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 چکیده:

تمدن نوین اسالمی تاکنون تحقّق نیافته و به منظور تحقّق یافتن نیازمند مولفه ها و شاخصه 

عقالنیّت عدالت،حکومت دینی، مردم ساالری، وحدت، امنیّت، دین، های سیاسی و فرهنگی است. 

و اخالق از مهم ترین مبانی تمدن نوین اسالمی هستند. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که 

و رویکرد عملی گروه های تکفیری چه تاثیراتی بر مولفه های اصلی تمدن نوین اسالمی از آرمان 

مردم ساالری، وحدت، امنیّت، عقالنیّت و اخالق گذاشته  ،جمله الگوی اسالمی در حکومت دینی

است؟ مبانی فکری و سیاسی و عملکرد گروه های تکفیری در تضاد با مبانی تمدن نوین اسالمی 

ف ما در بررسی تاثیر گذاری جریانات تکفیری بر تمدن نوین اسالمی، تبیین تضادهای است. و هد

گروه های  اساسی است که میان مولفه های تمدن نوین اسالمی و اصول غیر دینی و عقل گریز

تکفیری وجود دارد. این تضاد در آرمان و اهداف سیاسی و منطقه ای گروه های تکفیری و روش 

به این اهداف از جمله فرقه سازی و تکفیر مسلمانان و ابراز خشونت قابل های دسترسی آنها 

بررسی است. با ریشه شناسی اعتقادات گروه های تکفیری در آرمان و الگوی حکومتی مورد نظر 

آنها، و بیان اختالف عقائد آنها با عقائد فرقه های شیعه و سنّی، و تاکید بر تفرقه گرایی و فرقه 

شونت و تکفیر مسلمانان، تضاد مبانی و عملکرد گروه های تکفیری با مبانی مورد سازی و ابراز خ

نیاز جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی، تبیین می شود. دستاورد این تحقیق روشن نمودن تضاد 

آرمان و اهداف سیاسی کوتاه مدّت و بلند مدّت جریانات تکفیری با مبانی تمدّن نوین اسالمی و 

رشد و گسترش تمدّن نوین اسالمی  ،جریان بیداری اسالمی و ممانعت از ایجاد به حاشیه کشاندن

 است.

واژگان کلیدی: جریانات تکفیری، تمدن نوین اسالمی، خالفت راشده، سلطنت موروثی، 

 بیداری اسالمی، فرقه سازی.
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 پیشگفتار:

ری و سلطنت و رویکرد کلّیّاتی از تمدّن و نوع حکومت و مردم ساالدر این تحقیق پس از بیان 

در فصل نخست و بیان مشخّصه های مهمّ تمدّن نوین اسالمی همچون لزوم تشکیل  نظری بحث

ل دوّم، به انحراف نظام های مردم ساالر و لزوم رویکرد تساهل و تسامح در جهان اسالم در فص

که نتیجه تبلور مولفه های عقالنیّت و دیانت در دهه های اخیر  «بیداری اسالمی»کشاندن جریان 

و پشتیبانی  است، به عنوان مهم ترین هدف سیاسی سالطین منطقه و جبهه استکبار در تشکیل

در فصل سوّم بررسی می شود؛ دو مولفه دیانت و عقالنیّت در بیداری از جریانات تکفیری، 

م های مردم ساالر تشدید نموده اسالمی را برای تشکیل نظااسالمی تبلور یافته اند و خواست ملل 

؛ مقابله با الگوی مردم ساالری و تاکید بر نظام سلطنتی، تقابل گروه های تکفیری را با مولفه اند

 های تمدن نوین اسالمی نشان می دهد.

بررسی  ، به صورت مستقلّ«فیری با عقالنیّت و دیانت اسالمیتضاد رویکرد علمای تک»می بایست 

وجود  1شود تا مشخّص شود همخوانی و تناسبی میان رویکرد تکفیر با اسالم و اصول اسالمی

ندارد. عالوه بر عدم تناسب تکفیر مسلمانان با مبانی و اصول اسالمی که در فصل چهارم بحث می 

و دامن زدن نظام های سلطنتی به تشکیل جریانات تکفیری  کیفیّتِ شود، در فصل پنجم

نقش  «فاده های سیاسی از آنفرقه سازی و سوء است»شود. مسئله می تحلیل انیِ از آنها پشتیب

مهمّی در خدمت به سلطنت داشته است؛ ایجاد تمدّن نوین اسالمی به شدّت نیازمند وحدت و 

انسجام اسالمی است و فرقه سازی و تفرقه گرایی جریان تکفیر نقطه مقابل وحدت و انسجام در 

است. جریان تکفیر تحت تاثیر سیاست فرقه سازی و با هدف خدمت به نظام دنیای اسالم 

ساز و کار های وابسته به نظام سلطنتی،  دیگر گروهبرخالف  ی به وجود آمده است؛ هرچندسلطنت

بررسی و نقد منصفانه و دقیق جریانات  مخصوص به خود را دارند. عالوه بر مباحث مذکور،

آرمان و هدف سیاسی از نوین اسالمی، نیازمند شناخت ژرف و عمیق تکفیری و تاثیر آن بر تمدن 

و رویکرد عملی این جریانات است. به همین منظور در فصل ششم تشکیل دولت های منطقه ای 

، به عنوان رویکرد عملی جریانات تکفیری، بررسی و نقد «نظام های سلطنتی موروثی»را در قالب 

با  در اندیشه سیاسی آنها آرمان بلند مدّت جریانات تکفیری ،. در تکمیل این مسالهخواهیم نمود

طرح این آرمان سیاسی غلط و  شود.می بایست طرح و نقد  «احیای خالفت راشده»عنوان 

 به تفصیل در فصل هفتم بحث خواهد شد. اسالماشکاالت و تضادِّ آن با الگوی حکومتی اصیل در 

به عنوان اندیشه و هدف سیاسی و « نظام سلطنتی»که  تحلیل می شوددر فصل ششم و هفتم 

د تمدّن نوین نننمی تواگروه های تکفیری، نهایی به عنوان آرمان سیاسی « احیای خالفت راشده»

 .و موانعی اساسی در مسیر ایجاد این تمدّن هستند اسالمی را ایجاد کند

                                                           
1

 دین اسالم و عقالنیّت دینی از مهم ترین اصول و پایه های تمدّن نوین اسالمی هستند. 



1 
 

 

 

 


 فصل اوّل:

 کلّیات

 

 

 

  



2 
 

 (:سوال و فرضیهبخش اوّل )

 :پژوهش مسأله .1-1

مساله مهم این است  ظهور جریانات تکفیری و بررسی تاثیر آن بر تمدّن نوین اسالمی، در بررسی

جریانات تکفیری در عملکرد سیاسی خود شدیدا ادّعای دینمداری و عقالنیّت دارند و به ظاهر در  که

حاکمیّت دینی( گام  راستای ایجاد شاخصه های تمدن نوین اسالمی)یعنی عقل گرایی، دین مداری، و

اهداف آرمان و  . روشن نمودن تضادخالف این موضوع است امراقعیّت در صورتی که وبر می دارند 

گروه های تکفیری با شاخصه های تمدن نوین اسالمی، مسئله اصلی تحقیق حاضر  و عملکرد سیاسی

به جهت عدم شناخت کافی از حقیقت این جریان ها و اکتفا به ادّعاها و شعارهای ظاهری آنها،  ؛است

اند و  تعداد فراوانی از مسلمان ها به خصوص برخی از تحصیل کرده ها جذب این گروه ها شده

 فانه به واسطه عدم روشنگری، این روند همچنان ادامه دارد. متاسّ

 قلمرو پژوهش: .1-2

کشورهای افغانستان و عراق و سوریّه است که مرکز به وجود  ناظر به تحقیقاین  قلمرو مکانی 

به ای تروریستی القاعده و داعش هستند و منظور از جریانات تکفیری هم بیشتر ناظر آمدن گروه ه

القاعده و داعش است که در دهه اخیر با فعالیت شدید و ظهور خود، جریانات سیاسی جهان اسالم را 

از آن جهت که الگوی سیاسی سلطنت مورد تاکید جریانات . به شدّت تحت تاثیر قرار داده اند

تکفیری است و این الگو در عربستان، بحرین، قطر و دیگر سلطنت های منطقه مورد تبعیت و 

پشتیبانی نظام های حاکم است، قلمرو مکانی این دسته از کشورهای اسالمی را هم در بر می گیرد 

لکن تاکید ما بر گروه های تروریستی القاعده و داعش در افغانستان، عراق، سوریه و بررسی نقش 

ما، پژوهش و دوره زمانی مورد تاکید  قلمرو زمانیسلطنت سعودی و استعمار آمریکا بر آن است. 

قلمرو تا سال های اخیر است.  شمسی و زمان تشکیل گروه القاعده اوایل دهه شصت هجری

بر محور اندیشه و زمینه های ظهور جریانات تکفیری و بررسی تاثیر آن بر روند شکل  موضوعی

تاریخ اسالم و تمدن اسالمی  از مباحث متناسب با این موضوع وگیری تمدن نوین اسالمی قرار دارد 

نظریه خالفت اسالمی و اشکاالت وارد بر ، جانشینی پیامبر)ص(از  عقل گریزی در انحرافر به ناظ

نقش  در زمینه خالفت، شدّت تکفیر فقهای درباری آل سعود،آن، اختالفات شیعیان و اهل سنّت 

، بیبرون رفت از سلطنت تغلّتاثیر آن در و  بیداری اسالمی، ب اسالمی ایران در بیداری اسالمیانقال
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جوامع اسالمی و عقل گریزی  عقالنیّتو  انحراف از تمدن نوین اسالمی برجریانات عقل گریز تاثیر 

 مطرح می شود. و...

 اهمّیّت و ضرورت پژوهش: .1-3

عدم حاکمیّت مقتدر سیاسی در کشورهای افغانستان و سوریه و عراق، و وجود نظریه احیای 

مناسبی برای تشکیل گروه های تکفیری و تروریستی تبدیل خالفت اسالمی، این مناطق را به محلّ 

کرده و عدم شناخت مبنایی گروه های تکفیری باعث شده روز به روز تعدادی از مسلمانان به این 

در شرایط کنونی، شناساندن تضادّ و تعارض ارکان تمدن نوین اسالمی با مبانی و  نات بپیوندند.جریا

ری است و برای تصحیح افکار مسلمانان و غیرمسلمانانی که این عملکرد تکفیری ها، الزم و ضرو

اسالمی می دانند، ضروری است روشن شود که این جریان جدای ملل جریان را منسوب به اسالم و 

 با مولفه های تمدن نوین اسالمی است.  از تفکر اسالمی، و در تضادِّ

 پژوهش: اهداف .1-4

و شناساندن تعارض این مولفه ها با مولفه های جریانات تبیین مولفه های تمدن نوین اسالمی 

 تکفیری، هدف اصلی این پژوهش است که اهداف ذیل را تامین خواهد نمود.

شناخت مبانی تمدّن نوین اسالمی و تحلیلِ تاثیر جنبش های اسالمی و انقالب اسالمی ایران  الف(

با مسیرِ انقالب و جنبش ها و جریانات  در تحقّقِ این تمدّن در آینده و مقابله جریانات تکفیری

 اسالمی و همسویی آن با نظام سلطه از اهداف اصلی تحقیق حاضر است. 

ب( بیان تعارض های دین و عقل با نظریه خالفت تغلّبی که مورد نظر جریانات تکفیری است به 

و قتل عام  ک اسالمیممالدر تفرقه و فتنه و ضعف  همراه تبعات برپایی خالفت تغلّبی از جمله ایجاد

تبیین  گسترده مسلمانان و انحصار قدرت و ثروت در یک خاندان حکومتی، هدف بعدی است که

 کننده همسویی اهداف استعمارگران با اهداف گروه های تکفیری است.

در برخی از مسائل عمده، مبنای فرقه های اسالمی با مبنای گروه های تکفیری متضاد است. به ج(

در مساله تکفیر سیاسی و حدود آن و نوع حکومت، اختالف وجود دارد. از آنجا که  عنوان مثال

جریانات تکفیری در عملکرد سیاسی خود و همچنین تکفیر دیگر مسلمانان، به شدّت ادّعای 

های صحیح دینی، عقلی، و سیاسی )بر مبنای اصول  هدینمداری و عقالنیّت دارند، شناخت شاخص

از  و بیان تعارض آن با شاخصه های تکفیری هامیان تشیّع و اهل سنّت(،  مشترک و پذیرفته شده
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بیان تعارض های اساسی از منظر دین و عقل )به عنوان مولفه های  اهداف اوّلیه این تحقیق می باشد.

در تحقّق این گروه های تکفیری  اساسی تشکیل تمدن نوین اسالمی( بر اصول غیر دینی و عقل گریز

 .می شودهدف انجام 

 های پژوهش: سوال .1-5

منتسب به گروه های تکفیری، در چه مواردی با حکومت اصیل « خالفت تغلّبیِ»نظریه  (الف

اسالمی اختالف عمیق و مخاطره انگیز دارد؟ و برپایی خالفت تغلّبی چه تاثیری در مسیر تحقّق تمدن 

 نوین اسالمی خواهد داشت؟ 

  ؟کدامند اسالمیعناصر اصلی تشکیل تمدّن نوین  (ب

همچون آمریکا و سلطنت های منطقه   جمهوری اسالمی ایران و قدرت های بزرگ نقشج( 

 همچون عربستان، قطر و کویت در تحقّق یا عدم تحقّق تمدّن نوین اسالمی چیست؟   

 فرضیه پژوهش:. 1-6

است. از اصلی در تضاد جدّی با مبانی حکومت دینیِ مردم ساالر « خالفت تغلّبی»نظریه  (الف

، تکیه بر زور و غلبه نظامی و بی توجّهی به خواست و اراده «خالفت تغلّبی»ترین ویژگی های نظریه 

تاکنون جهان اسالم را با چالش مواجه « خالفت تغلّبی»الهی و مردمی در نوع حکومت است. برپایی 

  ا با تاخیر مواجه نموده است.کرده و تبعات منفی رویکرد خالفت تغلّبی، تحقّق تمدّن نوین اسالمی ر

عدالت و حفظ امنیّت و برقراری عقالنیّت، تدیّن، اخالق، حکومت دینی، مردم ساالری، ( ب

 وحدت از مهم ترین عناصر تمدن نوین اسالمی هستند.

حکومت دینی، مردم ساالری، دینمداری و عقالنیّت در الگوی حکومتی جمهوری اسالمی ج( 

در تحقّق تمدّن نوین اسالمی تاثیر بسزا دارد. تضعیف سیاسی حکومت های ایران تحقّق یافته و 

اسالمی مردم ساالر، به خصوص کشورهایی که از مدل حکومتی مردم ساالری دینی در ایران 

الگوبرداری نموده اند همچون عراق، سوریه، افغانستان و یمن، با سلب ثبات و امنیّت در این مناطق، 

و استعمارگران است. برخی کشورهای اسالمی از جمله عربستان و قطر و شرایط مطلوب آمریکا 

کویت، هماهنگ با اهداف آمریکا عمل می نمایند و با تجهیز و پشتیبانی از جریانات تکفیری، مانع 

 الگوبرداری از حکومت مردم ساالر ایران و عامل حفظ نظام سلطنتی در جهان اسالم هستند.
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 (:هششناسي پژوروش)بخش دوّم 

 روش انجام پژوهش:. 1-7

روشنگری در تاثیر جریانات تکفیری بر تمدن  خواهد بود.توصیفی و تحلیلی  ،این پژوهشروش 

نوین اسالمی نیازمند الف( بحث از شاخصه های تمدن نوین اسالمی است ب( نیازمند شناخت مبانی 

دارند و می این مبانی با هم امکان مقایسه در این صورت فکری و سیاسی جریانات تکفیری است ج( 

تشکیل تمدّن نوین اسالمی از بعد مردم ساالری و مقایسه در این تحقیق،  توان تضاد آنها را نشان داد.

و از منظر جانبداری از مردم  آن با نظام های استبدادی و وابسته به تمدّن غرب، بررسی می شود

 تبیینهای تکفیری، و  اعتقادات گروه شناختبا . دخوهد ش بحث ساالری دینی و تمدّن نوین اسالمی

آنها با فرقه های شیعه و سنّی، همچنین توجّه به عملکرد  و آرمان و هدف سیاسی اختالف عقائد

و  فیری با مبانی دینی و عقلیگروه های تکفیری و نتایج آن، تعارض مبانی و عملکرد گروه های تک

تبعات عملکرد گروه های تکفیری  در تحقّق تمدن نوین اسالمی، تبیین می شود و اخالقی مورد نیاز

در سه فصل  را در ابعاد فکری، فرهنگی و سیاسی بر تمدن نوین اسالمی بررسی خواهیم نمود.

بحث از تمدّن نوین اسالمی و شاخصه های آن صورت می پذیرد و لزوم تحقّق نظام های  نخست

و تداوم مسیر بیداری اسالمی مطرح می شود. در این مسیر یداری اسالمی در جریان بمردم ساالر 

جایگزینی مردم ساالری با نظام سلطنتی مورد بحث قرار  درالگودهی ایران اسالمی به عنوان شاخصی 

می گیرد و نشان داده می شود که جریان تکفیر به نیابت از نظام های سلطنتی و جبهه استکبار، با 

دن نظام های مردم ساالر و بیداری اسالمی روی کار آمده است. رویکرد تکفیر و هدف سرکوب نمو

مسیر تحقّق تمدن نوین اسالمی است مشکلی عمده در  ی نشات گرفته از تکفیر مسلمانان،تفرقه گرای

داعیه احیای  به عنوان نتیجه عملکرد گروه های تکفیری و نظام سلطنتی مورد بررسی قرار می گیرد. و

اسالمی که از سوی جریانات تکفیری مطرح شده و به عنوان الگو و آرمان این گروه ها  خالفت

و مقایسه الگوی  به تحلیل« نگاهى از درون»می شود. با رویکرد  بررسی ح شده، در دو فصل آخرمطر

خالفت در اندیشه اصیل اسالمی و اندیشه جریانات تکفیری می پردازیم و با استناد به رویکرد 

ها نسبت به حکومت  رهبران اسالم اصیل و رهبران جریان سلفى تکفیرى، تضادّ موجود در نگرش آن

خالفت راشده و سلطنت موروثی و نظام اشکاالت  در این تحلیل و سیاست تبیین و تحلیل می شود.

ی تمدّن اسالمی همچون عقالنیّت و الگوی هابا برخی معیارمذکور الگوهای حکومتی  عدم تطابق

 . تحلیل می شود حکومت، ینیِد
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 . روش جمع آوری اطالعات: 1-8

کتب ومقاالت علوم سیاسی و بیداری اسالمی فیش برداری از شامل  ،استفاده از منابع دست اولبا 

و همچنین و کتب روایی و نرم افزارهای علمی تاریخ و کتب تفسیر  کتب همچنین ،و تمدن پژوهی

شناخت مبانی گروه های تکفیری و اختالف آن با  موضوعات جهتکتب و مقاالت معاصر در این 

و استفاده از آمار و ارقام ارائه شده در رسانه ها و همایش های بین المللی جریانات  ،مبانی اسالمی

 .ه استاطالعات مورد نظر جمع آوری شد ،تکفیری

 . روش تجزیه و تحلیل اطالعات:1-9

های تکفیری  مبانی و عملکرد گروهبا تحلیل های تاریخی سیاسی  در روش توصیفی تحلیلی

توصیف می شود و نظریه احیای خالفت اسالمی که مورد تاکید جریانات تکفیری است، به صورت 

و تاثیر آن و دیگر مبانی  مبنایی و در چارچوبی منطقی، از منظر عقل و دین مورد نقد قرار می گیرد.

تکفیری بر تمدن نوین اسالمی با استناد به مطالب به دست آمده از منابع مذکور، مورد  جریان های

 نقد و بررسی قرار می گیرد.

 بخش سوّم )پیشینه موضوع پژوهش(:

 تعریف مفاهیم اصلي: .1-10

؛ 103، ص2م: ج1997ابن منظور، )و خوگرفتن به آن استتمدن در لغت به معناى شهرنشینى  : تمدّن

برخی از متفکران همچون آلفرد وبر جامعه شناس آلمانی تمدن را معادل فرهنگ  (.258: ص1357مهیار، 

: 1378)لوئیس کوزر، می تواند به مدد دانش علمی و فنی در منابع طبیعی به دست آیدمادی می داند که 

ای جامعه تاثیر بسیار باالی فرهنگ و آیین و هنجاره دیدگاه طیف وسیعی از متفکران بیانگر. (150ص

فرهنگ و  ،ادوارد تایلر و گلدن وایزر مردم شناس شهیر انگلیسی به نحوی که استبر ساخت تمدن 

مجموعه ای به هم پیوسته از دانش ها، اعتقادات، هنرها، اخالق و قوانین و آداب و رسوم تمدن را 

شدّت تحت تاثیر شکل یافتن تمدن بشری و نحوه ساخت آن به  (.151: ص1378، لوئیس کوزر)می دانند

که فرهنگ و آیین  متناسب با این نظرآموزه ها و تعالیم فرهنگی در ابعاد مختلف زندگی بشری است. 

اسوالد برخی متفکران همچون جامعه را عامل تشکیل تمدن و تعیین کننده در مختصات آن می داند؛ 

واقع تمدّن ها نقطه پایان  و درکه تمدّن ها مرحله ای خاص از فرهنگ هستند  نداشپنگلر بر این باور ا

ویل دورانت تمدن را در اصطالح عبارت از  .(39: ص1376کاظمی، )می باشندتکامل فرهنگ جوامع 
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 (.3، ص1ج: 1337ویل دورانت،)سازد پذیر مى خالقیت فرهنگى را امکان کهتحقّق نظمى اجتماعى می داند 
تعاون، وجود دولت و قانون و نظم را از ارکان خلدون، از دانشمندان بزرگ اسالمى؛ اجتماع و  ابن

دى است، تى که مقتضاى فطرت توحیمعناى مدنیّ (.217-218بی تا: صخلدون،  ابن)می داند  مهم تمدن

روستانشینى نیست، زیرا زندگی پشتوانه های معنوی( در برابر  شهرنشینى )و زندگی مادّیِ تهی از

که انسان  از حضارت و تمدّن اصیل محروم است؛ کما اینانسان مادى، اگر در شهر هم به سر برد، 

، 5ج)جوادی آملی، بی تا: باشد الهى اگر در روستا هم زندگى کند، از تمدّن ناب فطرت برخوردار مى

است که در نتیجه وجود آن،  تماعاج تمدن  عبارت از نظم و مرحله تکاملی ازدر اصطالح (. 241ص

وحشیگری از میان رفته و شود و  پذیر مى ی و مادّی انسان امکانپاسخ دهی مناسب به نیازهای معنو

. دیانت، عقالنیّت، حکومت، رفتار خردمندانه و کاربرد منابع طبیعی و انسانی به اوج خود می رسد

و کوشش در راه معرفت و بسط هنر یاط در امور اقتصادى، سنن اخالقى، علوم بینى و احت امنیّت، پیش

 .(17: ص1391نجفی، )ن هستنداز ارکان اساسی تمدّ

است که می تواند  و مذهب ن تمدّن، دینارکااساسی ترین و مهم ترین از   اهمّیّت دین در تمدّن:

د. دستاورد انبیاى الهى و یت جامعه، به تمدّن نیز هویّت بخشبا ابزارهای معنوی و فراملّیّتی، ضمن هدا

دیدگاه دانشمندان اسالمی و غربى امرى سازى براى بشریت، از  ادیان آسمانى در جهت تمدن

انکارناپذیر و قطعى است. ویل دورانت، توین بى، سمز کلر، گوستاولوبون، کریشنان و بسیارى از 

ص  :1353بى،  توین)ها، ترین انسان سازى، پیشگام شناسان بزرگ غرب، پیامبران الهى را در تمدن جامعه

   .(25صبی تا: حجازى، )اند نی دانستهوجود آوردن نظم تمدّ بهو مذهب را اولین عامل در  (207و  22

تمدّن دانسته  برخاسته از آن را الزمهخلدون وجود دولت و قانون و نظم  ابن :نوین اسالمي تمدّن

گسترش برقراری امنیّت، تقویت و حفظ وحدت اقشار مختلف،  .(217-218بی تا: صخلدون،  ابن)است

به و نهادینه کردن فرهنگ دینی در جامعه، از مبانی مهم و اساسی تمدّن اند که  و رفاه اجتماعی عدل

تحقّق خواهند یافت. در کنار نقش مردم و فرهنگ،  یحکومتنهاد تحت تاثیر عملکرد میزان فراوانی 

که قرار است آتی حکومت تاثیر بسزایی در ایجاد مبانی تمدّنی دارد. به همین جهت در تمدّنی 

می بایست  نفس حکومتشد، الگوی حکومتی و نوع حکومت می بایست اسالمی باشد و اسالمی با

بر اساس اصول اصیل اسالمی روی کار آید؛ در این صورت می توان انتظار داشت که حکومت روی 

اسالمی داشته باشد؛ عملکردی که در نهایت به تشکیل تمدّن نوین اسالمی  یعملکرد ،کار آمده

، و هیمنه ای که داشتبا تمام بزرگی ( قمری تمدن عصر طالیی )قرون سوم تا پنجم هجری بیانجامد.

در شکل دهی به تمدن دارای ضعف و رکود شد و در انزوا قرار گرفت. بر اثر ضعف هایی که داشت 
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نوین می بایست ضعف ها و کاستی های تمدن عصر طالیی برطرف شود. از مهم ترین ضعف های 

که بر پایه زور و قهر و غلبه بنا  بودساختار حکومتی آن  ،تمدن عصر طالیی سیاسیِ نظام موجود در

نظام حکومتی، بود. ضعف اسالمی به انحراف کشیده شدن تمدن بزرگ اساسی از دالیل  کهشده بود 

تمدن نوین در جهان اسالم می در الگوی حکومتی اسالم در تمدن نوین می بایست مرتفع شود. 

متناسب با الگوی اصیل اسالمی در  که توسّط حکومت های مردمی به وجود آید. باشدتمدنی بایست 

در مردم با نقش آفرینی از این رو اسالمی می بایست مردمی باشند و حکومت داری، حکومت های 

تمدن نوین می تواند شکل یابد و از ضعف الگوی حکومتی  ،نظام های مردم ساالر تشکیل و تقویت

  .مبرّا باشددر جهان اسالم گذشته ها و تمدّنِ  در نظامسلطنت 

برخالف تمدّن اسالمی قرن سوّم و چهارم که در آن تمدّن، الگوی حکومتی از نوع سلطنت تغلّبی 

و استبدادی و تحت تاثیر الگوی خالفت راشده شکل یافت؛ در تمدّن نوین اسالمی الگوی خالفت 

نیست و مردم و حکومت های مردمی زیر بار سلطنت راشده و همچنین سلطنت موروثی نتیجه بخش 

، مردم در 2و سلطنت موروثی 1های موروثی و استبدادی نمی روند. در الگوی حکومتی خالفت راشده

تعیین حاکم و دست نشانده های او دخل و تصرّفی نداشتند، بلکه صرفا از سیاست های دستگاه 

یق بر این مساله است که الگویِ سلطنتیِ حکومت، حکومتی تبعیّت می کردند. تاکید ما در این تحق

جایگاهی در اسالم اصیل ندارد و در طول قرون متوالی بر مسلمانان و جامعه اسالمی تحمیل شده و 

 با چنین الگوی حکومتی نمی توان تمدّنی را بنا نمود که به معنای حقیقی، اسالمی باشد. 

امید که طبق اصول و معیارهای اسالم اصیل شکل تمدّنی را به معنای واقعی می توان اسالمی ن

تقسیم  یابد و بر همین اساس جامعه را مدیریّت کند و قدرت و ثروت جامعه در آن به شیوه صحیح

شود. در تمدّن اسالمی بیت المال برای همه مسلمانان است و منافع آن برای عموم مسلمانان صرف 

خصوص حاکمیّت سیاسی متعلّق به عموم مردم می شود؛ قدرت سیاسی و اهرم های قدرت و به 

است و انتخاب شده عموم مردم، قدرت سیاسی را در اختیار می گیرد و جامعه را مدیریّت می کند. 

تمدّن قرون دوّم تا پنجم چنین مشخّصاتی نداشته و تمدّن نوین اسالمی می بایست شرایط مذکور را 

 داشته باشد. 

                                                           
اهلل  مراد از خالفت راشده خالفت سه خلیفه نخست و طریقه تشکیل حکومت آنهاست که با شیوه روی کار آمدن علی علیه السالم متفاوت است. هرچند  1

 هم جزء چهار خلیفه راشد می دانند. سنّت علی علیه السالم را
و غلبله،  الگوی سلطنت موروثی برگرفته از الگوی خالفت راشده و نتیجه آن بود. در این الگو یک خاندان حکومتی بله شلیوه ملوروثی و بلا تکیله بلر زور        2

 حکومت و سایر اهرم های قدرت و ثروت جامعه را در انحصار خود قرار می دهد.
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اسالمی، حکومتی است که بر اساس الگوی اصیل حکومتیِ  منظور از حکومت حکومت اسالمي:

اسالم روی کار آید و پس از تشکیل، بر اساس اصول اسالمی جامعه را مدیریّت و رهبری نماید. 

برگرفته از مبانی و اصول مورد نظر از منظر اسالم و سیره می بایست الگوی اصیل حکومتی در اسالم 

. الگوی کومت و مدیریّت و رهبری جامعه باشدالسالم در تشکیل حپیامبر )ص( و ائمّه اطهار علیهم 

اصیل حکومتی اسالم متفاوت با خالفت راشده و سلطنت تغلّبی و آرمان و عملکرد گروه های 

رادیکال تکفیری است. حکومت دینی، حکومتی دینمدار است یعنی دین اسالم و اصول آن، مالک و 

و رهبری جامعه است. الگوی اصیل اسالمی در حکومت داری، معیار و مبنا در نحوه تشکیل حکومت 

به شدّت در تناسب با اراده و خواست مردم در تشکیل حکومت افراد است؛ برگزیدگان الهی برای 

حکومت همچون پیامبران و ائمّه اطهار علیهم السالم در صورتی به تشکیل حکومت اقدام کرده اند که 

راه و هماهنگ با خود دیده باشند. مردم ساالری دینی، تنها الگوی خواست و اراده عموم مردم را هم

حکومتی مورد نظر اسالم است که وحدت مردم و مسئولین را به باالترین حدِّ ممکن می رساند و در 

پرتو همین وحدت و یکپارچگی، اقتداری محقّق می شود که ایجاد تمدّن نوین اسالمی را ممکن می 

مردم نقش اساسی دارند. مردم ساالری دینی، همان الگوی اصیل حکومتی  تمدّنی که در آن ؛سازد

در این الگوی حکومتی، قدرت و ثروت جامعه مهار شدنی و قابل کنترل است و مردم  ؛اسالم است

در ارکان قدرت و ثروت و حقِّ حاکمیّت به شدّت دخیل هستند و همین مساله موجبات تالش و 

 شد و تعالی جامعه را فراهم می سازد. کوشش مضاعف اقشار مختلف و ر

بیداری اسالمی حرکت علمی و عملی ملل اسالمی در بازگشت به اصول اسالمی  بیداری اسالمي:

و مقابله با استبداد و استعمار و برچیدن نظام های مستبدّ سلطنتی و وابسته به غرب و ایجاد مردم 

الگویی موفق در نظام جمهوری اسالمی ایران  ساالری دینی است. مردم ساالری دینی تاکنون به شکل

به اجرا درآمده است و تمدّن نوین اسالمی می تواند بر همین اساس و با تبعیّت از این الگو از جانب 

در تشکیل و ساخت تمدن نوین « جمهوری اسالمی»دیگر ملل اسالمی امکان تحقّق داشته باشد. نظام 

ه از تاسیس نظام مردم ساالر و دینمدار در ایران و اسالمی نقش محوری دارد. گذشت چهار ده

مردم »استقرار و ماندگاری مقتدرانه این نظام در برابر هجمه های مختلف فرهنگی و سیاسی و نظامی، 

را به عنوان الگوی سیاسی این نظام به الگویی برای دیگر ملل اسالمی تبدیل نموده و « ساالری دینی

ل اسالمی را در برابر سالطین خودکامه تشدید نموده است. در صورت بیداری و قیام بسیاری از مل

تداوم این بیداری در جنبش های مردمی جهان اسالم، سرنگونی نظام های مستبدّ و تشکیل تمدّن 


