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چکیده

هدفازاینپژوهشبررسیاصولومبانیحکومتاسالمیازدیدگاهمحمداسداست.

درواقعاینپژوهشبراســاسترجمۀکتابارزشمنداصول حکومت اسالمیاثردکتر

محمداسد،درپیشناختآراودغدغههایدکترمحمداسددربارۀپیدایشوتشکیل

حکومتاســالمیبرپایۀشریعتوقوانیناسالماستکهبابرپاییچنینحکومتو

دولتیدرواقعمدیریتاســالمیمحققخواهدشــد.کتاباصول و مبانی حکومت 

اسالمیدکترمحمداسداولینباردر1961بهچاپرسیدهوبهزبانهایمختلفیترجمه

شدهاستواکنونبرایاولینباربهزبانفارسیترجمهشدهاست.اینپژوهشچکیدهای

ازکتابترجمهشدۀدکترمحمداسداست.پژوهشحاضربراساسروشکیفیتحلیل

انتقادیتدوینشدهاست.نتایجتحقیقنشانمیدهدکهدغدغۀاصلیدکترمحمداسد

شکلگیریحکومتیاسالمیبرپایۀشریعتوقوانیناسالماست؛سپسایشانبرای

حلوفصلمسائلروابطبینقواراایجادکردهوبرایتشکیلدولتمسائلیچونشوراو

قواهارامطرحکردهاستوبنیانهاوپایههایاساسیشکلگیرییکحکومتاسالمی

راکهدردلآنمدیریتاسالمیقراردارد،بیانمیکند.

کلیدواژه ها: مدیریت،حکومت،حکومتاسالمی،دکترمحمداسد.

 تبیین اصول و مبانی حکومت اسالمی 
از دیدگاه دکتر محمد اسد

محسن حاکمی
دانشجوی دکتری فلسفه و کام اسامی. دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران. تهران. ایران.

میثم جعفری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی  دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان. خرم آباد. ایران.

Mehrab1404@gmail. com

jafari.me@fc.lu.ac.ir



235

      
ی  

الم
 اس

ت 
یری

مد
ی 

ــ
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

مقدمه

ناماصلیایشــانمحمداسدلئوپولدوایساســت؛درسال1900درشهرلوتیغربیگالیسیادر

خانوادهاییهودیمتولدشد.دردانشگاهویندررشتۀتاریخهنرتحصیلکرد.در1921،خبرنگار

تلگرافیونایتدشدودر1922بهقدسرفتوبعدازآنبهکشورهایمختلفخاورمیانهسفرکرد.

در1927اسالمرادینواقعیدانستومسلمانشد.تاسال1932،بهطورگستردهدرعربستانسفر

کرد.بعدهادرتشــکیلدولتپاکستانشرکتکرد.در1947،رئیسبخشخاورمیانۀوزارتامور

خارجۀپاکستانوعضومؤسسۀبازسازیاســالمیشد.در1952،نمایندۀسازمانمللپاکستان

شــد.مدتکوتاهیپسازآن،پســتخودراترککردوراهیمکهشــد.سالهایبعدیخودش

راصرفآمادهکردنکتابپیامهایقرآنیبهنامتفســیر میلکردودر1992دراســپانیادرگذشت.

آثارمحمداســدعبارتانــداز:Unromantiseles Morgenland ؛فرانکفورت،1924؛جاده 

مکه،1965؛اصول دولت و حکومت در اســالم)اسد،1961:ص5(.محمداسدمدیرمؤسسۀ

دولتی»ادارۀبازســازیمجدداســالم«بودکهمســئولیتایجادبنیادهایفکریواجتماعیرابر

عهدهداشت.قانوناساسیآیندۀپاکســتاندربارۀمسائلیبودکهسعیداشتآنهاراحلوفصل

براساسایدئولوژیقرآن
ً
کند.اکثرمردمبهشــدتازایدۀایجادحکومتواقعیاسالمیکهصرفا

وســنتاست،برخالفهمۀسیستمهایموجودسیاســیومبتنیبرملیگراییوپایههاینژادی،

حمایتمیکنندامادولتنیزهویتمنحصربهفردبودنرابهآنمیدهد؛بااینحال،درکدرستیاز

شیوههایمدیریتینداشتند،مدیریتیکهبتواندبهطورکاملنیازهایمردمرابرآوردهکند.بهمنظور

افزودنرنگاســالمیبهترتیبیکهارائهدادند،اشارهبهقانوناساسیبهعنوان»دولتومجازاتو

ایجادریاســتدرامورمذهبی«بهدنبالتحریکاحساساتاکثریتقریببهاتفاقمردم
ً
احتماال

بودند )اسد،1961:ص11(.

برخیازدانشــمندانمسلمانازدورههایاولیه،بهویژهدورۀعباسی،بسیاریازآثارراازقانون

سیاسیاسالمبهارثبردهاند،امارویکردشانبهمشکالتبهطورطبیعیتحتتأثیرفضایفرهنگی

فعلیونیازهایاجتماعیوسیاســیزمانخودقرارگرفت؛بنابراین،اینمطالعاتبرایپاسخدادن

بهنیازهاییکدولتاسالمیدرقرنبیستمکافینیست.ازسویدیگر،کارهایکنونینویسندگان

معاصرمســلماندراینزمینهاغلباشتباهاستودرپذیرشمفاهیم،نهادهاوروشهایسیاسی

اروپــایمدرنبهعنوانقاعدهایکهیکدولتاســالمیمدرنبایداطاعتکند،بســیارعجوالنه

است.ایننگرشمنجربهپذیرشبســیاریازمفاهیمتوسطنویسندگانشدهاستکهدربسیاری
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مواردبهشدتمخالفنیازهایواقعیایدئولوژیاسالمیاست)اسد،1961:ص14(.

بازگشــتبهمنابعاصلیقانوناسالمی،قرآنوسنتوقراردادنبنیادمشخصقانوناساسی،

مستقلازتمامآثارنوشتهشــدهدردولتاسالمی،بهمنظورتحققهدفایجادحکومتاسالمی

الزموضروریاست.برطبقدیدگاهمحمداسد،هیچیکازکشورهایمسلمانموجودبهساختار

دولتی،کهمیتواندبهمعنایواقعیکلمهبهمعنایاسالمینامیدهشود،قائلنیستند؛حداقلبرای

افرادیکهمعتقدنداســالمنمایندۀحاکمیتغالبدرزندگیافراداست)اسد،1961:ص19(.

محمداســد)اندیشمندپاکستانی(بهدلیلانتشــارکتبومقاالتمتعدددراینزمینهوبراساس

تجربیاتفراواندرســازمانمللودیدگاههایاسالمگرایانهایکهداشتهاستوهمچنین،ازلحاظ

زمانیکهبهعصرکنونینزدیکتراســتوبراســاسواکاویهایمتعددیکهبابررسیمسائلدر

جوامعغربیوشــرقیوزمانپیامبرانداشتهاســتبهاصولییکپارچهدربابحکومتاسالمی

رسیدهاســتکهبراساسزمانوشرایطمقتضیدرآنکشــوربایدرعایتشودودراینپژوهش

دیدگاههایویموردبررسیقرارگرفتهاست.

محمداسدبابررســیهاییکهدرزمینۀمدیریت،اسالموحکومتاسالمیانجامدادهاست

هموارهبهارائۀدیدگاههایخوددرزمینۀمدیریتوحکومتاســالمیازدیدقرآنواسالمپرداخته

اســت.اهدافاصلیتحقیقحاضربررسیمبانیواصولحکومتاسالمیازدیدگاهمحمداسد

)اندیشــمندپاکستانی(وپاسخبهسؤالاصلیتحقیقاســتمبنیبراینکه»دیدگاهمحمداسددر

زمینۀمبانیواصولحکومتاسالمیچیست؟«درادامۀتحقیقبهاینمواردپرداختهخواهدشد.

اهداف تحقیق

هدفاصلیتحقیق:بررســیمبانیواصولحکومتاســالمیازدیدگاهمحمداسد)اندیشمند

پاکستانی(.

اهداف فرعی:

1.بررسیدولتاسالمیازدیدگاهدکترمحمداسد،

2.بررسیحکومتبراساسانتخاباتواهدافدولتاسالمیازدیدگاهمحمداسد،

3.بررسینقددالمحورینظریۀحکومتاسالمیازدیدگاهدکترمحمداسد.
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سؤاالت تحقیق

سؤال اصلی:دیدگاهدکترمحمداسددرزمینۀمبانیواصولمدیریتاسالمیچیست؟

سؤاالت فرعی:

دیدگاهمحمداسددرزمینۀبررسیدولتاسالمیچیست؟ .1

دیدگاهمحمداسددرزمینۀبررســیحکومتبراساسانتخاباتواهدافدولتاسالمی .2

چیست؟

نقددالمحورینظریۀحکومتاسالمیازدیدگاهدکترمحمداسدچیست؟ .3

مبانی نظری تحقیق
دولت اسامی

جداییناپذیریمذهبازسیاست،کهیکیازویژگیهایمتمایزتاریخاسالماست،ایدهاینیست

سکوالرباآموزشمدرنغربیآموزشدیدهاند،پذیرفته
ً
کهتوسطمسلمانانیکهدریکتفکرصرفا

شــود؛ازسویدیگر،فردنمیتوانداسالمرابهدرستیارزیابیکند،مگراینکهبهاینمسئلهاهمیت

گاهاست،میداندکهآموزههای واقعیدادهشود.کسیکهبهطورسطحیدرموردآموزههایاسالمآ

اسالمنهتنهاروابطانسانباخالقراتنظیممیکند،بلکهنظماجتماعیرانیزفراهممیکند.

اســالماینهدفراازطریقیکقانونالهیبهنام»شــارحمختلف«انجاممیدهد.شیعهاز

هعلیهوآلهوسلم(
ّ
مقرراتقرآنکریمتشــکیلشدهاســتوتوســطآموزههایپیامبر)صلیالل

پشتیبانیمیشودکهماآنراســنتیاشیوۀزندگیمینامیم.مؤمنمعتقداستکهقرآنوسنترا

خداروشــنکردهاســتکههمهچیزرادرخلقتجهاندربرمیگیرد.مؤمنمعتقداستکهقرآن

وسنتدرارتباطباانسانوبیانچیزیاستکهخداوندازمامیخواهد)اسد،1961:ص26(.

دین و اخاق

وتنهادرمحدودۀدین
ً
مسائلاخالقیدرمرزهایعلمنیستوبالعکسآن،مسائلاخالقیکامال

قراردارند.

بدونقرارگرفتنتحتتأثیرتغییراتناگهانیدرشرایطمحیطی،ازطریقتجربۀمذهبیمیتوان

برخیازارزشهایاخالقیخودرا»درســتیاغلط«تعیینکرد؛زیراهرمذهب،حداقلازلحاظ

نظری،میتوانددرنتیجهگیریهایخوددرموردجهانغیرواقعیاشــتباهداشتهباشد.مذهبتنها
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میتواندبینیک»هیچ«،کهموردتحســینوقبولقرارمیگیردوشروبدی،کهبایدازآناجتناب

گاهیمذهبیانساندردورۀتوسعۀانسانیگذرانیست.دینمنبعاصلی شود،توافقیفراهمکند.آ

گاهیازدورههایابتداییبشریت انواعتفکراخالقیومفهوماخالقیانساناست.دینمحصولآ

گاهیمذهبی،دریکعبــارتمختصر،یکیازویژگیهایطبیعیاســتکه درروح نیســت.آ

انسانیتقرارمیگیرد)اسد،1961:ص28(.

یعت اسامی عرصۀ شر

اینیکواقعیتشناختهشدهاستکههمۀدستورهاوممنوعیتهایحقوقدانانمسلمانبراساس

بهروشمقایسه
ً
قرآنیاسنتتعیینمیشود.بیشترمفاهیمفقه،بازتابیازتجلیاتاستکهعمدتا

درروشهایگوناگونیازقضاوتهابهدستآمدهاست.فقهاسالمیدرگذشتهمقرراتخودرابر


ً
پایۀکارعمیقدرکتابخداوقرآنانجاممیدادهاســت.بااینحال،مقرراتیکهتعیینشد،عمدتا

محلیبود.تحتتأثیراینرویکرد،سبکمنحصربهفردخود،تفسیرشخصیاشازمنابعشریعت،

قرآنوسنتوهمچنین،محیطفکریواجتماعیکهعصرخودرابهوجودمیآورد،تحتتأثیرقرار

گرفتهاســت.ازآنجاکهمحیطدرزمانگذشتهبسیارمتفاوتازمحیطمعاصراست،طبیعیاست

کهاینمقرراتبابرخیازنتایجکهبهدستمیآیدمطابقتنداشتهباشد.شایداینیکیازدالیلی

استکهبســیاریازمسلماناندرعصرمادراستفادهازقضاوتهایفقهگذشتهبرایحلمسائل

سیاسیواقتصادیتردیددارند)اسد،1961:ص33(.

شریعتتماماهمیتوتالشخودرابهچیزهاییاختصاصدادهاستکهشرع)قانونگذار(به

صراحتدســتوردادهوممنوعکردهاست؛اینکهشرعمجازاترامحدودنمیکندیابهطورصریح

اعمالیاممنوعیتراقبولنمیکند.خوانندهنبایدایدههاییادشدهرابهعنوانیکحرکتاصالحی

هعلیهوآلهوسلم(وسپس
ّ
دراندیشــۀاسالمیپذیرفتهباشد.دیدگاهاولازپیروانپیامبر)صلیالل

برخیازمحققانبرجســتۀامتپذیرفتهشدهاســت،مانندابنحزماندلسی)456ـ384ه.ق(که

یکیازبزرگتریناندیشــمنداندرتاریخجهاناسالماســت)ابنحزم،2017:ص24(.باتوجه

بهقرآنوســنت)کهگاهیازفقهنسلهایپیشــینبهرهمندمیشود(،فقهیکهتوسطفقهاساخته

میشودتوسطنسلهایآیندهتجدیدنظریاتصحیحمیشود؛بهعبارتدیگر،قانونمحکمهبرپایۀ

واژگانومبانیشــریعتاستکهبرایهمیشــهتغییرنخواهدکرد.ازآنجاکهشریعتیکوحی

الهیاســت،باتوجهبهاینکههیچکدامازمقرراتبههیچوجهبرخالفشخصیتونیازهایدائمی
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انسانیتنیســت،نمیتوانویژگیهایاینشریعتراکهتوسطقرآنوسنتنشاندادهشدهاست

جمعآوریکردکهدرهرمرحلهازاکتشافبشریاعمالشود)بالذری،279م.:ص447(.

اشکال سیاسی اسام

نقطۀمهمیازقانوناساسیحکومتاســالمیدردوراناولیۀاسالمبهطرقمختلفحلشدکه

دورانخلفانامیدهمیشــود.اگرچنیننبود،اسالمازیکشیوۀزندگیتکراریدائمیمیشدواین

امرباعثمیشــدکهدرتقلیدکورکورانهازآنچهدرگذشتهبودهبهسربرد.اماحقیقتایناستکه

اسالمبهطورمداومخواستارپیشرفتدرجنبههایاجتماعیوهمچنین،جنبههایسیاسیزندگی

است.عصرخلیفههاشروعخوبیبرایسیاستهایاسالمیبودوتازمانامامعلی)علیهالسالم(،

حکومتاسالمیدرقالبعناصریکهدرزمانایشاناتفاقافتاد،درحالتوسعهبود.اینپیشرفت،

مانندرشدیکعضوزنده،یکپیشرفتمداوماستکهباهرفتحجدید،هردانشجدیداداریرخ

میدهد)اسد،1961:ص37(.

یک حکومت براساس انتخابات و اهداف دولت اسامی

هدفاصلیدولتاســالمیایناســتکهازوجودارگانهایسیاســیاطمینانحاصلشودکه

وحدتامتاسالمیوهمبستگیافرادامتراتضمینمیکند.خداوندمیفرماید:

»باهم،محکمبررویطنابخدانگهداشتهودرارتباطبایکدیگرباشیدوبهخاطرنعمتهایی

کهاللهبهشــمادادهاستبهیادداشتهباشیدهنگامیکهشمادشمنانیکدیگربودید،قلبهایتانرا

باهممتحدکردیدوبافضلخودبرادرشــدیدوازلبۀپرتگاهآتشینمحافظتکردید؛بهاینترتیب،

خداپیامهایشرابهشمانشــانمیدهد.بهطوریکهشماممکناستراهنماییوشایدجامعهای

راپیداکنیدکهشــمارابهخیردعوتمیکند،بهدرســتیفرمانمیدهدوازانحرافوناسازگاری

میبرد؛کسانیکهنجاتنهاییرابهدستخواهندآورد)بقره:278(«.

ازایندوآیهمیتواندیدکهحکومتاســالمیفقطیکوســیلهاســت.هدفایناستکه

جامعهایرابهخیروعدالتسوقدهد،حقرابهرسمیتبشناسدوتوطئههایغربیراازبینببرد؛

بهعبارتدیگر،اطمینانحاصلشــودکهباتوجهبهقانونفکریخدا،اســالمشرایطزندگیافراد

بیشتریرافراهممیکند.برایرسیدنبهاینهدف،برادریقویوجودداردکهاعضایجامعهرابه

هممتصلمیکند؛بنابراین،قرآنمیگوید:»مؤمنانبرادرانهمهســتند«)اسد،1961:ص40(.



240

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

هعلیهوآلهوســلم(نیزایناحکامرادرحدیثهایمختلفتأییدکردهاســت:
ّ
پیامبــر)صلیالل

»ایماندارانمانندسازههاییهستندکهیکدیگرراتقویتمیکنند.»مسلمان«برادرمسلماناست،

اوراآزارنمیدهدواورابهدشمنخودتبدیلنمیکند«.

ملیگراییدرتماماشکالشبااصلبرابریدرمیانمردممخالفاست؛بنابراین،نبایدبهعنوان

پایهایازوحدتاســالمیباشــد.آموزههایقرآنوســنتتقاضامیکنندکهوحدتاسالمیبر

شخصیتبرادریاثربگذاردکهازبنیادواحدفراترازهمۀانواعنژاد،میهنوزبانوازهمۀمردمبا

یکاعتقادویکدیدگاهاخالقیمتحدباشد.باتوجهبهاسالم،تنهاوحدتایمانواخالقمیتواند

مبنایقانونیبرایمتحدکردنمردمباشد؛اماازسویدیگر،هنگامیکهبهسرنگونیمنافعواقعییا


ً
هعلیهوآلهوسلم(دقیقا

ّ
خیالییکملتیامنطقهبرارزشهایاخالقیمیرسد،پیامبر)صلیالل

وواضحآنراممنوعکردهاست:»اینازمانیستکهخواستارنژادپرستیباشد.اینازمانیستکه

براینژادپرستیمبارزهکند.اینازمانیستکهبراینژادپرستیفوتکند«)اسد،1961:ص47(.

بــرایکمکبهبــرادرخود،چهبیرحموچهمظلــوم،بهاواحترامبگذارید.برایناســاس،

جلوگیریازظلموبیعدالتیبهانسانوحفظعدالتدرزمین،هدفنهایینظماجتماعیاسالم

اســت:»شمایکجامعۀبشریبرایخیربشرهستید؛توبهعدالتفرمانمیدهیوامتراحفظ

میکنی...«)بخاریجعفی،252،ج8:ص99(.

برایناســاس،ارزشهایاخالقیجامعۀاسالمیمیافزاید:»شــمافرمانرواییمیکنید،از

شراجتنابمیکنید.همانطورکههســتییاسقوطدولتاسالمیبهنمونۀعالیعدالتبستگی

داردکهبرایمســلمانانوغیرمسلمانانیکساناســت.درحقیقت،دولتاسالمیچیزیبیشاز

سازوکارهایسیاسیاســتکهبرایدستیابیبهاینهدفبزرگایجادشدهاست؛برایمحافظت

ازاســتقاللاجتماعیوفرهنگیخود،برایاطمینانازامنیــتواقعیآنهادرباورهایمذهبیو

عبادت،برایمحافظتازمیهنازدشــمنانخارجیوتکهتکهشــدنداخلیوآموزشبهاسالمو

گسترشدیناسالمبهوسیعترینمحدودیتهایممکن.هنگامیکهدولتایناهدافرابهدست

میآورد،اینحقراداردکهحداقلبهعنوانخلیفۀخدابررویزمیندراینمنطقۀتحتحکومت

خودواجدشرایطباشد )اسد،1961:ص52(.

رئیس دولت

هدفاصلیتنهامیتواندبهمنظورایجادیکنظمدرونیباشــدکهدرآنشریعتاسالمیدرهر
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جنبهایاززندگیاجتماعیاعمالمیشــود.برایناساس،واقعیتایناستکهنمیتواندولترا

بههیچکس،غیرازمســلمانکهبهشریعتومنبعالهیاعتقاددارد،تحمیلکرد.بدونوجودیک

دولتاسالمیتالشبرایزندهنگهداشــتنیکزندگیاسالمیغیرممکناست؛پستبدیلشدن

دولتبهیکدولتاســالمیامکانپذیرنیســت،مگراینکهمکانیسمهایدولتدردستکسانی

باشــدکهباارادهوصداقتخودبهآموزههایاســالمیمیرســند)اســد،1961:ص57(.باید

آشــکارااعترافکردکهعدمتمایزبینمسلمانوغیرمسلمان،حکومتاسالمیراقربانیمیکند؛

عالوهبراین،تالشبرایپنهانکردناینحقیقتنیســتکهجهانومسلمانانرابهنحویصحیحو

بهاینمعنینیســتکهدولتماحقوقحیاتیغیرمســلمانان
ً
آرامدرنظرگرفت.اینموضوعقطعا

راازبینخواهدبرد،چنینچیزیامکانپذیرنیســت؛برعکــس،آنهابههرگونهآزادیوحمایت

ازحقوققانونیکهتوســطیکشهروندمسلماناجرامیشــودباوردارند)ابوداوود،1412ق:ص

.)127

اصل شورا

قانوندرحکومتاسالمیبهمسائلخاصدرحوزۀاموردولتیوزندگیاجتماعیمربوطمیشود.

شــریعتهرگزدرایننوعمســائلدخالتنکردهوخودرابااصولکلیتطبیقدادهاســت.درهر

دومورد،شــرعامتاســالمیراآزادمیگذاردتاقوانینرامطابقباالزامهایزمان،باتوجهبهروح

شــریعت،ازطریقاجتهادتصویبکند)اسد،1961:ص59(.قرآنکریمبایدبهعنوانیککتاب

مؤثرواساسیازاندیشــۀاسالمیمربوطبهادارۀاموردولتیدیدهشود.درکایننکتهنبایددشوار

باشــدکهاثراتقرآنگسترشدادهشــودوهمهچیزازجزئیاتزندگیسیاسیمارادربربگیرد؛از

آنجاتحمیلمعانیناخواســتهوغیراصولیموجبآشــفتگیوتفتیشذهنمردمخواهدشد)ابن

حنبل،1416:ص387(.

روابط متقابل بین نهادهای قانونی و اجرایی

ارگانهابرپایۀیکدیگرقرارگرفتهاند؛یعنیاســاسشــوراهاوکســانیکهتصمیممیگیرندهمۀ

نیازمندایناست
ً
امورمشــترکراازطریقرایزنیمیانآنهاانجامدهند)شوری:38(.شورااساسا

کهامیردرمیاناعضایمجمعباشــد.ازآنجاکهامیرتوســطمردمبهعنوانرئیسدولتانتخاب

میشــود،بایددرکلیۀمواردعمومی،وظایفخودرابهعنواناولیننمایندۀجامعهاعمالکند.این
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اصلاساسی،بهاینمعنیکهجداییکاملبینقوۀمقننهومجریهدردولتیکهتسلیممفادشریعت

آســمانیاســتوجودندارد،ازمهمتریناصولیاستکهاســالمبهنظریۀسیاسیارائهمیدهد

)اسد،1961:ص61(.جداییشدیدوقطعیبیندوارگاندرکشورهایدموکراتیکغرببهمثابه

مهمترینضمانتدربرابرسوءاســتفادهازاختیاراتاجراییتوسطدستگاهاجراییتلقیمیشود؛

بنابراین،اسالمدوارگان)قانونگذاریواجرایی(راازهمجدانکردهاست)اسد،1961:ص64(.

یخی تحلیل تار

تاریخنشــانمیدهدکهدردورۀخلفاهیچهیئتقانونگذاریبهمعنایمعاصروجودنداشــت.

بااینحال،شــکینیستکهخلیفههاازطریقرایزنیهایمربوطبهکلیۀموضوعهایمهمسیاست

دولت،دیدگاههایقابلتوجهجامعهرادریافتکردند.امانهازبرگزیدگانجامعهخواســتهشــدتا

نظــراتخلیفــهرابخوانندونهخلیفهموظفبوددرهرموقعیــتوموضوعیآرارابپذیرد.خلیفه

مشــاورههایخودراانجامداد،ســپساوضاعراازهرطریقادارهکردومســیریراکهازنظروی

مناســببود،دنبالکرد)اسد،1961:ص66(.اماجامعۀاســالمیمعاصر،مانندسایرجوامع

متمدن،مدتهاســتکهازویژگیهایجامعۀقبیلهایفاصلهگرفتهاســت؛بنابراین،رهبریقبیله

شــخصیتنمایندۀسابقخودراازدســتدادهاست.برایناســاس،راهدیگریبرایدرکافکار

عمومیوجودندارد.درمواردیکهازاهمیتویژهایبرخورداراســت،اینرأیگیریبایدبهشکل

همهپرسیباشد.تاامروز،هیچکسنتوانستهاستراهحلبهترینسبتبهمسیرانتخاباتیارائهدهد

کهاینامربهآنهاامکانمیدهدتاباارادۀآزادنمایندگانخود،نظراتخودرادرمجمعشورابیان

کنندتابتوانندقوانینیراتصویبودرامورسیاسیمشاورهانجامدهند.

هیئت اجرایی

دولتاســالمیبایدبراساسهمبستگیبیندســتگاههایاجراییوقانونگذاری،کهدرشخصیت

فرماندهمتحدهســتند،ادارهشود)اســد،1961:ص71(.شرْعرئیسجمهوراسالمیراموظفبه

باسیاستداخلی
ً
رعایتقوانینشوراوتصمیمهاییمیکندکهدرموردموضوعاتیاستکهمستقیما

وخارجیدولتمرتبطهســتند.ضروریاستکهرئیسجمهوراسالمیاختیاراتاجراییخاصی

داشتهباشد.برایدورنگهداشتنآنازبرخیسوءاستفادهازقدرتهاویانمایشیجلوهدادنپستآن

)برایمثالرئیسجمهورفرانسهوملکۀانگلیس(است)ابنحازم،2017م.:ص421(.
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ساختار دولت

هعلیهوآلهوســلم(فکرمیکردندکهتماماختیاراتاجراییبایدبهیکنفرواگذار
ّ
پیامبر)صلیالل

ه
ّ
شود)کهاوگاهیاوقاتشخصراباکلمۀ»امام«میخواندند(.بهنظرمیرسدکهپیامبر)صلیالل

علیهوآلهوسلم(اینفرمرامناسبترینشکلبرایحکومتاسالمیمیدانستند.کسیکهبایک

امامبیعتمیکند)واعالممیکندکهبادســتخودبیعتکردهاســت(واگراینکاررادرقلبش

انجامدهد،اگرتواناییآنراداشــتهباشد،ازاوپیرویمیکند،اگرشخصدیگریبیایدومشاجره

کند،گردندیگریرابزنید)بالذری،279م.:ص359(.

در
ً
شــورایوزیراناختیاراتاجراییخودرابهاشــتراکمیگذاردکههرکداممیتوانندشخصا

مقابلقوۀمقننهپاســخگوباشــند.دراینصورت،منبعواقعیدســتگاهاجراییتودههاینماینده

درمجلسخواهندبود.از»سیســتمپارلمانی«دراروپا،جاییکهیکسیســتممشــابهباسیستم

ریاستجمهوریدرایاالتمتحدهنیازهایدولتاسالمیرابرآوردهمیکندوکابینهوزراییراکه

بهصورتجداگانهوجمعیدربرابرقوۀمقننهمســئولیتپذیرهستندوبخشمهمیازقدرتهای

اجراییرادرنظرمیگیرد،پیشبینیمیکندمشخصشدهاستکهاسالمبیشترمیتواندبهاهداف

خودبرســد.برایروشنشدنبیشترموضوعبایدگفتهشودکهتماماختیاراتووظایفاداریباید

بهتنهاییبهفرماندهســپردهشــودواوبایددرقبالسیاستدولتدرمقابلشــوراودربرابرمردم

هعلیهوآلهوســلم(ازکلمۀ»وزیر«اســتفادهکردهاستکهدر
ّ
پاســخگوباشــد.پیامبر)صلیالل

بسیاریازاحادیثبرایحلمشکالتدولتبهکاررفتهاستواوبهجزشخصیاستکهبهرئیس

دولتدرمسئولیتهایاداریخودکمککردهاست)اسد،1961:ص74(.

ادغام نهادهای قانونی و اجرایی

گاهی اتخاذهرقانونمهمیمســتلزمترکیبیازبســیاریازمطالعاتوتحقیقــاتتخصصیوآ

گستردهازالزاماتاجتماعیواقتصادیموضوعاست؛همچنین،شاملمهارتهایحقوقیاست

کهبهتدوینمناســبقوانیننیازدارد.نمیتوانچنینتخصــصودانشحقوقیراازپارلمانیکه

ازطریقانتخاباتعمومیبهقدرترســیدهاست،انتظارداشــت.وظیفۀدستگاهاجراییاستکه

تحقیقاتیرادرموردتهیۀهرقانونیکهتوســطپارلماندرکشــورهایمدرنپیشــنهادشدهاست،

انجامدهد.اینقوانینبهروشفنیدردفاتردولتیتوسطمتخصصانمنصوبشدهبرایاینمنظور

آموزشدادهمیشوند.سپسبرایبحثوتصحیحوبرایتصویببهمجلسارائهمیشوند)اسد،
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1961:ص76(.ایننوععملبرایاسالمپذیرفتهشدهاست؛زیراهدفآنتحققاصلمقبولیت

عمومیاســت.آیۀشورابهوضوحبیانمیکندکهنهتنهاقوۀمقننه،بلکهقوۀمجریهنیزبایدبراساس

شــوراباشد)اســد،1961:ص78(.حلوفصلاختالفهابیندســتگاههایقضاییواجرایی

یکمشــکلبسیارمهمپیشرواست.الزمنیستهمۀاعضایدادگاهدرموردتصمیماتبهتوافق

برســند،بلکهبایدنظراکثریتراپذیرفت.کلیۀتصمیماتیکهتوســطدادگاههاگرفتهمیشودباید

نهاییباشدوبرایتمامارگانهایدولتوهمۀمردمدنبالشود؛مگرآنکهتصمیماتدیگریاتخاذ

شودومواردقدیمیاصالحیاحذفشوند)اسد،1961:ص79(.

تعهد اطاعت

تازمانیکهدولتبهاهدافیکهشــریعتبرشــانههایخودقراردادهاستبرسد،حقمطلقهمۀ

شهروندانرابرایپیرویازآندارد.درهمۀمواردآسانودشوار،خوشایندوقابلقبولنیست.این

برایمســلماناناستکهبادولتشریعتیکپارچهباشند،ازآنحمایتکنند،بهآنکمککنندو

همۀمزایا،لذتوکاالهایجهانیوجانخودرافدایاینوحدتکنند:»بدانیدکهخداوندوعدۀ

ورودبهبهشــترابهکسانیکهدرراهاوکشتهشــدهانددادهاست«)توبه:111(.درصورتلزوم،

اســالممیتواندتعهداتنظامیرابههرکسکهمیتواندخدماتدفاعازمیهنارائهدهد،تحمیل

کند)ابوداوود،1412ق:ص144(.

مسئلۀ جهاد

کلمۀجهادازفعلجهدگرفتهشــدهاســتواینبهمعنایاتالفقدرتدربرابرشــراســت.به

هعلیهوآلهوسلم(مقاومتدربرابرخواستههاوخواستههایشیطانی
ّ
همیندلیل،پیامبر)صلیالل

شــخصراجهادنفسمیخواندوبزرگترینجهادرا»جهاداکبر«میدید)حدیثیکهازجبادبن

عبداللهنقلشــدهاســت(.اگرازکلمۀجهاددرازایجنگاستفادهمیشــودبهایندلیلاستکه

کلمۀجهاددرقرآناغلببدوناستثنابرایدفاعازآزادیمذهبی،میهنیاجامعهاستفادهمیشود.

هعلیهوآلهوســلم(دربارۀجهادحاویمفهومفیسبیلاللهاست.
ّ
بیشتراحادیثپیامبر)صلیالل

مفهومدولتاســالمیبرآموزههایقرآنوســنتظهورمیکند.طبقآموزههایاسالم،مشارکت

هرمســلمانیهنگامتهدیدخطردشمنبرایامنیتسیاسیوآزادیمذهبیوطنضروریاست.

کســانیکهبههردلیلیقادربهجنگنیســتند،بایددرتالشعمومیشرکتکنندوباخرجکردن
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اموالخودوارائۀســایرخدماتملکی،درصورتامکان،بتوانندبخشیازایناقداماتراانجام

دهند.وقتیاینکارراکردند،کمترازکســانیکهدرجبههمیجنگندنخواهندبود)اســد،1961:

ص84(.

مرزهای اطاعت

اطاعتازدولتبهیکتعهدشــرعیتبدیلمیشــودکهتازمانیکهشــهروندمســلماندرکلیۀ

اقداماتخودازمفادپیرویکند،چهازنظراصولوچهازطریقاجرایایناصولباشــد،بایدبرای

اومحققشود.درراســتایرعایتاصلحمایتازوحدتامتاسالمیوصدابودنساختارآن،

کیدمیکندوآناینکهکوچکترینتالشبرایشکستن نکتهایاستکهشریعتبهروشنیبرآنتأ

وحدتامتاســالمیوشکســتنوحدتآنبایدیکخیانتبزرگتلقیشودکهبهیکجنایت

بزرگوحتیبزرگترینمجازاتنیازدارد.

پیشینۀ پژوهش

باتوجهبهمبانینظریوادبیاتپژوهش،محمداســدبراساسسفرهاوفعالیتهاواقداماتیکهدر

طیســالیانطوالنیانجامدادهاست،کتابهایمتعددیتألیفکردهاست:کتابمبانی دولت و 

حکومت در اسالم،چاپ1961نخستینباردرسال1961دردانشگاهکالیفرنیابهچاپرسید.این

اثربهزبانهایعربیواردووترکینیزترجمهشــد)اســد،1961:ص42(.محمداسددراین

هعلیه
ّ
کتاب،بنیادهایحکومتاسالمیرابراساسدستوراتقرآنکریموسخنانپیامبر)صلیالل

وآلهوســلم(تبیینکردهاســت.اومعتقداستحاکمیتصحیحازسویخداوندوضعمیشودو

پیــرواننیزبایدتمامیاموراقتصادیخویشراباتوجــهبهاینحکومتبرقرارکنند.کتاباصول 

و مبانی حکومت اســالمیدکترمحمداسد،بهزبانترکیاولینباردرسال1961بهچاپرسیدهو

منبعاصلیپژوهشحاضراســت.همچنین،تحقیقاتمتعددیتوسطسایراندیشمنداندرحوزۀ

حکومتاسالمیانجامشدهاستکهدرجدولزیرآمدهاست.



246

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

جدول 1. پیشینۀ تحقیقات انجام شده در باب حکومت اسامی
نتیجۀ پژوهشعنوان پژوهشمحقق

سیدمحسن
شیخاالسالمی

)1386(

»حکومت
اسالمیو

رهبریآنازنظر
امامخمینی

)رحمةاللهعلیه(«

امامخمینی)رحمةاللهعلیه(درنظریاتفقهیخوددربارۀادارۀنظاماسالمی
واجرایاحکامشــرعازاســتقراروایجاد»حکومتاسالمی«ویا»دولت
اسالمی«نامبردهاند.حکومتاسالمیحکومتقانونالهیبرمردماست.
درحکومتاســالمی،حکومتکنندگاندراجــراوادارهمقیدبهمجموعه
هوعلیهوآله

ّ
شــرطیهستندکهدرقرآنکریموسنترســولاکرم)صلیالل

وسلم(معینشدهاســت.امامخمینی)رحمةاللهعلیه(حفظنظامجامعۀ
اســالمی،جلوگیریازبینظمیوهرجومرجدرمیانامتاسالمی،حفظ
حدودوثغورکشــوراســالمیازهجومبیگانگانواجــرایاحکامالهیرا

ازجملهاهدافاصلیدراستقرارحکومتاسالمیمیدانند.

غالمرضاخواجه
سروی)1395(

»بررسی
مقایسهای
مردمساالری
دینیدرنگاه

آیتاللهخامنهای
وآیتالله
شمسالدین«

درطیپژوهشبهنظریاتمقاممعظمرهبریدرموردحکومتاسالمیاشاره
شدهاســت.ایشــانبیانکردهاندکهروشهایحکومتداریدرنگاهمقام
معظمرهبری،ارزشمحورهســتند؛ازاینروایشانمیفرمایند:»روشهایی
کهبرایکسبقدرتوحفظآنبهکارگرفتهمیشود،بایدروشهایاخالقی
باشــد.دراسالم،کسبقدرتبههرقیمتی،وجودندارد.اینطورنیستکه
کسییاجمعیحقداشتهباشندبههرروشووسیلهایمتشبثشوند،برای
اینکهقدرترابهدستآورند.دراسالم،روشهابسیارمهماند؛روشهامثل
ارزشهاهستند.دراسالمچنانکهارزشهابسیاراهمیتدارند،روشهاهم
اهمیتدارندوارزشهابایددرروشهاهمخودشانرانشاندهند.امروزاگر
میخواهیمحکومتمابهمعنایحقیقیکلمهاسالمیباشد،بدونمالحظه
بایددرهمینراهحرکتکنیم.همهوهمهبایدسعیشــاناینباشدکهبرای
کارهاوپیشــبرداهدافشان،ازروشسالمواخالقیاستفادهکنند.استفادهاز
اینروشممکناستدرجاییناکامیهاودردسرهاییراهمبهلحاظکسب
قدرتبهوجودآورد؛امادرعینحالاینمتعیناستکهازنظراسالموازنظر

امیرالمؤمنین،تشبثبهروشهایغیراخالقیبههیچوجهصحیحنیست.

حسینخورشیدی
)1394(

»بررسیمبانی
وجودیحکومت

اسالمی«

اسالمبهعنوانیکدین،مکتبوایدئولوژیوطرحبزرگزندگیبشردرهمۀ
ابعادآنبهشــمارمیرود.یکیازمهمترینلوازمضروریحکومتاسالمی
گاهبهقوانینومقرراتاســالمیاستتابتواندجامعه حکمرانیشــخصآ
راهدایتوازانحرافآنبهســویبینظمیوهــرجومرججلوگیریکند.
ضرورتوجودحکومتاســالمیدرمنابعومأخذاسالمی)قرآن،سنت،
بیانشــدهاســت.همچنین،بادقــتدرمنابعمذکور

ً
اجماعوعقل(دقیقا

میتوانبهاهدافوسیاســتهایکلیحکومتاسالمیپیبرد.منظوراز
سیاستهایکلی،هماناصولارزشــیحاکمبربرنامهریزیهایسیاسی،
فرهنگی،اقتصادیواجتماعیاستکهیکحکومتاسالمیبایدبهآنپایبند
باشد.اماباتوجهبهاینکهحکومتجمهوریاسالمیمصداقبارزحکومت
اســالمیاست،شیوههایاجراییوروشهایکاربردیهریکازایناصول

ممکناستباتوجهبهشرایطاجتماعیهرجامعهایمتفاوتباشد.



247

      
ی  

الم
 اس

ت 
یری

مد
ی 

ــ
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

آیتاللهجوادی
آملی)1371(

»فلسفهو
اهدافحکومت

اسالمی«

مهمترینهدفیکهحکومتاســالمیبههمراهداردوبانظامهایســهگانۀ
انسانیهماهنگاســتهمانادوچیزاست:اولاینکهانسانهارابهقسمت
خلیفةاللهشــدنراهنماییکردنومقدماتسیروسلوکآنهارافراهمکردن
اســتودوماینکهکشورهایاســالمیرامدینۀفاضلهکردنومبادیتمدن
راســتینرامهیاکردنواصولحاکمبرروابطداخلیوخارجیراتبیینکردن
است.نصوصدینی،اعمازآیاتقرآنومتوناحادیثونیزسیرۀمعصومان
وپیشــوایانالهی،اگرچهحاویمعارففراوانونکاتآموزندۀزیادیاست،

هماناعصارۀهمۀآنهادورکنیادشدهاست.

سید
صمصامالدین
قوامی)1390(

»ساختار
حکومتاسالمی
)دیدگاههاو
نظریهها(«

دربارۀحکومتاســالمیدیدگاههایگوناگونیازســویدانشوراناسالمی
مطرحشدهاســت.برطبقدیدگاهخزائی،اسالمتشکیالتکاملیرامعرفی
تشکیالت

ً
کردهاســت.برطبقعقیدۀعبدالرزاق،اسالمبرایحکومتاصال

ارائهندادهاســت.طبقدیدگاهعجالنی،اسالمتشکیالتبسیطراارائهدادهو
اعمالکردهاستوبرایتوسعۀآنهممعیارهاییجاویدانمقررکردهاست.
برطبقدیدگاهنواف،اسالمتشکیالتداردولیمانمیدانیمومجهولاستو

شناختهشود.
ً
هنوزشناختهنشدهاست،شایدبعدا

از همانطورکهمشخصاستـ برطبقپژوهشهایانجامگرفتهدرحوزۀحکومتاســالمیـ

دیدگاهتماماندیشــمندان،حوزۀحکومتاسالمیحوزۀمهمیاســتولزومتوجهبهآنضروری

اســت.دیدگاههاییادشدهبادیدگاههایمحمداسددرراســتایایجادحکومتاسالمی،فلسفۀ

حکومتاسالمی،توجهبهشــأنومقامانسانیوهمچنین،برپاییقوانینبراساساسالموقرآنو

دیدگاههایپیامبرانهمراستاست.

روش تحقیق

روشتحقیقحاضرکیفیوازنوعتحلیلانتقادیاست.بعضیازمشهورترینرهیافتهابهتحلیل

انتقــادیبهوندایک،وداکوفرکالفتعلقدارد؛بااینحال،»تحلیلگفتمانانتقادی«بیشــتردر

اشارهبهرهیافتفرکالفبهکارمیرود)فرقانیواکبرزادهجهرمی،1390:ص136(.

دیدگاهنورمنفرکالفدربارۀتحلیلانتقادیبهعنوانروشیمطرحمیشودکهمیتوانازآندر

پژوهشهایاجتماعیوسیاسیاستفادهکرد.فرکالفرویکردخودرامطالعۀانتقادیزبانمینامد

واولینهدفراکهبیشــترجنبۀنظریدارد»کمکبهتصحیحکمتوجهیگســتردهنســبتبهزبان

درتولید،حفظوتغییرروابطاجتماعیقدرت«ودومینهدفراکهکاربردیتراســت»کمکبه

گاهینسبتبهچگونگینقشسلطۀزبان«میداند.اینرویکرداکنونیکیازجامعترین افزایشآ

چهارچوبهایتحلیلانتقادیاســت.الگویتحلیلفرکالفنشــئتگرفتهازرابطهوتعاملمیان
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قدرتوزباناست.فرکالفدونوعقدرتوزبانرامطرحمیکندکهعبارتاندازقدرتدرزبان

وقدرتدرپشــتزبان.اوتحلیلگفتمانانتقادیراشــاملمتنومعرفتهایاجتماعیتولیدو

تفســیرمتنمیداندوبراینباوراستکهاینمعرفتهایاجتماعیبهسهسطحمتفاوتسازمان

 )immediate(اجتماعیمرتبطهستند:سطحاول،شرایطاجتماعییامحیطاجتماعیبالفصل

کهگفتماندرآنحادثشدهاست؛سطحدوم،نهاداجتماعیکهگفتمانرادرگسترهایوسیعدربر

میگیردوسطحسوم،جامعهبهمنزلۀیککل.فرکالفگفتمانرادرسهسطحبررسیمیکند:اول،

گفتمــانبهمثابهمتن؛دوم،گفتمانبهمثابهاعمالگفتمانیوکنشمتقابلمیانتولیدوتفســیرمتن

ودرنهایت،گفتمانبهمثابهزمینۀمتنبهمعنایروابطکنشهایگفتمانیوبســترهایاجتماعی،

سیاســی،تاریخیوفرهنگی.ازنظرفرکالف،بهواســطۀتحلیلگفتمانانتقادی،حوزههایعلمی

علوماجتماعیوزبانشناسیدریکچهارچوبتئوریکوتحلیلواحد،بایکدیگرجمعمیشوند

ودیالوگیدرمیانآنهاایجادمیشــود)فرکالف،1379:صص168ـ96(.ازدیدفرکالف،ریشۀ

تغییراتاقتصادیواجتماعیبهمقدارقابلتوجهیدرتغییراتزبانوگفتماننهفتهاســت.بدین

معنیتحلیلگفتمانانتقادیمیتواندباارائۀاســتداللهاینظریدرمــورداینکهایندگرگونیها

چیســتند،چگونهبهوجودآمدهاندوممکناستبهچهصورتدرآیندواینکهچهکسانیمیتوانند

دراینشرایطزندگیخودراساختهیابازسازیکنند،مفیدواقعشود.

Expla-(تبیین،)Interpretation(تفســیر،)Description )فرکالفسهمرحلۀتوصیف

nation(رابرایتحلیلگفتمانانتقادیمطرحمیکند؛توصیفمرحلهایاســتکهباویژگیهای

صوریمتنارتباطدارد.تفسیربهارتباطمیانمتنوتعاملمیپردازدومرحلۀسوم،یعنیتبیین،به

بیانارتباطمیانتعاملوبافتاجتماعیمیپردازد.

یافته های پژوهش

یۀ حکومت اسامی دکتر محمد اسد نقد دال محوری نظر

مدیریت اســالمی مدیریتی عقالنی است و براساس ساختار و فطرت و سرشت انسانی همۀ تالش 

خود را در جهت شأن و منزلت انسان بهکار میگیرد و برای استقرار عدالت و رفع تبعیض و حاکمیت 

عقل و ارزشهای اصیل و تربیت انسان در ابعاد مختلف برنامهریزی میکند)ساجدی نیا،1382:

ص21(.زمانی که صحبت از مدیریت در اســالم میشــود، ابتدا منظــور ادارۀ امور و بهرهبرداری 

صحیح از نعمتهای الهی براســاس اعتقاد به جهانبینی توحیدی است، یعنی کلیۀ اعمال و رفتار 
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انســانها و یا مدیران باید برمبنای جهانبینی توحیدی باشد و فلســفۀ توحیدی ایجاب میکند که 

اعمال یک مدیر، عالوهبر انطباق با جهانبینی توحیدی، با اصول و اهداف جامعۀ اسالمی نیز تطبیق 

داشته باشد)مشرف جوادی، 1378:ص263(.

محمداســددرســال1921خبرنگارتلگرافیونایتدبود.بعدازگذشــتچندینســالبه

کشــورهایمختلفخاورمیانهسفرکردودرســال1927بهدیناسالمگرویدومسلمانشد.او

در1952نمایندۀپاکســتاندرســازمانمللبود.کتاباصول حکومت اسالمیرابراساسمقالۀ

»ایجادیکقانوناساسیاسالمی«کهدر1918منتشرکردهبود،بهنگارشدرآوردهاست.محمد

اســدمســئولیتایجادبنیادهایفکریواجتماعیرابرعهدهداشتهاست.درآنزمانهممردمو

براســاسایدئولوژیقرآنوسنت
ً
همدولتازایدۀایجادیکحکومتواقعیاســالمیکهصرفا

است،برخالفهمۀسیستمهایموجودسیاســیحمایتمیکردهاند؛بااینحال،درکدرستیاز

مدیریتاسالمینداشتند.محمداسدبابیاناینمطلبکهدردورۀعباسیبهقانونسیاسیاسالم

اشارهکردهاند،اینقوانینراباشرایطونیازهایجوامعکنونیبرایپاسخدادنبهنیازهاییکدولت

اســالمیدرقرنبیستممتناسبنمیداند.محمداســددراینراستابامراجعهبهمنابعاصلیقرآن

وســنتدرتالشبرایتدوینقانوناساسیپاکستانبودهاست.بیشکهیچاثریعاریازعیب

وایرادنیســت،کتابدکترمحمداســدهمدرکنارنکاتمثبت،ازجنبههاینظریوپارادایمیک

کمبودهایینیزدارد.عدمتعریفمنطقیمدیریتاسالمیدرمتنکتابمشهوداست؛بااینحال،

باتشریحساختارحکومتاسالمیونقشمردمقدمهایمثبتیدرزمانارائۀکتاببرداشتهاست،

اماامروزهنیازبهبسترســازیوتبییناصولنظریبیشازپیشاحســاسمیشود.ضرورتتبیین

چیستی،چراییوچگونگیمدیریتاســالمینیزازمباحثمهمیاستکهدرمتنکتاببهطور

شفافبهآناشارهنشدهاست.پیشرفتدرهرعرصهایمستلزمطراحیالگویمناسبخوداست

وتدویناینمهمنیزتابعیازدانشونظریهاســت)خســروپناه،1392(،بــاتوجهبهبنیانهای

نظــریپارادایممدیریتاســالمی،دکترمحمداســدچهارچوبوالگــویواضحیازمدیریت

اسالمیترســیمنکردهوفقطبهبیانساختارحکومتاسالمیبســندهکردهاست،محمداسدبه

دلیلداشتنپستهایاجراییازجملهوزیرامورخارجهونمایندۀدولتپاکستاندرسازمانملل،


ً
بایدبرتدویناصولومبانیمدیریتاســالمیوحکومتداریاســالمیمتمرکزمیشدکهصرفا

بهصورتتئوریکفقطساختاریکحکومتاسالمیرامطرحکردهاستواصولومبانیمدیریت

وحکومتاســالمیرامطرحنکردهاست.اوبابیانمثالهاییاززمانصدراسالمدرتالشبرای
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انطباقمســائلاسالمیزمانصدراسالمبامسائل1400ســالبعدبودهاست،مسائلجدیدی

مانندقوا،دولتوحکومتاســالمیرابادولتوحکومتســکوالرمقایسهکردهاست؛دراین

راســتا،درتالشبرایتطبیقبامسائلروزجوامعکنونینیزبودهاست.امروزهاصولوچهارچوب

نظریمدیریتاســالمیبیشترازقبلموردتوجهاست؛چراکهبرایپیادهسازیواجراابتدانیازمند

بنیانهاینظریقدرتمندهســتیمتابتوانیمکارکنانوســازمانهایمتناسبباالگوهایاسالمی

ایجادکنیم.کارگزارانحکومتاســالمیونیرویانسانیسازمانهاارزشمندترینسرمایۀموجود

هستندوبرایاسالمیسازیآموزشوتوسعۀنیرویانسانینیازمندطراحیالگوهایتوسعۀمنابع

انســانیاسالمیهستیم)ویسی،1385:ص14(.نگارندهاشارهایبهتربیتکارگزارانحکومتیو

نیرویانســانینکردهاستکهیکیازخألهایکتاببهشمارمیآید،مباحثمربوطبهنقشامت

اسالمیدرادارۀجامعهقابلتأملاســت.زندگیگهربارامامانومعصوماننکتههایبسیاریدر

بابادارۀجامعۀاسالمیداردکهنگارندهمیتوانستبیشترموردتوجهقراردهد.

مالکاودرنگارشاینکتابشــرایطآنزمانکشــورهایاســالمیبهویژهپاکســتانبوده

اســت.دنیایاســالمدرآنزمانبیشــتردرگیرماهیتحکومتواجزایاصلیآنبود؛بنابراین،

فقطبهتشــریحاجزایاصلیحکومتاسالمیپرداختهاســت.درزمانتدوینکتاب،پایههای

حکومتداریبهشــکلاسالمیوثباتحکومتاسالمیتحققنیافتهبود.دغدغۀمحمداسددر

آنزمانمشــخصکردنقواواجزایآنبودهاستتابدینصورتبهتشکیلحکومتاسالمینائل

شودوبهبیاناصولاساسیمدیریتاسالمینپرداختهاست.

باترســیمیکجامعۀاســالمیونیازبهحکومتاســالمیدرآنجامعهسعیدرشناساندن

مباحثمهمحکومتیموجوددرشــریعتراداشــتهاســت،اماازدیدگاهنظریازارائۀاصولو

بهتشــریحسطوححکومتاسالمیپرداختهاست.ازنظر
ً
بنیانهایپارادایمیغفلتکردهوصرفا

براســاسمواردیکهدرپیهمآمده،اقدامبهنگارشکرده
ً
اولویتبندیمطالبنیزنگارندهصرفا

استوترتیبمنطقیدرفصولحاکمنیست.

نکتههایاصلیآرایدکترمحمداسددرجدولزیرآمدهاست.

جدول 2. خاصۀ نکات اصلی آرای دکتر محمد اسد

دولتاسالمی
جداییناپذیریمذهبازسیاســتیکیازویژگیهایمتمایزتاریخاســالماست.کسیکه
گاهاست،میداندکهآموزههایاسالمنهتنهاروابط بهطورســطحیدرموردآموزههایاسالمآ

انسانباخالقراتنظیممیکند،بلکهنظماجتماعیرانیزفراهممیکند.
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دینواخالق
وتنهادرمحدودۀدین

ً
مسائلاخالقیدرمرزهایعلمنیست؛برعکس،مسائلاخالقیکامال

قراردارند.

شــریعت عرصــۀ
اسالمی

همۀدستورهاوممنوعیتهایحقوقدانانمسلمانبراساسقرآنیاسنتتعیینمیشود.بیشتر
مفاهیمفقهبازتابیازتجلیاتاست.شریعتیکوحیالهیاست.

اشکالسیاسیاسالم
اسالمبهطورمداومخواستارپیشــرفتدرجنبههایاجتماعیوهمچنین،جنبههایسیاسی
زندگیاست.عصرخلیفههاوامامعلی)علیهالسالم(شروعخوبیبرایسیاستهایاسالمی

بود.

یکحکومتبراساس
انتخابــاتواهداف

دولتاسالمی

هدفاصلیدولتاســالمیایناستکهازوجودارگانهایسیاسیاطمینانحاصلشودکه
وحدتامتاسالمیوهمبستگیافرادامتراتضمینمیکند.

رئیسدولت
هدفاصلیوواقعیدولتتنهامیتواندبهمنظورایجادیکنظمدرونیباشدکهدرآنشریعت

اسالمیدرهرجنبهایاززندگیاجتماعیاعمالمیشود.

اصلشورا
قوانینمبتنیبراجتهــادرانمیتوانبهافرادواگذارکرد،قانونگذارانجدیدمجازبهاســتفاده
ازنظراتیکیاچندفقیهدربارۀهرموضوعیهســتندودرموردامورمشــترک،مشــورتو

تصمیمگیریمیکنند.

بین متقابل روابــط
و قانونی نهادهــای

اجرایی

دستوراســالمیامیرکهوظیفۀخودرابهعنوانرئیسدولت)رئیسقوۀمقننه(انجاممیدهد،
همراهباامورمقننه،امورقوۀمجریهراهمانجاممیدهد؛بنابرایناسالمدوارگان)قانونگذاران

واجرایی(راازهمجدانکردهاست.

تحلیلتاریخی

تاریخنشانمیدهدکهدردورۀخلفاهیچهیئتقانونگذاریبهمعنایمعاصروجودنداشت.
بااینحال،شــکینیســتکهخلیفههاازطریقرایزنیهایمربوطبــهکلیۀموضوعهایمهم
سیاستدولت،دیدگاههایقابلتوجهجامعهرادریافتکردند.خلیفهمشاورههایخودراانجام
میداد،ســپساوضاعراازهرطریقادارهمیکردوسپسمسیریراکهازنظرویمناسببود،

دنبالمیکرد.

هیئتاجرایی
دولتاسالمیبایدبراساسهمبستگیبیندستگاههایاجراییوقانونگذاری،کهدرشخصیت

فرماندهمتحدهستند،ادارهشود.

ساختاردولت
تماماختیاراتووظایفاداریبایدبهتنهاییبهفرماندهســپردهشودواوبایددرقبالسیاست

دولتدرمقابلشورایشوراودرنتیجهدربرابرمردمپاسخگوباشد.

نهادهــای ادغــام
قانونیواجرایی

اقداماتدستگاههایحاکمدرایالتبراساسمشاورۀسیاسیانجاممیشودکهتوسطدستگاههای
قوۀمقننهومجریهبامشارکتنمایندگانمنتخبمردمازابتداتاانتهادنبالخواهدشد.

تعهداطاعت
انتخــابرئیسجمهوربهاینمعنیاســتکههمۀمردمبیعتکردهاند.اونهتنهامســئولیت
اکثریتیراکهبهاورأیدادندبهعهدهمیگیرد،بلکهمسئولاقلیتدیگرینیزکهعلیهویرأی

میدهندنیزاست.

مسئلۀجهاد

هعلیهوآلهوسلم(
ّ
بهمعنایاتالفقدرتدربرابرشــراست.بههمیندلیل،پیامبر)صلیالل

مقاومتدربرابرخواستههاوخواستههایشیطانیشخصراجهادنفسمیخواندوبزرگترین
جهادراجهاداکبرمیدید)حدیثیکهازجبادبنعبداللهنقلشــدهاست(.اگرازکلمۀجهاد
درازایجنگاستفادهمیشود،بهایندلیلاستکهکلمۀجهاددرقرآناغلببدوناستثنابرای

دفاعازآزادیمذهبی،میهنیاجامعهاستفادهمیشود.
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مرزهایاطاعت
اطاعتازدولتبهیکتعهدشرعیتبدیلمیشودکهبایدبرایشهروندمسلمانمحققشود،
تــازمانیکهدرکلیۀاقداماتخودازمفادپیرویکنــد،چهازنظراصولوچهازطریقاجرای

ایناصول.

نقــدنظریــۀدکتــر
محمداسد

دکترمحمداسدچهارچوبوالگویواضحیازمدیریتاسالمیترسیمنکردهوفقطبهبیان
ساختارحکومتاسالمیبسندهکردهاست؛همچنین،اشارهایبهتربیتکارگزارانحکومتی
ونیرویانســانینکردهاســتکهیکیازخألهایکتاببهشــمارمیآید.مالکدرنگارش
اینکتابشرایطآنزمانکشورهایاســالمیبهویژهپاکستانبودهاست.دنیایاسالمدرآن
زمانبیشــتردرگیرماهیتحکومتواجزایاصلیآنبودوبنابراین،فقطبهتشــریحاجزای
اصلیحکومتاسالمیپرداختهاســت.ازدیدگاهنظریازارائۀاصولوبنیانهایپارادایمی
بهتشــریحسطوححکومتاسالمیپرداختهاست.زندگیگهربارامامان

ً
غفلتکردهوصرفا

ومعصومانراموردتوجهقرارندادهاست؛بااینحال،مباحثمربوطبهنقشامتاسالمیدر
براساسمواردیکه

ً
ادارۀجامعهقابلتأملاست.ازنظراولویتبندیمطالبنیزنگارندهصرفا

درپیهمآمده،اقدامبهنگارشکردهاستوترتیبمنطقیدرفصولحاکمنیست.

درجدولباال،خالصهایازدیدگاهدکترمحمداســددربارۀحکومتاسالمیبیانشدهونقددال

برنظریهنیزبیانشدهاست.

بحث و بررسی و نتیجه گیری

باتوجهبهاینکهدغدغۀاصلیدکترمحمداســد،اجرایشریعتدرکشوروکشورهاییبودهاست

کهاکثریتمردمآنهامســلمانودارایاکثریتقریببهیقینمســلمانانهستند؛عالوهبراینکه

مشــکلیبااجرایشریعتندارند،بیشترخواستارقوانینیهســتندکهازهمینشریعتاستخراج

شــدهودغدغۀدکترمحمداسدنیزهمینبودهاســتکهبتوانیمشریعترابهطوردقیقباتوجهبه

تغییراتوتحوالتیکهدرجهانامروزهوجودداردپیادهسازیکنیم،نهباتوجهبهشرایطموجوددر

صدراسالم؛ودرصورتیکهبتوانیماینقوانینرااستخراجکنیم،میتوانیمکشوریبرپایۀشریعت

اســالمیوهمچنین،مدیریتیبراساسآموزههایاسالمیداشتهباشیم.ویژگییککشوراسالمی

داشتنقوانینومقرراتبرپایۀدینمبیناسالماستکهپارادایمحکومتاسالمیمیتوانددراین

راهپیچیدگیادارۀکشــورراهموارترکند.بررســیکتبونوشتههایمعاصرنشانمیدهدکهاین

موضوعبرایجامعۀدانشگاهیوپژوهشــگراناهمیتدارد.امادرمقاماجراوپیادهسازیتاکنون

قدمهایجدیومحکمیبرداشــتهنشدهاست.سازمانیکهدریککشوراسالمیفعالیتمیکند

وبانکیکهبرایمردممســلمانکارمیکندبایدمطابقبااصولشــرععمــلکند.تدویناصول

حکومتاسالمیبرایاجرادرسازمانهاامریضروریاست.

مهمترینســرمایۀیکســازماننیرویانسانیآناست.دریکســازماناسالمیمانیازمند
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نیروهایمتخصصیهســتیمکهدرکنارتخصص،بهاصولوموازیندینینیزداشتهتعهدباشد.با

داشتنچنیننیروهاییمقولههایمدیریتمنابعانسانیورفتارسازمانیهمبهسمتاسالمیشدن

پیشخواهدرفت.مدیرانارشــدوظیفۀسیاســتگذارییابهعبارتمدیریتیخطومشیگذاری

رابــرعهدهدارند.اینمدیرانبایدخطومشــیهاییمطابقبااصولحکومتاســالمیپایهریزی

کنندتامدیرانمیانیوعملیاتیســهمخودرادراجراوپیادهســازیایفــاکنند.باتوجهبهکتبو

مقاالتمتعددیکهدرســالهایاخیرمنتشرشدهاســت،بهنظرمیرسدازبعدتئوریوپژوهش

پارادایمحکومتاســالمیتاحدودزیادیغنیشــدهاستامامســئلۀاصلیدرحوزۀاجراست.

پیچیدگیهایجامعۀاسالمینســبتبهصدراسالمافزایشیافتهاستودرواقع،اینپیچیدگیها

نیازمندطراحیاصولاساســیپارادایمحکومتاسالمیاست.کشورهایغربیونظاممدیریت

غربیبرجامعهوحکومتاســالمیتأثیرفراوانیگذاشتهاستوبایدرویکردیبینابینیرامدنظر

قراردادواصولمدیریتیغربیکهسازگارباشرعوپارادایمحکومتاسالمیاسترادرنظرگرفت

وازاصولیکهســازگارباجامعهوحکومتاســالمینیستند،چشمپوشــیکردوباتوجهبهسیرۀ

نبویوائمۀمعصومینوکتبمتعددیکهدراینزمینهکارشــدهاستبرایطراحیوپیادهسازی

اصولســازمانتوحیدیواسوهگامبرداشت.ســازوکارهایپیادهسازیاصولسازمانتوحیدیو

اسوههنوزایجادنشدهومدیریتمنابعانسانیهنوزدرورایاندیشههایغربیماندهاست.اصول

حکومتاســالمیدرســیرۀنبویوامامانمعصومبهوفوردیدهمیشــود.امروزهوظیفۀمتولیانو

سیاستگذارانکالنکشورابالغاصولحکومتاسالمیاستتادراجرایآنگامجدیوعملی

برداشتهشود.بسیاریازکژکارکردهایسازمانیوبانکیبااستفادهازاصولحکومتاسالمیقابل

حلاســت.اگرعملکردسازمانهادرامرپاسخگوییوحسابپسدهیزیرسؤالرفتهاستدلیل

آنفاصلهگرفتنازاصولشرعیاست.اسالموپارادایمحکومتاسالمیبرترینشیوههایمدیریت

وادارۀجامعــهرادارد.کافیاســتزندگیپیامبرگرامیاســالم،امیرالمؤمنینودیگرمعصومین

رامطالعهکنیم.پاســخگوییدربرابرخداوندشــاهکلیدموفقیتمدیرانوسیاســتگذارانجامعۀ

اسالمیاست.

باتوجهبهترجمۀکتابدکترمحمداسدکهانجامشدهاست،دغدغۀدکترمحمداسد،برپایی

دولتوحکومتیبراســاسشــریعتوقوانیناسالماســتوبابهکارگیریمباحثیچونشوراو

قوایســهگانهاینپیشنهادرامطرحمیکندکهماازدلشریعت،قوانینیبرایشکلگیریحکومت

اسالمیاستخراجکنیمومدیریتیبرپایۀاسالمایجادکنیم،امااگربهطورامروزیتربهدغدغههاو
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نظریاتدکترمحمداسدبنگریم؛درواقع،بهشکلسازمانیمدیریتاسالمیاشارهنکردهوبیشتر

برپایۀشــکلگیریحکومتوادارۀجامعهصحبتکردهاستکهامروزهادارۀجامعهوشکلگیری

حکومتبرایســازمانهایکشورمسئلهایاساســیومهماستودرواقعبایداصولیراطراحی

کردکهســازمانهابرپایۀقوانیناسالمیحرکتکنندونیرویانســانیمتعهدبهقوانینشرعیو

اسالمیتعلیموتربیتکنندکهدرکتابدکترمحمداسدبهاینموارداشارهاینشدهاست.نتیجه

گرفتهمیشودکهدکترمحمداسددغدغۀشکلگیرییکحکومتاسالمیرامطرحوسپسروابط

بینقواراایجادمیکندوبرایحلوفصلمسائلیابرایتشکیلدولتمسائلیچونشوراوقواها

رامطرحمیکندکهدرآنبهبنیانهاوپایههایاساســیشــکلگیرییکحکومتاسالمیکهدر

دلآنمدیریتاســالمیهمجایدارداشارهشدهاســت.باتوجهبهاینکهدراینپژوهش،ضمن

بررســیکتاباصول و مبانی حکومت اسالمیدکترمحمداسدبهبیاندیدگاههایایشانپرداخته

شدهاست؛ازاینرو،پیشنهادمیشــودطیتحقیقاتبعدیبهسایرآثاردکترمحمداسدرجوعو

ازآثارگرانبهاوگرانقدرایشــاناستفادهشــودتاجامعۀعلمیازاینآثارباارزشبهرهمندشود.

همچنین،پیشنهادمیشــودازاصولومبانیبیانشدهتوسطدکترمحمداسدبرایتقویتروابط

بینقواوحلوفصلمسائلوتشکیلدولتوبنیانهاوپایههایاساسیشکلگیرییکحکومت

اسالمیاستفادهشود.

کتابنامه

1 یم. ترجمهالهیقمشهای.. قرآن کر

نهج الباغه. 1379. ترجمهدشتی.انتشاراتمشهور..2

ابنحنبل،احمدبنمحمد.1416. مسند االمام احمد بن حنبل.لبنان.بیروت:مؤسسهالرساله..3

ابوداوود،سلیمان.1412ق.»سنن ابوداوود«.بیروت:دارالجبل..4

ابوذر،غفاری.1403.»جندب بن جناده«.قم:دفترانتشاراتاسالمی..5

بخاریجعفی،محمدبناسماعیل.252ق.صحیح بخاری.ج8.بیروت:دارالکتبالعلمیه..6

بالذری،أحمدبنیحییبنجابر.279م.1417. کتاب جمل من انســاب األشــراف.تحقیق.7

سهیلزکاروریاضزرکلی.جلد10.بیروت:دارالفکر.

جوادیآملی،آیتالله.1371.»فلسفه و اهداف حکومت اسامی«.فصلنامۀعلمیپژوهشی.8

فرایندمدیریتوتوسعه.دورۀ6.شمارۀ3.صص15ـ1.



255

      
ی  

الم
 اس

ت 
یری

مد
ی 

ــ
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

یت«. جلد5.تهران:انتشاراتبازتاب..9 خاکی،غالمرضا.1389.»روش تحقیق مدیر

یه پردازی غرب و .10 خسروپناه،عبدالحسین؛بانشــی،عباداله.1392.مقاله»تأملی بر مبانی نظر

الگوی اســامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزۀ رهبری ســازمانی«.مجموعهمقاالت

دومینکنفرانسالگویاســالمیایرانیپیشــرفت]کتاب[:مفاهیم،مبانیوارکانپیشــرفت.

1392.صص:307-325.تهران:مرکزالگویاسالمیایرانیپیشرفت.

خواجهسروری،غالمرضا.1395.»بررسی مقایسه ای مردم ساالری دینی در نگاه آیت الله خامنه ای .11

و آیت الله شمس الدین«.فصلنامۀپژوهشهایراهبردیسیاست.سالپنجم.شمارۀ17.

خورشیدی،حسین.1394.»بررسی مبانی وجودی حکومت اسامی«.فصلنامهحبلالمتین..12

دورۀچهارم.شمارۀیازدهم.

یت اسامی«.تهران:شهرآشوب..13 ساجدینیا،محمدحسین.1382.»اصول و مبانی مدیر

شیخاالسالمی،سیدمحسن.1384.»حکومت اسامی و رهبری آن از نظر امام خمینی)ره(«..14

فصلنامۀحکومتاسالمی.شمارۀ12.

فرقانی،محمدمهدی؛اکبرزادهجهرمی،ســیدجمالالدین.1390.»ارائه مدلی برای تحلیل .15

گفتمان انتقادی فیلم«.فصلنامۀمطالعاتفرهنگـارتباطات.شمارۀ16.صص157ـ129

فــرکالف،نورمن.1379.تحلیل گفتمان انتقادی.ترجمۀفاطمهشایســتهپیران،پیروزایزدی،.16

شعبانعلیبهرامپور،محمودنیستانی،رضاذوقدارمقدم،رامینکریمیان،محمدجوادغالمرضا

کاشی.تهران:مرکزمطالعاتوتحقیقاترسانهها.چاپاول.

قوامی،ســیدصمصامالدین.1390.»ساختار حکومت اســامی«.حکومتاسالمی.سال.17

چهارم.شمارۀاول.

یت در اسام.همدان:انتشارات.18 مشــرفجوادی،محمدحســین.1378. اصول و متون مدیر

نورعلم.

یت اسامی«..19 ویسی،غالمرضا؛سوادی،محمدعلی. 1385.»رفتار ســازمانی در نگاه مدیر

قم:زمزمهدایت.
20.Asad,Muhammad.1982.Islam at the crossroads.Gibraltar.DarAl-Andalus.

21._______________.1999.The Principles of State and Government in Islam.
KualaLumpur,IslamicBookTrust.

22._______________.2001.The law ours and other essays.KualaLumpur.Is-



256

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

lamicBookTrust.

23._______________.2004.The road to Mekka.NewDelhi.IslamicBookSer-
vice.

24.Esad,Muhammed.1961.İSLAM’DA YÖNETİM BİÇİMİ.
25.Ibnhazm.2017. Foundational Islamic Principles.


