
  .30 ـ 18 جاهلیت، و اسالم همو،-41

  .13ص اسالمی، انقالب برنامۀ مودودي، ابواالعلی -42
 سیاسی تئوري همو، ؛64ص اسالم، در اساسی قانون همو، -43

 اسالمی، جمهوري یا اسالم سیاسی نظر همو، ؛41ص اسالم،
  .64ص االسالمیه، الحکومۀ همو، ؛40ص
 اساسی همو،قانون ؛40اسالم،ص سیاسی تئوري همو،-44

  .21ص الملک، و الخالفۀ همو، ؛65ص دراسالم،
 ،»تسنن اهل دیدگاه از اسالم صدر در سیاسی تفکر« همو، -45
   .102 ـ 101ص ،2ج اسالم، در فلسفه تاریخ: در
  94االسالمیه،ص ؛،الحکومۀ45اسالم،ص سیاسی همو،تئوري-46
  .46ص اسالمی، سیاسی تئوري همو،-47
 قیدبی اطاعت نظریۀ و الغلبه و بالقهر استیالء نظریۀ صریح رد-48

 میانه دوره در ویژهبه ـ سنتاهل جهان در که حاکمان از شرط و
 محمد: ك.ر. است نداشته دارطرف کم ـ سنتاهل تاریخ

  .سنتاهل سیاسی اندیشۀ در حاکمیت مفهوم تطور زاد،حیدري
 برنامۀ همو، ؛41ص اسالم، سیاسی تئوري مودودي، ابواالعلی-49

  .13 ـ 12ص اسالمی، انقالب
 سیدعباس: ك.ر و 45ص اسالم، در زندگی روش همو،-50

 جنبش و مودودي ابواالعلی سیاسی هاياندیشه« عراقچی،
  .88ص ،19ش خاورمیانه، مطالعات فصلنامۀ ،»اسالمی احیاطلبی

  .7ص همان،-51
 هاياندیشه« عراقچی، سیدعباس ،: ك.ر و ؛16ص همان،  -52

 رمیانه،خاو فصلنامه ،»اسالمی احیاطلبی جنبش و مودودي سیاسی
  .94ص ،19ش
 امینی،ص ابراهیم شجاعان،ترجمه مودودي،آیین ابواالعلی-53

  .308ص نمازجمعه، هايدرخطبه اسالمی مفاهیم تبیین ؛همو،142
 اسالمی، جمهوري یا اسالم سیاسی نظر مودودي، ابواالعلی -54
  .28ص اسالم، سیاسی تئوري همو، ؛25ص
  .28ص اسالم، سیاسی تئوري همو، -55
 هاياندیشه« عراقچی، سیدعباس: ك.ر و 42 ـ 41ص همان،-56

 لنامۀفص ،»دینی احیاطلبی جنبش و مودودي ابواالعلی سیاسی
  .84ص ،19ش خاورمیانه، مطالعات

57- Theo – Democr acy. 
  .29ص اسالم، سیاسی تئوري مودودي، ابواالعلی -58
 انقالب برنامۀ همو، ؛38ص اسالم، سیاسی تئوري همو،-59

  .68ص اسالم، در اساسی قانون همو، ؛15 ـ 14ص اسالمی،
 ـ 135 و 75 ـ 74ص اسالم، در اساسی قانون همو،: ك.ر --60

 سیاسی تئوري همو، ؛30 ـ 27ص الملک، و الخالفۀ همو، ؛140
  .36 ـ 35ص اسالم،

  .37ص اسالم، سیاسی تئوري همو،-61
  .103ص گفتارها، مودودي، ابواالعلی-62
 نیدی اندیشه بر نقدي نعمانی، عبدالعزیز: ك.ر نمونه براي-63

 ايعلم نارضایتی علل احمدعلی، الهوري، مودودي؛ سیدابواالعلی
  .روانبد اهللا رعایت ترجمه مودودي، از حقانی

 را تملوکی به خالفت انتقال نظریۀ اصل مودودي، جناب گویا-64
 کتاب در خود کهچنان است؛ برگرفته دهلوي اهللا ولی¬شاه از

 تابک در اهللا ولی شاه: است کرده اشاره آن به دین احیاي و تجدید
 صالًمف ملوکیت، به خالفت از قدرت انتقال درخصوص الخلف ازالۀ
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 دین، احیاي و تجدید مودودي، ابواالعلی: ك.ر. است کرده بحث
  .110 ـ 109ص
  .65ص الملک، و الخالفۀ مودودي، ابواالعلی-65
 رح،س سعدبن بن عبداهللا مثل شخصی حتی: گویدمی مودودي-66

 ˆولرس حضرت که بود آنهایی از یکی و شد مرتد اسالمش از پس
 ضمانت را او عثمان، خود و داد فرمان کشتنش به مکه، فتح در

 حکومتش در او به عثمان حالبااین بخشود؛ را او ˆپیامبر و کرد
  .65ص همان،! داد منصب

. زندمی مثال حکم بن مروان عثمان، عموي پسر به مودودي-67
 حسنۀ رابطۀ کوشیدمی او: گویدمی مروان مورد در) 66ص همان،(

  .70ص همان،. کند مخدوش را اصحاب بزرگان با عثمان
 وا دربارة که زندمی مثال عقبهولیدبن به مورد دراین مودودي-68
 شده نازل)6حجرات،(»فَتَبینُوا بِنَبإٍ فاسقٌ جاءکُم إِنْ«شریفۀ آیۀ

  .67ص همان،. نشاند حکومتی منصب بر را او عثمان حالباایناست؛
  .70ص همان،-69
  .73 ـ 72ص الملک، و الخالفۀ همو،-70
 هعبادسعدبن به تنها ابابکر، با بیعت عدم مورد در مودودي-71

  .76ص همان،! کندمی اشاره
  .78 ـ 77ص همان، -72
  .80ص همان، -73
 !نامدمی شهید را طرف هردو کشتگان مودودي، اینکه جالب -74

  .81ص همان،
  .82ص الملک، و الخالفۀ مودودي، ابواالعلی-75
  .84ص همان،-76
  .87 ـ 86ص همان،-77
  .90 همان، -78
 رعایت را توصیه این عثمان خطاي دربارة مودودي خود البته-79
 خویشاوندانو بانزدیکان عثمان کار کنمنمی گمان:نویسدمیکندونمی

 یزندگ سراسر ؛زیرا!)معاذاهللا( باشد بوده نیت سوء روي از خویش
 و ترینخالص از او که آنست گواه(!) شهادت تا ابتدا از عثمان
  )220صهمان،(.است بوده ˆاهللا رسول اصحاب ترینمحبوب

  .94 ـ 93ص همان، -80
 ترمذي، سنن ؛20918ش حدیث المسند، حنبل، احمدبن-81

  .8153ش حدیث نسایی، سنن ؛2390ش حدیث
  .94ص الملک، و مودودي،الخالفۀ ابواالعلی-82
  .204ص همان،-83
  .166ص الملک، و الخالفۀ همو،-84
  .178ص همان،-85
  .185 ـ 184ص همان،-86
  .206ص همان،-87
  .207ص همان،-88
  .208ـ 207ص مودودي، ابواالعلی-89
 خضري، سیدمحمود ترجمه اسالم، در جهاد فلسفه همو،-. 90
  .27ص

  .44 ـ 43ص دین، احیاي و تجدید همو،-94
 مظاهر با جاهلیت هايجلوه پیوند نظریۀ ارائۀ. 48ص همان، -95

 وءس زمینۀ مودودي، سوي از آن با مقابله لزوم بر تأکید و اسالمی
 افراطی هايجنبش برخی سوي از غلط هايبرداشت و تفسیر

 قطب سید نظریه، آن اساس بر. است داشته همراه به را اسالمی
 سپس و کنونی جوامع بودن غیراسالمی و بودن جاهلی ایدة

 دسی از تأثیر به. ساخت مطرح را جاهلی جامعۀ با جهاد و رویارویی
 عۀجما و الهجره و التکفیر جماعۀ چون مختلفی هايجنبش قطب،
 کپل،، ژیل: ك.ر. گرفت شکل دیگر جاهاي در و مصر در الجهاد
  .71 ـ 33ص احمدي، حمید ترجمه فرعون، و پیامبر

 هانج در سیاسی اندیشه همکاران، و علیخانی اکبرعلی: ك.ر -96
  .51ص ،2ج اسالم،

  .50 ـ 49ص همان، -97
 ؛140 ـ 135ص اسالم، در اساسی قانون مودودي، ابواالعلی -98

  30 ـ 27ص الملک، و الخالفۀ همو،
 همو، ؛10ص اسالمی، جمهوري یا اسالم سیاسی نظر همو،-99

  .20ص اسالم، سیاسی تئوري
  .30ص اسالم، سیاسی تئوري همو،-100
  .105ص الملک، و الخالفۀ همو،-101
 حقیقت رمز حسین،: در ،)»ع(حسین فداکاري مدلول« همو، -102

  .67 ـ 56ص سعیدي، سیدغالمرضا ترجمه آگاهی، مظهر و
  .68 ـ 67ص امروز، دنیاي در اسالم همو،-103
  .102 ـ 97ص اسالم، در اساسی قانون همو، -104
  .10ص اسالمی، جنبش براي اخالقی هايپایه همو،-105
  .265ص المعاصره، التحدیات مواجهۀ فی االسالم همو،-106
 حدیث بخاري، صحیح ؛19507ش حدیث احمد، مسند-107
  .2431ش حدیث ترمذي، سنن ؛4425ش

  .154 ـ 145ص اسالم، در اساسی قانون مودودي، ابواالعلی-108
  .155ص اسالم، در اساسی قانون همو،-109
  .161 ـ 159 همان،-. 110
 اسالمی، جنبش براي اخالقی هايپایه مودودي، ابواالعلی-. 111
  .22 ـ 21ص

  .26ص جمعه، نماز هايخطبه در اسالمی مفاهیم تبیین همو،-112
  .191ص شجاعان، آیین همو،-113
  .31 ـ 30ص اسالم، در جهاد فلسفۀ همو، -114
 رد فلسفه تاریخ: در ،»اسالم صدر در سیاسی تفکر« همو،-115

  .107ص ،2ج اسالم،
 در اسالم همو، ؛110 ـ 109ص الملک، و الخالفۀ همو،-116

  .37ص امروز، دنیاي
  






