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قه بر تمرکز ف. در نظام فقهی درک از حکومت و دیوان ساالری آن پیشامدرن است
.حاکم است و منصوبان مستقیم و غیرمستقیم او

دولت ،( universalبه معنای پدیده ای عام )مفهوم انسان 
(state)،کشور، ملت، شهروند، نهاد سیاسی یا مدنی در فقه غایب است.

ی تا سده ی نوزدهم میالدی در ادبیات اسالمی، تنها به معنا« حکومت»کلمه ی 
ه تحت تنها از سده ی نوزدهم به بعد است ک. فتوی و حکم قاضی به کار می رفته

با این . ندتأثیر ترجمه ها، حکومت به معنای دولت به ادبیات اسالمی راه پیدا می ک
.  همه، به مثابه ی یک مفهوم مدرن وارد فقه نمی شود
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در اسالم هم پیامبر هم چهار خلیفه ی 
نخستین او رهبری دینی را از رهبری 
سیاسی جدا نمی دانستند و دین هدف 

ولی. دولت شد و دولت شرط وجود دین
نه شالوده ی دین، در این بستر تاریخی،

«  امت»عقائد االهیاتی و فقهی که مفهوم 
خلیفه یا سلطان در وهله ی اول . است

حافظ و حامی امّت و مرزهای داراالسالم 
«  نامیر المؤمنی»او . است( بیضه ی اسالم)

.  است
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سیاست در تاریخ اسالم همواره بحرانی بوده
تشکیل دولت همواره با خون و خشونت صورت گرفته
 بحران کهن در مفهوم و مصداق خالفت و نیز سلطنت تا عصر جدید

حل ناشده باقی ماند
بحران 1924با فروپاشی خالفت عثمانی در . استعمار این بحران را حل نکرد

.  سیاسی شدت و شتاب گرفت
سه رویکرد به فروپاشی خالفت:
بازسازی خالفت؛ محمدرشید رضا
گسست از خالفت، عبدالرحمن شهبندر
تاریخی دیدن خالفت؛ علی عبدالرازق
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تجربه ی استعمار و مهاجرت از سده ی نوزدهم آغاز شد.

یر ناامنیاصالحات ارضی، زوال آریستوکراسی سنتی، هجوم از روستا به شهر، زوال طبقه متوسط شهری، ضعف قدرت مرکزی، احساس فراگ

1906فرمان مشروطیت در ایران

1924سقوط خالفت عثمانی

1924 امارت عبدالعزیز بن سعود بر حجاز و تأسیس نخستین دولت دینی جدید در جهان اسالم

1925 قاجارپایان سلسله ی

1927 تأسیس سازمان اخوان المسلمین در مصر

1947 تأسیس جمهوری اسالمی پاکستان

1948تأسیس دولت اسرائیل

1952سقوط سلطنت در مصر

1954 کودتای جمال عبدالناصر

1962 استقالل الجزائر

1967جنگ شش روزه ی اعراب و اسرائیل

1973 جنگ یوم کیپور

1979 انقالب ایران

1990 حمله ی صدام حسین به کویت؛ پایان قطعی ایدئولوژی پان عربیسم و ناسیونالیسم عربی

اقتصادی گسترده در اغلب کشورهای اسالمی-سیاسی-شکست دولت های رفاه در کشورهای عربی و فساد اداری
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فرانمایدجنبشی تازه که اسالم را پیش از هر چیزی به مثابه ی نظامی سیاسی  .
ی و بازگشت به متون اصل»مشروعیت بازسازی اسالم به این شیوه از راه 

مسلمان. ممکن می شود« الهام های اولیه، جماعت های مؤمن و مؤمنه ی نخستین
نتی از بر خالف تصور س. نمی کند« اسالمی»بودن حاکم یا حتا مردم، دولتی را 

نت خالفت که حکومت مسلمانی صالح و عادل، اسالمی بودن خالفت را ضما
طب، می کرد، از نظر کسانی چون ابواالعلی مودودی، حسن البناء و بعد سید ق

ی و حکومت با اسالمی کردن نظام سیاسی، حقوقی، اقتصاد، سیاست داخل
ر همه ی خارجی، اسالمی می شود؛ یعنی تطبیق و تحمیل ایدئولوژی اسالمی ب

ن دیانت عین سیاست و سیاست عی. شئون و جوانب زندگی فرد و جامعه
رستگاری اخروی بدون برقراری حکومت اسالمی و اجرای . دیانت است

.  شریعت به دست نمی آید
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نظامی فراگیر و خودبسنده است و یگانه راه زندگی مطلوب اسالم ،
اسالم از دو سرچشمه آب می نوشد، قرآن و حدیث
اسالم در هر جایی قابل اجراست
حکومت رکنی از ارکان اسالم است

ه در در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقحکومت »: اهلل خمینیآیت 
در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه
قه، برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، ف

«.تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است
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ی دولت وقت. شالوده ی اصلی ایده ی حکومت اسالمی است« پیاده کردن اسالم»یا « اجرای شریعت»
اوای یک موظف می شود شریعت را اجرا کند، تفاوت و تنوع عقاید فقیهان را به سود عقیده و فت

رفقهی درباره  وقتی شریعت به قانون کشور بدل می شود، بحث فقهی یا غی. فقیه نادیده می گیرد
ردن و نظام حقوقی کشور مقدس می گردد و پرس وجو ک. اعتبار آن قانون ممنوع و ناممکن می شود

.تردید درباره  آن می تواند مجازات اعدام در پی بیاورد
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 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان  -اختصاص

E-Collaborative for Civic Education اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با
.ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود

 تی بهره این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفع-غیر تجاری
.برداری نخواهد شد

 را اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل کار-اشتراک
تنها تحت مجوز

E-Collaborative for Civic Education  ،منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت
این تغییرات را باید با

E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.


