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  چکیده
، اسالم جهان شیعه و اهل سنت در سیاسی ورزان اندیشه و فقها مهم هاي پرسش از یکی
در . تاس بوده دستیابی به الگوي مطلوب حکمرانی براي تالش و حکومت تأسیس اصل

 اسالمی هاي جنبش از رهبران و اسالم جهان متفکر دو هاي اندیشه و آرا، این میان
 نجات راه تنها، ها هر دوي آناند.  بازخوانی ۀشایست، قطب سید خمینی و امام، معاصر
 و فکري هاي تفاوت دانستند اما می اسالمی حکومت برقراري در را دیده ستمهاي  ملت

مصر  تحوالت و ایران اسالمی انقالب یعنی ،مجزا مسیر به دوها  آن مبانی مبارزاتی
 پرسش. آن دو است حکومت هاي نظریه قدرت و میزان استحکام دهندۀ انجامید که نشان

 سید و خمینی امام ۀاندیش میانهایی  تفاوت وها  شباهت که چه اصلی پژوهش این است
 پژوهش نشانهاي  یافتهدارد؟  وجود مطلوب حکمرانی ارائه الگوي زمینه در قطب
ضرورت تشکیل حکومت ، در نفی حکومت طاغوت و ظالم ،اندیشمند هر دودهد  می

نظرند اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی  هم، اسالمی و برخی کارکردهاي حکومت
فرضیه از روش  تأییددر این مقاله براي . دارند نظر اختالف ،آن و شرایط حاکم گیري شکل
  .اده شده استاستفاي  مقایسه
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  مقدمه و بیان مسئله
 که جایی تا؛ است بوده سیاسی علوم مباحث ترین از اصلی یکی همواره امروز تا گذشته از حکومت
در . اند کرده تعریف حکمرانی یا کردن حکومت هنر را سیاست، سیاسی علوم اندیشمندان از بسیاري

از  ،قرآنی ریشهبر  ع�وه حاکمیت و و�یت، حکومتداري مفاهیم ۀدربار يورز اندیشه، مکتب اس�م
البته رهیافت  ؛گردد می باز فقه تدوین ۀدور بهتر  جدي طور به و اس�م صدر به تاریخینظر 
هر دو دسته بر  اگرچهارد و دبا یکدیگر هایی  تفاوتزمینه ان شیعه با اهل سنت در این پرداز نظریه

متفاوتی را هاي  راه، نظرند اما در ارائه الگوي مطلوب حکمرانی هم، حکومت تأسیساصل ضرورت 
  .پیمایند می پشت سر گذاشته و مسیر متفاوتی را

خداوند تجویز و  سوياز  آنچهجز  ـ حاکمیت آدمیان بر یکدیگر فقداناصل  ،در میان شیعه
تن  ،که به حکم ضرورت و اضطرارمگر این ؛)223 تا: ، بیخمینی( اصلی استپایه  است ـ تشریع شده
داده در  رخهاي  بر اساس واقعیت، در میان اهل سنت .)55: 1365، عنایت( اند دادههایی  به حکومت
همواره بحث حکمرانی و شکل مطلوب آن ؛ بنابراین ي صورت گرفته استپرداز نظریه، تاریخ اس�م
را با خود همراه ساخته هایی  و پرسش استروز جهان اس�م هاي  مسئلهو از  جديهاي  از دغدغه

  .ضرورت داردها  یی به آنگو پاسخکه است 
ایجاد و در نهایت  بزرگی را خویش توانست تحول هاي هنظری ۀکه بر پای (ره)امام خمینی

وي کوشید . داد قرار تأسیستئوري امامت و و�یت را مبناي این ، کند را تأسیسحکومت اس�می 
سید قطب ، در مقابل کند؛آن را در جامعه تثبیت ، دینی براي نظریه حکومت خویش ۀبا ایجاد پشتوان

 صرفاً ،مصر ویژه به نگاه وي در جهان اهل سنت ، ولیبا اتکا به تئوري خ�فت به ارائه نظر پرداخت
با ها  برخی گروه گیري کلشو در گذر زمان موجب انجامید  المسلمین اخوانجمعیت  گیري شکلبه 

  .شدبار  گرا و رفتارهاي سخت و خشونت تفکر سلفی

  پژوهشهاي  هدف و پرسش
گذار در عرصه اجتماعی و تأثیربررسی دیدگاه دو اندیشمند سیاسی و ، هدف از ارائه این پژوهش

 اننداندیشماین با توجه به اینکه  سوییاز . سیاسی در ارائه الگویی مطلوب براي حکمرانی است
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 ها ها و شباهت بررسی تفاوت ؛قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

گذار در جهان تأثیرعنوان دو کشور  متعلق به دو مذهب شیعه و سنی و دو کشور ایران و مصر به
  داراي اهمیت است.، ارائه الگوي مطلوب حکمرانی در این دو مذهب و دو کشور، اس�م هستند
 در قطب سید و خمینی امام ۀاندیش میانهایی  تفاوت وها  شباهت این است که چهاصلی پرسش 

یک  عنوان بهدارد؟ پرسش دیگر اینکه الگوي امام خمینی  وجود ارائه الگوي مطلوب حکمرانیینۀ زم
کدام در عرصه حکمرانی  ،مذهب مصري عنوان ایدئولوگ سنی رهبر شیعی و الگوي سید قطب به

  ؟است

 پیشینه پژوهش

 و سید قطب (ره)خمینی امام سیاسی ۀاندیش در گوناگونیهاي  و پژوهش کتب، ها همقالتاکنون 
هرچند در مورد نگاه امام خمینی به حکومت تا حدودي بحث شده  سوییاز . است صورت گرفته
آثار قابل ، نگاه سید قطب به حکومت در زمینه ، ولیوجود دارد گوناگونی در این زمینهاست و آثار 

 و اس�می هاي جنبش مفهوم متن در قطب سید ها پژوهشبیشترِ در واقع در . توجهی وجود ندارد
  .است شده مطرح ،اس�می احیاگر متفکر قالب در یا مصر در مهم متفکري

نگارش شده هایی  نامه پایانو  ها همقال ،متفکر این دو نظرات و ها اندیشه اي مقایسه در بررسی
 ،)1391، نوري( »سید قطب و شهید مطهري يفکر دینی: مقایسه آرا ياحیا«هاي  نامه پایان ؛ ماننداست
یا مقاله  ،)1391، نوروزي( »رسی تطبیقی بیداري اس�می در اندیشه امام خمینی و سید قطببر«
 ۀبه مقایس ،)1394، درخشه و نجاتی( »سید قطب و امام خمینیهاي  مقایسه تطبیقی آرا و اندیشه«

ررسی ب«ۀ مقالاند.  نداشتهها  آنبر نگاه حکومتی  تأکیداما اند  این دو متفکر پرداختههاي  اندیشه
رچند نگاه نیز ه) 1394، نژاد بوذري( »حکومت اس�می از منظر امام خمینی و سید قطبهاي  ویژگی

ها  کرده است اما از سویی تنها به شباهتمقایسه را حکومت اس�می این دو اندیشمند دربارۀ 
حالیکه  در ؛استآمده و دولت  اعم از جامعه اس�میآن مفهوم حکومت در دیگر،  سوي ازپرداخته و 

و معناي حکمرانی کرده این دو اندیشمند را مقایسه  هاي شباهتو هم ها  هم تفاوتحاضر، پژوهش 
  .را براي حکومت اس�می در نظر گرفته است
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  مفاهیم پژوهش
  حکومت. 1

براي بیان نوع ، در لغت به معنی فرمانروایی و حکمرانی است و اگر با صفتی به کار رود 1حکومت
 اجزاي از آن ترکیب و حکومت دانستنِ اعتباري با مطهري .)141: 1373، آشوري( رژیم سیاسی است

اجزاي و، خصومت فصل، امنیت، خارجی هجوم از دفاع، قانون چون میمقو حفظ مانند میغیرمقو 
 حکومت و دولت :است معتقد، بهداشت و مخابرات مانند عمومی خدمات ارائه و فرهنگی مواریث
 مظهر و داخلی امنیت و عدالت مظهر و خارجی هجوم برابر در جامعه قدرت مظهر یعنی حقیقت در
  .)151: 1378، مطهري( خارجی روابط در اجتماعیهاي  تصمیم مظهر و داخل براي قانون

  2حکومت اسالمی. 2

 یم چه به معنکح ،)57 :انعام( »نیر الفاضلیقص الحق و هو خیم ا� ِهللا کان الح ...« آیه ۀیبر پا
از ؛ بنابراین ستمخصوص خدا ـ ومت استکه آن هم از شئون حک ـ يا قضا و داوریباشد  ومتکح

 ۀو او خداست و سررشت ستیش نیب یکیم کو حا کخالق و مال، دیتب توحکافتگان می نظر پرورش
، ومت اس�مکح .)26: 1357، مکارم شیرازي(شود  ید به او منتهیبا یتکیومت و مالکهر نوع ح

م کفرمان و ح، ت منحصر به خدا و قانونیمکحا، ومتکن طرز حیدر ا .تومت قانون اسکح
افراد از تمامی . ومت تام داردکح یافراد و بر دولت اس�م ۀا فرمان خدا بر همیقانون اس�م . خداست
: 1378، خمینی( تا ابد تابع قانون هستند، ر افرادیآن حضرت و سا يگرفته تا خلفا) ص(رمکرسول ا

 ها فرقه از یک هیچ موضوع این ۀدربار و است عقلی یضرورت اس�م در حکومت اصلدر واقع  .)47
  .اند نداده راه خود به تردیدي ،خوارج جز مسلمان دانشمندان یا

  جامعه اسالمی. 3
 ،ها عقیده نفوذ تحت و نیازها سلسله یک جبر در کهها  انسان ازاي  مجموعه از است عبارت جامعه
: 1384، مطهري( ورند غوطه مشترك زندگی یک در و شده ادغام یکدیگر در ییها آرمان وها  ایده

                                                      
1. Government 
2. Islamic Government 



  ۱۳  محمد لعل علیزادهلیل دارا، ج/  قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

 

 ها ها و شباهت بررسی تفاوت ؛قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

که بر ست ها از انساناي  متشکل از مجموعه 1اس�می جامعه، شدن صفت اس�می با اضافه .)333
 تعالیم با را خودتمامی شئون  خواهند می دینی ۀجانب همه ۀاساس آرمان مشترك دینی و با دغدغ

 و عبادیات و فردي امور به تنها، دین با جامعه و خود کردن همسو. نندک همسو و هماهنگ اس�می
 و باشد حاکم اس�م تعالیم باید اجتماعی روابط و امور تمام در بلکه ،شود نمی محدود فردي اخ�ق
 به اس�می جامعه. باشد نافذ اجتماعی روابط شبکه تمامی زوایاي و خطوط ۀهم در دین داوري
 نیز سکو�ریسم با و کند می نفی را فردگرایی سویی از و محوري انسان نه رددا عقیده محوري خدا

  .)31- 33: 1379، واعظی( است مخالف

  نظري هاي همالحظ
2مطلوب حکومت. 1

  در نگاه اندیشمندان غربی 

 مطلوب حکومتی نوع چه اینکه اما. است ضروري امري انسانی جهان در حکومت تأسیس اصل
 اهداف و ها آرمان به مختلفی منظرهاي از سیاسی متفکران. است بوده یانآدم ۀدیرین ۀدغدغ، است

 �ك جان. است خوب زندگی تحقق، حکومت راستین هدف، ارسطو ۀعقید به. اند نگریسته حکومت
، دولت که بود نظر این بر اسمیت آدام. است بشر نوع خیر یا عمومی خیر، حکومت هدف بود معتقد
 از حمایت ،المللی بین خشونت ای خارجی تجاوز از مملکت و کومتح حفظ: دارد بزرگ هدف سه
 و خاص آثار حفظ و ایجاد ، وجامعه دیگر اعضاي سوي از سرکوب یا عدالتی بی برابر در افراد
 هولزندورف گمان به. ندارد ها آن حفظ و ایجاد به تمایل گروهی یا فرد هیچ که عمومی ینهادهای
 ترقی پیشبرد ،فرد آزادي حفظ ،ملی قدرت ۀتوسع: دارد دفه سه حکومت ،آلمانی اندیشمند
  .)12: 1381، آژینی( عمومی رفاه و اجتماعی
 و اولیه و اصلی هدف که است باور این بر حکومت هاي آرمان و اهداف بندي رتبه ضمن گارنر
 وجود به را آن که است افرادي میان در عدالت و امنیت و نظم و صلح حفظ، دولت ۀب�واسط

 راستاي در عمومی رفاه تأمین به توجه ،است فردي هاي خواست از فراتر که دوم هدف .آورند یم
، واعظی( است بشري تمدن اعت�ي، دولت عالی آرمان و نهایی هدف اما. است ملی ترقی و پیشرفت

1379 :15(.  
                                                      
1. Islamic Society 
2. Favorable Government 
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 بر اه آن بندي تقسیم و ها حکومت انواع بررسی ازپس  ،حکومت نوع بهترین بیان در ارسطو
 تن یک دست به که پادشاهی  :کند می اشاره درست حکومت نوع سه به، هدف معیارهاي اساس
 خیر ۀدغدغ که جمهوري و شود می اداره مردم از گروهی دست به که آریستوکراسی، شود می اعمال
 از گاه حکومت نوع سه هر وي ۀبه عقید. شود می اداره اکثریت دست به و دارد را همگان ص�ح و
 به اریستوکراسی ،)تیرانی( ستمگر حکومت به پادشاهی حکومت پس شوند؛ می منحرف راست اهر

 که است آن ستمگر حکومت: دهد سپس ادامه می. شود می مبدل دموکراسی به جمهوري و الیگارشی
 و عمل کند توانگران ص�ح بهتنها  کهآن است  الیگارشی، شود کشیده فرمانروا منافع تأمین راه به
 حکومت اصلی هدفبیان  با ارسطو. دارد نظر تهیدستان ص�ح بهتنها  که است حکومتی کراسیدمو

 از همگان برخورداري یعنی) 119- 122 :1371 ، ارسطو( بهزیستی وي نظر به که) سیاسی جامعه(
 میان از را حکومت بهترین، است رارجپ و بزرگ کارهاي رساندن انجام به زندگی و ۀشیو دلپذیرترین

 خوب شهروند پرورش ۀزمین ، زیراداند می پادشاهی و اریستوکراسی، ناپذیر نکوهش حکومت نوع سه
این تنوع و تعدد . سازد می مهیا) 172و  154 :1371 ، ارسطو( است خوب انسان با مرادف که را

در فقه ، اندیشه سیاسی غرببر  ع�وهآن هاي  حکومت مطلوب و ویژگی زمینۀ ي درورز اندیشه
  .مطرح بوده است يدیگر ۀاس�م نیز به گون سیاسی

  حکومت مطلوب در اندیشه اسالمی. 2
، حکومت و ارائه الگوي مطلوب حکمرانی تأسیساهل سنت در چگونگی  اخت�ف دیدگاهی شیعه و

؛ ک�می داردهاي  ریشه در رویکرد ،اجتهاد آنان داشته باشد شیوۀبیش از آنکه ریشه در مبانی فقهی و 
در اصل ضرورت حکومت این اخت�ف البته  1.بوده استمتأثر فقهی نیز هاي  از دیدگاه یهرچند گاه

. چه عالمان سنی و چه دانشمندان شیعه معتقدند جامعه بشري به حکومت نیاز دارد. شود نمی دیده
گري آنان  رو که حکومت آن از ؛بیشتري برخوردار است ۀاین بحث نظري در میان اهل سنت از دیرین

وي در . بوده است گستردهبه صورت ، آغازگر این بحث ماوردي .چنین مطالعاتی بوده است مقتضی
 به ضرورت حکومت اشاره) 1386، ماوردي( »الدینیه الو�یات و السلطانیه ا�حکام«کتاب ابتداي 

                                                      
 اهل اما؛ ددان می معصوم و منصوص امامت در الهی رهبري تداوم در را نبوت ختم فلسفه شیعهبه لحاظ فقهی، . 1
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 ها ها و شباهت بررسی تفاوت ؛قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

به  امور دنیا باید به حکومتی روي آورد و دهی سامانکند و بر آن است که براي نگاهبانی از دین و  می
امت باید او را به کرسی  ،بیان وي اگر فردي توانایی شایستگی انجام چنین کاري را داشته باشد

کند که آیا وجوب  می پرسشی را مطرح، این نظر بند ماوردي پشت. بنشاند و به فرمانش گردن نهد
 و نتیجه امامت و پیشوایی امت به حکم عقل است یا به دستور شرع؟ وي دو دیدگاه را توضیح داده

شود و عقل بر  می من را به داشتن امام و پیروي از او رهنمونؤگیرد این دیانت است که آدمیان م می
اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و «کند که  می قرآن استناد ۀآیاین وي در ادامه به . گذارد می این نظر صحه
 به همان طریق ،بعدتراي  هدر دور حزم اندلسی ابن .)5: 1386، ماوردي( )59(نساء:  »منکم اولی ا�مر

جز خوارج ، کند تمامی اهل سنت و همه مرجئه و جمیع شیعه و خوارج می پیش رفته و تصریح
است تا فرمان امام  واجب امت بر و نظرند هم، امامت وجوب بر) بن عمیر ةمنسوب به نجد( نجده

در احکام شریعت و ها  گروهاین . کننداطاعت  ،دارد می احکام الهی را به پا شان عادلی را که میان
تنها قائل به امامت نیستند بلکه معتقدند باید مردم  نظرند اما خوارج نجده نه همزمینه سیاست در این 

امروزه کسی با چنین نظري همراه که نویسد  می ابن حزم سپس. بر اساس حق با یکدیگر تعامل کنند
  .)87 :4، ج1317، حزم ابن( نیست
 به بررسی حکومت ،که وجوبش به شرع استیدگاه و با اعتقاد به اینن دهمی اب خلدون ابن
بر  تأکیدپس از ، الب�غه نهجدر شرح  الحدید معتزلی ابن ابیو ) 134 ، 1:تا ، بیابن خلدون( پردازد می

ولی معتزلیان بغداد آن را به  معتزلیان بصره این وجوب را شرعی دارد می اظهار، اصل ضرورت امامت
  .)308 :2ج :1387، الحدید ابن ابی( دانند می حکم عقل

مختلف فقه شیعه از فقهایی  هاي دورهبررسی در . شده استپذیرفته در میان شیعه نیز این دیدگاه 
خواجه نصیر طوسی ، ع�مه حلی، مرتضی و بعدها محقق حلی سید، شیخ طوسی، چون شیخ مفید

می شاهد طرح الگوهاي حکومتی براي تا عصر شکوفایی فقه شیعه و استقرار نظام جمهوري اس�
از . کنند می و�یت انتصابی فقهیان را طرح» المقنعه«شیخ مفید در کتاب .ایم زمان پس از غیبت بوده

 و افرانک با جهاد و رکمن از ینه و معروف به امر و امکاح ذیتنف و حدود اقامه توان هک یسکنظر ایشان 
 نیا راه در را یشخص نیچن است واجب مردم بر و ردیگ هبهر توان نیا از دیبا ،دارد را فاجران
 عصر در را انیعیش یاسیسـ  يرکف يرهبر تیولئمس، شارع، به نظرِ شیخ مفید. رسانند ياری، اهداف
 مردم بر و هستند طیالشرا واجد هانیفق همان، عام بانینا نیا. است نهاده عام بانینا بر، بريک بتیغ
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 شهادت با: «دارد می بیان اردبیلی محقق .)40- 90: 1385، گرجی( ندنک ياری را ها آن است واجب
 »دارند اتفاق و اجماع مدعا این بر اصحاب زیرا ،شود نمی ساقط غیبت عصر در فقیه و�یت) ع(امام

الشرایط  دادن و قضاوت را براي فقیه جامع و منصب فتوا نأش نیز انصاري شیخ .)27 :1403 ،اردبیلی(
  .)545 :1415 نصاريا( داند می محرز

  تعیین حاکم و شرایط آن چگونگی. 3
تنوع دیدگاه  ،و چگونگی تعیین حاکم و شرایط آنها  ویژگی ۀدربار ،در متن اندیشه سیاسی اس�م

را مشروعیت کسی تواند پیشوایی  می که شمرد می ماوردي دو راه براي تعیین خلیفه بر .وجود دارد
 ۀو راه دوم با تعیین خلیف ،عقد او را به امامت برگزینند و حل راه آن است که اهلنخستین . ببخشد

، علم به احکام و قرآن، شمرد: عدالت می وي سپس شرایط امام را در هشت ویژگی بر. پیشین است
شجاعت ، ي و دانایی نسبت به سیاست رعیت و تدبیر مصالح امتأر، س�مت اعضا، س�مت حواس

شرایط امام را ، قلقشندي با پذیرش دیدگاه ماوردي .)6و  5 :1386، ماوردي( بودن و نترسی و قریشی
، عدالت، اس�م، آزادي، س�مت اعضا، نطق، شنوایی، بینایی، عقل، بلوغ، بودن کند: مرد می بیانتر  دقیق

ابن خلدون نیز بر  .)38 :1ج :1964، قلقشندي( و نسب، صحت رأي و تدین، علم دین، شجاعت
روشن است . این بحث مورد مداقه قرار گرفتنیز اخیر هاي  در دوره. دکن می همین سیاق حرکت

در ادوار مختلف تاریخ سیاسی اهل سنت  ،اند انتخاب خلیفه گفته ۀدر حوز ویژه بهافراد این  آنچه
عم� در خلیفه اول محصور مانده و شکل دوم آن نیز ، انتخابنخست چون وجه ، انطباق کامل ندارد

به . آمد می خلیفه بر سر کار، از طریق دیگريگوناگون بلکه در موارد ، زم را نداشتتنها فراگیري � نه
  .آوردندبرخی به دیدگاه دیگري روي  اخیرهاي  در دوره ،همین سبب

پیشین فردي را براي  ۀداند: یکی آنکه خلیف می دسوقی امامت امت اس�می را از سه طریق ثابت
 در اینجا نیز اطاعت واجب که غلبه و زور به حکومت برسد دیگر اینکه کسی با ؛امامت وصیت کند

ضرر ترین  چون مدار کار بر دفع مفاسد و ارتکات خفیف و شود نمی شود و هیچ شرطی رعایت می
) وعقد حلاهل ( در انتخاب این افراد. عقد باشد و که بیعت اهل حل؛ و سوم اینباید مطیع بود، است

، عدالت و رأي و شروط امامت که عبارت است از حریت، امسه چیز شرط است: علم به شروط ام
 :4ج، تا ، بیدسوقی( بودن و توانایی در حل معض�ت نخبه، بودن قریشی، فطانت و زیرکی، عدالت 

289(.  
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 ها ها و شباهت بررسی تفاوت ؛قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

که است آمده  می کار بر سراي  در ادوار مختلف به گونه دهد خلیفه می واقعیت تاریخ گواهی
یافت و عنوان  می حال هر کسی به آن منصب دست عین در. ن نبودشده ممک سنجیدنش با شرایط بیان

تا  شد می در باور اهل سنت مشروعیت دینی پیدا کرده و اطاعت از او واجب ،شد می خلیفه بر او بار
 ،این دیدگاه که در میان اهل سنت پذیرفته شده بود. یافت تغییر میبه سلطان جائر ، که خلیفه ییجا
اي  به همین جهت باید براي آن اندیشه ؛موجه باشد از نواندیشان امروزياي  تهبراي دستوانست  نمی
پذیرد و  نمی شده براي پیشوایی امت را سید قطب یکی از آنان است که شیوه و شرایط بیان. شد می

  .)6: 1378، خمینی( تواند همسو باشد هایی نمی امام خمینی به طور طبیعی و از اساس با چنین مقوله

  ژوهشروش پ
سید و آثار اي  کتابخانه، اسناديهاي  بر اساس دادهکه است اي  رفته در این پژوهش مقایسه کار هب روش

تحلیلی دیدگاه دو ـ در ابتدا بر اساس روش توصیفی . صورت گرفته استقطب و امام خمینی 
شابه و تاي  سپس بر اساس روش مقایسه شود؛ میالگوي مطلوب حکمرانی بررسی  بارۀاندیشمند در

  آید. به دست میدو اندیشمند دیدگاه تفاوت 

  پژوهشهاي  یافته
  (ره)خمینی امام حکمرانی در اندیشه مطلوب الگوي. 1

شرایع الهی است  تأکیدکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد با توجه به این دارد می امام خمینی بیان
رواضح است نکوهیده و ناپسند است و پ امري، نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق بی و

 ،پذیرد نمی جز به استقرار حکومت اس�می در جامعه تحقق، که حفظ نظام و سد طریق اخ�ل
در کتاب ایشان  .)23: 1365، خمینی( ماند نمی هیچ تردیدي در لزوم اقامه حکومت باقیرو  ازاین
. �زم دارد يقانون مجر. ندکن یقوان يا اجرام تیخواه یفه میما خل« :گوید می تأکیدبه  »و�یت فقیه«

ن یده ندارد و سعادت بشر را تأمیفا ییتنها ه جعل قانون بهکطور است  نیا ایدن يشورهاک ۀدر هم
ومت اگر کح یکا در یع یتشر یکدر . دیبه وجود آ يا هید قوه مجریبا، ع قانونیپس از تشر. ندک ینم

قوه ، ردهکن یه جعل قوانکطور  اس�م همان ،ن جهتیبه هم. نقص وارد است، ه نباشدیقوه مجر
اعتقاد  آورد: می وي در ادامه. ن هم هستیقوان ۀیقوه مجر يمتصد، امر یول ،ه هم قرار داده استیمجر

ه مبارزه و کچنان؛ ت استیاز و�ی ئجز، دستگاه اجرا و اداره يومت و برقرارکل حکیبه ضرورت تش
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  .)20-22: 1394، خمینی( »ت استیآن از اعتقاد به و� يوشش براک
 با مبارزه، خود فکري بلوغ و رشد اوان همان از ،بر ضرورت ایجاد حکومت تأکیدضمن ایشان 

 به که بافقی از دیدار. کرد آغاز را مطلوب حکومتی ایجاد براي عملی پیکار و ت�ش و ستم و ظلم
 در و رضاخان ۀظالمان حکومت علیه او هاي همبارز آغاز از اي نمونه ،بود شده تبعید خان رضا دستور
 نگارش با نیزش .ه 1321- 1322 هاي سال در .بود مطلوب حکومتی به رسیدن براي ت�ش، نتیجه
 کتاب این در مثال براي. کرد آغاز راستا این در را تري جدي حرکت »ا�سرار کشف« کتاب
 و ردخ که حکومتی تنها. پذیرد نمی را ظالمان حکومت به] دادن[ تن هرگز عادل خداي«: دننویس می
  .)281و  9 :1369 ،رجبی( »الهی است قانون حکومت یعنی خدا حکومت داند می حق را آن، شرع
 و ت�ش همچنین و متعال خداوند یاري به و جهاد و مبارزه ها سال از پس (ره)خمینی امام
 اس�می جمهوري لبقا در را خویش نظر مورد حکومت توانست ایران مردم ناپذیر خستگی کوشش
 حکومتی. بود آن ناپذیر جدایی جزء بودن مردمی و عدالت ،ایشان تعبیر به که حکومتی. کند تأسیس
 معرفی جهانیان به را جدیدي روش و راه و نداشت جهان در موجود هاي رژیم سایر با شباهتی که
 را رژیمی نوع هچ خواهید می شما شد پرسش شاه حکومت روزهاي واپسین در او از وقتی. کرد

، نشست خواهد شاه ۀظالمان رژیم جاي که رژیمی«: ندبیان داشتپاسخ  در، کنید شاه رژیم جانشین
  .)13 :1372 خمینی( »نیست غرب دموکراسی در رژیم آن شبیه که است اي عاد�نه رژیم

  (ره)خمینی امام نگاهاز حکومت مطلوب هاي  ویژگی. 1- 1
  بودن حکومت الهی. 1- 1- 1

عقاید یا  ۀاولی در حوز؛ است) تقنینی( تشریعی و تکوینی ۀدو شعب داراي و�یت ،امام خمینی از دید
از  دو هر ،سنت اهل که در میان حالی در؛ احکام و فروع دین جاي دارد ۀاصول دین و دومی در دایر

 خ�فت :دارد می بیان فقیه و�یت بحث در و�یت معناي تبیین در وي. ندآی می دین به شمار فروع
 متعال خداوند خالص ياولیا به تنها که تکوینیه ۀالهی خ�فتنخست: : است اصط�ح و معنا دو داراي
 مانند و قراردادي کردنی نصب معناي دومو ؛ دارد اختصاص) س(طاهرین ائمۀ و مرسل يانبیا مانند
 خ�فت ايبر ف�نی و ف�نی نصب مث�ً یا) ص(پیامبر توسط خ�فت براي) ع(امیرمؤمنان نصب

  .)466 :1372، خمینی(
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داند که در آن و�یت الهیه حاکم  می امام خمینی حکومت مطلوب را حکومتی، با این رویکرد
حکومت امام خمینی . براي توضیح این ادعا �زم است هدف حکومت از دیدگاه وي بیان شود. باشد

، تأمین امنیت افراد و جامعه ، مرج و جلوگیري از ناامنی و هرج، را براي حفظ تعادل و کمک به انسان
، خمینی(است  دانسته�زم حفظ مرزهاي کشور از هجوم بیگانگان و جلوگیري از تسلط بیگانگان 

1378 :19 -17(.  

  بودن حکومت اسالمی. 1- 1- 2

 بنا اس�م دینی و الهی قوانین و موازین بر حکومت که است این حکومت بودن اس�می از منظور وي
 اس�می ایدئولوژي و بینی جهان بر و گرفته شود مقدس شرع از آن ضوابط و انینقو ،باشد شده
 اس�م قوانین آن قوانین. است اس�م تحقق اس�می حکومت هدف ،خمینی امام نظر در. باشد استوار
 حکومت، وي دیدگاه از همچنین. دهد می تشکیل اس�می بینی جهان نیز را آن اساس و بنیاد و است
 و سیاسی، اجتماعی خاص نظام و سیستم داراي اس�م زیرا ،آید می وجود به اس�م درون از اس�می
  .)51: 1369، رجبی( ندارد معنا حکومت بدون اس�م رو ؛ ازایناست فرهنگی

 سیاست، کردند معرفی بد را اس�م. است سیاست تمامش اس�م واهللا: «دارد می امام خمینی بیان
 ندارد وجود دین و سیاست بین تفکیکی گونه هیچ وي دیدگاه از. »گیرد می سرچشمه اس�م از مدرن
 حکومت عنوانبا  آن از که حکومتی نظام؛ است حکومتی نظام داراي اس�م دین ،اساس همین بر و

بیان  در هم و »البیع کتاب« چون ایشان مکتوب آثار در نیز اس�می حکومت تعبیر. کند می یاد اس�می
 که چیزهایی تمام: «گوید می نمونه براي 1.است آمده بارها »نور ۀصحیف« و »فقیه و�یت« وي همچون

 پیاده دست زیر مملکت این در، ضعیف مملکت این در اجانب نفع به و بود طاغوت حکومت در
، خمینی( »شود رو و زیر باید ها این تمامی اس�می جمهوري و اس�می حکومت استقرار با ،بود شده

  .)522و  65: 1372
 به توجه با ایشان. است برخوردار مهمی جایگاه از (ره)خمینی امام نزد حکومت ۀنظری و طرح
 و ردپیشب و اجتماع ۀادار در حکومت حساس و مهم بسیار جایگاه و اس�می فقه، سیاسی ۀفلسف

                                                      
درس گفتار امام خمینی در نجف در مبحث و�یت فقیه است که در بهمن یزده ساز اي  کتاب و�یت فقیه مجموعه. 1

 .اند دهایراد ش 1348
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 به ،ایران ملت مصالح به ویژه توجه و مکانی و زمانی هاي ضرورت بهتوجه  با نیز و دین حفظ
 و، آن شئون جمیع در است حکومت اس�م« به اعتقاد وي. پرداخت خود حکومتی ۀنظری تکمیل
 اینکه پس. هستند حکومت هاي جلوه از اي جلوه احکام. هستند اس�م قوانین ،)فرعی( شرعی احکام
) ص(پیامبر که چنان هم، است اس�م سرپرست او اینکه مگر ندارد معنایی، است اس�م حصن فقیه
  .)437 :1372 ،خمینی( »حکومتی امور جمیع در ،اند بوده اس�م ستسرپر

  )بودن مردمی( داشتن حکومت مقبولیت. 1- 1- 3

 مردم عمومی پذیرش (ره)خمینی امام منظر از نمونه مطلوب حکمرانی هاي ویژگی ترین مهم از یکی
 منتخب خبرگان یقطر از( مستقیم غیر یا مستقیم طبیعی انتخاب جریان در که، بقاست و ایجاد در
 و عملکرد و اهداف ۀحوز در مردمی مقبولیت و پذیرش همچنین. شود می گر جلوه) مردم

 تحقق غیرهو منکر از نهی و معروف به امر، عمومی نظارت طریق از که است حکومت هاي مسئولیت
 و طفیعا، عمیق پیوندي طبیعی طور به، مردم با حکومت این در رهبري پیوند بنابراین؛ یابد می

 و شود می بنا مردم يآرا و ها خواست، ها دیدگاه اساس بر حکومت (ره)امام دیدگاه از. است اعتقادي
 نداریم را این بناي ما: «بود نخواهد مطلوب و اس�می حکومت، شود تحمیل مردم بر حکومتی اگر
 ملت آراي تابع ما .مبکنی دیکتاتوري است نداده اجازه ما به اس�م. بکنیم مان ملت بر تحمیلی یک که

 که است نداده حق ما به اس�م پیغمبر. کنیم می تبعیت ها آن از هم ما داد رأي طور هر ما ملت. هستیم
 به متکی حکومت بایدبود ایشان معتقد  .)181 :1364، خمینی( »کنیم تحمیل را چیزي مان ملت به
 به را امور زمام و مسئولیت باید که افرادي یا فرد انتخاب در ملت آحاد تمامی تا باشد ملت آراي
  .)212 :1364، خمینی( باشند شریک، گیرند دست

خداوند سوي عدل و قسط بپردازد که از  ۀتواند به اقام می تنها حکومتی (ره)امام خمینی از نظر
مردمی نیاز دارد تا بتواند  ۀحال به پشتوان عین درولی  ،بوده و بر اساس قوانین شریعت پیش برود

مستند به قانون الهی و آراي ملت  ...یحکومت اس�م، از نظر ایشان. شده را محقق سازد اف بیاناهد
 ساقط است قهراً، عمل کند ...یا برخ�ف قانون ،هر روزي که برخ�ف آراي ملت عمل کند ...است

  .)213  و 205: 1378، خمینی(
 مردم خواست و نظر و آرا بر، دایجا و گیري شکلاز نظر  حکومت که این معناست به بودن مردمی
 بر مبتنی باید استمرار و ادامهنظر  از همچنین. باشد مردمی مقبولیت و مشروعیت داراي و بنا شده
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 ها ها و شباهت بررسی تفاوت ؛قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

 مردم خدمت در باید نیز ها ویژه کار و اهدافاز نظر  مردمی حکومت سوییاز  باشد؛ مردم اعتماد
 جایگاه مردم. دهد قرار خود عملکرد و ماتاقدا، ها برنامه ۀسرلوح را عمومی مصلحت تأمین و باشد
 در ویژه به رهبري ۀحوز در را خود اقدامات ۀکلیایشان . دارند خمینی امام ۀاندیش و منظر در وا�یی
 اعتماد ازبرخاسته  که مردم با خود میثاق اساس برهمه را ، اند گرفته فراقانونی تصمیمات که مواردي
 با کلی طور به .)190: 1388، راسخ( اند ، دریافت داشتهاست مردم و امام متقابل روابط در جانبه دو
است:  شده مطرح بعد سه در او منظر از حکومت بودن مردمی دریافت توان می (ره)امام آثار به توجه

 شکل در وظایف و کارکرد )2؛ عمومی مشارکت و مردمی آراي بر ابتنا با بقا و استمرار، ایجاد) 1
؛ 181-220: 1364 ،خمینی( عمومی مصلحت قالب در اهداف )3؛ مومیع خدمتگزاري و خدمت
  .)145-258: 1368 ،خمینی

  )ولی فقیه( شرایط حاکم. 1- 2
خدا یا نایب آن  ۀرا برگزیدهمچنین وي  و داند نمی امام خمینی رهبر سیاسی را غیر از رهبر دینی

توان به نائب  می صر غیبت چگونهکه در عاین. شود می داند که تابع شرایط خاصی معرفی می برگزیده
زیادي درگرفته هاي  بحث، امام که در ادبیات سیاسی امام خمینی به ولی فقیه تعبیر شده است رسید

 ...طاغوت است، و�یت فقیه در کار نباشد« کند: می امام تصریح. که این مقاله مجال بیان آن را ندارد
 »طاغوت است، مشروع شد وقتی غیر. است مشروع غیر، جمهور با نصب فقیه نباشد اگر رییس

، خمینی( داند می گرچه وي شکل حکومت را متکی به آرا و نظر مردم ؛)221، 10: 1378، خمینی(
، خمینی( شود نمی تأسیسو بر آن است که بدون رضایت مردم حکومت اس�می ) 334، 4 :1378 
1378 :5 ،213(.  

 و�یت، و�یت از مقصود: کند می اشاره و�یت دو ینا میان نیز به تفاوت دیگر جاي درامام(ره) 
 و قراردادنی( جعلیه و�یت، مراد بلکه نیست شود می گفته ف�سفه و عرفا زبان بر که الهی ۀکلی
 که مانند خ�فتی. جامعه امور ۀادار دریی عق� مناصب یا و عرفی سلطنت همانند، است) کردنی نصب
 و کرد ریزي پایه را مردم میان کردن قضاوت آن بر و داد قرار )ع( داود حضرت براي متعال خداوند
 و خ�فت براي متعال امر خداوند به (ص)پیامبر توسط) ع( علی حضرت نصب مانند همچنین
 شاهد و است بردن ارث قابل تکوینی و�یت برخ�ف، و�یت این که است روشن. امت بر و�یت
 بینم می شده غارت را خود میراث یعنی؛ نهبا یتراث يأر، هالب�غ نهج در حضرت فرمایش مدعا این بر
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 به و گشته منتقل غیبت زمان در فقها به معنا این به و�یت؛ بنابراین است) خطبه سوم، الب�غه نهج(
  .)482 :1372، خمینی( است رسیده ارث

  کارکردهاي حکومت اسالمی. 1- 3
جمله نقش حکومت در اجراي احکام الهی  از که حکومت مورد نظر امام کارکردهاي مختلفی دارد

 اجرا دستگاه و حکومت تشکیل؛ دارد ضرورت ابد تا احکام اجراي چون: «دارد می ایشان بیان. است
 طریق از را افراد هاي فعالیت و ها جریان ۀهم که حکومت تشکیل بدون. یابد می ضرورت هم اداره و

 پدید اخ�قی و اعتقادي و اجتماعی فساد و مرج و هرج ،درآورد اي عاد�نه نظام تحت احکام اجراي
  .)28-29 :1372 ،خمینی( »آید می

 مطلوب کارکردهاي حکومت ترین مهم از یکی برقراري عدالتخمینی  امام دیدگاه ازباوجوداین، 
 و بنیان و اس�م هدف ترین بزرگ بلکه حکومت ۀوظیف تنها نه عدالت تحقق و عدل اجراي. است
 قرار عدالت حکومت با مترادف را اس�می حکومت خمینی امام. است مطلوب حکومت یک اساس
که  است محال چون ؛باشد مترادف بودن عادلبا  تواند می نگرش این در بودن اس�می و دهد می

 اس�م: «کند می مطرح صراحت به ایشان خود. نباشد آن در عدالت ولی، باشد اس�می حکومت
، خواهیم می عدل حکومت ما: «معقد است همچنین .)96- 97 :1364، خمینی( »است عدل بر اساسش
 ما: «دارد می عنوان دیگر جاي در. »شود مملکت خود خرج ما مملکت منافع که خواهیم می حکومتی
 که است آدمی هر آرزوي مهم این. خواهیم می اس�می عدل حکومت، خواهیم می عدل حکومت یک

 »برود مرز این از و نکند پر را هایش جیب وقتی چند از بعد که بکند حکومت آن براي، باشد حاکمی
  .)49و  29: 1364، خمینی(

  قطب سید الگوي مطلوب حکمرانی در اندیشه. 2
قوي علوم دینی  ۀآنکه از پشتوان بی ؛است سید قطب در جامعه و فرهنگ اهل سنت پرورش یافته

که ریشه در مباحث عمیق دینی داشته ز آنوي بیش اهاي  به همین جهت دیدگاه، بهره داشته باشد
چون مودودي یا هایی  است که با جامعه مصر و با شخصیتاي  برخاسته از احساس همد�نه ،باشد

سید قطب نیز همچون امام خمینی اصل وجود . تاریخی اهل سنت داشته استهاي  شخصیت
وي در دو کتاب . انسته استد می جهان امروزي ۀدهند اس�م را نجاتهاي  آموزهبر  مبتنیحکومت 



  ۲۳  محمد لعل علیزادهلیل دارا، ج/  قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

 

 ها ها و شباهت بررسی تفاوت ؛قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

، به بیان دیگر .کند می به این نکته اشاره، »الس�م العالمی و ا�س�م«و  »ا�جتماعیه فی ا�س�م إلالعدال«
اما سخن بر سر چگونگی حکومت و حکومت ، گیرد می اصل حکومت را امري مفروضوي 

  .مطلوب است
 اطاعت، فرمانروایان عدالت مانند مفاهیمی و پرداخته دینی مطلوب حکومتبه  گرچهسید قطب 

مانند  اصلی هاي چالش به نسبت اما ،)200 :1379، قطب( است کرده مطرح را اطاعت شرایط و مردم
 نداده ارائه منطقی و مشخص تحلیل، آن مشروعیت همچنین و دینی حکومت دقیق شکل تعیین
 و حکومت شکل بارۀدر سنت اهل هاي یهنظر در اساسی هاي اشکال مطلب این ۀریش شاید. است

 شکل به، »ا�س�م فی الحکم نظام« عنوان با بحثی در سید. باشد (ص)پیامبر از پس آن مشروعیت
 گوید می و پردازد می فرمانروایان توسط اس�می ۀجامع ۀادار چگونگی به بسته سر بسیار و کوتاه

اما  ،)150 :1368، قطب( باشداستوار  امور برخی در محدود ۀمشاور اساس بر باید دینی حکومت
  .دهد نمی تبیینی از آن ارائه

سید ، خ�فت اس�می تاریخی هاي واقعیت همچنین و آرا در ناسازگاري و تشتت به توجه با
ولی راهکار  است کرده بحث حکومت مطلوبگذرایی به  نگاه شهای کتاب از برخی در قطب
 همچنین و نوع و شکل جهت از آن را از دقیقی لشک تعیین بلکه ،دهد نمی ارائه ها چالش از روشنی

وي در کتاب . کند نمی ورود آن به و دارد مستقلی بحث به نیاز که داند می سختی کار ،مشروعیت
 بحث خور در و یطو�ن، اس�م حکومت نظام ۀدربار سخن«: نویسد می »عدالت اجتماعی در اس�م«

 نظام در اجتماعی عدالت بیان کتاب این در ما غرض اینکه به نظر یول ،است یمخصوص و مستقل
، اس�م تحلیل و تجزیه در چه گر ؛راند خواهیم سخن قسمت همین ۀدربار امکان قدر به است حکومت
 واگذار فن اساتید به آن را دیگري جاي در و ؛)184- 185 :1379، قطب( است یمشکل خود این
  .)484 :1379، قطب( کند می

 رد( سلبی امور تبیین به دیگر عبارت به و غیرمنطقی و غیرعمیق بررسی به تنها قطب در واقع
 دیگر جاي در همچنین ؛ندارد یدقیق و توجه قابل ایجابی مطلب و پردازد می) دیگر هاي حکومت
 به یند امور در ها آن دخالت و گرایش به نسبت و کند می مطرح را دین رجال و کهانت نام به بحثی
 در یمسلمان هر. نیست شان خالق و مردم بین يا واسطه و نبوده کهانت اس�م در: «پردازد می بررسی
 حاکم. کند برقرار پیوند خود يخدا با، کشیش و کاهن بدون و یتنهای به تواند یم صحرا یا دریا
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 در بلکه جوید ینم داستمدا مردم و خدا بین وساطت و یخدای حق از خود ریاست در یاس�م
 و تنفیذ از را خود قدرت و نفوذ اصل و گرفته کمک مسلمان ۀتود از ،حکومت مباشرت و يتصد
 اند يمساو آن تطبیق و فهم در، شوند وارد) فقه( آن در اگر مردم ۀهم که یشرع؛ گیرد یم شرع ياجرا
 مسلمانان گردن بر یمخصوص حق دین لرجا. گیرند یم قرار قوانینش برابر در يمساو طور به همه و

 خدا بلکه نیاورده خود از را آن که احکام شرع ياجرا جز؛ ندارد یحق ها آن گردن بر حاکم و ندارند
 آنان ۀهم و خداست يسو به همه راه پایان هم آخرت در اما، دنیا در این. است کرده واجب همه بر
، قطب افکار و آرا در شود می مشاهده که چنان .)25 :1379، قطب( آیند می او نزد تنها، قیامت روز در

  .است داشته وجود دین رجال و حاکمان میان روشنی گسست
 و زعامت به ، نیازراستین یانق�ب به اس�می ۀجامع به جاهلی ۀجامع از گذار براي وي نظر به
 قرار خود حرکت الگوي و سرمشق را قرآن باید نیز امت يپیشتاز این. است امت پیشتاز رهبري
 وي. کندآغاز  جاهلیت از خود آگاهی ۀتصفی با را کار و کند پرهیز اس�می غیر فرهنگ از، دهد
 را آنچه تا درآوریم عمل ۀمرحل به را تعالیمش و برده کار به را آن، برگردیم قرآن به باید ما گوید: می
 ۀشیو از را آن و بزداییم خود روح از را جاهلیت تأثیر و نفوذ و سپس کنیم درك ،خواهد می ما از
 یکی؛ کند می معرفی را اس�م وي دو .)54 :1366، کوپل( کنیم محو خود رسوم و قضاوت تفکر
بر لزوم  سید قطب .)198 :1368، قطب( خواهد می امریکا که اس�می دیگري و راستین اس�م
اما ، داشت تأکید) 76 :1379، قطب( ستیزي و غرب) 101 :1379، قطب( صهیونیسم با مبارزه، عدالت

 به توجهی قابل نیاز که مجید قرآن آیات ظواهر برخی بر تکیهبا ها  به چالشطرح این موارد و پاسخ 
  .گرفت می صورت، نداشت فقهی اجتهادي و تخصص

او متاثر از تفکر بنیادگرایی . دارد ياندیشه سیاسی دیگر سید قطب در فضایی دیگر زیسته و طبعاً
 ابزاري براي دو مقوله عبودیت و حکمیت قانون الهی مثابه بهحکومت  ۀبه مقول اساًاس، اس�می
اندیشانش در  شاید راز عدم توفیق او و هم. تعیین حاکم ارائه کند ۀشیوآنکه طرحی براي  بی؛ نگرد می

رضه سیاسی خویش نداشته یا به صورت روشن عهاي  براي دغدغهاي  باشد که نقشههمین نکته 
  .دهد توجه نشان میشورا  ۀکه در آثارش به مقولجز آن؛ اند نکرده
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  حکومت مطلوب زمینۀ اندیشه امام خمینی و سید قطب در ۀمقایس. 3
گراي دینی و احیاي حکومت  ان متصف به جریان سنتورز اندیشهاز  هر دوو سید قطب  امام خمینی

بر حاکمیت الهی و شریعت الهی ر دو ه .)29: 1394، نجاتی و، درخشه( آیند می اس�می به شمار
) که به اعتقادشان تحریف شده است( شرقی و حتی اس�می، غربیهاي  حکومتمبانی دارند و  تأکید
ساختن قوانین  بازگشت به اس�م و نهادینهدر راه نجات را  . آنانکنند می تابند و طرد و نفی نمی را بر

، جهان شمول، شامل، اس�م را مکتبی جامع ورز اندیشههر دو . دانند می اجتماعی آن در ساختارهاي
جاهلی و هاي  در عصري که حکومترا دانند و تنها ناجی بشر مدرن  می فرازمانی و فرامکانی

، پیما و طاهري زرع، نژاد بوذري( کنند می و حکومت اس�می معرفی اس�م، رانند می فرمان، طاغوتی
1394 :134(.  
 دین اصلی منبع سمت به اس�م را دنیاي دیگر بار، عمیق بینشی با قطب سید و خمینی امام واقع
 از غیر حکومت گونه هر برگرداندند و ،است آمده یکتا خداوند سوي از که قرآن نصوص یعنی

 دستگاه هاسازير براي . آناندانستند شرك را الهی غیر قوانین از پیروي وکرده  رد را الهی حکومت
 مقابل در پایداري. خاستند پا به راستین اس�م به آن بازگرداندن و غاصبان ۀسلط زیر از حکومت
 تفکر و اندیشه ها آن. رود می شمار به اي تازه امر قطب سید و خمینی امام ۀشیو به حاکم حکومت
 و کمونیسم هاي نظام فرهنگی و اقتصادي، سیاسی تسلط از بشریت نجات راه تنها را اس�می
 موروثی هاي حکومت بر بط�نی خط وکرده  معرفی آنان به وابسته هاي حکومت داري و سرمایه
 آن اصلی ویژگی دادگري و عدل برقراري که کردند مطرح را اس�می حکومت، مقابل در و کشیدند
  .بود
هایی نیز و تمایزها  تتفاو، ه الگوي مطلوب حکمرانیئاین دو در نگرش به ارا هاي شباهترغم  به
 ابعاد در، الگوي مطلوب حکمرانی عنوان بهاس�می  حکومت معرفی در امام. وجود دارد شان بین
 دوران در ند،بود جهانی تحو�ت شاهد نزدیک ازایشان . بودند برخوردار �زم ثبات از عملی و علمی
 مانند هایی پیامد ؛ندبود بزرگ ۀواقع دو این مهم پیامدهاي شاهد و برده سر به جهانی جنگ دو
 هاي ژیمر تثبیت، شرق و غرب ابرقدرت دو اقتصادي و سیاسی، فرهنگی نفوذ، فلسطین رفتن دست از

 باد بر را مسلمان هاي ملت هاي ثروت چگونه، ها حکومت این اینکه و اس�م جهان در آنان به وابسته
 با�ي ۀدرج بهامام خمینی . کشاندند می بردگی به آلود شرك هاي برنامه با را انمسلم مردم و دادند می
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 را ایشان امر همین و رسید اس�می امت حقایق و تاریخی شرایط کامل درك با همراه فتوا و اجتهاد
 9 :1369، رجبی( کند می مطرح طاغوتی رژیم سازي کن ریشه روند در ایران ملت جذب اصلی محور

  .)281و 
فقه اس�می و مفهوم مصلحت به ، بود که با توجه به فلسفه سیاسی يپرداز نظریهامام خمینی 
هم در مقام نظر و هم در مقام ، خویش پرداخت و در مدت حدود ده سال حکومت ۀتکمیل نظری

 قطب که سید حالی در؛ عمل در راستاي تحقق و کمال نظریه حکومت مطلوب خویش گام برداشت
 دچار خود زندگانی طول حکومت مطلوب در هاي ویژگی و ارائه الگوي مطلوب حکمرانی ۀنزمی در

 و اندیشه در متمایز ۀدور چهار به قطب سیدی زندگان بررسی در. است توجهی قابل هاي دگرگونی
 به شتریب هک است یاس�م هاي شیگرا ازوي پیش  یزندگ نخست ۀدور. یابیم می دست وي تفکرات
 داراي دوره این در وي .)98- 112 :1381، خالدي( دارد اختصاصی ادب نقد وي نگار روزنامه،  اتیادب

 ۀمرحل در. کند می پیدا سکو�ریستی هاي گرایش قطب سید ،دوره این از پس. است الحادي تمای�ت
 و رادیکالیسم ۀمیان و اعتدالیهاي  گرایش و سیاست و دین زدن پیوند و اس�می حکومت به سوم

 به پیوستن و امریکا از بازگشت از پس زندگانی پایانی ۀدور در وشود  می متمایل یسمسکو�ر
  .)47 :1382، حلبی(یابد  می قوتدر وي  رادیکالی هاي اندیشه و تفکرات ،المسلمین اخوان

قرآن و عترت  ۀشیعی با پشتوان و عقاید مذهب امام به حکم پیروي از، فکري از نظر خاستگاه
ـ قرآن  تنها، قطب فکري سید خاستگاه اما ،تئوري و�یت فقیه است ۀکنند ه توجیهرود ک می پیش
مورد تأمل  آنان همۀ عدالت صحابه است که و تا حدودي ـ عترت از سوي تفسیري پشتوانۀ بدون
 امامسویی از  .)550 :1418، مکیح؛ 20 :1401، یتهران بزرگ آقا؛ 53 :1418، صدر( است قطب
 از مطلوب حکومت بررسی در نتیجه ؛م و فقاهت داراي مرجعیت علمی استحوزه احکا در، خمینی
 قطب سید که حالی در ؛)164: 1386، لکزایی( محور است و نظریه تخصصی، فنی بررسی، ایشان سوي

 به یا بوده گرفتار تقلیدگرایی فراوان در موارد جهت همین به ؛چنین تخصص و جایگاهی ندارد
. است گرفته قرار مورد نقد فراوان وي هاي نیز اندیشه متفکراندیگر  وياست و از س رسیده بست بن
 سید اما آراي ،است فعال يمتفکراظهارنظر ، سیاسی هاي در اندیشه امام نظر دیگر اظهار عبارت به

 دهی سامانبه همین د�یل امام توانست نقش آشکاري در . است منفعل يمتفکراظهارات  قطب
به مقصود خویش دست  )شدن اعدام( سنگین ۀاما سید قطب به رغم هزین، کندحکومت دینی ایفا 
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ي پرداز نظریهسازي و  باید حکومتی باشد و بعد در آن حکومت به قانونسید قطب معتقد بود . نیافت
باید به سمت حکومت اس�می حرکت داشت  تأکیداما امام خمینی با نگاه کنشگرانه  ،مشغول شد

توان به شرح زیر  هاي این دو را می هاي اندیشه شباهت و تفاوت .)30: 1394، اتیو نج درخشه( کرد
  خ�صه کرد:

  ارائه الگوي مطلوب حکمرانی دیدگاه امام خمینی و سید قطب دراي  بررسی مقایسه. 1جدول شماره 
  سید قطب  امام خمینی  حکومت مطلوبهاي  ویژگی  

  ها اشتراك

  جامعه و حکومت جاهلی مصر نفی  نفی رژیم طاغوت پهلوي  نفی حکومت طاغوت
  بودن تشکیل حکومت ضروري  بودن تشکیل حکومت ضروري  ضرورت تشکیل حکومت

  اهللا حاکمیت  اهللا حکومت  بودن حکومت الهی

  کارکردهاي حکومت
 عدالت و، الهیبرپایی احکام 

  حکومت قانون
  برپایی احکام الهی و عدالت

  ها تفاوت

  مدل حکومتی مشخص ندادنِ ائهار  مدل و�یت فقیه  شکل حکومت
  شورایی ۀشیو  خبرگانیـ  انتصابی  انتخاب حاکم ۀشیو

  بر نقش مشورتی تأکید  هم در انتخاب و هم در اجرا  نقش مردم در مشروعیت حکومت
  گري و بنیادگرایی بر سلفی تأکید  بر عقل و حکمت و احکام اس�می تأکید  قاعده حکمرانی

  

  گیري نتیجه
مشترکی در ایجاد هاي  دیدگاهکه بودند دو متفکر شیعی و اهل سنت امام خمینی و سید قطب 

 طرحِ، غرب و شرق استعمار مواردي چون نفی. داشتند خود ۀحکومت و مخالفت با وضعیت زمان
 با جهاد، شریتب نجات راه تنها اس�می حکومت، صهیونیسم با مبارزه، ییامریکا اس�م عنوان

از  ،توحیدي ادیان سایر براي ویژه به اس�می و آزادي حکومت در جانبه همه عدالت، ستمگران
 وجود داردشان  میاننیز هایی  تفاوتورز است. باوجوداین،  این دو اندیشه اشتراكترین نقاط  مهم

 امام خاستگاه. است یکدیگر از متفاوت بسیار متفکر دو مذهبی این ـ عقیدتی خاستگاه مانند اینکه
ی توجه قابل استحکام از و نقلی ـ عقلی مختلف ابعاد از که است شیعی عقاید و مذهب ه)(رخمینی
 مکمل که) عترت و قرآن( فکري ـ عقیدتی اساس دو شیعه مذهب در که گونه همان ؛است برخوردار
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 پشتوانۀ بدون( قرآن اساس بر تنها، قطب سید خاستگاه اما شوند؛ می استفاده ،یکدیگرند مفسر و
سید  تأمل مورد آنان همۀ عدالت کهاست  صحابه حدودي تا و) ص(پیامبر عترت سوي از تفسیري
  قرار گرفته است. قطب

، اخ�قی گوناگون ابعاد الگوي مطلوب حکمرانی عنوان بهاس�می  حکومت اگرچهدر واقع 
 ،مشروعیتنظر  از آن يپرداز نظریه اصلی جایگاه اما دارد اجتماعی ـو فرهنگی  سیاسی، اقتصادي
 حوزه این در (ره)خمینی امام. است گرفته شکل شیعه اصول دقیق مبانی بر که است فقه علم تنها

 خاص شکل به و است برخوردار، شیعه فقه منبع از عام شکل به) دینی حوزهاي سایربر  ع�وه(
 پرشوري و قابل تدریس حوزۀبوده و  فقه علماي از اجتهاد مدركداراي  و بوده �زم تخصص داراي
، ایشان سوي از اجتهاد و غیبت عصر الگوي مطلوب حکمرانی در ارائه، نتیجه در اند؛ داشته نیز
 قوانین و قواعد اساس رب ،سوي امام فقیه و�یت ۀنظری ۀارائ. است محور علم و فنی بررسیبر  مبتنی
 حتی بلکه ،نیست برخوردار فقهی کامل منبع از تنها نه قطب که سید حالی در. شده است تئوریزه فقهی
 در اصلی هاي چالش از برخی تنها نه نتیجه در ورا ندارد  �زم فقهی تخصص نیز سنت اهل حوزۀ در

 گونه هیچ قطب سید. است رسیده نیز بست بن و عجز راظها به آن در بلکه ،مانده مغفول ایشان اندیشۀ
؛ اما اند نکرده تحصیل ایشان نزد فقهی ۀزمین در ششاگردان و نگذاشته يجا رب خود از فقهی کتاب
 و رهبر، ایدئولوگ که حکومت مؤسس و پرداز نظریه تنها نه (ره)خمینی امام ،خ�ف سید قطب بر
 فرصت این ،سال ده طول در حکومت ۀادار و رهبري موضع درشان ای گرفتن ارقر. است نیز آن مدیر
 را خود ۀنظری، گوناگون مکانی و زمانی هاي ضرورت و شرایط سنجش با گذاشت تا انشاختیار در را

  .بیافزاید آن صحت و قدرت، استحکام بر و دهد قرار آزمون مورد
  



  ۲۹  محمد لعل علیزادهلیل دارا، ج/  قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

 

 ها ها و شباهت بررسی تفاوت ؛قطب سید امام خمینی و دیدگاه الگوي مطلوب حکمرانی از

  

  فهرست منابع
  .کریم قرآن
دار  :بیروت ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الب�غه نهجشرح  ،)1387/1967( اهللا إلعزالدین هب، الحدید ابن ابی

  .احیاء الکتب العربیه
  .ا�دبیه إلالمطبع :مصر ، الفصل فی الملل و ا�هواء و النحل ،)1317( علی بن احمد، حزم ابن
  .ء التراث العربیدار احیا، چهارم :بیروت، مقدمه ،)تا بی( عبدالرحمن، خلدون ابن

 ۀجامع اس�می انتشارات: قم ،یزدي عراقی اشتهاردي: تحقیق البرهان و الفائده مجمع ،)1403( احمد، اردبیلی
  .مدرسین

  .انتشارات و آموزش انق�ب اس�می :تهران، ترجمه حمید عنایت، سیاست ،)1371( ارسطو
  .سازمان مدارك فرهنگی انق�ب اس�می: تهران ،)(رهخمینی هاي اقتصادي امام اندیشه ،)1381( محسن، آژینی
  .تهران: مروارید، دانشنامه سیاسی ،)1373( داریوش، آشوري
  .امیخ: قم ،ا�جتهاد  حصر خیتار  یف الرشاد حیتوض ،)1401( محسن محمد، یتهران بزرگ آقا

  .انصاري خشی بزرگداشت ۀکنگر ۀدبیرخان: قم ،الشهادات و القضاء ،)1415( مرتضی شیخ، انصاري
حکومت اس�می از هاي  بررسی تطبیقی ویژگی« ،)1394( حسین، طاهري ؛شاهین، پیما زرع ؛یحیی، نژاد بوذري

شماره ، سال پنجم، اجتماعی متفکران مسلمانهاي  فصلنامه نظریه، »و سید قطب (ره)منظر امام خمینی
 .105- 137صص  ،1

  .)ع( تیب اهل یجهان مجمع: قم ، المقارن الفقه یف هالعام األصول ،)1418( یمحمدتق، مکیح
  .بهبهانی: تهران ،اس�م جهان و ایران در سیاسی ۀاندیش تاریخ ،)1382( اصغر علی، حلبی
: تهران ،نیا بهرامی جلیل ۀترجم ،شهادت تا و�دت از قطب سید ،)1381( عبدالفتاح الدین ص�ح، خالدي

  .احسان
 امام آثار نشر و تنظیم موسسه :تهران، نهمچاپ  ،)اس�می حکومت( فقیه و�یت ،)1378( اهللا روح، خمینی

  .خمینی
  .آزادي انتشارات :قم، اسرار کشف ،)تا بی( اهللا روح، خمینی
  .اسماعیلیان: قم ،کتاب البیع ،)1372( اهللا روح، خمینی
  .(ره)خمینی امام آثار شرن و تنظیم مؤسسه: تهران ،اس�می حکومت: و�یت فقیه ،)1394( اهللا روح، خمینی
 ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،(ره)رهنمودهاي امام خمینی همجموع( ورفه نصحی ،)1364( اهللا روح، خمینی



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو ۳۰

 

 1397پاییز و زمستان ، دوازدهم، شماره ششمسال 

  .اس�می
پیرامون  (ره)قطب و امام خمینی سیدهاي  و اندیشه مقایسه تطبیقی آرا« ،)1394( حمزه، نجاتی ؛ج�ل، درخشه

  .1شماره ، 2دوره ، پژوهی ستفصلنامه سیا، »حکومت اس�می
  .احیاء الکتب العربیه :بیروت، الدسوقی إلحاشی ،)تا بی( الدین شمس، دسوقی
  .اس�م بشر حقوق کمیسیون: تهران ،معاصر جهان در بشر حقوق در حق ۀنظری ،)1388( محمد، راسخ
  .�میاس فرهنگ و ارشاد: تهران ،سیاسی امام خمینی هزندگینام .)1369( محمدحسن، رجبی
  .  یا�س�م النشر إلمؤسس: قم ،األصول علم یف دروس ،)1418( محمدباقر، صدر
 :تهران، دومچاپ ، الدین خرمشاهی بهاء ۀترجم، اندیشه سیاسی در اس�م معاصر ،)1365( حمید، عنایت

  .شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
: تهران ،قربانی العابدین ینز و خسروشاهی هادي سید ۀترجم ،جهانی صلح و اس�م ،)1368( سید، قطب

  .اس�می فرهنگ
: تهران ،گرامی محمدعلی و خسروشاهی هادي سید ۀترجم ،اس�م در اجتماعی عدالت ،)1379(، سید، قطب

  .شروق کلبه
 :کویت، تحقیق عبدالستار احمد قراج، مآثر ا�نافه فی معالم الخ�فه ،)1964( احمد بن عبداهللا، قلقشندي

  .ا�رشاد و ا�نباء ةتصدرها وزار إلسلسل
  .کیهان: تهران ،احمدي حمید ۀترجم ،مصر در اس�می نوین هاي جنبش: فرعون و پیامبر ،)1366( ژیل، کوپل
  .تهران: سمت، تاریخ فقه و فقها ،)1385( ابوالقاسم، گرجی
  .قم: موسسه بوستان کتاب، درآمدي بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام ،)1386( نجف ، زایی لک

توزیع ، مکه مکرمه، ا�حکام السلطانیه و الو�یات الدینیه ،)1386/1966( ابوالحسن علی بن محمد، ماوردي
  .دارالتعاون للنشر و التوزیع عباس احمد الباز

  .قم: صدرا، پیرامون جمهوري اس�می ،)1378( مرتضی، مطهري
  .قم: صدرا، جامعه و تاریخ ،)1384( مرتضی، مطهري

  .قم: هدف، طرح حکومت اس�می ،)1357( ناصر، مکارم شیرازي
 نامه پایان، »بررسی تطبیقی بیداري اس�می در اندیشه امام خمینی و سید قطب« ،)1391، (طاهر محمد، نوروزي

 .دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي، ارشد کارشناسی

، ارشد کارشناسی نامه پایان، »سید قطب و شهید مطهري يآرا ۀفکر دینی: مقایس ياحیا« ،)1391( حسین، نوري
 .دانشگاه اصفهان

  .مرصاد: قم ،دینی حکومت ،)1379( احمد، واعظی


