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  گري ابواالعلی مودودي و جریان نوسلفی
  *علی امیرخانی

  چکيده
گري، برخي  هاي کالمي معاصر است که ضمن پذيرش کليات سلفي نوسلفيه يکي از جريان

کرده است. ابواالعلي مودودي با نگاهي از اصول و مباني سلفيه را به نقد کشيده يا تعديل 
نو به مسائل دينـي و مـذهبي و بـا شکسـتن مرزهـاي باورهـاي جزمـي سـلفي و ارائـه          

گـذاران   هاي نو و متفاوت، برخي از باورهاي سلفيه را به نقـد کشـيده و از بنيـان    برداشت
فرهنـگ   را از دورة پيش از بعثت بـه يـک  » جاهليت«آيد. وي   جريان نوسلفيه به شمار مي

الگـوي   هاي آن را مطـرح سـاخت. مـودودي بـا ارائ     فرازماني تعريف کرد و ويژگي
 و همچنـين بـا ارائ  » جواز خروج بر حاکم ظـالم «و مطرح کردن نظرية » تئودمکراسي«

مـذاهب اربعـه و   «، و نيز با به رسميت شناختن »عدالت صحابه«تفسيري متعادل از تئوري 
، بنيادهاي نظري اين جريان را تبيين کرد. مقالة حاضر »وحدت اسالمي«و » مذهب جعفري

هاي نوسـلفي مـودودي را بـا روش توصـيفي ـ       ترين مباني انديشه در پي آن است تا مهم
  تحليلي تبيين کند.
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  مقدمه
رغـم   است کـه علـی  » سلفیۀ متعادل«یا » نوسلفیه«معاصر، جریان   هاي کالمی یکی از جریان

گري، بعضی از مسائل سلفیۀ سنتی را به نقد کشانده و  پذیرش اصول، روش و کلیات سلفی
هاي سلفیه را تعدیل کرده است. جریان نوسلفیه نیـز ماننـد    گري ها و افراط برخی از تندروي

اسالمی و جهاد و امثال آن تمرکز دارد؛ اما  سلفیۀ سنتی، حول اصل توحید و احیاي خالفت
کوشد مباحث توحید اسالمی را از توحید قبوري و تکفیر دیگران، به توحیـد   این جریان می
هاي گوناگون آن در جامعه بکشاند و از احیاي توحیـد بـه احیـاي حکومـت      عملی و جنبه

و توحید در حاکمیـت   گذاري اسالمی ـ در برابر حکومت جاهلیت ـ و نیز توحید در قانون  
راه یابد؛ همچنین اصل جهاد را نه در برابر برادران مسلمان، بلکه در برابر جبهۀ کفر و نظـام  

  سلطه به تحقق عملی برساند.
گذاران جریان سلفی متعادل اسـت و   توان گفت از بنیان یقین می هایی که به یکی از چهره

گیـري ایـن جریـان داشـته، سـیدابواالعلی       هایش تأثیر بسزایی در شـکل  ها و نگاشته اندیشه
از مصــلحان و متفکـران دینــی در حــوزة   )ش1358 ــ  1282/  م1979 ـــ 1903(مـودودي  

قاره تأثیر گرفتـه   مودودي از جریان سلفیۀ شبه 1قارة هند در قرن بیستم است. جغرافیایی شبه
زیره عربسـتان،  ج گیري جریان سلفی وهابیت در شبه زمان با شکل که در قرن دوازدهم و هم

هـاي اسـالف    کـه متـأثر از اندیشـه   » اهللا دهلوي شاه ولی«قارة هند پدید آمد و  در منطقه شبه
ولـی اهللا بـه اقتضـاي حنفـی و      اصحاب حدیث و ابن تیمیه بود، آن را بنیان نهاد. البته شـاه  

ـ    چون احمد سرهندي، تبعیت بی ماتریدي بودن و به سبب شاگردي شیخ ن وچـرا از افکـار اب
  2گري ابن تیمیه را نپذیرفت. هاي سلفی تیمیه را کنار گذاشت و برخی از مؤلفه

قاره، پس از شاه ولی اهللا و روي کار آمـدن پسـرش شـاه     جریان سلفی پدیدآمده در شبه
حـدي کـه وي کتـاب     گري و تندروي را در پیش گرفت، به عبدالعزیز دهلوي، مسیر افراطی

عقاید و باورهاي شیعه به نگـارش در آورد. پـس از شـاه    موهن تحفۀ اثنی عشریه را در رد 
و » سـنت محـض  «عبدالعزیز، شاگردش سیداحمد بریلوي راه او را ادامه داد و به پیـروي از  

معتقد شد. وي همچنین تقدیس افراطی صوفیان از پیامبران و اولیاي الهـی،  » طریقت سلف«
ذر و نیاز به آنها را بدعت و ناجایز تعزیۀ شیعیان، سجده بر قبور و طلب حاجت از آنها و ن

را تأسـیس کـرد کـه    » دارالعلوم دیوبند«قاسم نانوتوي مدرسه  دانست. پس از او نیز شیخ می
  3کند. تفکر سلفی را دنبال می
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ابواالعلی مودودي در چنین فضایی بالیده و وارث چنین تفکراتی است؛ اما او به سـبب  
ه در قرآن و سنت و نیز روحیۀ آزاداندیشـی و عـدم   اعتقاد جدي به اجتهاد و مطالعۀ گسترد

قـاره را تـا حـدودي تهـذیب کنـد و       تعصب نسبی، موفق شد جریان سلفیۀ موجود در شبه
هاي آن، این جریان را از حالت افراطی و تند در مسائل اعتقادي و  ضمن اخذ برخی ویژگی

اسی، اجتماعی، اقتصـادي  هاي سی مذهبی بیرون آورد و جریان آن را به سمت توجه به نظام
و فرهنگی کشاند. او همچنین مسائل مربوط به توحید را به اقسام گوناگون آن کشانده و در 

  سخن به میان آورد.» جاهلیت«برابر آن از فرهنگ 
هـاي ابـواالعلی را در چنـد اصـل      ترین مبانی اندیشـه  نوشتار حاضر کوشیده است مهم 

تبیـین، و  » وحـدت اسـالمی  «و » آزادي«، »جهـاد «، »اجتهـاد «، »حکومت اسـالمی «، »توحید«
  هاي یادشده نشان دهد. هاي جدید موالنا مودودي را در عرصه هاي و برداشت آوري نو

 . توحيد۱
اسالم در اندیشۀ مودودي، نظامی جامع، کامل و فراگیر است که به تمام شئون زندگی بشـر  

هـاي رفتـاري نـامربوط     راکنده و روشریخته از افکار پ اي درهم هرگز مجموعه«نظر دارد و 
پیوسته است کـه بـر مجموعـۀ معینـی از      هم نیست ... بلکه سیستمی بسیار منظم و کلّیتی به

تـرین   در این نظام فکري جامع و کامل، اساسی 4».باشد اصول روشن و مشخص، استوار می
اجتمـاعی  است کـه در رونـد زنـدگی فـردي و     » مسئلۀ توحید«ترین مسئلۀ اعتقادي  و مهم

  5بخش دارد. مسلمانان تأثیر مستقیم و حیات

  تبيين توحيد
هـا تـا بـه امـروز بـراي کشـف        ابواالعلی براي تبیین توحید، ابتدا به سه روشـی کـه انسـان   

کند: أ. انسـان   اند اشاره می معضالت و حل مسائل اساسی حیات بشري به آنها تمسک کرده
ان گمـان و حـدس و تخمـین را ضـمیمۀ     به حواس خودش اطمینان داشته باشـد؛ ب. انسـ  

را دربارة این مسائل مالك قرار دهد؛ ج. آنچـه    محسوساتش قرار دهد و نتیجۀ حاصل از آن
اند و حقیقـت را از   اند بپذیرد و معتقد باشد که آنها پشت پرده را دیده را پیامبران خدا آورده

  6اند. ی داشتهاند و به عمق و کنه آن دسترس منبع و مبدء آن به دست آورده
گوید: روش اول، طریق جاهلیت محض اسـت و شـکل آن بـا     سپس در مقام تحلیل می

طریـق دوم، بـراي حـل     7کنـد، فرقـی نـدارد.    تشخیص کودکی که به محسوسات اعتماد می
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اساسی مسائل حیات بشري و کشف معضالت آن این است که حدس وگمان و تخمـین را  
این طریق سه نظریۀ گوناگون ارائه شده و از هریک، شیوة با مشاهده و حس بیامیزیم. براي 

  عملی خاصی گرفته شده است:
گویند، صـرفاً از روي تـوهم بـراي     اي که به او مشرك می أ. شرك: صاحب چنین عقیده
شود که مقدار زیادي از وقـت خـودش را بـه امیـد جلـب       خیلی از چیزها تأثیراتی قائل می

 8کند و بـا اوهـام خـودش دلخـوش اسـت.      بیهوده ضایع میهاي  منفعت یا دفع ضرر در راه
» خـدا «را   خبر بر هر چیزي که در تاریکی افتـاده، آن  زدگانِ سرگردان و بی دست این حیرت
  10خواند. مودودي نظریۀ چندخدایی و شرك را نیز جاهلی می 9تصور کرده است.

انسان اسـیري اسـت   شود روح  ب. رهبانیت: دومین اندیشه ، رهبانیت است که قائل می
گویـد: انسـان    چال زندان و این حبس، کیفرِ خطاهایی است که مرتکب شده یا مـی  در سیاه

شود ... و سـرانجام   هرچه به امیال و شهوات بیشتر روي خوش نشان دهد، بیشتر مفتون می
هاي این جهان منصـرف شـود و    راه نجاتی ندارد مگر اینکه مطلقا از دنیا و مافیها و از لذت

  11شهوات نفسانی را ترك کند.
ج. وحدت وجود: تئوري سومی که از جمع بین حدس و گمان و تخمـین بـا حـس و    

آید این است که فرد خواهد گفـت: انسـان و    شهود براي حل آن مسائل اصلی به وجود می
االمر حقیقتی نـدارد و مسـتقل نیسـت؛ بلکـه      هرچه در این عالم وجود دارد، درواقع و نفس

ات، مظاهر خارجی موجود واحدي هستند و درحقیقت موجودي جز او وجـود  همۀ موجود
  12خواند. ندارد. ابواالعلی این دو نظریه را هم جاهلی می

طریق سوم براي حل اساسی مسائل حیات بشري و کشف معضالت آن ایـن اسـت کـه    
قـت) گفتـه   اند، بپذیریم که به آن اسالم (تسلیم شدن در برابر حقی هرچه پیامبران خدا آورده

اي کامـل و   شود. ابواالعلی درنهایت، نظریۀ پیغمبـران دربـارة انسـان و جهـان را نظریـه      می
هاي آن در نهایت تناسب بـه یکـدیگر پیوسـته اسـت و      داند که تمام حلقه مطابق با واقع می

بین اجزا و فروع مختلف آن، انسجام و ارتباط منطقی محکم و مستحکمی وجـود دارد کـه   
» جاهلیـت «هـاي   .مودودي پس از آنکه شرك را از مصـداق 13نقیض دیگري نیست کدام  هیچ

خوانـد، بـه تبیـین مسـئلۀ توحیـد       معرفی کرده و آن را برخاستۀ از قوة خیـال و اوهـام مـی   
کند که دعوت توحید، صرفاً دعـوتی شخصـی و در مسـاجد و کلیسـاها      آید و بیان می برمی

  14دي و اجتماعی ـ را در بر دارد.نبوده است؛ بلکه همۀ شئون زندگانی ـ فر
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  مراتب توحيد
هاي قرآن، اقسـام و   جانبۀ اندیشۀ توحیدي، بر اساس آموزه ابواالعلی مودودي در احیاي همه

  کند: مراتب توحید را چنین بیان می
  15. توحید خالقی: خداوند متعال تنها آفرینندة جهان، انسان و دیگر موجودات است.1
تکوینی: تدبیر و ادارة تکوینی جهان به دسـت مـدبر یگانـه و کـارگزار     . توحید ربوبی 2

  رسان او نیست. واحدي است و هیچ موجودي یاري
با توجه به آموزة توحید ربوبی باید اذعان کرد کسی که بعد از ایمان به خداوند بـزرگ،   

د، درواقـع  کن خواند و در مقابلش کرنش می ها می کس یا چیز دیگري را براي رفع گرفتاري
  16هایی از الوهیت با خداوند شریک است. معتقد است که او در بخش

 فی ما لَه«. توحید در مالکیت: خداوند، تنها مالک حقیقی این جهان و حاکم آن است: 3
اتاوما السمی وضِ فا األرما ومنَهیا بمو ت6(طه، » الثَّرَى تَح.(  

طالق در عالم، تنها خداست. همۀ صفات حاکمیت الا م علی. توحید در حاکمیت: حاک4
کس شریک او در این صفات نیست.  ـ در ابعاد گوناگون آن ـ به دست خداوند است و هیچ 

الخَلـقُ و    أال لَه«کس جز خدا، حق صدور حکم ندارد؛ زیرا تنها او خالق و مالک است:  هیچ
  17تصور شود، ویژة پروردگار است. ). حاکمیت به هر معنایی که54(اعراف، » األمرُ
. توحید ربوبی تشریعی: از آنجا کـه تنهـا خـالق، مالـک، حـاکم، مـدیر و مـدبر عـالم         5

گذاري هم مخصوص اوست. ابـواالعلی بـا اسـتناد بـه آیـات       خداوند است، حاکمیت قانون
داللـت روشـن آیـات،    بـه  «گویـد:   می 154(آل عمران، » للَّه کُلَّه الْأمرَ إِنَّ قُلْ«متعددي چون 

کس حتی پیـامبران نیـز    گذاري مخصوص اوست و هیچ حاکمیت مختص پروردگار و قانون
  18».گذاري ندارد و شخص پیامبر نیز پیرو وحی است بدون اجازة خدا حق قانون

دانـد و پیـروي از قـوانین     رو قرآن، پرستش و اطاعت از قانون خدا را واجـب مـی   ازاین
م الظّـالمونَ     تلک ح«دیگر را حرام:  هـ ک اهللاِ فأولئـ دود حـ د ن یتَعـوها وماهللاِ فال تَعتَد دود «

). پس قرآن کریم هر حکمی را که خالف حکم خدا باشـد؛ کفـر، ظلـم و فسـق     229(بقره، 
شود که اسالم و ایمان، همان  همچنین از آیات استفاده می 19کند نه خطا و اشتباه. معرفی می

انونی خداوند رفتن و اقرار به آن است و انکـار ایـن معنـا، کفـر صـریح      زیر بار حاکمیت ق
  20باشد. می
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کـس غیـر از خـدا ـ حتـی       پردازد که هـیچ  مودودي در این مقام به تبیین این مطلب می
توانند دستورهاي الهـی را   گذاري ندارند و نمی طور فردي یا جمعی ـ حق قانون  مسلمانان به

  21دگرگون سازند.
  عبادت: مودودي معتقد است در اصـطالح قـرآن، عبـادت سـه معنـا دارد:      . توحید در6

ابواالعلی با استناد به آیات متعـددي از قـرآن    22أ. بندگی؛ ب. اطاعت و پیروي؛ ج پرستش.
  گوید: کریم می

شمارد؛ خواه مردم  قرآن کریم همۀ این معبودها را باطل، و عبادت آنها را خطاي بزرگ می
کنـد:   یا از آنها اطاعت کنند و یا آنها را بپرستند. قرآن صریحاً اعالم میبه آنها بندگی کنند 

کنید، خود بندگان خدا هستند؛ لذا نه آنها سزاوار عبادت هستند  همۀ آنهایی که عبادت می
  23و نه شما.

هـاي   مودودي پس از تبیـین مراتـب توحیـد، شـرك در هـر یـک از مراتـب را از مصـداق        
رو از نظرگاه او نفی خدا، اعتقاد به تعدد خدایان، پرسـتش اشـیا و    داند؛ ازاین می» جاهلیت«

کسانی جز خـداي حقیقـی، رد نیازمنـدي انسـان بـه دخالـت و هـدایت خـدا، اصـرار بـر           
دادن به زندگی خود، واگـذار   هاي اجتماعی و سیاسی براي سامان خودکفایی انسان در حوزه
هـا و نمادهـایی از وضـع     همـه انگـاره   گذاري به بشـر و غیـر آن،   کردن حق تشریع و قانون

  24اند. جاهلی

  يکتاپرستي، دغدغة اساسي انبيا
یـابیم کـه    خـوانیم در مـی   هاي پیشین را در قرآن می ابواالعلی معتقد است وقتی تاریخ ملت

اند. از قوم نوح تا ابراهیم، از عـاد تـا    هاي پیشین، منکر وجود خداوند نبوده یک از امت هیچ
وهمـه بـه وجـود خداونـد متعـال اعتقـاد        العـرب، همـه   دین تا مردم جزیرةثمود، از مردم م

کنـد و   هـاي خـویش را ذکـر مـی     طور تفصیل مسائل اختالفی انبیا با امت اند. سپس به داشته
بلکـه    سازد که موضوع اختالف بین انبیا و مخالفانشـان، نـه اثبـات وجـود خـدا،      روشن می

  25مسئلۀ مهم یکتاپرستی بوده است.
شود مشرکان و پرستندگان خدایان متعدد که  ر مودودي از آیات کالم اهللا معلوم میبه نظ

کردنـد؛ بلکـه    رفته وجود خداوند را انکـار نمـی   هم با پیامبران مخالف و دشمن بودند، روي
هـا و زمـین و همـه     همگی این نکته را قبول داشتند که خدایی وجود دارد که خالق آسـمان 

رو در  ازایـن  26رحله توحید ربوبی و عبادي با انبیا اخـتالف داشـتند؛  چیز است؛ اما آنها در م
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یـا  » توحیـد در ذات «باور ابواالعلی مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیري آنـان بـا دشـمنان،    
» توحید ربـوبی «نبوده؛ بلکه نقطۀ ثقل تبلیغات انبیاي الهی حول محور » توحید در خالقیت«

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

چنانی نداشت؛ زیرا اعتقاد به خـدایی کـه آسـمان و     واقع شرك آنها با انکار الوهیت فرق آن
زمین و انسان را آفریده باشد، ولی با انسان کـاري نداشـته باشـد و در تـدبیر و ادارة امـور      

گونـه کـه منکـران و     همـان  27سازد؛ در برابر خدا مسئول نمی کاره باشد، انسان را جهان، هیچ
دانستند؛ بنابراین عمالً بـا نظریـۀ الحـادي کـه      ملحدان نیز، خود را در برابر خدا مسئول نمی

سـان   کند، یـک  اندیشی را رد می اش استقالل انسان است و هرگونه مسئولیت و عاقبت الزمه
  28انجامد. گري می وحشیاست و در آخر به تجاوز، دیکتاتورمنشی و 

  ها خداانگاري بشر، ريشة همة شرارت
شود انسان بـه خـدايِ جعلـی و     به اعتقاد مودودي نپذیرفتن صحیحِ عقیدة توحید سبب می

اثـر روآورد. در بـاور    جـاي یـک خـدا، بـه خـدایان متعـدد بـی        ساختگی روآورد یا اینکه به
هـایی درپـیِ بـرده سـاختن      انمودودي مصیبت بزرگ تاریخ بشر آن بـوده کـه همیشـه انسـ    

اند و بهترین شیوه براي آنها این بوده که خود را در  کشی از آنها بوده هاي دیگر و بهره انسان
هـا تهـور بیشـتر و امکانـات و وسـایل کـافی        موضع خدایی قرار دهند. حال یا ایـن انسـان  

» انا ربکم االعلـی «نداي اند (مانند فرعون که آشکارا  اند و مستقیماً ادعاي خدایی کرده داشته
رو  داد) یا اینکه قدرت و وسایل الزم براي قبوالندن خدایی به مردم را نداشتند؛ ازایـن  سرمی

اند؛ سپس خـود را   هایی به روح، بت، یا یک شیء، شخصیت خدایی داده با استفاده از حیله
از افـراد روا   انـد و از ایـن راه تسـلطی نـاروا بـر گروهـی       واسطۀ تقرب به آنها معرفی کرده

  29اند. داشته 

  احياي توحيد، تنها راه اصالح
ابواالعلی با بیان اینکه مادامی که این فساد در رگ و ریشۀ حیات اجتماعی سـرایت و نفـوذ   

هاي شر و مفاسد فـردي و   وقمع جرثومه تواند در قلع اي نمی داشته باشد، هیچ قانون و نقشه
آوردن بـه توحیـد حقیقـی     ز ایـن مصـیبت را پنـاه   تنها راه خالصی ا 30اجتماعی مؤثر باشد،

  31کند. معرفی می
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کس  همتاست و هیچ به باور مودودي اصل و اساس هر اصالحی، پیروي از پروردگار بی
در آغـاز   رو پیامبر گذاري نیست؛ ازاین جز ذات پاك او، شایسته و سزاوار تشریع و قانون

قـرار   » إالاهللا الإلـه «توحید و کلمـۀ   شان، همۀ کوشش خود را منحصر در دعوت نهضت الهی
به همـین منظـور پیـامبر     32ترین عنایتی به حل دیگر مشکالت ابراز نفرمود. دادند و کوچک

در طول سیزده سال، تنها موفق به تربیت حـدود سیصـد نفـر شـدند کـه بـه        الشأن عظیم
طور کامل آشنا بودند؛ اما پس از هجرت به مدینه با کمـک همـان    توحید و اسالم حقیقی به

سیصد نفر و طی ده سال، تقریباً کل عربستان را به اسالم فراخواندند و طولی نکشید که دو 
یافتگانِ فرهنگ توحید، مقهـور اسـالم    وسیلۀ همین پرورش هامپراتوري بزرگ ایران و روم، ب

هـا اشـاره    مودودي در مقام تحلیلِ این پیروزي، به تأثیر توحیـد در زنـدگی انسـان    33شدند.
هاي گوناگون  سازد که عقیدة صحیح و واقعی توحید، موحد را در زمینه کند و روشن می می
  34سازد. نیاز می بی

  . حکومت اسالمي۲
دهـد؛   اندیشۀ دینی و اجتماعی مودودي را نوع نگرش او به مسئلۀ توحید شکل میزیربناي 

رو ابواالعلی براي بیان مبانی و اصول نظام سیاسی اسـالم، در گـام نخسـت بـه تبیـین       ازاین
ورزد. در نظر مودودي، بنیـاد   بینی توحیدي و سپس به نظام سیاسی اسالم مبادرت می جهان

یت انحصاري اهللا و عبودیت او و نفی هرگونه شرك و جاهلیت نظام سیاسی اسالم بر حاکم
  گذاري شده است. پایه

  ضرورت حکومت اسالمي
و اجراي نظام زندگی الهی، هدف نهایی رسـالت  » حکومت الهی«در باور ابواالعلی، برپایی 

ها شرچشمه  هاي زندگی اجتماعی، از فساد حکومت انبیا در دنیاست و تمام فسادها و تباهی
وي بـا انتقـاد از    35شـود.  وسیلۀ آن شایع مـی  کنندة آن است و یا به گیرد که یا خود شایع می

دانند که خدا به متقین داده  اي می دانند، بلکه وعده کسانی که تشکیل حکومت را وظیفه نمی
داننـد کـه اجـراي عملـی دیـن خـدا        نویسد: کسانی که چنین تصوري دارند، نمی است، می

تنها  رو قیام براي برپایی حکومت دینی در شریعت نه کومت دارد؛ ازایناحتیاج به تشکیل ح
از ایـن رهگـذر مـودودي     36باشـد.  مطلوب و مقصود است، بلکه جهاد براي آن اجـب مـی  
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هایش هم از منظر عقلی و هم از منظـر غیـر    موضوع لزوم حکومت را در بسیاري از نگاشته
  37عقلی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

  يت اهللا و حاکميت جاهليتحاکم
ویـژه توحیـد در حاکمیـت ـ در اندیشـۀ مـودودي        طور که گذشت مسئلۀ توحید ـ بـه   همان

چه آنکه از نظر او فلسفۀ بعثـت    دار است؛ اي و دامنه مسئلۀ توحید در حاکمیت، بحثی ریشه
اسـاس   بـراین  38انبیا، همان گسترش توحید در الوهیت، حاکمیـت و عبودیـت بـوده اسـت.    

کمیت جهان تنها به خداوند متعال اختصاص دارد؛ زیرا خالق، مالک، مدیر و مـدبر عـالم   حا
گذاري مختص اوست و کسی حق وضع قانون بر  فقط اوست. همچنین حق حاکمیت قانون

هـاي جامعـه را در حاکمیـت     رو مودودي ریشۀ همۀ فسادها و آفت ازاین 39دیگران را ندارد؛
را نیز از بین بردن حاکمیت انسان بـر   سالم و پیامبر اکرمداند و هدف نهایی ا غیرخدا می

  40شمرد. انسان و برقراري حکومت مطلق خداوند یگانه بر همۀ عالم برمی
نـام  » طـاغوت «و » جاهلیـت «مقابل وضع حاکمیت و عبودیت خدا، مـودودي از وضـع   

مـاعی بـر   برد که مبناي آن، پذیرفتن ربوبیت کسی جز خـدا و تـدبیر امـور فـردي و اجت     می
هاي خداست. به زعم مودودي، اندیشـۀ سکوالریسـم و    اي جز قوانین و فرمان اساس برنامه

نفــی پیونــد میــان دیــن و سیاســت کــه دنیــاي امــروز بــه آن معتقــد، و امــري مرســوم در  
گیـري   رو با بهـره  داري است، نمادي از جاهلیت جدید در عصر حاضر است؛ ازاین حکومت

کنـد: جامعـۀ اسـالمی، و     وامع اسالمی را به دو دسـته تقسـیم مـی   از مفهوم حاکمیت اهللا، ج
اي است کـه حاکمیـت و قـوانین     جامعۀ جاهلی و طاغوتی. از نظر او جامعۀ جاهلی، جامعه

ها در آن بـه یکتـایی    اي است که انسان خدا در آن پذیرفته نیست؛ اما جامعۀ اسالمی، جامعه
دارند و زندگی فردي و اجتمـاعی خـود را    ، روز جزا و آخرت ایمانخدا، رسالت پیامبر

  41دهند. هاي خدا و قرآن سامان می بر اساس رهنمود

  خالفت همگاني
الحات  وعملُوا منْکُم آمنُوا الَّذینَ اللَّه وعد«وي با استناد به آیۀ شریفۀ  الصـ  مفَنَّهتَخْل سـی  لَی فـ 

را بـا تفسـیري نـو و    » خالفـت «) نظریـۀ  55 :(نـور » قَـبلهِم  منْ الَّذینَ استَخْلَف کَما األرضِ
  گوید: فرد، مطرح کرده و می منحصربه
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در محیط اسالم و در قلمرو نفوذ آن، تنها حقی که براي بشر محفوظ اسـت ایـن اسـت    
عنوان خلیفه و نمایندة خداوند متعـال انجـام دهـد و     که کلیۀ وظایفی را که بر عهده دارد، به

. آن خلیفـه و  2. آن خلیفه و جانشین، فرستادة خـدا باشـد؛   1دو صورت دارد: این خالفت 
عنوان شرع و قانون الهـی ابـالغ کـرده اسـت،      جانشین، کسی باشد که آنچه فرستادة خدا به

  42بتمامه تبعیت و اجرا کند.
نظریـۀ  «هایش استناد کرده و از آن  جاي نوشته موالنا مودودي به این آیۀ شریفه در جاي

  و همچنین موارد ذیل را استخراج کرده است:» متحکو
. از آنجــایی کــه از دیــدگاه اســالم، حاکمیــت فقــط از آن خداســت، قــرآن کــریم از  1

تعبیر کرده اسـت؛  » خالفت«کنند، با واژة  هایی که حاکمیت قانونی خدا را اجرا می حکومت
اً نیابتی از قـدرت و  هاي مشروع، از خود هیچ قدرتی ندارند و صرف به این معنا که حکومت

  43باشند: حاکمیت مطلق الهی را دارا می
. خطاب آیۀ شریفه، به همۀ مؤمنان بوده و خالفت به شخص، گروه، طبقـه یـا نـژاد و    2

این حـق   44ملت خاصی اختصاص ندارد؛ درنتیجه همۀ مؤمنان، شایستۀ امر خالفت هستند؛
ت و احترام آن را پاس دارند و کسی را باید تمام افراد به رسمیت بشناسند و همه باید حرم

  45حق ندارد دیگران را از این حق محروم کند.
عنوان جانشـین خـود واگذارنـد و آن     توانند حق مذکور را به یک نفر به . مسلمانان می3

) انتخـاب خواهـد   13(حجـرات،  »  إِنَّ أکْرَمکُم عنْد اللَّه أتْقاکُم«شخص بر اساس آیۀ شریفۀ 
تواند به مقام رهبري انتخـاب شـود کـه از اعتمـاد کامـل عمـوم        ا شخصی میشد؛ یعنی تنه

رضایت افراد بـه سـوي هـرکس کـه معطـوف شـود، وظـایف         46مسلمانان برخوردار باشد.
یابد و او نمایندة همۀ خلفا و خداونـد بـر روي زمـین     خالفت از سوي آنان به او انتقال می

  خواهد بود.  
ط به تداوم رضایت مسلمانان و رعایت اصـول شـریعت   البته این انتقال حاکمیت، مشرو

از سوي خلیفه است. هرگاه خلیفه اعتماد عمومی را از دست دهد یا احکام الهی را زیـر پـا   
شود. همچنین خلیفه از انتقاد مبرّا نیست. هر فرد مسـلمانی   نهد، از منصب خالفت عزل می

 47صوصـی او نیـز انتقـاد کنـد؛    هاي عمومی حاکم، بلکـه بـه زنـدگی خ    حق دارد به فعالیت
رو اگر کسی با زور و قهر و غلبه به قدرت برسد و بدون رضایت مردم بر مسند تکیـه   ازاین
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بزند، از لحاظ دینی خالفت را غصب کرده است و حکومتش مشـروعیت نـدارد؛ درنتیجـه    
  48اطاعت از او واجب نیست.

توري و اسـتبداد بـه چشـم    . در چنین نظامی، محملی براي بروز و توجیه پدیدة دیکتا4
خورد؛ زیرا اساس مشروعیت خلیفه، رضایت عموم مسلمانان است. همچنـین حـاکم و    نمی

خلیفه باید در چارچوب شرع و قوانین خدا حکومت کنـد؛ در غیـر ایـن صـورت از مقـام      
  49شود. خالفت سلب می

چنـین  نهفته است؛ هم» خالفت همگانی«. اساس واقعی دمکراسی در اسالم، در همین 5
جا سرچشمه گرفته که هـر فـرد از افـراد     فکر تشکیل حکومت انتخاباتی در اسالم، از همین

  50برداري از آن را دارد. اجتماع، سهمی در خالفت داشته و حق بهره
  حکومت اسالمی و انقالب

از منظر مودودي براي این منظور (ایجاد حکومت اسالمی) یک رشته عملیات مقـدماتی  
هـم از راه   اجتماعی و مقتضیات فطري الزم است تا حکومـت پدیـد آیـد، و آن   و محرکات 

ایـدة انقـالب، یـک بحـث مهـم و اساسـی در فلسـفۀ         51آید. به دست می» انقالب اسالمی«
سیاسی مودودي است. به اعتقاد او تأسیس حکومت اسالمی، تنها از طریق انقالب اسـالمی  

رود. انقـالب مـورد    سالم و غیراسالم به شـمار مـی  اوج تقابل ا میسر است؛ انقالبی که نقطۀ 
ظهور حرکت و جنبشی است بر اساس فکر و نظریۀ حیاتی اسالم و بر پایـۀ  «نظر ابواالعلی 
رو انقـالب   ؛ ازایـن »هاي اخالقی و عملی که موافق و مالیم طبیعت آن باشد قواعد و ارزش

سـت، نـه یـک انقـالب فیزیکـی      مد نظر او، یک انقالب روحانی مبتنی بر تعلـیم و تعلّـم ا  
سـان نبـوده و در مـواردي آن را     البته موضع مودودي دربارة خشونت، یـک  52آمیز. خشونت

  53جایز، بلکه براي اهداف انقالب اسالمی، الزم دانسته است.

  هاي حکومت اسالمي ويژگي
گذاري منحصر در خداسـت،   بینی توحیدي که در آن حق حاکمیت و قانون با توجه به جهان

  کند: هاي ذیل را بیان می ودودي درخصوص حکومت اسالمی، ویژگیم
ـ به مفهـوم رایـج غربـی ـ نخواهـد بـود؛ زیـرا در        » دمکراسی«. نظام حکومتی اسالم 1

گذاري با مردم است؛ همچنـین اطـالق جمهـوري ـ      دمکراسی غربی، حق حاکمیت و قانون
بلکه تعبیر درست، حکومـت   به مفهوم رایج ـ نیز، بر نظام حکومت اسالمی صحیح نیست؛  
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فهمد که این عنوان (تئوکراسی)  درستی می حال مودودي به بااین 54است.» تئوکراسی«الهی یا 
کند کـه چیـزي جـز حکومـت خودسـرانه و       نظام تئوکراسی مسیحی در غرب را تداعی می

حت صـرا  رو بـه  نام نیست؛ ازایـن  ظالمانۀ اربابان و متولیان دینی نبوده است و چندان خوش
کند که تئوکراسی مورد نظر او با تئوکراسی اروپایی، تفاوت اساسی دارد؛ چه آنکه  اعالم می

  55نظام تئوکراسی اروپایی بیش از آنکه نظام الهی باشد، نظام طاغوتی است.
گونـه کـه در    آن -بنابراین حکومت اسالمی در نظر مـودودي، دمکراسـی و تئوکراسـی    

و اگر او در جایی از سازگاري اسـالم بـا روح دمکراسـی    ر نیست؛ ازاین -غرب رواج دارد 
فقط نظر به حاکمیت محـدود مـردم در حکومـت اسـالمی تحـت کنتـرل و        راند، سخن می

  گوید: به همین دلیل می 56نظارت خداوند دارد، نه چیز دیگر؛
یـا   57»دمکراسـی  -تئـو «اگر اجازه داشتم تا واژة جدید بیفزایم، ایـن نظـام حکـومتی را    

نامیدم؛ زیرا در این نوع  می» حکومت دمکراتیک الهی«خدا بر مردم و یا به عبارتی حکومت 
حکومت، به مسلمانان یک حاکمیـت محـدود عمـومی تحـت نظـارت خداونـد داده شـده        

  58است.
. حکومت اسالمیِ مورد نظر مودودي، حکومتی ایدئولوژیک است؛ درنتیجـه امـور آن   2

ه به مبانی و اصول آن اعتقاد داشته باشند. هرکس کـه بـه   را باید کسانی اداره و تدبیر کنند ک
توانـد بـه جرگـۀ     اسالم ایمان داشته باشد و شریعت را مبناي زندگی خود قـرار دهـد، مـی   

کنندگان بپیوندد؛ اما کسـانی کـه مسـلمان نیسـتند، هـیچ حقـی در ایـن خصـوص          حکومت
  59ندارند.
یست؛ بلکه اهداف دیگـري دارد  . هدف حکومت اسالمی، تنها برقراري امنیت و نظم ن3

هاي شخصی؛ فراهم کردن  که عبارتند از حفظ مال و جان و ناموس شهروندان؛ حفظ آزادي
کـردن سـتم؛ برقـراري     احتیاجات ضروري فردفرد مسلمانان ساکن؛ استقرار عدالت و ریشـه 

احکام و برپایی نماز، زکـات، امربـه معـروف و نهـی از منکـر؛ پـرورش اخـالق و صـفات         
  60ها. دیده و سرکوبی پلیديپسن

هـاي   پارچگی نظام اسالمی، اصول فکري و عقیـدتی اسـت، نـه شـاخص     . مبناي یک4
رو مرزهـاي حکومـت اسـالمی در نظـر مـودودي،       قومی، زبانی، تاریخی و سرزمینی؛ ازاین

  61اعتقادي است نه جغرافیایی.
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  . اجتهاد اسالمي۳
  گذر از انديشة انسداد اجتهاد

ولی اهللا دهلوي و براي شکستن اندیشـۀ جزمـی تقلیـد و     تیمیه و شاه از ابنمودودي به تأثیر 
سـنت نهادینـه    پردازي که طی صدها سال در میـان اهـل   روحیۀ عدم پذیرش اجتهاد و نظریه

تواند منکر علـم و فضـل و عظمـت شـأن ائمـۀ فقـه،        کس نمی کند: هیچ شده است، بیان می
دانـیم آنهـا انسـان بودنـد و همـان ابـزار        مـا مـی   متکلمان، مفسران و محدثان شود؛ اما همۀ

آمد؛ بلکه با استفاده  اکتساب علم را که در اختیار ما هست، داشتند و بر آنها وحی فرود نمی
کردند. با این بیان معلـوم   پردازي می کرده و نظریه از عقل و بصیرت در کتاب و سنت، تدبر 

دهنده مورد اسـتفاده قـرار    عنوان راهنما و کمک تواند به هاي اجتهادي آنها می شود دیدگاه می
رو صرف تقلیـد از آنـان بـر علمـا جـایز       تواند منبعی مستقل تلقی شود؛ ازاین گیرد؛ اما نمی
  62نخواهد بود.

  مودودي و عمل اجتهاد
سـازي   ابواالعلی معتقد است براي تجدید و احیاي دین، صرفاً احیـاي علـوم دینـی و زنـده    

ی نیست؛ بلکه نیاز به یک حرکت و جنبش فراگیر اسالمی است که روح پیروي از شرع کاف
بر همۀ علوم، افکار و صنایع و تمام ابعاد زنـدگی تأثیرگـذار باشـد، و آن مهـم، بـه نیـروي       

عـالوه بـر    -رو خود او در جهت احیـاي اجتهـاد اسـالمی     اي نیاز دارد؛ ازاین اجتهادي تازه
 -عالوه بر ترویج و احیاي ضرورت روحیۀ اجتهاد مبارزه با روحیۀ جمودگرایی و تقلید، و 

 پردازي شده است. عمالً وارد حوزة اجتهاد و نظریه
هـاي   از آنجا که ایـن آرا در جهـان اسـالم، پـژواك بسـیار گسـترده و تأییـدات و ردیـه        

کنـیم کـه    در این مقام به چنـد نمونـه از آنهـا اشـاره مـی      63شماري به دنبال داشته است، بی
  یت از اعتدال فکري مودودي دارد:نوعی حکا به

  خالفت و پادشاهي
اسـت.  » خالفت راشده« از نظرگاه مودودي، بهترین نمونۀ حاکمیت اسالمی پس از پیامبر

به زعم ایشان خالفت راشده، صرفاً یک حکومت سیاسی نیست؛ بلکه نیابت کامل و تـام از  
شد. وي بـا اجتهـاد و تحلیـل    مرور تبدیل به سلطنت و ملوکیت  نبوت است که متأسفانه به

تاریخی، دگرگونی ایجادشده در این منصب را در چند مرحله مورد مطالعه و بررسـی قـرار   
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و در خالل آن بر بسیاري از صحابۀ مشهور و حتـی بـر خلیفـۀ سـوم و عایشـه ـ        64دهد می
  سازد: سنت ـ ایراداتی وارد می برخالف روش جمهور اهل

زمان روي کار آمدن خلیفۀ سـوم (عثمـان) آغـاز شـد؛     . تبدیل خالفت به سلطنت، از 1
چراکه او ـ برخالف خلفاي پیشین ـ عدالت و مساوات را رعایت نکرد و اکثر خویشاوندان   

تنها سبب نارضایتی مردم عـوام شـد،    هاي مهم گماشت و نه و نزدیکان خویش را بر منصب
تر از آنها در  که افراد بالیاقت بلکه بزرگان صحابه را نیز ناخوشنود ساخت؛ این در حالی بود

  65بسیار بودند. میان صحابۀ رسول اهللا
اي از آنها نیـز   عده 66بودند.» طلقا«شده از سوي او، بیشتر از  افزون بر اینکه افراد گماشته

وجـه صـالحیت زعامـت مسـلمانان را نداشـتند و از نعمـت        هـیچ  هرچند مسلمان بودند، به
 67یب بودنـد و بـا روش و مـنش حضـرت بیگانـه بودنـد.      نصـ  صحابگی و تربیت پیامبر، بی

عـالوه بـر ایـن     68همچنین رفتار بعضی از گماشتگان عثمان، رفتار صـحیح اسـالمی نبـود.   
هاي اسالمی  اي از سرزمین مودودي از کار عثمان به جهت گماشتن معاویه بر منطقۀ گسترده

  69کند. شدت انتقاد می به –شد  هم به مدت طوالنی که در آخر وبال گردن امام علی آن -
. دومین مرحله از تغییر خالفـت بـه ملوکیـت از نگـاه مـودودي؛ شـورش بـر خلیفـۀ         2

مسلمانان، محاصرة منزل او، کشتن وي و بـه آتـش کشـیدن خانـۀ اوسـت؛ زیـرا بـه زعـم         
وجـه حـق نداشـتند بـر      هیچ مودودي مردم حق اعتراض داشتند؛ اما طبق موازین اسالمی به

انـد، یـورش برنـد و وي را بـه قتـل       وعقد او را بر مسند خالفت گماشـته  کسی که اهل حل
  70برسانند؛ زیرا بیشتر مسلمانان دیگر مناطق، بر رهبري ایشان رضایت داشتند.

. سومین مرحله، حوادث ناگواري است که پس از ـ به تعبیر ایشان ـ شـهادت عثمـان     3
له بعـد از عثمـان، اکثـر مـردم و     کند بالفاصـ  در بین اصحاب به وجود آمد. وي تصریح می

صـورت صـحیح    را برخالفت برگزیدند و خالفت ایشان به بزرگان صحابه، حضرت علی
سـبب عـدم مشـروعیت     منعقد شد و امتناع چند نفر صحابی از بیعت بـا حضـرت علـی   

بیعـت   71اي محـدود  گونه که در زمان ابابکر و عمر نیـز عـده   شود؛ همان خالفت ایشان نمی
  مشکلی به وجود نیامد.نکردند و 
ریختــه آرام نشــود: أ. در جمــع  هــم حــال ســه امــر مهــم ســبب شــد اوضــاع بــه  بــااین

کسانی بودند که عثمان را به کشته بودنـد کـه وجـود آنهـا      کنندگان حضرت علی انتخاب
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طرف بعضـی از صـحابۀ بـزرگ در     رغم اینکه موضع بی سبب بروز فتنۀ عظیم شد؛ ب. علی
آمده نتیجۀ معکـوس داد؛ ج.   با نیت خیر بود (!)،حوادث پیش علیبرابر خالفت حضرت 

سبب بروز مشکالت فراوانی شد که  خواهی هواداران عثمان از حضرت علی مسئلۀ خون
  در یک طرف عایشه و طلحه و زبیر بودند و در طرف دیگر معاویه قرار داشت.

چـون کـار آنهـا قـانونی و      گوید: با آنکه هر دو طرف مورد احترام هستند، ابواالعلی می
آنکـه آن هنگـام، دیگـر هنگامـۀ       توان به صحت کـار آنهـا نظـر داد؛ چـه     مشروع نبود، نمی

خواهی کـرد؛ بلکـه زمـان برپـایی حکومـت       جاهلیت عرب نبود که از هر راهی بتوان خون
خـواهی و قصـاص ذکـر شـده بـود. از ایـن        اسالمی بود که در نظام حقوقی آن، نحوة خون

آنها را بیشـتر بـه روش     کشد و روش خواهی آنها را به نقد می ودودي، طریق خونرهگذر م
  72داند تا روش اسالمی. اي مرسوم در زمان جاهلیت، شبیه می خواهیِ قبیله خون
امیه، بر این مبنـاي جـاهلی و غلـط اسـتوار بـود کـه        خواهی بنی . مسئلۀ انتقام و خون4

هـاي   اند؛ بلکه همۀ کسانی کـه بـر سیاسـت    و را کشتهقاتالن عثمان، تنها کسانی نیستند که ا
آیند و کسانی که هنگام قتل عثمان در  عثمان اعتراض داشتند، از زمرة قاتالن او به شمار می

اسـاس دو   براین 73شوند! مدینه بودند و مانع قتل او نشدند نیز، از قاتالن عثمان محسوب می
ن از مؤمنـان و صـحابه بـه شـهادت     جنگ نامشروع جمل و صفین شکل گرفت و هزاران ت

و بقیۀ معترضان به خالفت عثمان، تفکیـک قائـل    مودودي میان عمل امام علی 74رسیدند.
بـا سـپاه    شود و به فرق میان خالفت و سلطنت از راه مقایسۀ عملکرد حضـرت علـی   می

مسـائل و حقـوق اسـالمی را رعایـت کـرد و بـر        کند؛ زیرا حضرت علی مقابل اشاره می
گان هردو طرف نماز خواند و اموال آنهـا را برگردانـد و همسـر پیـامبر (عایشـه) را بـا       کشت

  75احترام به مدینه بازگرداند.
کـه بالفاصـله بعـد از     . از نظر مودودي، ماجراي عزل معاویه از سوي حضرت علی5

به خالفت رسیدن حضرت انجـام گرفـت و حـوادث پـس از آن، از دیگـر عوامـل انتقـال        
پندارند عزل معاویه از  آید. مودودي با دیدگاه کسانی که می پادشاهی به شمار میخالفت به 

شـعبه مبنـی بـر کنارآمـدن بـا       بـن  اشتباه بوده و ایشان باید نصیحت مغیره سوي امام علی
کند که صـاحبان بصـیرت سیاسـی     ورزد. او بیان می گرفت، مخالفت می معاویه را جدي می

به عبارت دیگر مشروع دانستن حکومـت   - در عزل معاویه یاند که تأخیر امام عل متوجه
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سپس به ماجراي کشـته   76مرتکب آن نشد. خطاي فاحشی بود که حضرت علی -معاویه 
ۀ   «شدن عمار یاسر و حدیث نبـوي   یـاغئَـۀُ الْبالْف اشـاره، و فئـۀ باغیـه را معاویـه و     » تَقْتُلُـک

  77کند. لشکریانش معرفی می
مـاجراي قـرآن بـر سـر نیـزه کـردن و حکمیـت، از دیگـر مراحـل          . در نظر مودودي 6

انـد   کثیـر کـه قائـل    دگرگونی خالفت به ملوکیت است. ابواالعلی با تحلیل افرادي چون ابن
زد،  اندیشی دست به برکنـاري امـام علـی    و مصلحت» اجتهاد«ابوموسی اشعري بر اساس 

ث ماجراي حکمیـت را از ابتـدا   گوید: انسان منصف هنگامی که حواد کند و می مخالفت می
تواند بپذیرد که همۀ اینها بر اسـاس اجتهـاد    دهد، نمی تا انتها مورد مطالعه و بررسی قرار می

االحتـرام هسـتند؛ امـا دلیـل      شک نزد ما همۀ صـحابه واجـب   گوید: بی بوده است. سپس می
» اجتهـاد «یـۀ  شان را بر اسـاس نظر  شود که چون آنها صحابی هستند، خطاهاي احتمالی نمی

  78توجیه کنیم.
شـود و اینکـه هـر چیـزي و هـر تصـمیمی را        از اینجا مودودي وارد معناي اجتهاد مـی 

اسـت؛  » نهایت کوشش انسان براي روشـن شـدن حـق   «توان اجتهاد نامید؛ زیرا اجتهاد  نمی
جلوه ندهیم؛ بلکه باید اذعـان  » خطاي مقدس«بنابراین حق آن است که ما خطاي صحابه را 

  79بوده است. هاي بزرگی بودند، خطاهایشان نیز بسیار بزرگ  چون آنها انسان کنیم
. با به خالفت رسیدن معاویه، مرحلۀ انتقال و تبـدیل خالفـت بـه ملوکیـت، کامـل و      7

وقـاص بـه    ابـی  که سـعدبن  نهادینه شد. برخی از صحابیِ اهل بصیرت این را فهمیدند؛ چنان
أنـا اول  «و خود معاویه هم در جایی اقرار کرده که » لکالسالم علیک أیها الم«معاویه گفت: 

سـنت کـه    موالنا مودودي در اینجا با اشاره به حدیث نبوي مشهور در میان اهـل  80».الملوك
االول سال   کند: این مدت در ربیع بیان می 81»ذَلک بعد ملْکًا ثُم سنَۀً ثَالثُونَ متیاُ فی الْخالفَۀُ«

حـال هنـوز فرصـت     از خالفت پایان یافـت. بـااین   هجري هنگام برکناري امام حسن 41
برگشت به سیرة نبوي و خالفت وجود داشت و آن اینکه بعد از معاویه چه کسـی انتخـاب   

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

  جواز قيام عليه حکومت باطل 
هـاي   مودودي پس از بیان دگرگونی خالفت راشده به پادشـاهی و سـلطنت و تبیـین فـرق    

گوید: امروزه کسانی کـه نظریـۀ سیاسـی اسـالم را بررسـی       اساسی پادشاهی و خالفت، می
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هاي  . سپس فرقکنند: خالفت و سلطنت کنند، دو نوع نظام سیاسی در اسالم مشاهده می می
کننـد کـه    حـال مشـاهده مـی    نگرنـد؛ بـااین   دو در مبادي، اسلوب و مقاصد را می آشکار آن 

کننـد؛   مسلمانان از نظام سیاسی ملوکیت هم مانند خالفـت راشـده، اطاعـت و پیـروي مـی     
بـه   83اند؟! گونه رفتار کرده شود که چرا مسلمانان این رو این پرسش برایشان مطرح می اازاین
سبب ایشان به مسئلۀ پیروي نکردن از نظام سیاسی پادشاهی در قالب بررسی اندیشۀ  همین

سیاسی و فقهی ابوحنیفه و ابویوسف پرداخته و از آنجا به مسئلۀ جواز قیام علیـه حکومـت   
سنت، بر جواز خـروج علیـه    باطل در جامعۀ اسالمی را مطرح کرده و برخالف اکثریت اهل

  ست.حاکم ظالم تأکید ورزیده ا
گیري حاکمیت از طریق قوة قهـر و غلبـه    گوید: امام ابوحنیفه انعقاد و شکل مودودي می

داند و قائل است روش صحیح انعقاد خالفت، فقـط بـا اجمـاع و     را باطل و غیرمشروع می
ابوحنیفـه امامـت و رهبـري شـخص سـتمگر را نیـز        84شـود.  مشورت اهل رأي حاصل می

داند. به نظر او قیـام علیـه حکومـت باطـل، واجـب اسـت؛        را نامشروع می پذیرد و آن  نمی
هاي الزم براي قیام آمـاده باشـد و درنهایـت بـه تغییـر       مشروط بر اینکه شرایط و توانمندي

هـاي خـودي منجـر شـود و      حاکم ظالم بینجامد؛ نه اینکه صرفاً به نابودي نیروها و توانایی
   85بدون نتیجه پایان یابد.

اول هجري نظر اکثر بزرگان دین همین بـوده و نظـر ابوحنیفـه     در باور مودودي در قرن
را از قیـام   رو اینکه برخی صحابه و تابعین، حضـرت امـام حسـین    شاذ نبوده است؛ ازاین

را  داشتند، به جهت تردید در نتیجۀ اقدام بوده، نه آنکه اقدام امام حسین علیه یزید باز می
ین مقام با تأیید ضمنی و ارزیابی مثبـت عملکـرد   شمردند. وي در ا نامشروع و غیرمجاز می

ابوحنیفه و شاگردش ابویوسف، به این پرسش مهم که اگر تالش براي برانـداري حکومـت   
دهـد: در   باطل راه به جایی نبرد یا شرایط قیام مهیا نبود، تکلیف چیست؟ چنین جواب مـی 

از هـیچ کوششـی    گـري زد و  این صورت با پذیرش حکومت مستقر، باید دست به اصـالح 
   86کندي صورت گیرد. دریغ نکرد؛ حتی اگر با سختی و مشقت همراه باشد و به

  معناي عدالت همة صحابه
شود؛  داستان می سنت هم با جمهور اهل» عدالت عموم صحابه«ابواالعلی با قبول اصل نظریۀ 

کند؛ سپس  سنت مخالفت می اما در تفسیر آن با آراي افراطی و غیر علمی برخی علماي اهل
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، این است کـه آنهـا هرگـز    »صحابه همگی عادل بودند«به این پرسش اساسی که آیا معناي 
دهـد:   بشري نداشتند؟! پاسخ مـی   کردند؟! آیا معنایش آن است که آنها هیچ نقص اشتباه نمی

من چنین برداشتی از این جمله ندارم و دلیل یا روایت سـندداري هـم بـر آن پیـدا نکـردم؛      
یـک از صـحابه در روایـت کـردن از      نظر من این جمله به معناي آن است که هـیچ بلکه به 

هـاي همـۀ اصـحاب،     از صداقت و راستی تجاوز نکرده و عمل به روایت حضرت رسول
  87اشکال است. بی

شود مبنی بر اینکه آیا مجرد صدور امر منافی با عدالت از  در اینجا شاید پرسشی مطرح 
هاي آنان اعتمـاد   شود بر روایت برد؟ چگونه می ا زیر سؤال نمیسوي صحابه، عدالت آنها ر

کرد؟ از نظر مودودي پاسخ این شبهه آن است که مجـرد صـدور عمـل منـافی بـا عـدالت،       
نیست. به عبـارت دیگـر، آن لحظـه کـه مرتکـب عمـل قبیحـی        » عدالت کلی«مستلزم نفی 

عـدالت  «شـود   این امر باعـث نمـی  تنها عادل نیستند، بلکه فاسق هم هستند؛ اما  شوند، نه می
» مـاعز اسـلمی  «طور کلی زیر سؤال رود. براي مثـال یـک صـحابی بـه نـام       آنها به» عمومی

مرتکب عمل قبیح زنا شد و این عمل قطعاً مخالف عدالت اسـت؛ امـا چـون توبـه کـرد و      
رو  شـود؛ ازایـن   طور عموم منتفی نمی خودش داوطلبانه براي عقوبت حاضر شد، عدالتش به

اصـحاب  «این است معنـاي جملـۀ مشـهور     88اند. محدثان بزرگ ما به احادیث او عمل کرده
  ».اند همگی عادل حضرت رسول

موالنا مودودي پس از تبیین نظرش درخصوص عدالت صحابه و اتخاذ موضـعی نسـبتاً   
انـد، سـزاوار نیسـت خطـاي آنهـا       کند: آیا چون همۀ اصحاب عادل گونه بیان می معتدل، این

کنم احدي از محدثان، مفسران و فقها این نظریـه را قبـول داشـته     و شود؟ من فکر نمیبازگ
و همین ماجراي زناي صحابی   »حدیث افک«هاي آنها مسائلی چون  باشند؛ چراکه در کتاب

رسول اهللا ذکر شده است. طبق نظریۀ این بزرگان باید گفت: اصـالً واقعـۀ جمـل و صـفین     
  89زلت صحابه سازگار نیست!واقع نشده است؛ زیرا با من

انـد و   هـا غیرمعصـوم   حقیقت آن است که اصحاب رسول اهللا نیـز، ماننـد دیگـر انسـان    
عصمت، ویژگی مخصوص انبیاي بزرگ است؛ اما صداقت و نیکـی در زنـدگانی اصـحاب    

  برد. حضرت رسول، غالب بوده و بیان چند اشتباه و خطا عظمت کلی آنها را از بین نمی
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  اسالمي. جهاد ۴
  چيستي و ضرورت جهاد

، عامـل  »توحید«از دیدگاه ابواالعلی مودودي، دعوت انقالبی اسالم با تکیه بر عقیدة بنیادي 
اي بود که در مرحلۀ اول کسوت الوهیـت را از تـن کسـانی کـه بـا       جنبش اجتماعی سازنده

نظـام   مرحلـۀ دوم کـرد و در   انـد، بیـرون    ها مردم را به بردگی کشـیده  ها و توطئه انواع حیله
اسالم، تفکر و نظـامی انقالبـی اسـت کـه      90ساخت. حکومت الهی را در جامعۀ انسانی برپا 

و » هاي فاسد حاکم و ریختن شـالودة نظـامی عـادل و مترقـی اسـت      ریختن نظامدرهم «هدفش، 
اش، مبارزه با جامعۀ جاهلی، از بین بـردن سـلطۀ انسـان بـر انسـان، تشـکیل جامعـۀ         هدف نهایی

اي بـه   رو فریضـه  یدي و برپایی حکومت مطلق خداوند یگانه در همۀ عالم است؛ ازاینتوح
  91براي رسیدن به این اهداف مقدس در تعالیم اسالمی تعبیه شده است.» جهاد« نام

اي انقالبی با عوامـل ضـدانقالب اسـت     بنابراین از نظر مودودي جهاد، درحقیقت مبارزه
جهاد، کوششی است مسـتمر  «م هستند. به عبارت دیگر که مانع رسیدن به اهداف عالی اسال

به زعم مودودي، مسلمانان باید پس از  92».اي است پیگیر در طریق تأمین نظام حق و مبارزه
تالش خود را در راه استقرار آن به کـار گیرنـد؛ چـه آنکـه      اسالم، تمامایمان آوردن به حقانیت 

یی نظام جاهلیت باشد، و اگر راضی بـر آن باشـد،   تواند شاهد حاکمیت و برپا مسلمان واقعی نمی
  93خشوع کامل نماز بخواند و روزه بگیرد. درحقیقت مؤمن نیست؛ اگرچه با خضوع و

  فرهنگي ـجهاد علمي 
مـرور برخـی از مظـاهر     مودودي معتقد است خالفت اسالمی به پادشاهی دگرگون شد و به

رد، به حدي که مقابلۀ بـا آن همـواره   نظام جاهلی جان گرفت و با ظواهر اسالمی پیوند خو
بـدین جهـت مبـارزه بـا مظـاهر       94تر شـد؛  از مقابله با جاهلیت عریان، هزاران مرتبه سخت

جاهلیت در جوامع اسالمی و در میان مسلمانان را بـا جهـاد فرهنگـی و انقـالب فکـري و      
ان واقعـی  وسـیلۀ مجـدد   دانست و بر اهمیت و لزوم تجدید دیـن بـه   پذیر می اخالقی، امکان

  95کرد. تأکید فراوان می
جهـاد  «کند و گاهی  یاد می» انقالب اسالمی«ابواالعلی از این جهاد اسالمی گاهی با نام 

، و معتقد است این کار یک انقـالب ذهنـی، معنـوي و علمـی مبتنـی بـر       »علمی و فرهنگی
ن از خشـونت  یابد و در حد امکا گام تحقق می به الگوي تعلیم و تربیت اسالمی است که گام
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فیزیکی به دور است. درواقع انقالب از دیدگاه مودودي، تغییر تـدریجی بنیـادین در جهـان    
تـک افـراد جامعـه و بازسـازي آن بـر مبنـاي        هنجاري، ارزشی، ذهنی، روحی و معنوي تک

  96بینی اسالمی است. ها و جهان اندیشه
ول تمـدن جدیـد را   به اعتقاد مودودي، وظیفۀ علماي اسالم آن است کـه مبـادي و اصـ   

رونـد، بـه غـرب     مایۀ تمـدن جدیـد بـه شـمار مـی      علومی که بنخوبی بیاموزند؛ براي کسب  به
هجرت کنند؛ نیروي فکري خویش را به کار اندازند و اکتشافات علمی و روش علمـی پیشـرفت   

وسیلۀ معلومـات و کشـفیات تـازة خـویش، نظـام فرهنـگ و تمـدن         تمدن غربی را فراگیرند و به
 م را در ضمن مبادي و اصول اسالم اصالح کنند تا خسارت بزرگی که از ناحیۀ جمـود اسال

  97فکري و عملی ایشان بر پیکر جامعۀ اسالمی وارد شده، تا حدودي جبران شود.
ابواالعلی مودودي در راستاي احیاي جهاد فکري و علمی در بسـیاري از آثـار خـود در    

بـوده و بـدین    -ه مبـانی فکـري و نظـري آن    ویـژ  به -صدد شناساندن ماهیت تمدن غربی 
  ها و بنیادهاي فکري آن را بررسی و نقد کرده است. ترتیب گاهی بسیاري از آموزه

  . آزادي۵
  حق آزادي

در نگاه مودودي حق آزادي یا حق انتخاب میان دو یا چند گزینه و تحمیل نکـردن اندیشـۀ   
ها ارزانی کرده اسـت و   را به انسان خاص، از مواهب بزرگ الهی است که خداوند متعال آن 

طوري کـه احـدي    آید؛ به ترین حقوق شهروندي در حکومت اسالمی به شمار می از ابتدایی
  98را از کسی سلب کند. حق ندارد آن 

ترین چالش فراروي بشر درخصوص حق آزادي، سلطۀ انسان بر  از نظر مودودي، بزرگ
داده اسـت. بـه    ست که همواره بشر را رنج مـی انسان یا همان بردگی انسان به دست انسان ا

تعبیر ایشان، در بین تمام مظاهر وجود، فقط انسان بوده است کـه ادعـاي الوهیـت داشـته و     
رو احیـاي آزادي در نگـرش مـودودي،     ازایـن  99خواسته است دیگران را به بردگی بکشاند.

  نوعان است. درحقیقت آزادي از یوغ بردگی هم
کند که برقـراري آزادي مطلـق در نظـام اجتمـاعی      لویحی تأیید میصورت ت ابواالعلی به

گذاري منحصر در  گوید: اینکه در اسالم، حق قانون ها ممکن نیست. او در این باره می انسان
ها سـلب کـرده، درحقیقـت در     خداوند است و پروردگار متعال حق وضع قانون را از انسان
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دانست محدودة  ادي؛ زیرا خداوند متعال میراستاي پاسداشت حق آزادي است، نه سلب آز
گذاري به انسـان درواقـع گمـراه کـردن او و      ها اندك است و واگذاري حق قانون علم انسان

چون  رو خود پروردگار به جهت آگاهی کامل از چندو تیشه به ریشۀ انسان زدن است؛ ازاین
یان الهی براي بشر بـه ارمغـان   ها قانون جاودانۀ آنان را پی ریخت و آن را در قالب اد آفریده
  100آورد.

کند که با ظهور اسالم و ترویج اصـل توحیـد، حـق آزادي رأي و روحیـۀ      وي اشاره می
آزادگی در مسلمانان ایجاد شد؛ اما متأسـفانه بـا تبـدیل خالفـت اسـالمی بـه امپراتـوري و        

و سرکوبی صدایی  پادشاهی، آزادي رأي تا حدود زیادي از بین رفت و محیط اختناق و یک
آغـاز شـد و سـالیان    » عـدي  بـن  حجـر «مخالفان در دوران حاکمیت معاویه و با کشته شدن 

را نبـود   هاي قیام امـام حسـین   اساس ایشان یکی از انگیزه براین 101متمادي ادامه پیدا کرد.
آزادي در انتخاب خلیفه و نبود آزادي عقیده در دوران اختناق شدید حاکمیت یزید دانسـته  

  102ست. ا

  زادي و جامعة اسالميآ
بخش اسالم، اعطاي آزادي بـه جامعـۀ انسـانی اسـت.      یکی از پیامدهاي عمدة مکتب رهایی

باره اصل را بـر آزادي و عـدم تسـلط فـرد بـر دیگـران قـرار داده اسـت؛          دین اسالم در این
نوعان خود سلب کند و آنها را به بردگـی بکشـاند.    رو کسی حق ندارد آزادي را از هم ازاین

مودودي در مورد حق آزادي در جامعۀ اسالمی بر آن است که بایـد انتخـاب زمامـداران در    
ها واگـذار شـود و آنهـا در آزادي کامـل افـرادي را برگزیننـد کـه         حکومت اسالمی به توده

رو به نظر مودودي در جامعۀ اسالمی، احدي حق ندارد  ازاین 103شایستۀ این منصب هستند؛
گـاه مشـروع    مردم مسلط شود و اگر چنین شـود، حـاکمیتش هـیچ   با زور و سلب آزادي بر 

هـا در جوامـع    هـا و بـدبختی   همچنین از نظر مودودي منشأ همـۀ گرفتـاري   104نخواهد بود.
هـا در   رفت آن، آزادي توده انسانی، رهبري حاکمان فاسق و ناالیق بوده و هست و راه برون

  105انتخاب رهبران شایسته است.

  اجتماعي زنان و آزادي سياسي ـ
انـد و   داري آفریـده شـده   به زعم مودودي زنان بر اساس فطرتشان، براي وظیفۀ خطیر خانـه 

ایشـان بـراي    106هاي سیاسی و اجتماعی بپردازند. شان به فعالیت نباید برخالف فطرت اولیه
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و «کنـد: آیـۀ شـریفۀ     اثبات ادعاي خویش شواهدي از قرآن و حدیث ذکر کرده و بیـان مـی  
ونَ   «شود؛ زیرا آیـۀ شـریفۀ    ) شامل زنان نمی38(شوري، »  بینَهم  ورىأمرُهم شُ امـالرِّجـالُ قَو

سازد. بدین ترتیب قرآن مجید فعالیت در مجلـس   ) آن را محدود می34(نساء، » علَى النِّساء
بنـدد. طبـق    شورا را که درواقع سرپرست و کاراندیش تمام ملت است، بـه روي زنـان مـی   

رَهم      «و حـدیث نبـوي   » الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّسـاء «داللت شریفۀ  لّـوا أمـو قـوم ح فْلـلَـن ی
اعم از ریاست، وزارت و یا عضویت مجلس شورا و امثـال   -هاي حکومتی  پست 107»إمرأةً
  108به زنان تفویض نشده است. -آن 

رد شده، در مقـام  مودودي در برابر ایرادهایی که از سوي مخالفان ایشان بر این نظریه وا
گویی برآمده و بیان کرده است: اگر کسی استدالل کند که زن فقط در امور خانـه تـابع    پاسخ

پاسخ روشن است: قرآن سرپرسـتی مـردان بـر زنـان را      –نه در خارج از خانه  -مرد است 
مقید به خانه نکرده اسـت و معقـول نیسـت زنـانی کـه سرپرسـت خانـۀ خـویش نیسـتند،          

همچنین در پاسخ مخالفانی کـه بـه عمـل     109ها خانه باشند! اي از میلیون هسرپرست مجموع
  کردند، پاسخ داد: عایشه در جنگ جمل استناد می

گاه جایز نیست بـه   روشن است، هیچ اي راهنمایی خدا و پیامبر هنگامی که در مسئله
عمل شخصیِ یکی از صحابه که در جهت خـالف راهنمـایی خـدا و رسـول رفتـه اسـت،       

دانیـد؟! آن حضـرت    تدالل نمود ... شما چه کسی را از علی [ع] به حدود شرع داناتر میاس
باصراحت به عایشه نوشت: کاري که تو در پیش گرفتی، از حدود دین خارج است ... زنان 

 110را با جنگ و صلح میان مردم چه کار؟!

  . وحدت اسالمي۶
  ضرورت وحدت اسالمي

ابواالعلی مودودي نگاشتۀ مستقلی درخصوص مسئلۀ وحدت و انسجام مسلمانان ندارد؛ اما 
هاي متعددش، میزان اهتمـام ایشـان بـه مسـئلۀ راهبـردي       الي نوشته از سیرة عملی و از البه

شـود. مـودودي بـه اتحـاد و انسـجام       بستگی مسلمانان تا حدودي آشکار مـی  وحدت و هم
در اجتماع مسلمانان عنایت ویژه داشت و بر آن بود: کسی کـه   جامعۀ اسالمی و عدم تزلزل

اي بر آن وارد سازد، جنـایتی بـس    نحوي صدمه قدرت اجتماع مسلمانان را متزلزل کند یا به
توان جبران کرد و نـه بـا نمـاز و روزه؛     بزرگ مرتکب شده که آن را نه با اقرار به توحید می
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قدر سـرمویی از   نماز و روزه و امثال آن باشد، ولی به رو معتقد بود: اگر مسلمانی اهل ازاین
پارچۀ جماعت و اجتماع حقیقی اسالمی سـرپیچی کنـد و در صـفوف مسـلمانان      حکم یک

  111گسستگی به وجود آورد، عمل او مستلزم جواز قتلش خواهد بود.
پـارچگی آنهـا بـا     مودودي با یادآوري کثرت مسـلمانان در سراسـر گیتـی و عـدم یـک     

که باعث پژمردگی و ضعف آنان در برابر مستکبران و خواري آنهـا شـده اسـت، از    یکدیگر 
کند که اگـر مسـلمانان متحـد     کند. او به این حقیقت اشاره می گسستگی مسلمانان شکوه می

ریزه پرتاب کنند، کوهی بس عظیم به وجـود خواهـد آمـد.     شوند و هرکدام فقط یک سنگ
بسـتگی هرچـه بیشـتر مسـلمانان تأکیـد       دت و هـم وي با این بیان، بر ضرورت ایجـاد وحـ  

  112کند. می
بخـش و پرهیـز از    بر اساس این نگرش، سیرة عملی مودودي بر رعایت مسائل وحـدت 

اختالف و تفرقۀ مذهبی استوار شده بود. براي نمونه پس از پیشـنهاد برنامـۀ اسـالمی بـراي     
ور را به تصویب علمـاي شـیعه   کند: هیچ مانعی ندارد که برنامۀ مذک دانشگاه علیگر بیان می

توانند طبـق مبـانی    نیز برسانیم و دیدگاهاي آنها را هم جویا شویم؛ حتی اگر مایل باشند می
هاي مناسبی براي دانشجویان شیعه تهیـه کننـد؛ امـا بهتـر اسـت در برنامـۀ        خودشان، کتاب

هـاي   ام فرقـه هاي مذهبی راه نیابد تـا نسـل آینـدة تمـ     االمکان اختالف درسی دانشگاه، حتی
  113اسالمی، تحت مبادي و اصول مشترك اسالمی تربیت یابند.

  سار کلمة توحيد توحيد کلمه در سايه
کند که دعوت انقالبی انبیا، بر اصل بنیادي توحیـد اسـتوار اسـت و ایـن      مودودي اشاره می

آفرین است که بـر اسـاس    اي عملی، سازنده، عامل جنبش اجتماعی و وحدت عقیده، عقیده
کس هیچ تسلطی بر دیگران ندارد و هیچ طبقـه یـا نـژادي برتـر از دیگـران نیسـت:        هیچ آن

گاه بـه مرزبنـدي طبقـاتی نینجامیـده و اختالفـات آن را       دعوت انقالبی و سازندة انبیا، هیچ
  114ها و نژادها تأکید کرده است. سانی و عدالت بین انسان تشدید نکرده است؛ بلکه بر یک

  گسستگي امت اسالمي ترين عامل تعصب؛ مهم
هـاي   هاي بارز دوران صدر اسالم این بود که بر اثر آمـوزه  به اعتقاد مودودي، یکی از ویژگی

در راستاي اندیشـۀ توحیـدي، بـا     هاي ارزشمند پیامبر اعظم توحیدي قرآن کریم و تالش
ي و ا شد و جامعۀ آن روز از هرگونه تعصب قبیله هرکس طبق اصول عالیۀ اسالمی رفتار می
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بسـتگی مثـال زدنـی، میـان مسـلمانان بـه        از این رهگذر اتحاد و هم 115نژادي رها شده بود.
آسا را به دنبـال داشـت؛ امـا از زمـان روي کـار آمـدن         هاي معجزه وجود آمد و آن پیروزي

خلیفۀ سوم و نزدیکان و افراد قبیلۀ او، دوباره تعصبات قومی و نژادي احیا شد و بـه دنبـال   
امیـه و   تحاد پدیدآمده، تحت تأثیر قرار گرفت. این روند با آغاز حکومت بنیآن وحدت و ا

تبدیل کامل خالفت راشده به پادشاهی و امپراتوري و در پـی آن، زنـده شـدن کامـل روح     
بستگی و انسـجام   خواهی ادامه یافت و متأسفانه سبب از بین رفتن هم نژادگرایی و عصبیت

  116زدنی مسلمانان شد. مثال
ترین عامل ایجاد اختالف و گسستگی در  ترین و اصلی رو از دیدگاه مودودي، مهم ازاین

بین مسلمانان، ظهور تعصبات قومی و نژادي بوده است که بعدها در قالب تعصبات خشک 
  مذهبی نیز نمایان شد و عامل اصلی اختالف بین مذاهب مختلف اسالمی گردید.

  گيري نتيجه
  توان خالصه کرد: اي ابواالعلی مودودي را در موارد ذیل میه ها و نوآوري تین اندیشه مهم

تر از مباحث خشک توحید سلفی و سـوق دادن آن   تر و کاربردي . ارائه تصویري کامل1
از مباحث صرفاً فردي و تکفیري، به مباحث کـاربردي و اجتمـاعی، مطـرح و بـارز کـردن      

ریع، توحید در ربوبیت و امثـال  گذاري و تش هاي توحید در حاکمیت، توحید در قانون جنبه
ها و جوامع به اصطالح اسالمی، انکار جواز سـلطۀ انسـان بـر     آن، جاهلی خواندن حکومت

  هاي غیرالهی. انسان و نامشروع دانستن همۀ حاکمان و حکومت
. مطرح کردن ضرورت برپایی حکومت اسالمی بـر اسـاس قـوانین اسـالم، نامشـروع      2

ها و جوامع به اصـطالح اسـالمی و ارائـۀ     لی خواندن حکومتدانستن قوانین غیرالهی، جاه
تئوري حکومت اسالمی در قالب نظریۀ تئودمکراسی که مشـروعیت آن بـر اسـاس نظریـۀ     

  شود. خالفت همگانی ثابت می
نظام مبتنی بـر اومانیسـم غربـی بـراي مبـارزه بـا        . احیاي اصل جهاد اسالمی در برابر3

  ان.اندیشۀ جواز سلطۀ انسان بر انس
هاي به اصطالح اسالمی به شیوة  . تأکید بر مبارزه علیه جاهلیت در جوامع و حکومت4

  انقالب فکري و فرهنگی از راه جنبش علمی و اخالقی.
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. تعریفی نو و متفاوت از اسالف صالح و انتقاد جدي از خلیفۀ سوم، عایشه و معاویـه  5
  عباس. بنیامیه و  هاي بنی و نامشروع دانستن سلسله حکومت

. تبیین و دفاع از نظریۀ جواز قیام علیه حاکم ظالم و حتی تبیین ضرورت خـروج بـر   6
  حاکم ظالم و نپذیرفتن مشروعیت حاکمیت غیرالهی اگرچه در جوامع اسالمی.

. ارائۀ تفسیري نو و برداشتی متفاوت از نظریۀ عدالت صحابه که عدالت نوعی صحابه 7
  فردي را.داند، نه عدالت  را ثابت می

. دفاع از تئوري وحدت اسالمی در برابر استکبار جهانی، به رسمیت شناختن مـذاهب  8
  خمسه و مخالفت جدي با تعصب مذهبی و قومی.
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 .8، صنظر سیاسی اسالم یا جمهوري اسالمی؛ همو، 114ـ  73، صمرزهاي عقیدههمو،  .25
 .12، صتئوري سیاسی اسالمابواالعلی مودودي،  .26
  .24، ترجمۀ احمد فرزانه، صروش زندگی در اسالمر.ك: همو،  .27
 .22، صاسالم و جاهلیتهمو،  .28
 .19ـ  15، صتئوري سیاسی اسالمهمو،  .29
 .30، صبرنامۀ انقالب اسالمیهمو،  .30
 .23، صتئوري سیاسی اسالمهمو،  .31
  .32و 30، صبرنامه انقالب اسالمیهمو،  .32
  .51همان، ص .33
  .96، صمبادي اسالم و فلسفۀ احکامهمو،  .34
، پایه هاي اخالقی براي جنبش اسـالمی ؛ همو، 286، صهاي نماز جمعه تبیین مفاهیم اسالمی در خطبههمو،  .35
  .10ص
  .12ـ  11، صپایه هاي اخالقی براي جنبش اسالمی؛ 41، صتجدید و احیاي دینهمو،  .36
، هاي نماز جمعـه  تبیین مفاهیم اسالمی در خطبه؛ همو، 29ـ   28و  19، صاسالم و مشکالت اقتصاديهمو،  .37
ـ ؛ همو، 288ـ   285ص هـاي   پایـه ؛ همـو،  12، صاول اخـالق مـا بعـد تمـدن آنهـا     ؛ همـو،  40، صنتجدید و احیاي دی

  50، صاخالقی براي جنبش اسالمی
 .6، صنظر سیاسی اسالم یا جمهوري اسالمیابواالعلی مودودي،  .38
  .64، صالحکومۀ االسالمیه؛ همو، 15ـ  9، صالخالفۀ و الملک همو، .39
  .304ـ  303، صجمعههاي نماز  تبیین مفاهیم اسالمی در خطبههمو،  .40
 .30ـ  18، اسالم و جاهلیتهمو،  .41
 .13، صبرنامۀ انقالب اسالمیابواالعلی مودودي،  .42
نظـر سیاسـی اسـالم یـا     ؛ همـو،  41، صتئوري سیاسـی اسـالم  ؛ همو، 64، صقانون اساسی در اسالمهمو،  .43

 .64، صاالسالمیه الحکومۀ؛ همو، 40، صجمهوري اسالمی
 .21، صالخالفۀ و الملک؛ همو، 65، صقانون اساسی در اسالمهمو،  ؛40، صی اسالمتئوري سیاس همو، ، .44
 .102ـ  101، ص2، ج، در: تاریخ فلسفه در اسالم»تفکر سیاسی در صدر اسالم از دیدگاه اهل تسنن«همو،  .45
  .94، صالحکومۀ االسالمیه؛ همو، 45، صتئوري سیاسی اسالمهمو،  .46
  .46، صتئوري سیاسی اسالمیهمو،  .47
  سـنت ـ   قید و شرط از حاکمان که در جهـان اهـل   رد صریح نظریۀ استیالء بالقهر و الغلبه و نظریۀ اطاعت بی .48
تطور مفهوم حاکمیت زاد،  دار نداشته است. ر.ك: محمد حیدري سنت ـ کم طرف  ویژه در دورة میانۀ تاریخ اهل به

  سنت. در اندیشۀ سیاسی اهل
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 .13ـ  12، صبرنامۀ انقالب اسالمی؛ همو، 41، صتئوري سیاسی اسالمابواالعلی مودودي،  .49
هاي سیاسی ابواالعلی مـودودي و   اندیشه«و ر.ك: سیدعباس عراقچی،  45، صروش زندگی در اسالمهمو،  .50

  .88، ص19، شمطالعات خاورمیانه، فصلنامۀ »جنبش احیاطلبی اسالمی
 .7همان، ص .51
، »هاي سیاسـی مـودودي و جنـبش احیـاطلبی اسـالمی      اندیشه«عراقچی،  ؛ و ر.ك: ، سیدعباس16همان، ص .52

 .94، ص19، شخاورمیانهفصلنامه 
هـاي   تبیین مفاهیم اسالمی در خطبـه ؛ همو، 142، ترجمۀ ابراهیم امینی، صآیین شجاعانابواالعلی مودودي،  .53

  .308، صنماز جمعه
  .28، صتئوري سیاسی اسالم؛ همو، 25، صنظر سیاسی اسالم یا جمهوري اسالمیابواالعلی مودودي،  .54
 .28، صتئوري سیاسی اسالم همو، .55
هاي سیاسی ابواالعلی مودودي و جنـبش احیـاطلبی    اندیشه«و ر.ك: سیدعباس عراقچی،  42ـ   41همان، ص .56

  .84، ص19، شمطالعات خاورمیانه، فصلنامۀ »دینی
57. Theo – Democracy. 

  .29، صی اسالمتئوري سیاس ابواالعلی مودودي، .58
، قانون اساسی در اسالم؛ همو، 15ـ   14، صبرنامۀ انقالب اسالمی؛ همو، 38، صتئوري سیاسی اسالمهمو،  .59
  .68ص
 ؛ همـو، 30ـ   27، صالخالفۀ و الملک؛ همو، 140ـ   135و  75ـ   74، صقانون اساسی در اسالمر.ك: همو،  .60

 .36ـ  35، صتئوري سیاسی اسالم
 .37، صسیاسی اسالمتئوري همو،  .61
  .103، صگفتارهاابواالعلی مودودي،  .62
نقدي بر اندیشه دینی سیدابواالعلی مودودي؛ الهوري، احمدعلی، علـل   براي نمونه ر.ك: عبدالعزیز نعمانی، .63

 ، ترجمۀ رعایت اهللا روانبد.نارضایتی علماي حقانی از مودودي
که  ولی اهللا دهلوي برگرفته است؛ چنان ¬ملوکیت را از شاه گویا جناب مودودي، اصل نظریۀ انتقال خالفت به .64

درخصوص انتقال  ازالۀ الخلف ولی اهللا در کتاب¬به آن اشاره کرده است: شاه تجدید و احیاي دینخود در کتاب 
ـ  109، صتجدید و احیاي دینقدرت از خالفت به ملوکیت، مفصالً بحث کرده است. ر.ك: ابواالعلی مودودي، 

110. 
 .65، صالخالفۀ و الملک ابواالعلی مودودي، .65
سعدبن سرح، پس از اسالمش مرتد شد و یکی از آنهایی ¬بن¬گوید: حتی شخصی مثل عبداهللا مودودي می .66

او را  به کشتنش فرمان داد و خود عثمان، او را ضـمانت کـرد و پیـامبر    در فتح مکه، بود که حضرت رسول
 .65حال عثمان به او در حکومتش منصب داد! همان، ص بخشود؛ بااین

گویـد: او   ) در مورد مروان مـی 66زند. (همان، ص حکم مثال می¬بن¬مودودي به پسر عموي عثمان، مروان .67
  .70کوشید رابطۀ حسنۀ عثمان با بزرگان اصحاب را مخدوش کند. همان، ص می

 



   ۱۶۹ گري ابواالعلي مودودي و جريان نوسلفي

                                                                                                        
إٍ فَتَبینُـوا    «زند که دربارة او آیـۀ شـریفۀ    عقبه مثال می بنمودودي در این مورد به ولید .68 قٌ بِنَبـ فاسـ کُمإِنْ جـاء «

 .67حال عثمان او را بر منصب حکومتی نشاند. همان، ص ) نازل شده است؛ بااین6(حجرات، 

 .70همان، ص .69

 .73ـ  72، صالخالفۀ و الملک همو، .70

  .76کند! همان، ص عباده اشاره می مودودي در مورد عدم بیعت با ابابکر، تنها به سعدبن .71
 . 78ـ  77همان، ص .72

 .80همان، ص .73

 .81نامد! همان، ص جالب اینکه مودودي، کشتگان هردو طرف را شهید می .74

 .82، صالخالفۀ و الملکابواالعلی مودودي،  .75

 .84همان، ص .76

 .87ـ  86همان، ص .77

 .90همان،  .78

کـنم کـار    نویسد: من گمان نمـی  کند و می البته خود مودودي دربارة خطاي عثمان این توصیه را رعایت نمی .79
عثمان با نزدیکان و خویشاوندان خویش از روي سوء نیت بوده باشد (معاذاهللا!)؛ زیرا سراسر زنـدگی عثمـان از   

(همـان،   بوده است. اصحاب رسول اهللا ترین ترین و محبوب ابتدا تا شهادت (!) گواه آن است که او از خالص
  .)220ص
  .94ـ  93همان، ص .80
  .8153حدیث ش سنن نسایی، ؛2390، حدیث شسنن ترمذي؛ 20918، حدیث شالمسند حنبل،¬احمدبن .81
 .94، صالخالفۀ و الملکابواالعلی مودودي، .82

  .204همان، ص .83
 .166، صالخالفۀ و الملکهمو،  .84

 .178همان، ص .85

 .185ـ  184صهمان،  .86

 .206همان، ص .87

 .207همان، ص .88

  .208 ـ 207ابواالعلی مودودي، ص.89
 .27، ترجمۀ سیدمحمود خضري، صفلسفه جهاد در اسالمهمو،  .90
 .17همان، ص .91
 .22، صهاي اخالقی براي جنبش اسالمی پایههمو،  .92
 .306، صهاي نماز جمعه تبیین مفاهیم اسالمی در خطبههمو،  .93
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 .44ـ  43، صتجدید و احیاي دینهمو،  .94
هاي جاهلیت با مظاهر اسالمی و تأکید بر لزوم مقابلـه بـا آن از سـوي     . ارائۀ نظریۀ پیوند جلوه48همان، ص .95

هاي افراطی اسـالمی را بـه همـراه داشـته      هاي غلط از سوي برخی جنبش مودودي، زمینۀ سوء تفسیر و برداشت
جوامع کنونی و سـپس رویـارویی و   است. بر اساس آن نظریه، سید قطب ایدة جاهلی بودن و غیراسالمی بودن 

هاي مختلفی چون جماعۀ التکفیر و الهجره  جهاد با جامعۀ جاهلی را مطرح ساخت. به تأثیر از سید قطب، جنبش
، ترجمۀ حمید احمدي، پیامبر و فرعون و جماعۀ الجهاد در مصر و در جاهاي دیگر شکل گرفت. ر.ك: ژیل کپل،،

  .71ـ  33ص
  .51، ص2، جاندیشه سیاسی در جهان اسالم نی و همکاران،اکبر علیخا . ر.ك: علی96
 .50ـ  49همان، ص .97
 30ـ  27، صالخالفۀ و الملک؛ همو، 140ـ  135، صقانون اساسی در اسالمابواالعلی مودودي،  .98
  .20، صتئوري سیاسی اسالم؛ همو، 10، صنظر سیاسی اسالم یا جمهوري اسالمیهمو،  .99

 .30، صمتئوري سیاسی اسالهمو،  .100
 .105، صالخالفۀ و الملکهمو،  .101
، ترجمـۀ سیدغالمرضـا سـعیدي،    رمز حقیقت و مظهر آگاهی ، در: حسین،»مدلول فداکاري حسین«همو،  .102
  .67ـ  56ص
 .68ـ  67، صاسالم در دنیاي امروزهمو،  .103
 .102ـ  97، صقانون اساسی در اسالمهمو،  .104
 .10، صاسالمیهاي اخالقی براي جنبش  پایههمو،  .105

  .265، صاالسالم فی مواجهۀ التحدیات المعاصرههمو،  .106
 .2431، حدیث شسنن ترمذي؛ 4425، حدیث شصحیح بخاري؛ 19507، حدیث شمسند احمد .107
  .154ـ  145، صقانون اساسی در اسالم ابواالعلی مودودي، .108
 .155، صقانون اساسی در اسالمهمو،  .109
 .161ـ  159همان،  .110
 .22ـ  21، صهاي اخالقی براي جنبش اسالمی پایهالعلی مودودي، ابوا .111
  .26، صهاي نماز جمعه تبیین مفاهیم اسالمی در خطبههمو،  .112
 .191، صآیین شجاعانهمو،  .113

  .31ـ  30، صفلسفۀ جهاد در اسالمهمو،  .114
 .107، ص2، جتاریخ فلسفه در اسالم، در: »تفکر سیاسی در صدر اسالم«همو،  .115
 .37، صاسالم در دنیاي امروز؛ همو، 110ـ  109، صالخالفۀ و الملکهمو،  .116
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 منابع
، ترجمۀ نذیراحمد سالمی، تهران، 0نگاهی به احوال، آثار و افکار سیدابواالعلی مودودي، چاسعد گیالنی، سعید، 

 .1380احسان، 

 .1373، خرداد و تیر 54، کیهان اندیشه، ش»ابواالعلی مودودي؛ مصلح و مبارز«اسالمی، سیدحسن، 

 .16/4/1382، ، روزنامه اطالعات»هاي مودودي سیري در افکار و اندیشه«نژاد، عبدالرحیم،  حسن

مجلس  ۀمطبع، الطبعۀ الثانیۀ، حیدر آباد، »نزهۀ الخواطر و بهجۀ المسامع و النواظر«فخرالدین،  بن الحسنی، عبدالحی
  م.1978ۀ، المعارف العثمانی ةدائر

، ویراسـتۀ حسـن انوشـه، تهـران،     1قاره: هند، پاکستان، بنگالدش)، چ دانشنامه ادب فارسی (ادب فارسی در شبه
 .1380فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت 

، فصـلنامه مطالعـات   »هاي سیاسی ابواالعلی مودودي و جنـبش احیـاطلبی اسـالمی    اندیشه«عراقچی، سیدعباس، 
  .1378، پاییز 3؛ ش6، س19خاورمیانه، ش

وم اکبر و همکاران، اندیشه سیاسی در جهان اسالم از فروپاشی خالفت عثمانی، تهران، پژوهشگاه عل علیخانی، علی
 .1384انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی، 

 .1380عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسالم معاصر، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، 

 .1362، ترجمۀ ابوطالب صارمی، تهران، امیرکبیر، 0تفکر نوین سیاسی اسالم، چـــــ ، 

 .1373، مهر و آبان56یهان اندیشه، ش، ک»درخشد مودودي همچنان می«خادم العلما، ناصر، 

 .1386، قم، ادیان، 3فرمانیان، مهدي (به کوشش)، فرق تسنن (مجموعه مقاالت)، چ

 .1382کپل، ژیل، پیامبر و فرعون (جنبش هاي نوین اسالمی در مصر)، ترجمۀ حمید احمدي، تهران، کیهان، 

جـا]، امـام محمـد     جمۀ رعایت اهللا روانبد، [بـی الهوري، احمدعلی، علل نارضایتی علماي حقانی از مودودي، تر
 .1383غزالی، 

 .1348جا]، نوید،  مودودي، ابواالعلی، آیین شجاعان، ترجمۀ ابراهیم امینی، [بی

 تا]. اسالم در دنیاي امروز، ترجمۀ احمد فرزانه، قم، شفق، [بیـــــ ، 

احمـد الحامـدي، کویـت، دارالقلـم،      تعریـب خلیـل  االسالم فی مواجهۀ التحدیات المعاصر، الطبعۀ الثانیۀ، ـــــ ، 
  م.1974

 .1352، ترجمۀ ابراهیم امینی، تهران کانون انتشار، 3اسالم و تمدن غرب، چـــــ ، 

 تا]. اسالم و جاهلیت، ترجمۀ سیدغالمرضا سعیدي، تهران، مؤسسه مطبوعاتی اسالمی، [بیـــــ ، 

 م.1975الرسالۀ، االسالم و الجاهلیۀ، بیروت، مؤسسۀ ـــــ ، 

 تا]. ، ترجمۀ سیدهادي خسروشاهی، تبریز، ذخائر فکري اسالم، [بی0اسالم و مشکالت اقتصادي، چـــــ ، 

، تهـران،  2عبودیت فکري، ترجمۀ سیدغالمرضا سعیدي، ضمیمۀ کتاب اول اخالق ما، بعد تمدن آنهـا، چ ـــــ ، 
  تا]. آیین جعفري، [بی
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 .1344ی، ترجمۀ سیدغالمرضا سعیدي، تهران، شرکت سهامی انتشار، ي انقالب اسالم برنامهـــــ ، 
 .1348هاي اخالقی براي جنبش اسالمی، ترجمۀ سیدغالمرضا سعیدي، اصفهان، خرد،  پایهـــــ ، 
 .1351پوشش زن در اسالم، ترجمۀ احمد قمی (صادقی)، قم، عالمه، ـــــ ، 
 .1377، ترجمۀ آفتاب اصغر، تهران، احسان، 2جمعه، چهاي نماز  تبیین مفاهیم اسالمی در خطبهـــــ ، 
  .1355تئوري اخالقی اسالم، ترجمۀ سیدابراهیم سیدعلوي، تهران، کانون انتشارات جیبی، ـــــ ، 
 .1357تئوري سیاسی اسالم، ترجمۀ محمدمهدي حیدرپور، تهران، بعثت، ـــــ ، 
 .1383قنبر زهی، تهران، احسان،  ، ترجمۀ عبدالغنی سلیم0تجدید و احیاي دین، چـــــ ، 
 م.1968تدوین الدستور اإلسالمی، تعریب محمدعاصم الحداد، بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، ـــــ ، 
 م.1968حقوق أهل الذمۀ فی الدولۀ اإلسالمیۀ، تعریب محمدکاظم سباق، بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، ـــــ ، 
 م.1977احمد ادریس، قاهره، المختار االسالمی للطباعۀ و النشر،  الحکومۀ االسالمیۀ، الطبعۀ االولی، تعریبـــــ ، 
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