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The purpose of the present study was to study the theoretical dimensions of
the challenges posed in the aftermath of the Ottoman caliphate in 1924, and
provide a typology of different types of ideas about Islamic caliphate in three
forms—“traditionalist, modernist, and modernist”. In this regard, the
political ideas of the most prominent representatives of each of the spheres
namely Rashid Reza, Hassan al-Banna, and Ali Abd Al-Raziq, concerning
politics and caliphate, were studied. The research method was descriptiveanalytical, and the data were gathered in library fashion. The results
indicated that Muslim thinkers’ viewpoints are at odds over the question of
“caliphate”. Thinkers generally find themselves on common ground on the
idea that caliphate in the Muslim world is a form of state for the protection
of the laws of Sharia. Traditionalists and modernists argue that human
problems can be solved by referring to the holy texts, but Ali Abd Al-Raziq
argues for the ability of human mind in making sense of the world and
managing personal and collective affairs in life. In this regard, there is a
consensus between him and modernists like Hassan al-Banna. Modernists
mostly vouch for the separation of state from religion and the theory of
world-centrism. The consensus on the idea of the need for the involvement
of religion in politics has led the two schools, traditionalist and modernist, to
consider the need for reviving caliphate. The two intellectual orientations,
traditionalist and modernist, believe that the unity between Muslims is the
essential condition for caliphate.
Keyword: Caliphate, Muslim thinkers, Traditional, Modern, Modernized,
Ottoman Caliphate, Rashid Reza, Hassan al-Bana and Ali Abd Al-Raziq.
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سنخشناسی خالفتاندیشی اسالم معاصر:
بررسی تطبیقی آرای رشید رضا ،حسن البنا و علی عبدالرازق
تاریخ دریافت7931/2/5 :

تاریخ تأیید7931/8/71 :
مصطفی پیرمرادیان
اصغر منتظر القائم
حسن عبدیپور

*

**

***

هدف پژوهش حاضر بررسی جوانب نظری چالشهای ایجاد شده پس از فروپاشی خالفت
عثمانی در سال 4291میالدی و سنخشناسی انواع تفکرات مطرر شرده دربراره خالفرت
اسالمی در سه قالب «سنتگرا»« ،نوگرا» و «تجرددگرا» برود در ایر راسراا اندیشرههای
سیاسی برجساهتری نمایندگان هر یک از سه طیف ،یعنی :رشید رضا ،حس البنرا و ع ری
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عبدالرازق پیرامون سیاست و خالفت مورد بررسی قرار گرفت روش پژوهش توصریفی –
تح ی ی بوده و اطالعات به شیوه کاابخانهای گردآوری شدند نارایج نشران داد ،مافکرران
مس مان دیدگاه واحدی در مورد مسالهی «خالفت» ندارند وجره مشرارک دیردگاه عمرو
مافکران ای است که خالفت در جهان اسال  ،شک ی از حکومت برای حفاظت از احکرا
شریعت بوده است سنتگرایان و نوگرایان بر ای عقیدهاند که مشکالت انسان را میتروان
با رجوع به ماون مقدس حل نمود؛ اما ع ی عبدالرازق ،معاقد به توانمندی عقل بشری برای
فهم جهان و مدیریت امور فردی و جمعی زندگی است در ای زمینه بی او و نوگرایرانی
مانند حس البناء اشاراک نظر وجود دارد تجددگرایان بیشتر به جدایی دولرت از دیر و
تز دنیویگری اعاقاد دارند اجماع بر ایدهی لزو دخالرت دیر در سیاسرت ،دو نح رهی
سنتگرا و نوگرا را به لزو احیای خالفت هدایت کرده است دو گرایش فکرری سرنای و
نوگرا ،وحدت بی مس می را شرط الز خالفت میدانند

کلیدواژهها :خالفت ،متفکران مسلمان ،سنتگرا ،نوگرا ،تجددگرا ،خالفت عثمانی ،رشید
رضا ،حسن البنا ،علی عبدالرازق.
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پس از درگذشت رسول اکرم " ،خالفت" بهعنوان شیوهی حکومتی مسللمین تعریل
شد و در خالل سیزده قرن گذشته ،افراد و سلسلههای متعددی در جهلان اسلالم خلود را
متصللدی ن دانسللتند (حللداد عللادل ،0931،ص .)130 .خالفللت از اولللین مسللا سیاسللی و
اجتماعیای بود که بین مسلمین ایجاد شد و منشأ اصلی پیدایش مذاهب اسالمی گردیلد.
خالفت ،سیستمی اجرایی بود که در جهان اسالم وجود داشت و عالوهبر اینکه یک نهلاد
سیاسی محسوب میشد ،شاخصهی اخالقی ایلن دیلن هل بهحسلاب می ملد (،Othman
 ،0391ص .)19 .یکی از مه ترین نظامهای خالفتی در کشورهای اسالمی ،نظلام سیاسلی
عثمانی بود که سالها بر این قلمرو حکومت کرد.
فروپاشی امپراطوری عثمانی مرحلهی بسیار مه و تعیینکنندهای در تاریخ اندیشلهی
سیاسی اه سنت بوده است .فرمان اضمحالل ایلن امپراطلوری در سلال  0391ملیالدی
توسط مجلس کبیر ترکیه صادر شد .در واقع ،این فرمان نتیجهی فرایندههلای تلاریخی و
سیاسی داخلی و خارجی بود که از نمیان ،شکست عثمانیان در جنگ اول جهلانی و نیلز
تالشهای فراوان تاتورک برای سکوالرکردن ترکیه ،دو عام اساسی در این زمینه است
(عنایت .)0991 ،اگرچه از نظر ظاهری ،ازمیانرفتن خالفت عثمانی برای جهان اسالم پیامد
جدی دربر نداشت ،اما مسلمانان اه سنت را در امر حکومت و نظام سیاسی با چالشهای
جدی روبهرو کرد؛ زیرا بعضی معتقدند تاسیس نظام خالفت ،برحسب شریعت اهل سلنت،
یک وظیفهی مشترک و همگانی است (.)0331 ،Al-Misri
این تحوالت فکری و کشاکشهای اندیشهای را ملیتلوان در ابعلاد گونلاگونی ملورد
تجزیه و تحلی قرار داد .ظهور اندیشههای ناسیونالیستی در منطقه و ثاری که در زمینهی
فر یندهای سیاسی از خود بهجای گذاشتهاند از یکسو ،و بهدنبال ن ،کشاکشهای علمی
و عملی میان ملیگرایی و وفاداری مذهبی  -بهخصوص در چهارچوب خالفت یا حکومت
اسالمی  -ازسویدیگر ،از جملهی این تحوالت فکری بوده است .به این مناقشلات بایلد
درگیریهای طرفداران مارکسیس را ه افزود.
با نگاهی اجمالی به تاریخ جدالهای علمی در جهان اسالم به این نکته پی ملیبلری
که ریشهی اصلی منازعات ،در اصل  ،رویلارویی "سلنت" و "تجلدد" بلوده اسلت؛ ایلن
رویارویی مسالهای پیچیلده ،حسلا و دقیلق و دارای ظرافتهلای فکلری و تلاریخی و
سیاسی و اجتماعی بسیاری است .بررسی همهجانبهی این مساله عالوهبر توجه به زوایلای
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مختل ن و فراه وردن مواد و منابع متنوع  -کله گلاه بسلیار ناهمسلان و ناهماهنلگ
هستند  -به دستهبندی و بازسازی فکری و علمی نیز نیاز دارد .اساسیتلرین چالشلی کله
متفکران و مسلمانان حداق در طول دویست سال گذشته با ن روبهرو بودهانلد ،تقابل و
رویارویی سنت و تجدد و چگونگی گذر از این تنگنای تاریخی است.
تاریخ تحول اندیشهی سیاسی اسالم نشان میدهد میان متفکرانی که درصدد بررسی
اندیشه و نظام سیاسی اسالم بر مدهاند ،رای بسیار متنوعی قاب بازشناسی است؛ ایلن را
را میتوان در سه سنخ کالن از یکدیگر متمایز ساخت .سنخشناسلی مطرحشلده در ایلن
تحقیق تالش میکند طبقهبندی نوینی را در زمینهی اندیشهی سیاسی متفکران مسللمان
ارا ه نماید .این سنخشناسی بر بنیان نحوهی مواجههی متفکران با مسالهی "مدرنیتله" و
نسبت ن با امر "خالفت" بنا شده است .باید خاطرنشان ساخت که بسلیاری از مسلا و
مشکالت کشورهای اسالمی ،بهویژه پس از تجربهی استعمارگری غرب و تسلط نها بلر
کشورهای مسلمان در دورهی معاصر ،بهنحوی از انحا یا ناشی از غرب بوده ،یا بهنوعی بلا
غرب ارتباط ارتباط داشته است .بازخوانی اندیشهی متفکلران در ایلن بلاب ،ایلن نکتله را
روشن میسازد که خالفتاندیشی را میتوان به سه سنخ متمایز با یگدیگر دسلتهبنلدی
نمود" :خالفتاندیشی سنتگرا"" ،خالفتاندیشی نوگرا" و "خالفتاندیشلی تجلددگرا".
در ادامه به توضیح هر یک از این سه سنخ خالفتاندیشی میپردازی .
 .1خالفتاندیشی سنتگرا

نقطهی عزیمت طرفداران این گرایش در مواجهه با اندیشههای معاصر و مسلا دنیلای
مدرن ،بهطور عام ،تمرکز بر "گذشته" است .این گروهها یا افراد ،در حمایلت از گذشلته و
سنت ،بهطور کلی تجدد را نفی و طرد میکنند .بسیاری از طرفداران این نگاه با تمسلک
بهظواهر شریعت ،در قالب این نحلهی فکری و با اتخاذ رویکرد قهقرایی ،به نوع خاصی از
تحجر و تصلب فکری رسیدند .این جریانها در غاز چنین تصور میکردند کله در دنیلای
مدرن میتوان بدون توجه و ارتباط با تمدن ،فرهنگ ،تکنولوژی و تعام با دنیای جدیلد،
زندگی کرد و حکومت نمود؛ اما بسیاری از این جریانها خواسته یا ناخواسته در مسیر نفی
و تقاب و خشونت با غرب و دستاوردهای ن قرار گرفتنلد و چهلرهای نلامعقول ،خشلن و
افراطی از خود بهنمایش گذاشتند (مهاجرنیا ،0935 ،ص.)03 .
یکی از مباحث قاب توجه این گرایش ،اندیشههای کالمی مرتبط با حلوزهی سیاسلی
است که میتوان ریشههای نها را در کالم سیاسی اهل حلدیث بلاز یافلت .بنلابر ایلن

دستگاه کالمی ،همانند فرقههای گوناگون اه تسنن ،نصب الهی امام امر پذیرفتهشدهای
نیست .نها بر این اعتقادند که پیامبر تصمی دربارهی مسلالهی اماملت را بله ملردم
واگذار کرده و از نها خواسته است تا بهوسیلهی مشورت با اه ح وعقد و با اسلتفاده از
عق بشری به نتیجه برسند .اندیشمندانی ه چون :امیرعلی هندی ،رشلید رضلا ،ابلوکالم
زاد و محمد صواف از جملهی طرفداران نحلهی خالفتاندیشی سنتگرا هستند .در ادامه
به بررسی رای رشید رضا بهعنوان یکی از مه ترین افراد شاخص این نحله میپردازی .
 .111رشید رضا خالفتاندیشی سنتگرا
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محمللد رشللید رضللا (0951-0999ق0395-09۸5 /م) ،اندیشللمند سللنتگللرای مصللری
سوریاالص  ،یکی از چهرههای شناختهشده سلفیگرایان است که دغدغهی اصلیاش ،از
یکسو ایجاد اصالح دینی در اسالم ،و ازسویدیگر ،تقویت و استحکام کشورهای اسالمی
در برابر امپریالیس غربی است ( ،0399 ،Keddieصص.)01-09 .
رشید رضا از طرفدران سر سخت ارتباط دین و سیاست بود و ایدهی "تعلار میلان
حقوق ملی و قوانین موضوعه" و اندیشهی "زا یدهشدن استبداد دینی از سلطهی دینی" را
بهشدت رد میکرد (ظاهر0331 ،م ،ص .)950 .او نهضت اصالحی را به سنتگرایی پیوند زد.
یکی از دالی مسالهی فوق ن بود که رشید رضا برای قدرت سیاسی  -و بهعبارتی خلیفه
 تنها نقشی سیاسی قا نبود؛ بلکه معتقد بود که خلیفه وظیفهای دینی و ارشادی نیز برعهده دارد (0331 ،Haddadم) .توجه بیش از حد وی به سنتگرایی و تاثیرپذیری از بزرگان
مکتب سلفیه ،اندیشههای او را با انتقادات جدی مواجه ساخته اسلت .ایلن مسلاله موجلب
شده است که امروزه عدهای نهتنها اندیشههای رشید رضا را اصلالحطلبانله نداننلد ،بلکله
نها را مانع روند اصالحات قلمداد کنند.
نظریهی "خالفت"

رشید رضا ابتدا بهدنبال بنیادهلای خالفلت در تئلوری سیاسلی اسلالمی بلود؛ سلپس در
مرحلهی دوم ،گسست میان این تئوری و وضلعیت سیاسلی اه سلنت را شلرح داد؛ و در
نهایت ،بایدهای خود در مورد حکومت در کشور اسالمی را بیان کرد (عنایت ،0991 ،صلص.
 .)99 -90او در نظریهی خود بهلحاظ مبانی کالمی فاصلهی چندانی از فقهالخالفله سلنتی
ندارد ،بنابراین در بیشتر مباحث خود در کتاب "الخالفه او االمامله العظملی" از مباحلث
ماوردی الهام گرفته است.
رشید رضا در تفکرات خود به بازنگری نظرات دیگران در مورد خالفلت پرداختله و در
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این بازنگری ،دو نکتلهی مهل را هلدف قلرار داده اسلت .اول ،نقلد خالفلت تلاریخی و
تقسی کردن ن به انواع "راشدین" و "متغلبه" .برای رضا ،خالفت راشدین بهترین الگوی
خالفت است؛ اما خالفت تاریخی به سرکردگی معاویه ،که ن را متغلبله ملیناملد ،ملورد
اعترا اوست و معاویه را بناگذار یک سنت سیئه میداند (فیرحی .)0915 ،نکتهی دوم این
است که رشید رضا عالوهبر تفکیک فوق ،ناگزیر است خالفت موردنظرش (الگوی خالفت
راشدین) را با ناسیونالیس در حال رشد دوران خود سازگاری دهد (علیخانی ،0931 ،ج ،00ص.
 .)901بهعبارتدیگر ،اگرچه او یک عرب ناسیونالیست است و بهشدت با مسالهی خالفت
عثمانی در خرین فازش درگیر اسلت ( ،031۸ ،Haimصلص)91-03 .؛ املا خالفلت خلفلای
راشدین را بهعنوان یک الگو برای مسلمین میپسندد.
در دیدگاه رشید رضا ،وحدت مسلمانان در سایهی خالفت بهدست می یلد؛ للذا بلرای
تبدی جمعیت متفرق مسلمانان به حکومت واحد اسالمی تالش میکند .وی به مسلالهی
مه تغییر زمان نیز توجه دارد و اقتضلا ات زمانلهی ملدرن را انکلار نملیکنلد .بنلابراین
بهگفتهی برخی از محققین ،رشید رضا در پی ن است که با پایهریزی یک سیست حقوقی
و سیاسی خاص ،قرون میانهی اسالمی را با بعضی از مسا مدرن شلتی دهلد (،Laoust
.)0399
در خالفتاندیشی رشید رضا ،دو نوع "خالفت رمانی" یا الگلوی خلفلای راشلدین ،و
"خالفت موجود" قاب شناسایی است؛ وی خالفت موجود را به دو نوع "امام الضروره" و
"استبداد" تقسی میکند؛ امام الضروره در مواقعی خلیفه میشود که شخص عادل قریشی
وجود نداشته باشد؛ استبداد نیز زمانی رخ میدهد که کسی با قوهی قهریه بر سر کار یلد.
نکتهی مه این است که رشید رضا ،طغیان علیه هیچکدام از این سه نوع خالفت را جایز
نمیداند.
ضرورت خالفت
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از نظر رشید رضا ،تشکی حکومت عالوهبر دالی شرعی ،بنا بهدالی عقللی نیلز بلر
امت واجب است؛ لذا وجوب حکومت ،نگونه که فقه سیاسی شیعه بدان قا است ،صرفا
شرعی و ناشی از خداوند نیست .رشید رضا در مورد مسلالهی خالفلت ،در عین نکله بله
ضرورت وجود حکومت اعتقاد جلدی دارد ،شلک ن نیلز بلرایش مهل اسلت؛ از ایلنرو
اندیشهی وی در مسیری برخالف مسیر افرادی مث محمد عماره ( ،0391ص )11.قرار دارد.
رشید رضا این مساله را نمیپذیرد که اجماع تنها بر ضرورت شلک گیری حکوملت تعللق

گرفته ،نه بر شک ن؛ بنابراین بر شک ن نیز اصرار میورزد .بنابراین وجوب خالفت نزد
او وجوبی نفسی است .از نظر رشید رضا تشکی حکومت بنابر دالی شلرعی و عقللی بلر
امت واجب است و وجوب حکومت صرفا ناشی از خداوند نیست (علیخلانی ،0931 ،ج ،00ص.
.)990
 .2مبانی خالفت

اندیشهی رضا در مورد مبانی خالفت را در موارد زیر میتوان شرح داد:
اجماع بر خالفت

وجوب شورا

یکی دیگر از مبانی خالفت نزد رشید رضا" ،شورا" است .او در تفسلیر یلهی «و املره
هرگز نمیتوانست
شوری بینه » تاکید میکند که بهلحاظ وجوب شورا ،پیامبر اسالم
در مورد یندهی سیاسی امت تعیین تکلی نماید؛ زیرا چنین امری مغایر با ماهیلت متغیلر
مصالح عامه در ازمنهی مختل است (رضا033۸ ،م ،ص .)۸3 .رشید رضا در تقویت نظر خود
دربارهی والیت اه ح وعقد به تفسیر یهی « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » (نسلا )53 ،،توسط رازی اشاره میکنلد و معتقلد اسلت رازی
اولیاالمر را همان اه ح وعقد میداند (همان).

سنخشناسی خالفتاندیشی اسالم معاصر…

نگاه رشید رضا ،اجماع بر خالفت ،ضروری است .این اجماع با بیعت با خلیفه شک عملی
به خود میگیرد .طبق قرارداد مبایعه ،امام باید به احکام شرع عم نماید و در عو  ،اه
ح وعقد نیز باید از او اطاعت کنند .وی این وظیفهی بزرگ را در قالب تاسیس یک حزب
عملی میداند .برخی معتقدند رشید رضا در سال 0313میالدی سازمان "الجماعۀ العربیه"
را در راستای همین وظیفه و بهخاطر حفظ امپراطوری اسالمی ،تاسیس کلرد؛ کلاری کله
بهعقیدهی او ترکها از انجامش عاجز بودند (.)905 ،0311 ،Mansi

نهادهای خالفت

خالفتاندیشی سنتگرا در میان اه سنت ،به نمایندگی رشیدرضا ،دارای دو نهاد مهل و
بنیادین است" :خلیفه" و "شورا" (اه ح وعقد).
خلیفه

از نظر رشید رضا ،عدم تمییز میان خالفلت عثملانی و خالفلت صلحیح اسلالمی ،عامل
اساسی قضاوت نادرست دربارهی دین و مسلالهی خالفلت اسلت؛ زیلرا فسلاد و انحطلاط
خالفت عثمانی ،بهمثابه فساد و انحطاط خالفت و دین تلقی میشلود (خلدوری  ،09۸۸،ص.
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 .)95رضا که از منادیان ایدهی اتحاد جهان اسالم و ملدافع خالفلت بلود ،اگرچله ابتلدا از
خالفت عثمانی دفاع میکرد ،اما پس از عزل عثمانیها از سلطنت در 0910ش0399 /م و
گسترش ناسیونالیس عربی ،با خالفت عثمانی مخال کرد .او به "وجوب شلورا"" ،علدم
صالحیت خلیفه برای تعیین جانشین" و "استفاده از اه ح وعقد" تاکید نمود؛ اما با این
حال معتقد بود وجود خلیفه ،ضروری است و او حتما بایلد قریشلی باشلد (مگلر در ملوارد
اضطراری) (حداد عادل،0931 ،ص .)909 .البته بعضی مانند روزنتال معتقدند که رشید رضا بلر
این عقیده جزم نداشته است که خلیفه باید از قریش انتخاب شلود ( ،0359 ،Rosenthalص.
.)۸1
اگرچه نظریهی رشید رضا در مورد اص خالفت در بعضی مواقع مبه بهنظر میرسد،
اما روشن است که او وظیفهی اصلی حاک را قانونگذاری و نظارت دا بر حسن اجلرای
قوانین میداند .وی الزم میداند که خلیفه" ،مجتهد اکبر" باشد؛ یعنی خلیفه بایلد کسلی
باشد که با توان ذهنی باالی خود و با استمداد از عالمان دین ،بتواند احکلام اسلالم را بلا
اقتضا ات دنیای مدرن تطبیق دهد (حورانی ،0939 ،ص.)919 .
شورا

همانطور که گفته شد ،یکی از نهادهای ضروری خالفت از نظر رشید رضا ،نهاد "شلورا"
است .توجه به شورا سه جهتگیری داشته است .بعضی مانند سید جمال و عبده و رضا ،به
این دلی سراغ شورا رفتهاند که میان اسالم و نظلام اسلتبدادی تضلاد وجلود دارد؛ نهلا
می گویند در قر ن بر اص شورا تاکید شده است ،پس با استبداد تضاد دارد .عدهای دیگلر
معتقدند که اسالم با دموکراسی در ناسازگاری نیست ،چون هر دو بر مشورت با مردم تاکید
دارند (عنایت ،0991 ،ص .)010 .کسلانی ماننلد توفیلق محملد الشلاو نیلز ضلمن تطبیلق
دموکراسی با نظام شورایی اسالم ،نتیجه میگیرنلد کله اسلالم از جامعیلت بیشتلری در
اینزمینه برخوردار است؛ لذا اسالم برتر از دموکراسی است.
 .2خالفتاندیشی نوگرا

976

دومین سنخ خالفتاندیشی" ،خالفتاندیشی نوگرا" اسلت .نقطلهی عزیملت نوگرایلان
دینی ،تاکید ایشان بر "زمان حال" است .این گروه بهلحاظ سیاسی بهدنبال تحقلق نظلام
مردمساالر هستند و از شیوههای مردمساالرانه در ادارهی جامعه ،تثبیلت قلانون عادالنله،
زادی بیان و زادی مطبوعات و محدودیت اختیارات حاک طرفداری میکنند.
نوگرایان دینی در پی ایجاد پیوند با زمانه ،حرکت بهسوی نوگرایی و بلازنگری و نقلد

حسن البناء ،خالفتاندیشی نوگرا

حسن البنا (0995-0991ش0991-09۸9 /ق 031۸-0313 /م) در مصر بهدنیلا ملد .او بلود کله
اخوانالمسلمین را تاسیس کرد و بهخاطر فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی خود سلالیانی را
در زندان بهسر برد .سر انجام در سال 0313م نیز بهوسیلهی حکومت مصر به قت رسلید
(جدعان0319 ،م ،ص.)591 .
اخوانالمسلمین و بنیادگرایی در مصر

مه ترین جریان احیاگر مصر ،االخوانالمسلمین است .حسن البنا ،در ابتدا ،دعوت خود در
این جنبش را در قالب کار تربیتی غاز کرد .نها معتقد بودند که اسالم برای هر مشکلی
راهحلی دارد و اخوان ،نمایندهی این اسالم جامع اسلت ( .)9101 ،Krämerنهلا مخالفلان
خود را ضد اسالم میدانستند .البته تمامی اعضای اخوان در روش برخورد بلا کسلانی کله
ضداسالم بودند ،با یکدیگر توافق نداشتند؛ بهعنوان مثال ،مودودی ،جهاد بلا مخالفلان را
واجب (عینی) میدانست ،در حالیکه البنا ،،جهاد را واجب کفایی برمیشلمرد (،Rafiabadi
9111م).
از نظر اخوان ،حکومت اسالمی بر سه عنصر استوار بود" :مسئولیت حلاک "" ،وحلدت
امت" و "احترام به ارادهی امت" .مرز شهروندی از نظلر نلان ،عقیلدهی ملردم بلود ،نله
سرزمین ایشان .البته باید متذکر شد که اخوانالمسلمین در طول سالهای متمادی کله از

سنخشناسی خالفتاندیشی اسالم معاصر…

گذشته ،میکوشند تا رویکردهای یندهاندیشی ،اعتلدال و میانلهروی را در پلیش بگیرنلد.
حقوق بشر و زادیهای عمومی ،حکومت ،دولت و فقه سیاسی ،اجتهاد در فقه ،نوگرایی در
فرهنگ و ایدهی ایجاد تمدن اسالمی معاصر از جملهی مه تلرین مسلا و چالشهلای
این نحلهی فکری است (زکی .)0995 ،ضرورت ادارهی جامعه توسط قوانین اسالمی موجب
طرح مقولهی اسالم سیاسی در این نحله شده است؛ از اینرو مسا مهمی مانند " :زادی
و حقللوق"" ،روابللط بللینالمللل " و "اسللالمیکللردن قللوانین و جامعلله" بلله مسللا
مناقشهبرانگیزی در میان متفکلران ایلن رویکلرد تبلدی شلدهاند (زکلی ،0995:ص .)99 .از
جملهی طرفداران این گرایش میتوان به متفکران زیر اشاره کلرد :سلید جملال ،عبلده،
کواکبی ،مصطفی کام  ،اقبال ،حسن البنا ،،بدیعالزمان نورسلی ،مصلطفی سلباعی ،سلید
قطب ،عالل فارسی ،عبدالرازق احمد السنهوری ،مودودی ،ابوالحسن ندوی ،مالک بن نبی،
جمالالدین بن رشید کابالن ،محمد حمیداهلل ،توفیق محمد الشاوی و غنوشی .حسن البنا،
شخصیت شاخص و قاب توجه این نحله است که ذیال به اندیشههای او میپردازی .
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تاسیس ن میگذرد ،دچار تغییرات فراوانی شده است .سیاست ،همیشه برای اخلوان یلک
چالش و مساله بوده است (9109 ،Meijerم ،ص)901 .؛ اثر این چالشها ن بود که اخوانیها
حتی مجبور شدهاند در اید ولوژی خود نیز اصالحاتی انجلام دهنلد (9115 ،El-Ghobashyم،
صص .)935-919 .بهعنوان مثال ،اخوان اکنون برخالف سلابق ،از مفلاهیمی ماننلد تقسلی
قدرت ،حاکمیت قانون ،حقلوق برابلر ،زادی بیلان و زادی نهادهلا و سلازمانهلا (Abed-
0335 ،Kotobم ،صص ،)93-990 .ه چنین حقوق برابر برای زنان و اقلیلتهلای مسلیحی و
زادی بیللان در مللورد مسللا فرهنگللی ( )911۸ ،Brown, Hamzawy & Ottawayسللخن
میگوید .بههمیندلی است که بعضی از محققان معتقدند اخوان و اندیشههلای نلوین ن
میتواند ،و نه تنها میتواند بلکه باید ،بهعنوان پلی برای اتصال غرب و دنیای اسالم مورد
استفاده قرار بگیرد (.)9111 ،Leiken & Brooke
گایردنر در مقالهای با عنوان "نکاتی در مورد نهضتهلای معاصلر در جهلان اسلالم"
( ،0300 ،Gairdnerص ،)11 .شاگردان سلید احملدخان از جملله حسلن البنلا را از جمللهی
مدرنیستها و نوگرایان مسلمان خوانده است .البنا ،اسالم را مشتم بلر طرحلی کامل و
جامع برای سعادت بشر در دو جهان میداند .بهاعتقاد او ،اسالم دربر گیرندهی تمام شئون
بشری ،اع از مادی و معنوی است (علیخانی ،0931 ،ج ،01ص)101 .؛ براینمبنا ،البنا ،هلدف
اساسی دعوت خود و اخوانالمسلمین را شناساندن اسالم به مردم ،بههمان شک و طریقی
میداند که در صدر اسالم وجود داشته است.
حسللن البنللا ،مللیدانسللت کلله بللرای جامللهیعمل پوشللاندن بلله ایللن دسللتورالعم ،
بهدستگرفتن "قدرت" ،شرطی اصلی و اساسلی اسلت ( ،Al-Bannaبیتلا) .وی جنلبش و
حرکت شمولگرای خویش را اینگونه معرفی میکند« :دعلوتی سللفی ،طریقتلی سلنی،
حقیقتی صوفیانه ،سازمانی سیاسی ،گروهی ورزشی ،انجمنلی علملی -فرهنگلی ،شلرکت
اقتصادی و فکرتی اجتماعی» (البنا0339 ،،م ،ج ،0ص .)119 .ژوزف اسپو رل در تاییلد سلخن
باال ،جهانبینی حسن البنا ،را در چهار جملهی اصلی خالصه کرده است :اول ،اسالم یک
راه بیعیب و نقص و کام برای زندگی است؛ دوم ،اسالم بایلد اصل و اسلا هملهی
قوانین باشد؛ سوم ،جوامع غربی ،فاسد و منحط هستند؛ و چهارم ،خدا به مسلمانان دسلتور
داده است تا زمین را تسخیر و بر ن حکومت کنند .تملام ایلن گلزارههلا در جهلانبینلی
کالسیک اسالم سنی ریشه دارند ( ،9109 ،Spoerlص.)001 .

حسن البناء و سیاستاندیشی
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حسن البنا ،افکار سیاسی خود را از این ایده شروع میکند که حاکمیلت بلر انسلان ،از ِ
ن
مُشرِّع و قانونگذار (یعنی خدا) است و تنها او حاک انسان اسلت .او بلا نلوگرایی موافقلت
داشت و با رقیبانی مانند حزب الوفد ،ا تالف حزبی تشکی داد .وی حتی معتقلد بلود کله
پس از استقالل مصر میتوان از تکثرگرایی نیلز سلخن گفلت ( ،0339 ،Ghanimص.)909 .
طارق رمضان مینویسد که البنا گفته است «خدا ،تکثرگرایلی را ملیخواهلد» (،Ramadan
 ،9111ص.)09۸ .
بهنظر حسن البنا ،،اسا نهضت سیاسی را چند امر زیر تشکی میدهند:
رهبری یا همان پیامبر گرامی؛ وحدت و یکپارچگی مسلمین؛ زادی از سلطه استعمار
(وی اصطالح "استخراب" (ویرانگریخواهی) را بهجای کلمهی "استعمار" بهکار میبلرد
که عام تخریب وحدت اسالمی است)؛ تاسیس حکومت اسالمی بر اسا احکام قر ن و
سنت برای برپا نمودن نهضت اسالمی (پاسدار اسالم ،0930 ،ص.)13 .
حسن البنا ،،مدافع سرسخت مقوللهی جملع میلان "دیلن" و "سیاسلت" و مخلال
سازشناپذیر سکوالریس است (البنلا0339 ،،م ،ص .)013 .رهبر اخوانالمسلمین معتقد اسلت
ارکانی مانند :مسئولبودن حاکمیت و شخص حاک  ،وحدت میان مسللمانان و قبلول رای
امت اسالم ،از ارکان دولت اسلالمی اسلت .دوللت اسلالمی بلر پایلههایی ماننلد جهلاد،
عدالتورزی و زادیگستری بنا میشود .البته دولت اسالمی از دید او باید شرعی باشلد و
براسا شرع عم کند .از دیدگاه حسن البنا ،،دولت مسل  ،ه دارای شأن قدرت دینلی
است و ه شأن قدرت دنیایی؛ و این دو در واقع از ه جدایی ناپذیرند و با ه  ،یکی بوده
و در یک راستا هستند؛ یعنی در راستای ایجاد نظ اجتماعی ،برقراری عدالت اجتملاعی و
حفظ امنیت برای عامه (البنا0319 ،،م ،ص .)91 .برای حسن البنا ،،دیلدن اینکله مسللمانان
بهسوی جداسازی دین از سیاست میروند ،رنل ور اسلت .وی ایلن اقلدام را گلام اول در
تباهی مسلمین میبیند .راهح این مشک از دید وی ،چیزی نیست جز برقرارساختن یک
حکومت اسالمی (الشرفی0399 ،م ،ص.)90 .
بهباور حسن البنا ،،مسئولبون حاک  ،تالش برای ایجاد وحدت اسالمی و نیز پلذیرش
ارادهی امت مسلمان ،ساختار اساسی حکومت اسالمی را تشکی میدهند (البنا0319 ،م ،ص.
 .)991وی معتقد است که حکومت اسالمی از دو جهت مسئولیت دارد :اول در برابر خلدا و
بعد در برابر مردم و مسلمین .البنا ،،ذات حکومت را یک قرارداد میداند (همان)؛ قلراردادی
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که باید حقوق هر دو طلرف رعایلت شلود .بلرای وی ،نلام و نشلان حکوملت  -اعل از
دموکراتیک یا دیکتاتوری  -مه نیست؛ بلکه نچه اهمیت دارد ،رعایت اصول ذکر شلده
است.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،البنا ،میخواست بین "وحدت" و "تکثر عقاید در امور
فرعی و غیراصلی" جمع کند .بیومی غان میگوید :این نظر ،مبنایی بود که دیدگاه اصلی
البنا ،در مورد حکومت را دربر میگرفت " :زادی سیاسی" و "تکثر حزبی"؛ اوللی مربلوط
به ارزشهای سیاسی بود و دومی مربوط به ساختار سیاسی (زهمول ،بیتلا ،ص .)919 .البنلا،
میکوشد اگر گاهی نیز بین این دو تضاد ایجاد میشود ،راهی برای ح نها بیابد.
حسن البنا ،معتقد است اسالم در کنار نکه دین هدایت و رحمت است ،دیلن ارا لهی
سیاسللتهللای اجتمللاعی نیللز هسللت ( .)0331 ،Tamimiاو یکللی از اهللداف اساسللی
اخوانالمسلمین را احیای خالفت بهعنوان امری دینی در جهان اسالم عنوان کرده و بیان
میکند که در اسالم" ،خالفت" نماد وحدت اسالمی ،مظهر ارتباط بین ملتهای مسلمان
و معیار بسیاری از احکام و قواعد دینی و سیاستهای اجتماعی است .او حتی از ایلن نیلز
فراتر میرود و احیای سیست خالفت را وظیفهی دینی هر زن و مرد مسللمان میشلمرد
( ،0335 ،Mash-hoorص« .)51.برایناسا ،اخوانیها ،اندیشهی خالفت و کوشش برای احیا
و تجدید ن را در را فعالیتهای خود قرار دادهاند؛ اما با اینهمه معتقدند که تحقق این
هدف ،مستلزم فراه نمودن بسیاری از شرایط و زمینههاست .پیش از برداشتن گام مستقی
بهسوی خالفت ،باید گامهای دیگری برداشت» (البنا0399 ،،م ،ص.)011 .
پس از فروپاشی نهاد خالفت عثمانی ،البنلا ،بله رابطلهی گریزناپلذیر میلان دو نهلاد
"دین" و "سیاست" پرداخت و نهاد خالفت را مقولهای دینی و جز لی از رسلالت پیلامبر
قلمداد کرد .بهنظر وی ،خالفت یکی از ارکان و مبانی دین اسالم است که منابع دینی ن
را تایید میکنند .حسن البنا ،خالفت را راه و روشی برای اداره و کنترل تمامی کشلورهای
اسالمی میداند ( ،9119 ،Fourestص.)03 .
جنبش اخوان در مدت کمی پس از منتشرشلدن کتلاب "االسلالم و اصلول الحکل "
توسط علی عبدالرازق ،و ابراز نظریهی جدابودن سیاست از دین و طردنمودن وجود ارتباط
بین نظام خالفت و اسالم ،تاسیس شد .حسن البنا ،به نفی نظریهی عبدالرازق اقدام نملود
و راه سیدجمال و محمد عبده را ادامه داد .بهنظر البنلا ،،اسلالم یعنلی کتلاب و شمشلیر،
رهبری ،معنویت و کار ،دین و دولت ،اطاعت و حکومت ،نماز و جهاد؛ و هیچ یک از اینها

از دیگری منفک نیست (البنا ،بیتا ،ص.)015 .
در اندیشه و نظام حزبلی و سیاسلی حسلن البنلا ،،بیعلت یکلی از اصلول تشلکیالتی
محسوب میشود .او بر این باور است که اتحاد اسالمی ،راه اصللی رسلیدن بله حکوملت
اسالمی و بهترین شلک حکوملت اسلت ( .)0331 ،Tamimiبیعلت بلرای اخوانالمسللمین
بهمعنای رمز دوری از اختالف و ضامن ایجاد یکچارچگی است .البنا ،با نگارش جلزوهی
"رساله التعالی " به شرح و بسط و تبلیغ ایدهی بیعت پرداخت .این جزوه در اداملهی کلار
اخوان ،به ییننامیه داخلی نها بدل شد؛ در این جزوه ،ارکان بیعت بازشناسی شده بلود.
اطاعت ،ثبات رای و عم  ،برادری ،فه  ،دل برکندن از دنیا ،جهاد ،اخالص در عم  ،ایثار،
فداکاری و اعتماد (البنا ،،بیتا ،ص.)993 .
 .3خالفتاندیشی تجددگرا
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سومین گرایش متفکران مسلمان در کشورهای اسالمی در قبال مدرنیتله ،تجلدد گرایلی
دینی است .نقطهی عزیمت این گروه نیز "زمان حال" است؛ اما برخالف نوگرایان دینی،
به نفی گذشته و سنتگرایی میپردازند .شاید ک تر مفهومی را بتلوان سلراغ گرفلت کله
ه چون تجدد در حوزهی اندیشهی سیاسی و اجتماعی مسلمانان به چالش انجامیده و نقد
نظری شده باشد.
بهلحاظ تحلیلی ،نقطهی تولد تجددگرایی دینی ،نگاه انتقادی به وضلع موجلود اسلت.
برخی روشنفکران مسلمان مدرنیس را "خت نبوت" میبینند .از دیدگاه نها عللت خلت
نبوت ،دستیابی انسان به مرحلهی رشد کام بوده است .با این فر که بشر عاق شده
است و میتواند خود را اداره کند ،دیگر به رهبر الهی نیازی ندارد .نحلهی مسلمانان متجدد
تالش داشتهاند که تحولی مانند نچه در رنسلانس در غلرب ایجلاد شلد ،در کشلورهای
اسالمی نیز ایجاد نمایند .از جملهی طرفداران این جریان فکری در دنیای اسلالم :عللی
عبدالرازق ،سید احمدخان هندی ،محمد سعید العشلماوی ،رملان ملراد بیلگ ،ابوالفضل
برقعی ،محمد غزالی ،محمد عابد الجابری ،فتحاهلل گولن و محسن هضیبی است.
 .3علی عبدالرازق و خالفتاندیشی تجددگرا

علی عبلدالرازق (0999-0915ق 03۸۸-0999 /م) ،یکلی از متفکلران تجلددگرای مسللمان
قرن  91است که با نظریهاش در خصوص اسالم دنیلویگرا و نفلی خالفلت ،رویکلردی
برخالف گفتمان غالب کشورهای اسالمی را در پیش گرفت.
ثمرهی عملی تفکرات عبدالرازق موجب شد کاری که سکوالرهای مسیحی نتوانسلتند
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در مصر انجام دهند ،سکوالرهای مسلمان انجام دهند .این شیخ االزهر و قاضی شرع ،در
فضایی مناسب ،کتابی نوشت که پژواکی بیمانند داشت .او پس از نوشتن این کتاب مورد
حمله قرار گرفت؛ مشاغلش را از دست داد؛ لقب دانشگاهیاش از او گرفته شد .البته بعدها
اعادهی حیثیت شد و حتی به وزارت اوقاف مصر رسید.
عبدالرازق کتابش را در سال  0395میالدی ،درست یک سال بعد از الغای خالفلت در
ترکیه و در غوغای خال ،قدرت معنوی منتشر کرد و در ن ،بیپروا به اندیشلهی خالفلت
تاخت .این کتاب مختصر سه فص دارد .0 :خالفت در اسالم؛  .9حکومت در اسلالم و .9
خالفت و حکومت در تاریخ .وی در این کتاب میکوشد تا به یاری یات و روایلات نشلان
دهد که خالفت ،هیچ ریشهای در اسالم ندارد و امروزه نیز مطلقاً نیازی بدان نیست .وی با
مرور تاریخ خالفت اسالمی ،ن را امری کامالً زمینی و بروندینی میشمرد و کتاب خلود
را با این پیام صریح پایان میدهد:
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حق ن است که دین اسالم از خالفت متعارف میان مسلمانان و هر نچه از رغبت و رهبت
و عزت و قوت گرد ن تنیدند ،مبرا است .خالفت ،قضاوت و دیگر امور حاکمیت و حکمرانی،
مطلقاً جزو ساختارهای دینی نیستند؛ بلکه تنها برنامههای سیاسی صرف بهشمار میروند که
ربطی به دین ندارند .اسالم نه نها را تایید کلرده اسلت ،نله انکلار؛ بلکله همله را بله ملا
واگذاشته است تا در نها به حک عق و تجارب ملتها و قواعلد سیاسلت مراجعله کنلی .
(عبدالرازق ،0395 ،ص)099 .

علت اهمیت این کتاب را باید در انگیزه و زمانهی نگارش ن جستوجو کلرد .جاللب
ن است که این کتاب مورد مخالفت برخی از ملیگرایان مانند سعد زغلول و حتی دوللت
انگلستان قرار گرفت (حنفی9100 ،م ،ص .)15 .همانگونه که نویسندهی این کتاب و حسلن
حنفی خاطرنشان میکنند ،این کتاب نه اثری کادمیک دربارهی حکومت در اسالم ،بلکله
بیانیهای سیاسی بر ضد ملک فؤاد بود که پس از الغای خالفت در ترکیه ،سودای خالفلت
در سر میپروراند (حسین0330 ،م ،ص.)10 .
دین بدون سیاست

911

عبدالرازق از واقعیت فروپاشی خالفت عثمانی استفاده نمود تلا کلیلت اندیشلهی سیاسلی
اسالمی مطرحشده در ن روز را مورد نقد قرار دهد .اگرچه او نظرات علمای تندرو و حتی
متفکران میانهرویی مانند رشید رضا را مورد نقد قرار میداد ،اما منابع اندیشلهی او غربلی
نبلود ( ،9105 ،Adamص .)099 .نقطلهی عزیملت وی در مباحللث سیاسلی ،بررسلی نقللش
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رسوالاهلل است .عبدالرازق جایگلاه "رهبلری معنلوی" و "ریاسلت دوللت اسلالمی"
رسولخدا را بررسی کرده و با طرح این پرسش که " یا پیامبر شاه بود؟" شوک بزرگی
را در بین متفکران جوامع اسالمی ایجاد میکند .عبدالرازق خلود بله ایلن پرسلش پاسلخ
میدهد که اگرچه حکومت نبوی شباهتهایی بلا حکومتهلای دنیلوی و مظلاهر قلدرت
پادشاهی دارد ،اما این املر دلیللی بلر شلاهبلودن ن حضلرت نیسلت .عبلدالرازق نقلش
تعیینکنندهی پیامبر اسالم در این حوزهها را انکار نمیکند؛ اصرار وی این است که اقتدار
محمد در این حوزهها ،تداوم پیامبری ایشان است و نباید ن را با اقتدار ر یس دنیلوی
(مَلِک) خلط کرد (عبدالرازق ،0991 ،ص.)099 .
عبدالرازق اقتدار را به دو دستهی کلی "اقتدار پیامبر" و "اقتدار شاهان" تقسی کرده و
برهمیناسا او نظام دوگانهای از اقتدار ارا ه میکنلد کله اوللی را "دینلی" و دوملی را
"سیاسی" مینامد و تاکید دارد که ملزومات و ویژگیهلای هرکلدام متفلاوت از دیگلری
است .برای مثال ،اقتدار رسول خدا  ،معنلوی؛ و اقتلدار حلاک  ،ملادی اسلت (،Sourdel
 .)0319تواضع مردم در برابر اقتدار ن حضرت ،صادقانه است و تواضع نان در برابر حلاک
صرفا جسمانی بوده و نه از روی عالقه .اقتدار رسول خدا در راستای هلدایت مردملان
بهسوی خداست و اقتدار حاک مربوط به تدبیر کارهای حیاتی املت و بلادانی زملین و ...
(عبدالرازق ،0991 ،ص.)019 .
عبدالرازق نتیجه میگیرد که نه میتوان نام مجموعهی دینی پیامبر را دولت گذاشت و
نه قدرت مطلق او را قدرت شاهی و خلیفگی .وی معتقد اسلت بلههملیندلیل  ،شلک و
شیوهی حکومت محمد پادشاهی نبود ،بلکه مدلی از حکوملت انسلانی و دارای تربیلت
اخالقی در حوزهی سیاسی بود که با ارتحال ایشان برای همیشه از بین رفلت .عبلدالرازق
معتقد است رهبری و حکومت پیامبران دارای مناسبات و اقتضا ات ویلژهای اسلت کله در
دیگللران تکللرار نمللیشللود؛ یکللی از دالی ل ایللن خصوصللیت منحصللر بلهفللرد ،اتصللال
رسول خدا به منبع وحیانی است .او معتقد است که ن حضرت ،شک حکومت بعلد از
خودش را نشان نداد و ن را نهادینه نکرد .او با استناد به حدیثی از پیامبر کله میفرمایلد:
«شما به امور دنیایتان گاهترید» ،چنین نتیجه میگیرد که پیامبر ،شک حکوملت پلس از
خود را به خود مسلمین واگذار نمود تلا بلا عقالنیلت و مصللحتاندیشلی ن را مشلخص
نمایند .بهعبارتدیگر  ،نطور که نصر حامد ابوزید در تشریح رای عبدالرازق میگوید ،او
معتقد بود که هیچ نوع حکومتی نمیتواند ادعا کند که اسالمی اسلت (،9113 ،Abu-Zaeid
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ص.)0۸ .
باور به همراهی عقل و وحی

عبدالرازق اگرچه برای وحی و کتاب قر ن اهمیت زیادی قا است ،اما عقل و علل نیلز
جایگاه ویژهای در اندیشهی او دارند .بهعنوان نمونه ،وقتی که بحث شلاهنبلودن پیلامبر را
مطرح میکند ،میگوید« :این نظر که احتماال برای مسلمانان نلامطلوب اسلت ،ملالوف و
معروف نیست ،اما این امتیاز را دارد که با عق بهتر فهمیده میشود و بلا دالیل محکل
تایید میگردد» (عبدالرازق ،0991،ص .)099 .او در جای دیگری میگوید« :فقط قر ن و سنت
نیستند که ما را از این باور باز میدارند  ...برعکس؛ عق و نچه متضمن معنلا و ماهیلت
رسالت است ،درست بهاندازهی ن دو ما را از این باور که پیامبر شاه نبلود ،دور میکننلد»
(همان ،ص.)055 .
حکومت آری ،خالفت خیر
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عبدالرازق بین "خالفت" و "حکومت" تفاوت قا شده و معتقد است در قر ن سلخنی از
خالفت نیست ،لکن از وجوب حکومت سخن گفته شده است؛ زیرا حکومت ،املری اسلت
که اسالم برای نگاهداشت مصلحت و گردش کارهای مسلمانان از ن گریزی نلدارد .املا
نکتهی اساسی در احکام قر ن و شریعت دربارهی حکومت این است که از شک حکوملت
سخنی نرفته و شارع معین نکرده است که حکومت مسلمانان باید مقید باشلد یلا مطللق،
پادشاهی یا جمهوری،استبدادی یا مشروطه ،دموکراتیک یا سوسیالیست (عبلدالرازق0395 ،م،
ص .)95 .از ایللنرو اقللدام پیللامبر اکللرم در رهبللری جنللگهللا و نصللب قضللاوت و ...
فعالیتهایی در ادارهی شئون دنیوی مسلمانان بوده و در نتیجه از دایرهی رسالت و دعوت
اسالم خارج اسلت (هملان ،ص .)19 .وی چنلین اسلتدالل میکنلد کله چلون محملد
خات النبیین بود و جایگاهش قاب بهارثرسیدن یا بخشیدن به دیگری نیست ،بنابراین بلا
فوت ایشان جامعهی اسالمی برای همیشه وارد فاز جدیدی از حیات خود شده است.
عبدالرازق با استناد به تاریخ اسالم و عملکرد خلفای مختل که جامعهی اسالمی را از
جنبههای معنوی دور کرده و موجبات فساد و استبداد را فراه ورده و مایهی عقبماندگی
مسلمانان شدهاند ،میگوید« :خالفت برای اسالم و مسلمانان و هنوز نیلز ،نکبلت و منبلع
مستمر شر و فساد بوده است» (عبدالرازق ،0991 ،ص .)01۸ .او معتقد است که خداوند ،بشر و
مسلمین را برای ایجاد یک رژی سیاسی و حکومت ،زاد گذاشته و نوع خاصی از حکومت
را برای نان تعیین نکرده است؛ بنابراین مسلمانان باید نلوع حکوملت خلود را بلر مبنلای

دالی عقلی تعیین نمایند ( ،9109 ،Broucekص.)9 .
نتیجه
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 .0متفکران مسلمان دیلدگاه واحلدی در ملورد مسلالهی "خالفلت" ندارنلد و نمیتلوان
نظریهی مقبول و همگانی در این خصوص معرفلی کلرد .وجله مشلترک دیلدگاه عملوم
متفکران این است که خالفت در جهان اسالم ،شکلی از حکومت برای حفاظت از احکلام
شریعت بوده است .پس از فروپاشی عثمانی ،در ملورد اینکله بلا سلربر وردن دولتهلای
مدرن چگونه میتوان احکام شریعت را اجرا کرد ،اختالفنظر ایجاد شد و این سوال مطرح
گردید که حکومت سیاسی در این زمینه چه نقشی دارد؟ ایلن اختالفنظرهلا در ملواردی
ه چون :حوزهی عم و اختیار عقل و علل ملدرن ،ه چنلین نقلش سیاسلی ملردم در
حکومتها مطرح میشدند.
 .9سنتگرایان و نوگرایان  -از جمله رشید رضای سنتگرا و حسن البنای نوگرا  -هر
دو بر این عقیدهاند که مشکالت انسان را میتوان با رجوع به متون مقد ح نمود؛ املا
علی عبدالرازق (نمایندهی تجددگرایان) برخالف دو نحلهی دیگر ،معتقد به توانمندی عق
بشری برای فه جهان و مدیریت امور فردی و جمعی زندگی است و تصریح میکند کله
با مراجعه به ظرفیتهای عل مدرن میتوان مسا زندگی بشر را ح کرد.
 .9رشید رضا بهعنوان یکی از چهرههای برجستهی سلنتگرایان ،اعتقلاد عمیقلی بله
همراهی دین و سیاست دارد .در این زمینه بین او و نوگرایانی مانند حسن البنا ،که او نیلز
معتقد به جمع بین دین و سیاست و مخالفت با سکوالریزم است ،اشتراک نظر وجود دارد.
مسالهی وحدت دین و سیاست را میتوان بهوضوح در نوشتههای رضلا و البنلا ،مشلاهده
کرد .این در حالی است که تجددگرایان بیشتر به جدایی دولت از دین و تلز دنیلویگری
اعتقاد دارند .نمونهی بارز اندیشهی سکوالر ،ثار علی عبدالرازق است که بلا صلراحت بلر
جدایی دین از سیاست و لزوم حمایت از سکوالریس تاکید میکند.
 .1دیدگاه مشترک در مورد للزوم دخاللت دیلن در سیاسلت ،طلرفداران سلنتگرا و
نوگرایی را به اینسو سوق داد که بر برپایی حکومت اسالمی تاکید نمایند؛ ایلن در حلالی
است که عبدالرازق از وجوب حکومت فارغ از قید اسالمی سخن میگوید و معتقلد اسلت
اگرچه اص حکومت ،امری است که اسالم برای گردش کارهای مسلمانان گریلزی از ن
ندارد ،اما در متون دینی دلیلی برای وجوب یلا للزوم برپلایی حکوملت اسلالمی بهچشل
نمیخورد .بهباور عبدالرازق ،حکومت مسلمانان میتواند حکومتی مقید یا مطلق ،استبدادی
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یا مشروطه ،پادشاهی یا جمهوری ،دموکراتیک یا سوسیالیست باشد؛ مسالهای کله از دیلد
رشید رضا و حسن البنا ،بههیچوجه قاب قبول نیست.
 .5اجماع بر ایدهی لزوم دخالت دین در سیاست ،دو نحلهی سنتگرا و نوگرا را به لزوم
احیای خالفت هدایت کرده است .این دو گرایش معتقدند بلرای اجلرای فرملان الهلی در
زمین باید حکومت اسالمی را برپا داشت؛ بهترین شیوهی حکوملت دینلی نیلز "خالفلت
اسالمی" است .این گروهها بر لزوم احیای خالفت پس از فروپاشی خالفت عثمانی تاکید
دارند .این در حالی است که رویکرد تجددگرایی عبدالرازق ،نقطهی مقاب اندیشهی احیای
خالفت است؛ با تجدید سازمان نظام خالفت بهشک جدی مخالفت میکنلد و خالفلت و
خلیفه را نماینده سیاسی دین نمیداند.
 .۸دو گرایش فکری سنتی و نوگرا ،وحدت بین مسلمین را شرط الزم خالفت میدانند.
این دو در مورد روش حکومت بر مسالهی شورا و لزوم مشورت در امامت تاکید دارنلد .بلا
اینتفاوت که البنا ،،در کنار تاکید بر لزوم تشکی خالفت ،به دو عنصر "مسئولیت حاک "
و "لزوم احترام او به ارادهی امت اسالمی" اشاره میکنلد و بله للزوم نظلام انتخابلاتی در
سیاست و اهمیتداشتن مشارکت نظاممنلد ملردم در سیاسلت بلاور دارد .ایلن عناصلر در
اندیشهی سنتگرایان بهچش نمیخورد .در اندیشهی تجددگرایانی مانند علی عبلدالرازق،
اصوال محور حکومت ،ارادهی مردم و خواست سیاسی نان است.
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