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Abstract 
The necessity of thinking on a governmental model especially for thinkers who have 

always wanted to develop an Islamic State is an obvious need. Sayyad Abul Ala 

Mawdudi is one of the social reformers and prominent religious thinkers in the 

geographical area of the subcontinent in the 20th century, and, like many other 

Islamic thinkers, such discussion can be traced in his religious and political thought. 

Mawdudi’s thoughts had a wide range of influences on individuals and groups in 

different countries and thus the present study sought to investigate the kind of 

desired government and governmental model proposed by him. That’s why; we seek 

a comprehensive review of the proposed governmental system, its elements and 

components, and the kind of relations between them. In order to achieve a better 

understanding of the issue, several books and works including Mawdudi’s works 

and interpretation of these works have been used. The result of this study shows a 

special kind of government which Mawdudi has called Theodemocracy and has its 

own traits that make it distinguished from other governments. In fact, according to 

Islamic teachings, Mawdudi wants to revive a kind of Islamic State that has a sign of 

the early Islamic State of prophet and caliphs, and as well as to adapt to the 

requirements of contemporary times. 
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 یاسی حکومتس -واکاوی ساختار حقوقی
 در اندیشۀ ابواألعلی مودودی
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 چکیده
 ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی کهبهورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی ضرورت اندیشه

رسد. سید نظر میاند، ضرورتی آشکار بههمواره درصدد ابتنا یا توسعۀ حکومتی اسالمی بوده
شبه  فیایابواألعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزۀ جغرا

احث را ن مباسالمی دیگر، ردپای ای قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان
ر افراد بجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی ویز جستتوان در اندیشۀ دینی و سیاسی وی نمی

آن بوده  پژوهش حاضر در پی رونیازاتلف بر جای گذاشته و های متعدد در کشورهای مخو گروه
مین . به هده از سوی او بپردازدشاست تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح

در  شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجودسبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح
آثار  د اعم ازو آثار متعد هاایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاببین آنها برآمده

ومت ز حکحصل پژوهش، نوع خاصی امودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ما
ش است نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویرا بازمی

های آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزهها را فراهم میکه موجبات تمایز آن از دیگر حکومت
مان زلیۀ ن از حکومت اسالمی اواسالمی درصدد احیای نوعی از حکومت اسالمی است که هم نشا

 تطبیق یابد. زمان معاصر اتیمقتضخواهد با ی مینوعبهدارد و هم  خلفاپیامبر و 
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  مقدمه

 شفتگی بود. غالبنوعی از آغاز، سطوحی از آشوب و آارمغان قرن بیستم برای جوامع اسالمی به
 در نیز عثمانی یامپراتور بودند؛ استعمارگر بزرگ هایقدرت استعمار تحت مسلمان کشورهای

 نفع به جهان سطح در قوا توازن آمدمی نظربه. بردمی سربه فراموشی و آشفتگی نوعی
 سی،سیا و اقتصادی لحاظبه  را مسلمانان که حالی بود در یابد و این خاتمه غربی کشورهای

 جنگ از پیش. اندشده رکود دچار که دادندمی نشان مردمی فکری و فرهنگی نظر از و وابسته
 شدند،می گرفته درنظر هاقدرت نیترمهم از یکی عنوانبه جهان سطح در مسلمانان اول، جهانی

 آنها اهمیت از در نهایت که انددر مسیری افتاده آنها که آمدمی نظربه جهانی جنگ از پس اما
ماندگی مسلمانان، اما در یک ربع آخر قرن بیستم، شروع به این تصویر دربارۀ عقب .کاستمی

تغییراتی کرد. زنجیرهای بردگی در بسیاری از کشورهای اسالمی در حال پاره شدن بود و 
رفته برآمده بودند. به این ترتیب، نوعی مسلمانان در سودای اعادۀ قدرت و حیثیت ازدست

وجود آمـد که زاینده جهت تکیه بر منابع داخلی مسلمانان در راستای حل مشکالت بهتمایل ف
آنچه (. Ahmad & Ansari, 1979: 359-360دنبال درانداختن طرحی و نظامی نو بـود )اساساً به

 فکری و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، مانیفست نوعی شد،می دیتأک آن بر بسیار بحبوحه این در
 این در وجودآمدهبه جدید هایچالش و مسائل حل جهت اسالم به نو نگاهی داشتن با بود؛
 معرض در که تهدیداتی و ترسناک بودند، شده مواجه آنها با مسلمانان که مسائلی شکبی. زمان
 نمود؛ چه ایشانمی بسیار مهم آنها برای مسئله این سبب، همین به. بود زیاد داشتند، قرار آن
 ۀرفتازدست موقعیت و کنند ایجاد خود در نو پویشی و حیات توانستندمیباید  طریق این از

ها و اندیشمندان راهبر بسیاری در این فضا دست به تفکر و عمل جنبش .بازیابند را خویش
 .نجاستیاها در ترین چهرهشک از شاخصزدند؛ سید ابواألعلی مودودی بی

 نیرگذارتریتأث از یکی عنوانهب اغلب م.( 1903 -1979مودودی ) ابواألعلی سید
 طوربه وی هایاندیشه .(Khalidi, 2004: 68شود )می شناخته بیستم قرن مسلمان اندیشمندان

 در همچنین و غربی کشورهای خاورمیانه، هند، قارۀشبه در متعددی هایجنبش بر وسیعی
 عربی، هایزبان به وی هایکتاب از بسیاری. است گذاشته ریتأث آسیا مناطق ترینجنوبی

مودودی  .است گرفته قرار مختلف خوانندگان دسترس در و شده ترجمه هازبان دیگر و انگلیسی
اهلل دهلوی بنیانگذار آن بوده، تأثیر پذیرفته قارۀ هند که شاه ولیخود نیز از جریان سلفیۀ شبه

یز شیخ قاسم نانوتوی بریلوی و نیز ن احمد دیسبر این، عبدالعزیز دهلوی و شاگردش است. عالوه
اند اند که از وارثان تفکر سلفی بوده و بر مودودی تأثیر گذاردهاز جمله افراد مهمی بوده

: 1388؛ فرمانفرمائیان، 28-32و  275-283: 7، ج1382؛ حسنی، 142: 1389)امیرخانی، 
الصفا، ی اخوانهااهلل دهلوی و نیز اندیشه(. گذشته از تأثیر وی از ولی1382امین، ؛ مطیعی670
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 عبدالوهاب و نیز، اندیشۀ تلفیقی شیخ محمد عبده وتیمیه و محمدبناو همچنین از آرای ابن
(. 115: 1395 ،صدقی و زاهد)الهام گرفته است  خالفت باب در رضا دیمحمدرش هایدیدگاه
 داختهپر اجتماع و سیاست اقتصاد، مذهب، یعنی جنبه چهار به خود آثار از بسیاری در مودودی

 برابر اسالم در از منطقی وی را و منسجم آثار، برداشت همۀ این به جامع نگاهی داشتن. است
ویژه امروز و حسب رخدادها و وقایع ناگواری که او خواهد گشود. چنین خوانشی به خوانندگان

ی به نام اسالم در منطقه روی داده و جغرافیای کشورمان ایران را نیز متأثر ساخته است، بس
هایی جهت های متفکران سلفی، زمینهضروری است. در شرایطی که بسیاری از اندیشه

هایی در جوی مؤلفهوتوان با جستکند، میگری فراهم میبخشی به خشونت و افراطیمشروعیت
های عنوان یکی از پیشوایان اعتقادی و ایدئولوگبه -اندیشۀ متفکرانی همچون مودودی 

تمدن اسالمی، کمتر  و گسترشهـایی پرداخت که برای ابتنا به طرح بدیل ،-تأثیرگذار اسالمی
آورد. از سویی، ما نیز به ابزارهای خونبار متوسل شده و بیشتر ابزار حقوقی آن را فراهم مـی

برای دستیابی به غایتی همچون معرفی و صدور مدل حاکمیتی خود که برخاسته از انقالب 
واسطۀ آنها هایی که بههایی هستیـم؛ مؤلفهاز یافتن چنین مؤلفهاسالمی مترقی است، ناگزیر 

 تر ساخـت.های اسالمی متعادل را به دایرۀ انقالب اسالمی نزدیکها یا جنبشتوان جریانمی
است، دریافت و فهم آن نوع خاص  موردنظرطور مشخص به آنچهبنابراین، در نوشتار حاضر 

های متعدد خود آن را تشریح بواألعلی مودودی در نوشتهاز حکومت و مدل حاکمیتی است که ا
کرده و در واقع درصدد تحقق و برپایی آن در قالب یک انقالب اسالمی است. به این ترتیب، 

کاوانه یعنی ای و بر پایۀ نوعی روش معنیرو که براساس مطالعات کتابخانههدف مقالۀ پیش
شده جانبۀ نظام حکومتی مطرحست، بررسی همهاول انجام گرفته اتحلیل تفسیری متونِ دست

دهندۀ آن، بررسی نوع روابط از جانب مودودی، تشخیص و تشریح عناصـر مختلف تشکیل
مودودی  موردنظرموجود در بین این اجزا و عناصر و نیز، اهدافی است که نظام حکومتی 

 ,Khalid  et al., 1999 ; Nasrهای دیگر ). از سویی و در مقایسه با پژوهشاستدنبال آن به

1994 & 1996 ; Bahadur, 1977; Ahmad & Ansari, 1979; Zakirullah Firdausi, 2014 ؛
؛ کاظمی، 1389؛ قیصری و غالمی علم، 1387؛ عراقچی، 1386؛ حبیبی، 1380بارکزهی، 

؛ اکوانی، منصورخانی، 1393؛ اکوانی، قربانی خنامان، 1393فر، پور و حسنی؛ علوی1389
نگارانه یا تطبیقی به آرای ای، تاریخ( که اغلب نگاهی زندگینامه1395؛ زاهد صدقی، 1395

بایست توجه اند، وجه تمایز مطالعۀ حاضر را میمودودی و برخی همعصرانِ تأثیرگذار وی داشته
های سیاسی متمرکز به گفتمان حکومت و پرداخت جامع به مضامین وابسته به آن در اندیشه

صورت یک کل و ر مسلمان دانست. از این نظر، تالش شده است تا با ارائۀ مباحث بهاین متفک
به درک و  کجای صورتبه، این فرصت برای خوانندگان ایجاد شود تا وستهیپهمبهمنظومۀ 

، نگارندگان قتیدر حقتحلیلی جامع از مفاهیم مزبور از منظر ابواالعلی مودودی دست یابند. 
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الف بخش سترگی از ادبیات موجود، در پی مروری گذرا در خصوص رو، برخپژوهش پیش
زندگی مودودی یا استخراج صرف مضامیـن برجسته در اندیشۀ وی نبوده و بیشتـر، در جهت 

اند؛ فهم های این اندیشه در میدان عمل سیاسی کوشیدهدستیابی به تحلیلی عمیق از داللت
 ی.مختصات دستورالعمل برپایی یک حکومت اسالم

از منظر  یاز حکومت اسالم یفیاست تا تعر شدهتالش  نخستمقاله  نیدر ابنابر آنچه آمد، 
 التیتشک زیو ن چنین حکومتی سیسأت یبرا ازین عوامل و اهداف مورد ،شده ارائهی مودود
 یدرون ماتیو تقس مودودیمدنظر  لآهدیا ۀ. در ادامه، جامعتشریح شود موجود در آن یساختار

به طرح  زین یانیدر بخش پا شد.خواهد  نییتب وی ۀشیدر اند یحکومت اسالم فیآن، و وظا
 پردازیممی یآن، و خالفت اجتماع یاسیس یو مرزها کیدئولوژیحکومت ا خصوصدر  یمباحث
 .یابیمدستموضوع پژوهش حاضر  یمتقن در راستا گیرینتیجه ینوعبه بترتی این تا به
 

 تعریف حکومت اسالمی 
 که است مودودی مباحث دستاورد واالترین در واقع و نقطۀ برجسته اسالمی، متحکو مفهوم
 پیوند است، بوده آن بخشالهام که جنبشی سیاسی هایضرورت به را اسالم از وی تفسیر
 در بتواند که نیست رمانتیک یا اتوپیایی مدل یک کامل طوربه اسالمی حکومت ایدۀ. دهدمی

 برابر در و ایمقایسه یک بحث نتیجۀ در بلکه دهد، جای را گردی مذاهب و ادیان خود درون
 هایآموخته از ندرتبه شده، مودودیارائه مباحث و مدل در. است گرفته شکل غربی حکومت
 و سیاسی هایسازمان و غربی موجود متنوع هایایده از وی اما کند،می استفاده دیگر ادیان

 ,Mawdudi, 1967; Mawdudiبرد )می بهره دموکراسی تا گرفته کمونیسم از آنها هایحکومت

1968; Mawdudi, 1982; Mawdudi, 1988.)  
 حکومتی عنوانبه بلکه شده،مرزبندی قلمرو یک عنوانبه نه را اسالمی حکومت مودودی

 و اهداف ها،ارزش حکومتی که. (Nasr, 1996: 85کند )می معرفی اخالقی و فرهنگی
 و اخالقی عوامل بر وی دیتأکاند. شده تعریف اسالمی صطالحاتا با همگی شهروندانش
 مجزا اسالمیپان ساختارهای با را وی سوی ازشده ارائه اسالمی حکومت مفهوم فرهنگی،

 .کندمی ینیبشیپ مسلمانان برای خاص را سرزمینی اتحاد نوعی که ساختاری سازد؛می
اند، برای هایی که در طول تاریخ بودههای امروزی و تمام حکومتمودودی برخالف حکومت

گیرد. همیشه در نگاه اول وقتی اسمی از تعریف حکومت آرمانی خود از پارادوکس کمک می
شود. برخالف عرف و آید، واحد ملی یا ملت خاصی در ذهن تداعی میحکومت به میان می

اولین فعل ممیز و »د: گویزند و میواقعیت، مودودی در تعریف حکومت، از نبود ملیت حرف می
دهد این است که عنصر ها ممتاز قرار میخصوصیت حکومت اسالمی که آن را از سایر حکومت
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حکومت اسالمی »(. به بیان وی، 9: 1344)مودودی، « ملیت در ایجاد و ترکیب آن سهمی ندارد
م کامل قادر باشند نظا مؤسساتهای انتظامی است که این عبارت از وجود اداره یا مؤسسه

 گونهنیااسالمی را در تمام ابعاد زندگی گسترش دهند و دستگاه حکومت به تمام معنی از 
ها و نیروهای مدنی حمایت کند. چنین حکومتی در تمام ابعاد از خدا و رسولش اطاعت سازمان

وق خود را ملزم به رعایت حق ]...[ داندیمکند و خود را ملزم به رعایت احکام قرآنی و سنت می
 (.207: 1394)گیالنی، « داندمدنی و پایبند شورا می

 دربارۀ وی دیدگاه و اسالمی حکومت از مودودی رسد که مرادنظر میبه کلی، طوربه در واقع
باشد؛ هرچند شاید در ظاهر و  خالفت کالسیک دکترین سازیمدرن اسالم، نوعی جایگاه

 وی بنیادین فکری عبارت دیگر، چالشبه آورد.آشکارا، کمتر نام یا بحثی از خالفت به میان می
بوده، اما در عین  راستین اسالمی اجتماع مفهوم دربردارندۀ خود که است حکومتی در خصوص

 طوربه حکومت ادارۀ و دین اجرای او، برای. گیردحال، در ارتباط با نوعی حکومت مدرن قرار می
 کردن حکومت الزمۀ»معتقد است  که کلوین نجا ایدۀ همانند. است خورده گره همبه ناگزیری

 دین جانب از دشدهییتأ مورد که است سیاستی ]...[ دارند مذهبی اهداف که( مردمی) دنیایی بر
 که اسالمی کرد؛ سیاسی نگاهی از اسالم تفسیر به شروع مودودی  (Walzer, 1965: 51) «است
مؤثر  عمل در که یابد معنی تواندمی مانیز او موردنظراسالم  نبود. متحجرانه و راکد تفکر نوعی

 بینیپیش اجتماعی عمل در مذهب به تعبیری، حقیقت. (Mawdudi, 1970: 11- 13باشد )
 (.Adams, 1983: 111- 112) یابدمی برتری نیز پرهیزگاری و تقوا از حتی که است؛ چیزی شده

 اسالم باور مودودی،به  که گفت باید اسالمی احیاطلبی خصوص در وی نظرها تصریح در
 بین نیز، و نشده قائل تفکیکی و مرز هیچ دیگر دنیای به مربوط زندگی و دنیاییاین زندگی بین
 بین وی که است این اسالمی رهبر یک ویژگی»: کندنمی ایجاد مرز سیاست و عدالت یا دین

 دیگر، طرف از (. اما9: 1346)مودودی،  «کندنمی ایجاد تمایزی دنیایی زندگی و دینی زندگی
 از همواره مودودی. کندمی نفی نیز گیردمی قرار اسالم ]شیوه[ برابر در را که غربی هایشیوه
 این حقیقت، در کرده و یاد منطقی و بنیادین ایشیوه عنوانبه سیاست در اسالم نقش اصول
 .کندمی معرفی دین بهترینعنوان به را دین

 تنۀ با ریشه» ارتباط مانند کند،می بحث آن از ودودیم که سیاست و اسالم میان پیوستگی
 دین در واقع، در این نگاه .است نزدیک بسیار ارتباطی که است «برگ با شاخه نیز و درخت
 اسالم، در»: است دین دارندۀنگه سیاست نیز مقابل در اما شده سیاست به دهیشکل موجب
 یک از متفاوتی یهابخش آنها نیستند؛ اییجد هم از یهانظام اجتماع و اقتصاد سیاست، دین،
 .(Mawdudi, 2011: 20- 21) «هستند نظام

ترین شده در باال، مودودی در نهایت، مناسبهای مطرحبا توجه به تمامی اقوال و استدالل
داند. ی حکومت الهی میبه معنا، «تئوکراسی»عنوان برای تعیین نوع نظام حکومتی اسالم را 
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موجود  هایتئوکراسیموردنظر او با  یکه حکومت تئوکراس کندمی دیکأاصله تبالف یوهرچند، 
 زیمردم کامالً متما گریاز د شانیکش ییقرون وسطا یدر غرب متفاوت است، چراکه در تئوکراس

. کردندمیرا به خدا منصوب  یساختگ نیقوان ب،یترت نای به و بودند مسلط آنهاشده و بر 
 مردم بر وارطاغوتبر مردم بود که  شانیواقع، حکومت کش مردم و در حکومت مردم بر ن،یبنابرا
 ]...[ ستمین یویپادشاه دن کیمن »همچون  لیاز انج یعبارات ده ازا استفاو ب راندندمی حکم

هرچه مال امپراتور »( و 36 یۀ، آ18باب  وحنا،ی لی)انج «ستین ایدن نیق به اتعلمن م یپادشاه
 قداستو عملشان  گاهی، به خود و جا«و هرچه مال خدا است، به خدا ،دیاسـت به امپراتور بده

که در مواقع  یمعن نیبه ا نامد،مـی یحکومت اسالم را دموکراس یاما و ،یـیسواز  بخشیدند.می
 توانمی ست،ی)ص( در دست ن امبریاز جانب پروردگار و پ یحصری دستور کهضرورت و آنگاه 

 و ترکاملکه نام  رسدمی جهینت نیبه ا یمودود ب،یترت نید. به اکر ریرا تفس نیقوان
 ای «یتئودموکراس» کندمیانتخاب  یکه و یاست. عنوان یحکومت اسالم ناسبم یترجانبههمه
 است. «یاله کیکراتوحکومت دم»
 

 حکومت اسالمی و هدف آن سیتأسعوامل الزم برای 
ی تعیین کرده است که مشخطحکومت اسالمی مدنظر خویش یک نوع  سیتأسمودودی برای 

. تربیت و پرورش افراد 2ها؛ . پاکسازی و بازسازی اندیشه1شود: از چهار بخـش تشکیل مـی
بندوباری و . اصالح جامعه، یعنی پاک کردن جامعه از هر نوع بی3دهی آنان؛ صالح و سازمان

یرت و رفتار اسالمی و پراکندگی فکری، روانی، اخالقی، عملی و ایجاد اندیشۀ درست اسالمی، س
 . اصالح نظام حکومتی.4زندگی حقیقی اسالمی؛ 

ترین عوامل شخصی برای تحقق حکومت اسالمی مودودی هجرت است؛ به این یکی از مهم
بایست در حرکت به سمت رضایت و فرمانبرداری خدا قرار معنا که طالبان چنین حکومتی، می

تدریج، بر این، قرآن و احادیث را مطالعه کرده و بهگیرند و نفس خویش را مسلمان کنند. عالوه
بایست ایستادگی اسالم را در خود درونی کنند. ایشان همچنین، برای رسیدن به هدفشان می

کنند و قلباً در این زمینه حرکت کنند که البته مستلزم تالش مستمر و منظم است. از دیگر 
ا خدا از طریق نماز، همیشه به یاد خدا بودن، شمارد، ارتباط عمیق بعواملی که مودودی برمی

 (.89 -117: 1392های فرضی و انفاق در راه خداست )مودودی، بر روزههای نفل عالوهروزه
کند مواردی از جمله می دیتأکبر این، مودودی در بیان اهداف دولت اسالمی در ابتدا عالوه

ن سطح زندگی شهروندان، اهدافی عمومی تحقق امنیت داخلی، دفاع از حدود شهرها و باال برد
باید ها و از جمله این دولت است. اما هدف واالیی که حکومت اسالمی میدر بین تمامی دولت

بر مبنای آن عمل کند، باال بردن اخالق و صفات پسندیده یا تقویت سجایای عالیۀ انسانی در 
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در تمام افراد یا پرورش افرادی افراد جامعه و از بین بردن رذایل و نفسانیات  تکتکبین 
 موردنظر(. در واقع، کمال انسانی، مطلوب حکومت Mawdudi, 1988: 94) استیافته کمال

های دینی همچون نماز، باید برپایی فریضهمودودی بوده و دولت اسالمی برای تحقق آن می
 (.38ق: 1405زکات و... را در دستور کار خویش قرار دهد )مودودی، 

ن مودودی، در این دولت فاضله، جلوگیری از استثمار افراد توسط یکدیگر، پاسداری از به بیا
منظور تکامل و توسعۀ عدالت اجتماعی، آزادی آنها و حمایت از ایشان در برابر هجوم بیگانگان به

(. 35 -37: 1352مودودی،  ؛Mawdudi, 1988: 94از دیگر موارد شایان توجه و ضروری است )
افراد جامعه است؛  تکجانبه نسبت به تکهدف دولت برقراری عدالت کامل و همهواقع،  در

بر این یعنی عدالت برای ساخت انسان کامل و همچنین تقویت اخالقیات و حذف رذایل. عالوه
 صحیح . رویۀ1کند: خویش، سه اصل بنیادین را نیز مطرح می موردنظروی برای ایجاد حکومت 

بر  یمبتن باید نخست که است این چندملیتی کشورهای در یکدموکرات دولت یک سیتأس
از متشکل  حکومت یک سیتأس براساس نباید عبارت دیگر،به. باشد المللیبین فدراسیون نوعی
باشد؛ ملت در معنای کلی  گوناگون هایملیت از شدهلیتشک حکومتی بلکه باشد، واحده ملیتی
 آزادی دارای و مستقل فرهنگی لحاظبه  باید پیوندد،می فدراسیون این به که ملتی . هر2آن؛ 
 زندگی چرخۀ در خصوصحکومت به قدرت از تا باشد قادر باید ملتی هر بهتر، عبارتبه. باشد

 شرایط این شناخت در سعی که کس . هر3کند؛  استفاده اصالح و دهیسازمان برای خویش
 برای تالش هرگونه که باشد مرا این پذیرای باید دارد، سیاسی دیدگاهی از کشورها
 تشکیل توانایی حکومت یک آیا اینکه دربارۀ. آنهاست ضرر به حکومت سوی از سازییکسان
 و ایجاد قابلیت هافدراسیون مجموعهصورت به فقط حکومتی چنین گفت باید نه، یا دارد شدن
 (.Khalidi, 2004: 68-70داشت ) خواهد گیریشکل
 

 اسالمی تشکیالت ساختاری حکومت
شده از جانب مودودی، در جهت ساختن حکومت ایجاد ساختار و تشکیالت حکومتی ارائه

تدریج جایگزین اصول و اسالمی مطلوب است. این مسئله دربردارندۀ پذیرش اصولی است که به
های مهم های بسیاری از بخشتشکیالت جاافتاده پیشین شده و سبب تغییراتی در بنیان

داشت که تمام فرایندهای قبلی مقبول  دیتأکـد. مودودی بر روندی حکومتی خواهد ش
 ;Mawdudi, 1995; Binder, 1963کرد )داد و بنیانی نو ارائه میحکومتـی را تغییر می

Firdausi, 2014رو در ادامه به تمهیدات تشکیالتی پیشنهادشده از جانب مودودی و در (. ازاین
 هد شد.خصوص مدل حاکمیتی وی پرداخته خوا
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 . رهبری1
به بیان مودودی، رهبری امت اسالمی امروز به دو قسمت تقسیم شده است: رهبری سیاسی و 

چرخ رهبری در مرحلۀ اول تاریخ اسالم در تمامی جوانب زندگی  کهیدرصورترهبری دینی. 
مردم )مسائل معنوی، مادی، فکری، سیاسی و...( حول یک محور بود و تمام امور مملکت 

می )سیاسی، لشکری، کشور، مسائل جنگ و صلح( و کارهای دیگر همه زیر نظر یک رهبر اسال
ی را نامناسب امپراتورو کامل بودند. وی مدل  جانبههمهبود و در واقع این رهبران، رهبرانی 

داند، چراکه عامل جدایی رهبر جامعۀ اسالمی و مردم است. افتادن زمام امور سیاسی به می
هبری مسلمانان در مورد مسائل اخالقی و معنوی به دست علما و فقها، آثار دست حکام، و ر

ی تعاون و جابهور شدن آتش جنگ بار خواهد آورد؛ یعنی شعلهنامطلوبی در جامعۀ اسالمی به
 (.32: 1394همکاری )مودودی، 

ت؛ ی اسامپراتورطور کامل متفاوت با رهبران عصر رهبر حکومت اسالمی مدنظر مودودی، به
جانبه دارد و نه از رهبر سیاسی و دینی در اینجا، یکی است. در واقع رهبر، راهبری کامل و همه

حیث موقعیت فردی است که برتر از دیگران بوده و صاحب منزلتی واالتر است، بلکه رهبر 
جامعه فردی است که مجموع افراد قدرت خلیفگی خویش را به امانت در اختیار وی قرار داده و 

ای است از جانب آحاد مردم جامعه. از سویی، اگر زمانی تشخیص افراد عبارتی وی نمایندهبه
جامعه در این باشد که خلیفه خلع شود، این اختیار را دارند تا این جایگاه را به دیگری بسپارند. 

ده که از قوانین خدا و رسول او پیروی کند، دستور وی از جانب مردم اطاعت ش در واقع مادامی
 (. 46: 1352، نه )مودودی، صورت نیاکنند و در غیر و به او اقتدا می

ِإن َّ »با اینکه رهبر جامعه در جایگاهی یکسان با دیگر افراد جامعه قرار دارد، اما براساس 
تواند به مقام رهبری برگزیده شود، چراکه تنها شخصی میانتخاب می« مأ تقاک عِند  الل َّهِ أ کر م کم
که رهبر (. از آنجا 46: 1352از اعتماد کامل عموم مسلمانان برخوردار باشد )مودودی، شود که 

فردی است همتراز با دیگر افراد، لذا باید در کارهای رهبری و مدیریت جامعه و نیز مسائل 
بر این نکته که افراد مورد مشورت قاعدتاً  دیتأکداشته باشد. البته با  شوراحکومتی با دیگران 

و اعتماد مردم جامعه بوده و انجمن آنها مطابق با قانون اسالمی حکومت  دییتأمورد  باید
اسالمی برپا شده باشد. رهبر باید بر رفتارهای شخصی و حکومتی نظارت داشته باشد، بر اساس 

کند: تقوا و نیز براساس حکم خدا عمل کند. مودودی همچنین در بیان وظایف رهبر عنوان می
ف رهبر ملت این است که هر گاه تشخیص دهد صالحیت رهبری را ندارد یکی از وظای»

 (.49: 1388)مودودی، « داوطلبانه، کنار رود و منصب رهبری را به فرد صالح واگذار کند
 

 قوۀ قضاییه. 2
بایست مستقل باشد؛ آنچنان که به باور وی، قاضی وظیفۀ انجام و اجرای قانون الهی این قوه، می
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ان خدا را بر عهده دارد؛ نمایندۀ خلیفه نیست که بر مسند خالفت نشسته باشد، در میان بندگ
کند. به این ترتیب، مسند قضاوت عنوان نمایندۀ خدا انجام تکلیف میبلکه نمایندۀ خداست و به

چیزی جز یک رسالت بر عهدۀ قاضی نیست. در دادگاه صالحۀ حکومت اسالمی، خلیفه با دیگر 
ن است و هرگز اهمیت و مقام برتری نسبت به دیگران نخواهد داشت. دادگاه افراد کامالً یکسا

هیچ فردی حق »گیرد و چنین حکومتی، طبقه، مقام یا موقعیتی خاص برای کسی درنظر نمی
ندارد در پناه شخصیت، پیوندهای خانوادگی و یا مقام خود از قرار گرفتن در برابر دادگاه معاف 

 . (49: 1352)مودودی،  «شود
بنابراین تمامی افراد جامعه، همه و همه مجازند در جهت احقاق حقوق خویش اقدام کننـد؛ 

تواند مورد شکایت قرار گیرد. در این دادگاه، به داعیۀ افراد ای که حتی خلیفه نیز میگونهبه
رسیدگی شده و اگر کسی ولو از خلیفه شاکی بوده و اثبات گردد، داعیۀ وی بر حق است، از 

ر دادگاه و قاضی حکم صادرشده در مورد خلیفه مغایرتی با دیگر افراد جامعه نخواهد داشت؛ نظ
بایست در مورد وی اجرا شود. از جانب دیگر، اگر رو این حکم، حکم خداوند است که میازاین

خلیفه نیز هرگونه دادخواهی شخصی نسبت به کسی داشته باشد، حق ندارد در این مسیر از 
خویش سوء استفاده نماید؛ بلکه او نیز طبق اساسنامه مجبور است مثل هر فرد  قدرت اداری

عادی دیگری در دادگاه شرع حاضر شود و طبق موازین و ضوابط، درصدد احقاق حق خود برآید 
 (.58 -59: 1346؛ مودودی، 50: 1352)مودودی، 

 

 مقننه قوۀ .3
نظام حکومتی خویش و ادارۀ آنها که مودودی برای تمام امور فرهنگی و سیاسی طورهمان

فراوان دارد، در مورد مجلس نیز چنیـن است. وی اظهار  دیتأکتوسط افراد مطیع امر خدا 
دارد، کردار و رفتار افراد بر ایمانشان نسبت به روز قیامت و اعتقاد ایشان به پاسخگو بودن در می

میـت یعنی مجلس و قوۀ مقننه برابر خداونـد داللت داشته و لذا مسئوالن این بخش از حاک
ریسمان احکام الهی آنان را بر میخ »هایی داشته باشند؛ افرادی که بایست چنین ویژگینیـز می

یکتاپرستی محکم بسته و آمد و شدشان محدود به همان حدی است که این ریسمان به آنان 
کومت، دستورهای (. اساس کار مجلس شورا و پارلمان ح28: 1392)مودودی، « دهدیماجازه 

عبارتی قوانین و مقررات و احکام مجلس را خدا تعیین مستقیم و غیرمستقیم خداست؛ به
کنند از جانب خودشان کند، پس افراد صرفاً مجری بوده و در مواردی که قانونی ارائه میمی

اً باید شود؛ به این ترتیب، قاعدتنبوده بلکه این قانون از چارچوب اسالم اخذ شده و اجرا می
 پرهیزکارترین افراد، افراد حکومتی باشند تا احکام شریعت کامالً اجرا شود.

. 1اساس کار مجلس شورا و قوۀ مقننه از منظر مودودی، بر چند اصل اساسی استوار است: 
سازی نخواهیم کرد، بلکه در آنها طبق در مواردی که دستوری از سوی خدا وجود دارد قانون
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. در اموری که 2کنیم؛ ستورهای خدا قوانین تفصیلی و جزیی را استخراج می، از دمانیازهاین
دستور مستقیمی از سوی خدا دربارۀ آنها وجود ندارد، بر این باوریم که در آنها خود خداوند به 

سازی خواهیم کرد؛ اما این قوانین ما آزادی عمل داده است و در آنها با مشورت با یکدیگر قانون
دهند، ای که قوانین و احکام شریعت به دست می با روح، قالب و چارچوب کلیبایستی حتماً

 (.27: 1392مطابقت داشته باشد )مودودی، 
 

 آل و تقسیمات آنجامعۀ ایده
گیرد و نیز، جدای از بر ارکان ساختاری مذکور که در سطح کالن حاکمیتی قرار میعالوه
 بر عهدهشده را های اشارههبری و مسئولیت قوههای شخصیتی یا اخالقی نخبگانی که رویژگی

گیرند، حائز دارند، آحاد شهروندان جامعۀ اسالمی هم که در سطوح میانی و خرد قرار می
کند. در واقع، بحث هایی ویژه هستند که جامعه آنها را از انواع دیگر جوامع متمایز میخصیصه

بدان معنی است که اندیشۀ مودودی صرفًا  نجایاآل و تقسیمات آن در از مفهوم جامعۀ ایده
معطوف به ترسیم مختصات حکومت اسالمی در سطح کالن نبوده و او همچنین در طلب 

ترین سطوح اجتماع است. ترکیب اجتماعی این حتی در پایین« مدینۀ فاضله»برپایی نوعی 
نی بر حاکمیت جامعه با دیگر جوامع کامالً متفاوت است، چراکه حاکمیت در این جامعه مبت

(. انسان هم در 1352خدا بوده، قانونگذاری و نیز حق حکومت کردن از آن اوست )مودودی، 
ای هر مسئولیتی که بر عهده دارد، صرفاً در مقام جانشین و نمایندۀ خدا آن را چنین جامعه

ای، کند. در چنین جامعهدهد و نظام حکومتی جامعه را سرشار از عبادت و تقوا میانجام می
ای بیش برای گیرندگان نیز واسطهدهند، مالیاتدهندگان در واقع مالیات را به خدا میمالیات

دانند که به کنندگان آن نیز مالیات را بخششی از جانب خدا میاخذ مالیات نیستند و مصرف
 أمورماز سرباز گرفته تا قاضی و استاندار، هر کارمند و »آنها اعطا شده است. در این جامعه 

دهد و براساس آن ادای نماز اش را توأم با داشتن این عقیده انجام میحکومت وظیفه محوله
، اعضای جامعه براساس اندعبادت(. تمامی کارهای افراد جامعه 30تا: )مودودی، بی« کندمی

ق در پردازند. روح تقوا و پاکیزگی اخالداری و صداقت به انجام کارهای اجتماعی میتقوا، امانت
شود. خداپرستی بر روح جامعه حاکم بوده و معاشرت افراد با یکدیگر و نیز در مدنیت دیده می

اند و براساس چرخد که در نهایت عدلتمامی ارتباطات و معامالت جامعه حول قوانین الهی می
یخ شده و تارگذاریدر تاریخ پایه»نظامی  نیچننیااند. فطرت و ضروریات انسانی تعبیه شده

ها بر روی زمین دیده شده و نه اند، نه افرادی بهتر از آنپرورش یافته ]...[گواه است افرادی که 
( در این جامعه، تمام افراد در خدمت خدا 31تا: )مودودی، بی« تر از آنرفتهحکومتی پیش

رو اینهستند، همه از حقوق حیثیتی یکسانی برخوردارند و کسی را بر دیگری امتیازی نیست. از



 1597..   .سیاسی حکومت -واکاوی ساختار حقوقی

 

در این جامعه مفاسد ناشی از پادشاهی محلی از اعراب ندارد و به همین سبب در آن هیچ 
 گیرد.المللی از اینجاست که نشأت میاختالفی هم نیست. در واقع، ریشۀ برادری جهانی و بین

دانیم جامعه زمان پیامبر )ص( به دو گروه مسلمان و اهل کتاب تقسیم که میطورهمان
های بعد هم ادامه داشت، اما با این شد؛ این تقسیم، تقسیم کامل و جامعی بود که در زمانمی

(. به هر رو، 312 -314: 1378کوب، تفاوت که جامعۀ دیگر، آن جامعۀ کامل نبود )زرین
آل خود را از لحاظ دینی و حقوق افراد، به دو گروه مسلمان و ایده مودودی نیز جامعۀ کامل و

(؛ اهل ذمه، همان اهل کتاب، Mawdudi, 1968کند )غیرمسلمان یا اهل ذمه تقسیم می
کنند و شروط ذمه زرتشتیان، جهودان و ترسایانی هستند که در سرزمین مسلمانان زندگی می

 (.133 -142: 5، ج 1358یم، المعارف قرآن کراند )دایرهرا پذیرفته
در نظام حکومتی مودودی ممکن است افرادی حضور داشته باشند که اصول این نظام را 

کند  ذوبشانکند آنان را سرکوب  یا در خود هضم و اند، با وجود این، نظام سعی نمینپذیرفته
تجاوز کند یا به عقیده و مسلک مردم، طرق عبادات و قوانین آنان  (24 :1392 مودودی،)
(Mawdudi, 1968؛ به)کند و آنها آل، برای آنان حقوقی معین میعکس، این نظام حکومتی ایده

داند. نظام این اختیار را به این گروه داده که هرگاه به این تشخیص را در پناه دولت اسالمی می
بپیوندند،  رسیدند که نظام اسالم، نظامی کامل و اصولی است، پذیرای آن بوده و به اسالم

 (.24: 1392ای که حقوق آنها با دیگران برابر باشد )مودودی، گونهبه
در جامعۀ مطلوب مودودی توجه و احترام در ازای همگان برقرار است. افراد جامعه 

های ناسیونالیستی ندارند تا در حدود مملکتی، براساس جبر و اکراه پیش روند یا اینکه سوگیری
اجرای عدالت و  آنجا(. از Mawdudi, 1968: 11یوندی نداشته باشد )با عدالت پ شتشانیمع

مودودی است. پس طبیعتاً غیرمسلمانان یا اهل ذمه،  موردنظرایجاد جامعۀ عادالنۀ کامل، 
های این بافت )عدالت ای برخوردار است و نخهمچون مسلمانان در جامعه از جایگاه بسیار ویژه

های جامعه ابواالعلی نیز دید. وی در مورد حقوق در زندگی ذمی وضوحبهتوان اجتماعی( را می
 است: حقوق خصوصی و حقوق عمومی. قائلاین گروه دو نوع حقوق 

ها در اجرای قوانین مودودی در خصوص حقوق عمومی مواردی چون برابری مسلمان و ذمی
ات و مراسم دینی، جنایی و برابری آنها در حقوق مدنی، آزادی کامل در افکار، عقاید، عباد

کند و جامعه را بیشتر به سمت همگونی تسامح در هنگام گرفتن جزیه و خراج را عنوان می
، آزادی در گفتار و نوشتار و آموزش دینی، دارا بودن وکارکسبکشاند. آزادی اهل ذمه در می

نیز،  برخی موارد، دارا بودن استقالل فرهنگی جزبهحق استخدام در کلیۀ مناصب حکومتی 
دهد اندیشی حکومت مودودی در قالب اسالم را نشان میبیش و پیش از هر چیزی، برابری

(Mawdudi, 1968: 17 -33 ،39 -44: 1405؛ مودودی، 54: 1346؛ مودودی.) 
 که باشد احزابی میان مصالحه نوعی عنوانبه است ممکنمسئله  در مجموع باید گفت، این
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 با آنها ادغام از مانع که دارند، هاییتفاوت نیز در عین حال اما اند،مشترک منافع برخی دارای
 توانندمی که حال عین در آنها که است این سازش و مصالحه این نتیجۀ. شودمی یکدیگر
 یکدیگر با خاص هایحوزه برخی در تا بود خواهند قادر کنند، حفظ را خویش استقالل
 و شده توزیع مرکز در هم قدرت فدراسیون، این رد بنابراین. باشند داشته همکاری و مشارکت

 .است شده تقسیم گرفتهشکل واحدهای میان در هم
 

 وظایف حکومت اسالمی و حقوق مردم
کند: مردان مسلمان، زنان طور کلی، مودودی جامعۀ اسالمی را به چهار گروه تقسیم میبه

با سه گروه دیگر دارند. اما در ها و غیرمسلمانانی که تا حدودی حقوقی متفاوت مسلمان، ذمی
طور کامل از تمامی حقوق توانند بهحقیقت، این دو گروه نخست هستند که در نظر مودودی می

 (.Ahmad, 1961: 23 -25مند باشند )شهروندی بهره
داند. به باور وی، در بحث از حقوق مدنی مسلمانان، مودودی تمامی آنها را یکسان می

نباشد و بر این اساس  نیچننیابوده و فرد دیگر  ترمؤمننظر ما فردی  نیست که در نیچننیا
بدانیم، حقوق کمتر هم بر او قائل  منؤمرا کمتر  که آنبه او حقوق بیشتری اعطا شود در مقابل 

 (. 105: 4، ج1353باشیم )مودودی، 
 در حکومت اسالمی مودودی، دولت موظف است به بهترین وجه ممکن از جان، مال و
ناموس شهروندان حکومت جهانی اسالمی مراقبت کند. در این دولت، مردم در امنیت هستند، 

تعرضی به افراد داده  گونهچیهقانون حکومت اسالمی پاسدار افراد جامعه است و اجازۀ  چراکه
زمینه قوانین شود. حکومت اسالمی جامعه ناظر بر زندگی شخصی افراد بوده و در این نمی

از جمله، تأکید بر آیات و عبارات قرانی همچون موارد  نجایاخاسته از قرآن دارد. در اسالمی بر
: )یونس« یکونُوا مُؤْمِنِین  ٰ  أ ف أ نْت  تُکرِهُ الن َّاس  ح ت َّی»(؛ 256)بقره: « ال إِکْراه  فِی الدَِّینِ»زیر است: 

 (.108نعام: )ا «و ل ا ت سُبَُّوا ال َّذِین  یدْعُون  مِنْ دُونِ الل َّهِ »؛ (99
ای از اصول و بر مجموعهطور کلی و به باور مودودی، حکومت اسالمی مدرن مبتنیبه
 هایویژگی براساس نباید ؛ از جمله حکومتاستویژه در قبال شهروندان خود به وظایفْ

 اصول براساس باید بلکه باشد، گرفته شکل دیگری خصوصیت هر یا شناختیزبان جغرافیایی،
 در که کند منکر از نهی و معروف به امر است الزم باشد. حکومت داشته قرار گیزند اسالمی
 آموزش ترویج به بایستی بر این،عالوه. است شده اشاره آن به مسلم فرض عنوانبه نیز قرآن

 به باید شود. حکومت پرداخته موجود فکری هایگیریجهت و مدارس نیازهای براساس اسالمی
 تعصبات تمام و بپردازد جهان سراسر در مسلمانان میان برادری و داتحا پیوندهای تقویت
 و کند کمرنگ را ینیچننیا هایویژگی سایر و ایجادشده مرزهای زبان، نژاد، بر پایۀ گرفتهشکل
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 لباس، غذا، چون نیازهایی کند؛ نیتأم را مردم اساسی نیازهای تمامی باید ببرد. حکومت بین از
 دالیل به دائمی یا موقت طوربه که افرادی بر این همۀعالوه. آموزش و درمانی خدمات مسکن،
 مورد باید نیستند، خود معاش نیتأم به قادر دالیل سایر و بیماری بیکاری، چون مختلفی
 کرده تعیین آنها برای اسالمی حکومت که حقوقی از باید شهروندان گیرند. تمامی قرار حمایت
 در آزادی و مذهبی آزادی زندگی، در امنیت از برخورداری چون باشند؛ حقوقی مندبهره است،
 آزادی نحرک، آزادی تخصص، و شغل در آزادی شخصی، آزادی عبادت، نوع در آزادی عقیده،

اجتماعی. نباید در  خدمات از مندیبهره حق و هافرصت در برابری ها،انجمن به پیوستن در
ی دفاع از خویش یا بدون تصمیم دادگاه، عملی گونه فرصتی برامورد فردی بدون داشتن هیچ

اتخاذ شود. تمامی وظایفی که از سوی شریعت برای شهروندان غیرمسلمان تعیین شده باید 
درستی انجام گیرد. آنها باید از تمامی حقوق شهروندی که مسلمانان از آن برخوردارند، به

صورت شورا ه خود بگیرد، بلکه باید بهای استبدادی بمند شوند. حکمرانی رهبر نباید جنبهبهره
انجام گیرد؛ یعنی رهبر وظایف خود را بین افرادی که دارای مناصب اداری در حکومت بوده و 

اند. کند. افرادی که با اکثریت آرا، رهبر را انتخاب کرده، تقسیم میندنمایندگان مردم هست
می شهروندان، چه اعضای تشکیالت توانند با اکثریت آرا، وی را عزل کنند. تماهمچنین می

حکومتی و اداری، و چه افرادی عادی، باید همگی در دادگاه از نظر قانون یکسان باشند 
(Brohi, 1979: 297 -299 ؛Nasr, 1996.) 
 

 حکومت ایدئولوژیک و مرزهای سیاسی آن
ی مودودی، آشکارا یک حکومت ایدئولوژیک است. دولت وی به دست افراد موردنظرحکومت 
شود که به احکام و قوانین آن، یعنی احکام و قوانین اسالمی معتقد باشند. در واقع، اداره می

شان از ند و در طول زندگی اسالمیاگردانندگان حکومت مذکور از معتقدان ایدئولوژی اسالمی
 ای دارد، اینکه،اند. از جمله مسائلی که برای مودودی اهمیت ویژهقواعد آن سرپیچی نکرده

عبارتی، قوانین کارگزاران حکومتی باید از روح قوانین، شناخت و درک کاملی داشته باشند و به
در وجودشان رخنه کرده و فلسفه و چرایی آن را دریافت کرده باشند. بنابر آنچه آمد، تمامی 

ن توانند از گردانندگان حکومت باشند؛ لیکاند، میافرادی که پذیرای ایدئولوژی اسالمی بوده
یک از امور سیاسی حکومت را ندارند، چراکه دولت اسالمی اهل ذمه حق دخالت در هیچ

کسانی که اسالم را »مختص به حزب اسالمی است که ایدئولوژی آن را پذیرفته است: 
ی در طرح سیاست این دولت نخواهند بود، اظهارنظرگونه رأی و اند سزاوار داشتن هیچنپذیرفته
(. 38: 1352)مودودی، « عنوان ذمی در محدودۀ داخل این دولت زندگی کنندتوانند بهبلکه می

رسد، اما به اعتقاد مودودی، رفتار اسالم نظر میرأی بهدر این زمینه، شاید اسالم با کمونیسم هم
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مشابه رفتار کمونیسم با مخالفان خود نیست؛ در واقع، دولت اسالمی اصول اجتماعی خود را به 
 کند.جامعه تحمیل نمیزور به افراد 

اند، شامل حکومت مودودی حکومتی است باطنی و تمام کسانی که آن را پذیرفته
ترتیب، شود و بدینها حذف نخواهد شد، بلکه فضا برای تقریب قومی مهیا میشود. قومیتمی

بازد. نظام حکومتی مودودی نظامی قومی، ملی و نژادی تعصبات در چنین حکومتی رنگ می
های آن را پذیرا ، بلکه نظامی اصولی و ایدئولوژیک است و هر فردی که اصول و پایهنیست

شود. در چنین حکومتی، هیچ تبعیضی وجود ندارد و حقوق باشد، شهروند آن محسوب می
همگان یکسان است؛ نظام شهروندی آن نیز متعلق به کشور یا مرزهای جغرافیایی خاصی 

بر این، ن حکومت بودن، ایدئولوژیک و اعتقادی است. عالوهعبارتی، شهروند اینبوده و به
هست، تماماً تعاون و همکاری است. روابط افراد حکومت  آنچهفضای رقابتی حاکم نبوده و هر 

فرهنگی و اقتصادی آزاد است نه بر پایۀ تبعیض، تعصب یا تفرقه. به بیان  دادوستدمبتنی بر 
کند باید ن نظام زندگی متمدنانه زندگی میهر انسانی که تحت حاکمیت ای»مودودی، 

ای که باید گونهشهروند همۀ این جهان باشد، نه شهروند یک کشور و یا یک قوم و ملت؛ به
(. حکومت 25: 1392)مودودی، « بتواند بگوید هر ملک ملک ما است که ملک خدای ما است

حادیه بر پایه اصول مودودی، حکومتی است جهانی که تمامی افراد همچون اعضای یک ات
بیگانه  عنوانبهترتیب، در این نظام فرامرزی هیچ فردی مشترک در کنار یکدیگرند و بدین

بطوطه خواهیم چشمان ما بار دیگر این منظره را ببیند که ابنما می»شود: درنظر گرفته نمی
در هیچ جایی  ی سفر کند کهاگونهبهامروز، از ساحل دریای آتالنتیک تا ساحل بحر الکاهل 

 (.25: 1392)مودودی، « بیگانه نباشد
بر مبانی الهی و اسالمی است. حکومت اسالمی مودودی، نظامی انسانی و بشری اما مبتنی

حدود این حکومت، تمام انسانیت و بشریت را دربرگرفته و به این ترتیب، حکومتی ایدئوژیک و 
مورد توجه  آنچهشود و کناری نهاده می اسالمی است که در آن نژاد و محدودۀ جغرافیایی به

(. 209: 1394)گیالنی،  است« منافع و مصالح مشترک معنوی، اعتقادی و ایدئولوژیکی»است، 
ال اله اال اهلل و محمد »موجب اتحاد مردم جامعۀ مسلمان شده شعار جمعی آنهاست؛یعنی  آنچه
دارد، ملیت هیچ نقشی در این حکومت جهانی رو به مبادی و غایاتی مشخص «. اهللرسول

اند المللی( و اعضای آن، اعضای یک حزب انقالبی بین9: 1344تشکیل آن ندارد )مودودی، 
 (.306: 1388)مودودی، 

 

 ی آنهایژگیوخالفت اجتماعی، جامعۀ خالفتی و 
 ل یسْت خْلِف ن َّهُمْ فِی الْأ رْضِ الص َّالِح اتِ و ع مِلُوا و ع د  الل َّهُ ال َّذِین  آم نُوا مِنْکمْ»مودودی با توجه به آیۀ 

دهد. به ای جدید با حکومتی نوین را نوید می(، جامعه55)نور: « کم ا اسْت خْل ف  ال َّذِین  مِنْ ق بْلِهِمْ



 1601..   .سیاسی حکومت -واکاوی ساختار حقوقی

 

صراحت به این مسئله اشاره دارد که همچنین به« ل یسْت خْلِف ن َّهُمْ فِی الْأ رْض»بیان وی، عبارت 
طور یکسان در ( و همۀ افراد به27ق: 1405راد جامعه است )مودودی، خالفت متعلق به عموم اف

آید که هر کدام از افراد وجود میعبارتی، جامعۀ همگون و یکدستی بهاند. بهادارۀ حکومت سهیم
هر کدام از افراد جامعه ( »259: 1394ای است از جانب خدا. به تعبیر گرگانی )ی خلیفهنوعبه
ای پس در چنین جامعه«. رابر اعمال خود نزد خدا مسئول و جوابگو استخلیفه در ب عنوانبه
(  و تمام افراد جامعه 27ق: 1405)مودودی، « خالفت متعلق به طبقه و قشر خاصی نیست»

تواند در مسند خالفت پیامبر نیز می ]...[کفش دوز »اهل ایمان در خالفت سهم مساوی دارند. 
« تواند، امام و رهبر عجم و عرب و سادات باشدهم باشد می ]...[بنشیند. اگر یک غالم حبشی 

خالفتی که خدا قرار داده مسلمانان سرشماری نیستند »(. با این همه، 271: 1394)گرگانی، 
 ]...[بلکه مسلمانانی هستند که هم صادق االیمان باشند و از نظر اخالق و اعمال نیکوکار باشند 

، 1353)مودودی، « رند شایسته این وعده خالفت الهی نیستندکسانی که فقط با زبان ایمان دا
توان به جدایی میان خالفت (. از پیامدهای مثبت این نوع خالفت اجتماعی، می604: 3ج

اسالمی از ملوکیت، حکومت طبقاتی، حکومت پیشوایان مذهبی و گرایش به سمت جمهوری 
شناسد و آن را مناسب انسان میت میاشاره داشت. از سویی، خود اسالم نیز خالفت را به رس

داند، چراکه حاکمیت فقط مختص خداست و کسی غیر از او شایستگی حاکمیت ندارد؛ لذا می
هر فردی غیر از خدا باید خلیفه باشد نه حاکم و مطابق با فرامین الهی و اختیارات خویش 

 (.1394انجام وظیفه کند )گیالنی، 
ها، تمام های غربی در این است که در آن مدلوریفرق جامعۀ خالفتی مودودی با جمه

شوند، اما در خالفت اجتماعی، حاکم مطلق فقط خداست و افراد افراد جامعه حاکم محسوب می
دهند؛ یک نوع شوند و کارهایشان را در حیطۀ قانون خدا انجام میجامعه خلیفه محسوب می

رسد مودودی برداشتی نو از خالفت می نظر(. بهNasr, 1994 ؛  Ahmad, 1983خالفت جمهور )
کند. جامعۀ حاصل از ارائه کرده و تعبیر متفاوتی از آن با عنوان خالفت همگانی مطرح می

نامید که در آن همگان صاحب خالفت « جامعه خالفتی»توان نوعی میچنین خالفتی را به
. معتقد بودن 1داند:  میای را دارای مشخصاتی به شرح زیر اند. مودودی، چنین جامعهخدایی

. مخالفت با پادشاهی شخصی یا حاکمیت فئودال 2ی حاکمیت جمهور؛ جابهبه خالفت جمهور 
. اصرار بر حقوق اجتماعی 3ای خاص؛ داران و مخالفت با انحصار قدرت در دست طبقهو سرمایه

، آزادی اظهارنظر. آزادی 4های برابر و یکسان برای تمام شهروندان جامعه؛ و جایگاه و فرصت
. ادارۀ امور مملکت و انتخاب مسئوالن 5تجمع، آزادی تالش: آزادی عمومی در چارچوب اسالم؛ 

. نبود طبقات اجتماعی و تضادهای اجتماعی و مخالفت 5حکومتی با رضایت و رأی آزاد مردم؛ 
ت برخی هایی چون نژاد و طبقه یا محرومیبا برخورداری برخی افراد به دلیل داشتن ویژگی

داند و با تأکید بیان دیگر از حقوق و منافع. وی در ادامه موارد مذکور را جوهر جمهوریت می
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ای است از جهان اسالم به ها برگرفته از تمدن غرب نیست بلکه عطیهکند که این ویژگیمی
 (.41 -44: 1352؛ مودودی، 26: 1392دیگران؛ یک نوع جمهوری اسالمی )مودودی، 

 

 یگیرنتیجه
دهندۀ های سید ابواألعلی مودودی در مورد حکومت اسالمی آشکارا همگی نشاندیدگاه

خوانشی نوین از اسالم است تا از این طریق اسالم و حکومت اسالمی را از آن پوستۀ سخت و 
شده در این زمینه که اند، خارج سازد. تمامی مفاهیم مطرحای که برایش متصور شدهمتحجرانه

یابد، همگی تعابیری مدرن از نحوۀ مت و عناصـر و اجزای آن ارتباط مـیبه بدنۀ حکو
های دموکراسی گیری وی از مفاهیم، اصطالحات و سمبلداری اسـت. در واقع، بهرهحکومت

های راستی در راستای ارائۀ ایدهتوان گفت ورای لفاظی بوده و بهنشان از چیزی است که می
تر از وجوه تر و کاربردیکوشد تا تصویری کاملحقیقت وی می. در استنوینی در این زمینه 

سیاسی اسالم ارائه دهد و دیانت را از شکل فردی، به سمت مباحث کاربردی و اجتماعی جهت 
بخشد. طرح مباحث اسالمی و الهی در حاکمیت، وضع و اجرای قوانین و نیز عدم پذیرش سلطه 

های آشکار او در راستای چنین امری جمله تالشخویش از  همنوعانو فرمانروایی انسان بر 
هر حال برخی از این مفاهیم و مسائل به سبک خاص خود مودودی بیان شده است. اگرچه به 

عنوان رابطی در این زنجیرۀ فکری و ایدئولوژیکی ایجادشده از تواند بهاست، اما این مسئله می
گیری جوامع مسلمانان در آینده عمل شکل عاملی برای عنوانبهطریق مودودی امتداد یابد و 

های او در همان دوران حیات وی و نیز بعدها، مورد استفادۀ بسیاری از کند؛ کمااینکه اندیشه
از سوی  شدهارائهداری توان ادعا کرد مدل حکومتهـای اسالمی قرار گرفـت. اگرچه نمیجنبش

داری طرح کند تا زینی برای حکومتاست، وی تالش کرده مدل جایگ نقصیبمودودی کامل و 
 بتوان در عمل از آن بهره جست.

وار است و در مرکزیت آن خداوند قرار ریزی کرده، دایرهای که مودودی آن را طرحجامعه
دارد. تمام خلفای خدا، یعنی عموم مردم، به یک نسبت در محیط دایره قرار گرفته و به این 

ان است. این مسئله عاملی جهت برابری افراد جامعه در ترتیب فاصلۀ خدا با همۀ آنها یکس
بارزترین نمود آن را  کهیطوربهشود، دستیابی به قدرت و عدم تفاوت آنها با حاکم جامعه می

توان در عدم پذیرش و تبعیت مردم از حاکمی مشاهده کرد که از حدود و قوانین اسالمی می
اسالمی مودودی،  -ر او خروج کنند. از نظرگاه دینیترتیب مردم حق دارند بتجاوز کرده و بدین

آل وی در نهایتِ عدل است. مسائل بنیادین حکومت مودودی اموری است که از نظر جامعۀ ایده
او جهان امروز در تمام ابعاد بدان نیازمند است و به همین سبب است که مودودی در پی 

حی نو از حکومت با توجه به مقتضیات داری و بنیان افکندن طرریزی شیوۀ نوین حکومتطرح



 1603..   .سیاسی حکومت -واکاوی ساختار حقوقی

 

ی، تجدید حکومت عالیۀ پیامبر )ص( و خلفای راشدین. او این شیوۀ نوعبهعصر خویش است؛ 
اساس درصدد تأسیس حکومتی مبتنی بر  داری را تئودموکراسی خوانده و بر ایننوین حکومت

خواند، چراکه در ود میهای موجود را مردآن، انواع حکومت تبعبهقوانین اسالمی بوده که 
در طور یکسان در جامعه از قدرت بهره نبرده و این هایی تمامی مردم بهحکومت نیچننیا

 ی است که در نوع حکومت تئودموکراسی حق خالفت همگانی موجود است.حال
شود که ایدئولوژیکی از دیدگاه وی عامل ایجاد اجماعی میان افراد می و اعتقادی مشترکات

های بزرگ دنیا ورای مرزهای قومیتی یا مرزهای زمینی ایجادشده توسط قدرت عملکردی
بر دهد که عالوهای برای اتحاد مسلمانان ارائه میی، نظریهنوعبهمودودی  رونیازاخواهد داشت. 

های قومیتی و یا مذهبی گیری سوگیریمانع شکل حال نیعهای دنیا، در مخالفت با ابرقدرت
بر جوهره نخستین اسالم و البته خوانش حکومتی او مبتنی -ع آرمان سیاسیگردد. درواقمی

ی قومی و سیاسی هایمشخط. به این ترتیب، در نظر او استویژۀ وی از اوضاع آن زمان 
 سؤالهای متعدد عمل کند. اما طلبیبرای تفکیک و تجزیه مؤثرتواند در جایگاه عاملی نمی

ن مسئله است که آیا مودودی در این امر توفیقی حاصل کرده ای شودیممطرح  نجایامهمی که 
است یا خیر؟ برای بررسی و پاسخگویی به چنین موضوعی، البته نیازمند مطالعه نحوه و میزان 

ساز در سطح کشورهای مختلف اسالمی های جریانی مودودی بر افراد و گروههایرگذاریتأث
 گرفته شود.باید پی ؛ امری که در مجال دیگری میهست
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