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گرا در آن ضرورت  هاي اسالم رويدادهاي سه سال گذشته در جهان عرب و نقش برجسته گروه
هايي كه طيفي  انديشه .آشكار كرده است ازپيش يشبهاي سياسي سني را  توجه جدي به انديشه

 از يكي ،قرضاوي دكتر يوسف. گيرد يم در برگرا را  رو و غرب هاي افراطي، ميانه از گرايش
وي . است  كرده نقش ايفاي نيز سياسي عمل حوزه در معاصر اهل سنت است كه برجسته فقهاي

» نوسلفي«فكري خود را  يمش خطداند،  متعلق مي» يهاالسالم يهالوسط«كه خود را به جريان 
پرسش اصلي در اين مقاله . گري و نوگرايي است انديشه سياسي او تركيبي از سلفي. خواند مي

توان انديشه سياسي قرضاوي را نوسلفي توصيف  هايي مي آن است كه بر اساس چه شاخص
سپس محور، ابتدا بنيادهاي نظري انديشه قرضاوي و  كرد؟ بدين منظور با روش تفسيري متن

ها براي يافتن پاسخ پرسش باال  اين بررسي. شود مي وتحليل يهتجزنگرش وي در باب سياست 
راه را براي نوگرايي در فقه سياسي اهل سنت  ،دهد كه قرضاوي با تأكيد بر اجتهاد نشان مي

گرايان، ديدگاهي حداكثري نسبت به دين دارد، انديشه  او كه همانند ساير سنت. گشايد مي
را مطالبه شريعت  حكومت يلتشكخواند و  مي ين از سياست را با اسالم بيگانهجدايي د

موافق نيست و  خداوندبا نظريه انتصاب حاكم دولت اسالمي توسط  ، اوحال يندرع. شمارد مي
 و »يمدن يحكومت«كند كه خود آن را  ي ارائه مياسالم به سبك نوگرايان تصويري از دولت

از سوي ديگر، شرايطي كه وي براي حاكم . كند توصيف مي اورانتخاب و ش يعت،بر ب يمتك
شود و بر  هايي است كه در نظريات سياسي كالسيك اهل سنت مشاهده مي شمارد همان برمي

ورزد، اما به شيوه نوگرايان وظيفه دولت را مشتمل بر  تأكيد مي يدار و امانت، تدبير اتفقه، تقو
دولت  ه اعتقاد او، شريعت، قانونب. داند ادي انديشه ميهاي فردي مانند آز حفظ حقوق و آزادي

او . بپردازد يگذار قانونتواند به  غيرمنصوصات مي  اسالمي است، اما اين دولت در حوزه
و دوري جستن حاكم از عدالت،  برخالف اكثريت علماي سلف سني، در صورت ستمكاري
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را براي همكاري با حكومت جور هايي  صدا با ايشان راه دهد، اما هم حكم به عزل وي مي
  .گشايد مي

  .قرضاوي، اسالم، انديشه سياسي، حكومت اسالمي :كليدي واژگان
  

  مقدمه
و آغاز  1389 ماه يدتونس، در  جمهور يسرئبن علي،  العابدين ينزدر پي سرنگوني 

. اي جديد از حيات جنبش اسالمي سني آغاز شد هاي انقالبي در كشورهاي عربي، دوره حركت
و از (رو در تونس و مصر به قدرت رسيدند و در برخي ديگر از كشورها    هاي اسالمي ميانه گروه

سي در مقام اپوزيسيون نقش مهمي در رويدادهاي سيا) جمله در مصر پس از كودتاي السيسي
هايي مانند داعش حضور خود را در  گرايي سني در قالب گروه از سوي ديگر، افراط. ايفا كردند

هاي  ديگر ضرورت شناخت شاخه بار يكاين رويدادها . سوريه و عراق به نمايش گذارده است
هاي يوسف عبداهللا  در اين مقاله ديدگاه. سازند مختلف انديشه سياسي سني را آشكار مي

اتحاديه جهاني «اهل سنت، رئيس سابق  مفتيان بزرگمعاصر و  يشمنداناز اند يقرضاوال
     .شود بررسي مي »علماي مسلمان

در ارتباط با  يديشود نظرات جد محسوب مي ينوسلف ياناز سردمداران جر كه رضاويق
از او  )78 -77: 1385ناقد، ( .داده استمدرن ارائه  يمدن يو پذيرش نهادها يحكومت اسالم

را  يبوده و مدت ينالمسلم اخوان يشينپ يكه از اعضا فعال است، چنان يفرد ي نيزمبارزات يدگاهد
در جريان . به نقد اين گروه نيز مبادرت ورزيده است حال يندرعوي . ده استيدر زندان گذران

رو مانند  هاي نسبتاً ميانه هاي اخير، قرضاوي به حمايت از گروه هاي عربي سال انقالب
هاي افراطي همراهي  المسلمين پرداخت، اما در خالل حوادث سوريه و عراق، با حركت اخوان
با قرضاوي كه پيش از اين  .، اعالم خالفت توسط گروه داعش را مردود شمردحال يندرعكرد؛ 

يدي مواضع شدهايي داشت، در چند سال اخير  و علماي شيعه همكاري مذاهب يبتقرجريان 
اين مواضع و نيز جايگاه مهم قرضاوي در جنبش ديني و سياسي  1.ده استكراتخاذ  يعتش عليه

  . هاي سياسي اوست معاصر جهان اهل سنت مبين ضرورت شناخت انديشه
خاص وجه تمايز آن با نگرش  طور بهو  در خصوص حكومت قرضاوي يشهاند مقاله يندر ا

، پرسش اصلي مقاله آن است كه بر بنابراين ؛گيرد سلفي در ميان اهل سنت مورد بررسي قرار مي
توان انديشه سياسي قرضاوي را نوسلفي توصيف كرد؟ براي  هايي مي اساس چه شاخص

هاي او پيرامون  ، بعد از آشنايي با مباني نظري انديشه وي، ديدگاهپرسشگويي به اين  پاسخ
و  از نظر شرايط، وظايف و اختيارات حاكم، نقش مردم در حكومت(سياست و حكومت 

روش اين . شود مي وتحليل يهتجز) گذاري و اجراي آن مشروعيت بخشي به آن و نحوه قانون
محور است، بدين ترتيب كه با خوانش متن، يعني آثار قرضاوي، ارتباط  تحقيق، تفسيري متن
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ها با  وجو شده و نيز تطابق يا عدم تطابق آن مختلف انديشه وي جست يمنطقي ميان اجزا
  .شود انديشه سلفي ارزيابي مي

 دوران يتمام يبرا شمول جهان يا برنامه ياسالم را دارا گرا، همانند همه متفكران سنت قرضاوي
مت او فقه مبناي حكو يشهدر اند. كند ها دانسته و جدايي دين از سياست را نفي مي و نسل

از  يتخط عدمو  يعتشر ينحكومت در التزام به قوان يتمشروع و به همين سبباست  ياسالم
و  ،داشته ييآشنا يعتبا شر يدبا يحاكم و رهبر حكومت اسالم به اعتقاد او،. شود تلقي ميآن 
 يرشپذو با  نگاهي نوگرايانه به فقه دارد وي البته .شناخت احكام آن اهل اجتهاد باشد يبرا
 ي،قانون اساس يلاز قب يكراسودم يسازوكارها يبرخ ياسي،در قالب فقه س يمدن يدهانها
هاست كه در پاسخ به پرسش  بر اساس اين شاخص. شمارد مقبول ميو انتخابات را  رلمانپا

او با تأكيد بر اجتهاد راه را براي . توان انديشه سياسي قرضاوي را نوسلفي خواند مقاله، مي
بر مفهوم خالفت و  يمبتن يقرضاوسياسي  يشهاند. گشايد نوگرايي در فقه سياسي اهل سنت مي

رسد برخي از  به نظر مي هرچندد، روي اتكا دار بوده و بر مفهوم ميانه يعدم نصب اله
اخير كشورهاي عربي و نيز تمايل وي به سمت  يها انقالبهاي او در ارتباط با  گيري موضع

  .جريانات افراطي سلفي با اين بعد از انديشه او مغاير است
  

  بنيادهاي نظري انديشه قرضاوي
  

 وي يشهاند ينظر يادهايبن كه ابتدا است يضرور قرضاوي ياسيس يشهشناخت اند يبرا
 يمورد بررس يو فقه يكالم بخش دودر قالب در اين زمينه، مباني انديشه او را . شناخته شوند

  .افكنيم دهيم و سپس نگاهي به نظرات وي در مورد فلسفه و عرفان مي يقرار م
  
  مباني كالمي. 1

 
رت فلسفي يا مباني نظري انديشه قرضاوي عمدتاً قالب كالمي و فقهي دارند و كمتر به صو

فلسفه «: گويد داند و مي او فلسفه را داراي تناقضات فراوان مي. شوند عرفاني ارائه مي
 شناسي يفهوظ فلسفه، و )رئاليسم(گرا  واقع فلسفهگرا با  آرمان مابعدالطبيعه با فلسفه مادي، فلسفه

يكي ] زيرا... [ينيمب طلبي را در تناقض و تعارض با هم مي يا لذت ييگرا منفعت فلسفهو تعهد با 
فلسفه به «: وي همچنين معتقد است ».ريزد در هم مي] آن را[و ديگري  ريزد اصلي را پي مي

نشاند يا روشي را اش را فرو رهنمون سازد يا تشنگي تنهايي، توانايي ندارد انسان را به راهي
اساس آن بنيان پيش پاي او نهد كه با تكيه بر آن، اطمينان خاطر يابد و زندگي خود را بر 

رسد در انديشه قرضاوي  از سوي ديگر به نظر مي) 175: الف1382 ي،قرضاو(» .گذارد
كند، اما افراط در هر امري از جمله  وي عرفان را رد نمي. جايگاهي ندارد ،رفگراييِ ص عرفان
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اي  دازهبدون شك اسالم عبادات را به ان«: نويسد او مي. عبادات و امور معنوي را نيز قبول ندارد
درجات روحي و مادي  يلهبدان وسمشروع اعالم كرده كه روان فرد را تزكيه و پاكيزه گرداند و 

همچنين  )31: 1386 ي،قرضاو(» .دارد وااجتماع را به تحرك و فعاليت  يكرهپرا ارتقا دهد و 
ند كه از تنها رهبانيت را به رسميت نشناخته تا انسان را مجبور ك اسالم نه«: ايشان معتقد است
طح زندگي گيري كند و از كار و تالش براي رشد و اعتالي س آن كناره يزهپاكزندگي و تمتعات 

شناسد؛ كار و  محراب بزرگ مي عنوان به يمانباازمين را براي  فرد  ، بلكه تمام كرهبازماند
  )31: 1386قرضاوي، (» .شمارد فعاليت در آن را عبادت و جهاد مي

مبناي انديشه «: گويد وي مي. و خداپرستي مبناي انديشه قرضاوي است از نظر كالمي، توحيد
ديگري را  چيز يچهكس و  خداوند هيچ ير ازغ  بهآن است كه مسلمان  توحيدي و يكتاپرستي بر

 درواقع ،حقيقت و روح توحيد... پروردگار، آقا و فرمانروا، حَكم و قاضي پذيرا نشود عنوان به
كه برخي از  ستاي تحقق آزادي، مساوات و برادري بشري، تا اينشورش و نهضتي است در را

  )140:الف1390 ي،قرضاو(» .فرمانروا و ارباب خويش نپذيرند عنوان بهها برخي ديگر را  انسان
 »چرا انسان آفريده شد؟« پرسششناسي، قرضاوي معتقد است پاسخ فطرت به  در زمينه انسان

او، شايسته  حق بهبراي قيام ... براي معرفت او، عبادت او ...انسان براي خداست«: اين است كه
» .ها و در خدمت آن باشد هاي زمين يا آسمان چيز ديگري از پديده نيست كه انسان از آن

وي معتقد است ميان رباني بودن و انساني بودن ناسازگاري و  )28: ب1379قرضاوي، (
كه   تواند رباني حقيقي شود، همچنان  نمي زيرا آدمي بدون انساني بودن ،منافاتي وجود ندارد

  :وي معتقداست) 96:الف1379قرضاوي، . (تواند بدون رباني بودن، انسان حقيقي باشد نمي
بخشي روحي كه : اسالم مانند برخي مكاتب ديگر، انسان را به دو بخش تقسيم نكرده است«    

و ... سازد ها مي گاه پردازد، و از رهگذر آن وي را روانه عبادت دين به ارشاد و پرورش آن مي
بخشي ديگر مادي است كه نه دين و نه . يابد قوام و ترقي مي مهارشدهيمه نانسان از راه اين 

اين بخشي است براي زندگي، . جال ديني تسلطي بر آن دارند، و نه خدا در آن جايگاهي داردر
  )170:الف1379قرضاوي، (» .براي دنيا، براي سياست، براي جامعه و براي دولت

خداوند بشر . بلكه حد اعتدال را دارد ،گرا گراست و نه جامعه معتقد است اسالم نه فرد يقرضاو
 كند نميجامعه بر فرد ستم  يتمحور يبر مبنا يعني ،است يدهمركب و دوگانه آفر يرا از سرشت

   )234:الف1379 ي،قرضاو( .زند يبه حقوق جامعه لطمه نم يزفرد ن يو بر مبنا
، قرضاوي قرآن و سنت را سرچشمه استنباط احكام و معارف ديني يشناس معرفتدر زمينه 

ي ياو به شما چيزها) (151- بقره( »و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون«يه وي با استناد به آ. داند مي
تعليم به معني شرح و تفسير و تطبيق و معتقد است  ،)توانستيد بياموزيد آموزد كه خود نمي را مي

گيرد كه اگر انسان در منابع پاك و گواراي سنت  مي  نتيجه بنابراين، ؛اجراي عملي قرآن است
و  ها يبستگ دل ههاي تمدن و معرفت به تحقيق بپردازد، هم سرچشمه نوانع به )ص(رسول خدا 
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، قرضاوي بر اين باور حال ينباا) 17-15: ب1390قرضاوي، ( .شود انتظاراتش برآورده مي
در زمينه . 1: است كه وحي كاوش در امور بسياري را به عقل واگذار كرده است، از جمله

در زمينه فقه و . 2اعتقادي از قبيل وجود خداوند و يگانگي او، اثبات وحي، نبوت و معجزه؛ 
 ينهدر زم .3گذاري كه عقل آزاد است تا براي فهم نصوص به تالش و تكاپو بپردازد؛  قانون

 ي،قرضاو( .و افالك يتعقل در هست. 4 ؛حرام از شر، حالل ير ازخ يصاخالق و تشخ
  )168: الف1379

  
  مباني فقهي و اصولي. 2

  

توصيف شده است، ديدگاهي كه از » فقه المقاصد«ديدگاه قرضاوي در باب فقه با عنوان 
ت عمومي زندگي مسلمانان است مصلح آشكاركنندهبر نص و از سوي ديگر بر عقل كه  سو يك

قرضاوي اجتهاد در فقه خصوصاً در فروع را الزم دانسته ) 77-70: 1391فيرحي، ( .اتكا دارد
بايد به اين حقيقت توجه «: گويد وي مي. دارد يدتأكو بر ضرورت استفاده از عقل در امر اجتهاد 

 بالغهاقتضاي حكمت . است يرناپذ اجتنابو  يشدن واقع يامرداشت كه اختالف در فروعِ دين 
الهي بر اين بوده كه برخي از احكام شرعي را از حيث ثبوت و داللت، قطعي قرار داده است و 

وي  )162: 1386 ي،قرضاو(» .تشكيل داده است يظنگونه احكام  قسمت اعظم شريعت را اين
عي و روشمند ، مادام كه مبتني بر استنباط شريظنعملي و  معتقداست اختالف در احكام فرعي

كننده  ت مايه خير و بركت و بيانخطري در پي ندارد، بلكه براي ام باشد، نه تنها زيان و
و تابعين نيز در ) ص(اصحاب پيامبر . استفقه اسالمي  هپذيري شرع و افق ديد گسترد انعطاف

 ؛نشداند ولي اين اختالف موجب ضرر و زيان و ستيزي ميانشان  اين حوزه اختالف با هم داشته
 .ها نسبت به يكديگر بشود ها و اتهام و اجتهادها نبايد باعث كدورت فتوااختالف در  بنابراين،

معاصر  يايدر دن يشاند گممتحجر و د يضمن انتقاد از فقها يقرضاو) 161: 1386قرضاوي، (
را  خود ياز آرا ياريبس يدر مدت زمان كوتاه ياند كه امام شافع آنان فراموش كرده« :يدگو يم
و  يزمان يطآن غالباً تفاوت احوال و شرا يلكه دل... . شد يدو جد يمقد يآرا يداد و دارا ييرتغ

   )16 -15 :الف1390 ي،قرضاو( ».بوده است يمكان
شد كه  مطرح رو ازآندر خصوص ضرورت شناخت علم اصول معتقد است علم اصول  يقرضاو

 اي يوهاست كه بر اساس ش يجامع و كامل فقه يازمندن يدعصر جد. فقه بپردازد كردنمند  به قانون
و  ينعمق د به بلكه ،بسنده نكند ينينصوص د يمرتب شده باشد تا به فهم سطح يدجد

صرفاً با  ينشناخت د يراز صورت گيرد، ياتكل يهدر سا يات بايدفهم جزئ. مجهوالتش بپردازد
 ياتبلكه مستلزم ارجاع فروع به اصول، جزئ شود، يو پراكنده حاصل نم ئيعلم به نصوص جز

 يبخش يعت،از شر يبا بخش وگرنه ،است ياتبه قطع ياتظنمتشابهات به محكمات و  يات،به كل
 .گرفت قرار خواهد ينكنندگان د و مسخره يانمفتر طعنهشده و در معرض  يدهاز آن كوب يگرد
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و حركت كردن با مسائل روز و  يبه نوآور قائلدر فقه و اجتهاد،  وي) 155: 1386ي، قرضاو(
كه خالف  يجمهور ياستر يمدت برا يينبه شبهه تع خدر پاس براي نمونه وي. است يدجد
صرفاً وجود عملكردها موجب «: گويد يمخلفاي راشدين بوده و بدعت خوانده شده است،  يهرو

كان و زمان و م يو حداكثر آن است كه آن عملكردها برا يست،ن يگذار و قانون يعيالزام تشر
 يگرد يا گونه به ايطو شر يااشو  اموراما هرگاه  ،اند بجا و مناسب بوده يارخاص خود بس يطشرا

 عنوان به )131: الف1390 ي،قرضاو( ».شوند يهم متحول م ها آنبر  ياحكام مبتن يافت، ييرتغ
در مخالفت با  يها در جامعه اسالم در خصوص وجود احزاب و تعدد گروه ديگر، نمونهيك 

 :گويد ي، مشمرد ميمردود  را ياحزاب در نظام اسالم يلكه تشك ،البنا  حسن ي استاد خويش،رأ
 يمانع يچنباشد، ه يكي ]حسن البنا[ و اجتهاد امام بزرگوارمان ياجتهاد ما با رأ و يرأ كه ينا«

ندارند و تنها از  اظهارنظرحق اجتهاد و  يگراناند كه د نفرموده يشانا گاه يچوجود ندارد، و ه
  )214 :الف1390قرضاوي، ( ».كنند يرويپ يدمن با يآرا
در  ييگرا سنت .1: لحاظ شده است يعتدر شر) تجدد(نوگرايي و  ييگرا سنت ينظر قرضاو از

و قانون  يقرآن سرچشمه اصل. استگر  جلوه )ص( يامبركتاب خدا و سنت پ يعني ي،منابع اصل
و معصوم  ياله يو هر دو منبع استقرآن  يعمل يانو ب ينظر يرسو سنت، تف ي است،اساس
اما  .2 )345 :الف1379 ي،قرضاو( .ردها را ندا از آن يگردانيحق رو يمسلمان يچكه ه ندهست

و  يتحج يزانمسلمان در م يفقها يانكه م استگر  جلوه» يمنابع اجتهاد«در  ييگرا تجدد
 ياس،اجماع، ق: مانند يمنابع. وجود دارد يفراوان ينظرها اختالفها  آن ياعتبار استدالل

. از اين قبيل هستنداز اسالم  يشپ هاي يعتاحكام شر ي،استحسان، مصالح مرسله، قول صحاب
 ينهدر زم يژهو بهآن،  يعمل يها و شاخه يعتاحكام شر ياتئجز )346 :الف1379 ي،قرضاو(

 ييرحاكم، تن به تغ يطو شرا يمكان ي،زمان هاي مصلحت و ضرورت يحكومت در صورت اقتضا
ها  آن يكه شارع بنا به مصلحت به صورت قطع يراتتعز ينوع و چگونگ يزان،مانند م دهند يم

  )348: الف1379 ي،قرضاو( .است يبه تنوع و گوناگون ئلنكرده و قا يرا مشخص و مرزبند
در شناخت  يراخ يها است كه مسلمانان در سده ينا فقه سياسي درباره يقرضاو ينگرش كل

فقه  يها عرصه يگركه در د اندازه  همانبه  يراز ،اند دهكر يكوتاه ياراسالم بس يدگاهحكومت از د
و اجتهاد نشده  يو بررس يقتحق يو حكومت ياسينظام س ينهدر زم ،مثل بخش عبادات كار شده

لح، بستن فقه سياسي بايد به مواردي مانند اصل شورا، اختيارات اعالن جنگ و ص .است
، انتخاباتهاي سياسي مثل  كراسي، مشاركت زنان در فعاليتوگيري از تجربه دم ها، بهره پيمان

 :الف1390 ي،قرضاو( .هاي سياسي در درون حكومت اسالمي بپردازد تشكيل احزاب و جمعيت
فقه و تفكر فقهي اين موانع را بر سر راه بالندگي فقه سياسي و  هقرضاوي در عرص )128-127

آن بر سر جامعه  داران پرچم، كه »تكفير«پديده . 1: دهد بيداري اسالمي تشخيص مي هنتيجدر
تكفير را بارانيده و با عينكي سياه به مردم و زندگي نگاه كرده و خود را از جامعه جدا و  باران
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، نوعي فقه و تفكري خاص »فكر و فقه ظاهري« هپديد. 2. دچار شدند ينيخودبرترببه نوعي 
ها و مصالح مردم و جامعه  آيات و احاديث چسبيده، و از توجه به روح و اهداف آن ظاهر بهكه 

گذشته قرار  ، كه پاي خود را جاي پاي خوارج»انديشه و فقه خوارجي« هپديد. 3. غافل است
و خشونت برخورد  سوءظننگرد و با ديگران با  داده و با نگاهي محدود و بسته به دنيا مي

فكري و  تمامي مشكالت حل راه، كه بر مبناي تقليد، »فكر و فقه سنتي« هديدپ. 4. دكن مي
رغبتي براي شناخت  ،دهكرجو و هاي علماي متقدم جست گذاري را تنها در كتاب سياسي و قانون

هاي  با نفي اين پديده »فكر و فقه نوين«اما  ،هاي فكري و مسائل جديد و معاصر ندارد جريان
ها،  ي فقه سياسي فرهيخته و بالنده خواهد شد كه عبارت است از فقه سنتچهارگانه باعث پيداي

-125 :الف1390ي،قرضاو( .فقه مقاصد، فقه موازنات، فقه اولويات و فقه فرهنگ اختالف
127(  

و اعتدال از  روي يانهمقرضاوي، عصام تليمه معتقد است  هاي فقهي در خصوص ويژگي
فقه قرضاوي اجتماع بين سلفيت و  )93و  89 :1383تليمه،( .هاي فقه قرضاوي است ويژگي

سلفيت و نوگرايي در ديدگاه فقهي قرضاوي با هم منافات . نوگرايي با اصالت و تجدد است
درها بجز ميراث گذشته را بر خود ببندد، بلكه  همهندارند، زيرا سلفيت واقعي اين نيست كه 

سلفيت به . كند همواره خود را تجديد و نو مي دن خود با عصر جديد و واقعياتكرسو  براي هم
  ) 211: 1383تليمه، ( .اند است كه برخي گرفتار آن شده يسوءتفاهممعني جمود فكري تنها 

و شيوه سلوك علمي و  )يهاالسالم يهالوسط( »ياسالم يرو يانهم«قرضاوي انديشه خود را 
: گويد مي الحركه االسالميه اولوياتوي در كتاب . نامد مي »طريقه وسط«عملي خود را 

هاي زير است، اعتدال ميان افراط و  اي كه داراي ويژگي ما انديشه وسط است، انديشه هانديش«
ديني افراطي، ميان تصوف افراطي و دشمنان  ي شديد و بييگرا تفريط در دين، ميان ايدئولوژي

، ميان موافقان و مخالفان زياد يريگ سختتصوف، ميان باز بودن و تساهل شديد و بسته بودن و 
بحراني، (» .گرايان گرايان و منطقه نص، ميان طرفداران سياست و مخالفان سياست، ميان جهان

گرايي ديني  افراط و توازن دانسته و  روي يانهمعدالت،  يناسالم را د يند او) 132: 1384
تعصب به .1: از اند عبارتهاي آن  هخواند كه نشان اي مضر مي را پديده) گرايي روي يا بنياد تند(

. 3نكرده است  ملزمشانالزام مردم به چيزي كه خداوند . 2رأي و نپذيرفتن رأي ديگران 
وي . تكفير ورطهسقوط در . 6گماني به مردم  بد. 5درشتي و خشونت . 4مورد  گيري بي سخت

دين، ديدگاه  گرايي را در بينش ضعيف نسبت به حقيقت همچنين علل و اسباب اين افراط
گرايانه در فهم نصوص ديني، گرفتار شدن به مسائل جزئي و ناديده گرفتن مسائل بزرگ و  ظاهر

روي در تحريم، آشفتگي مفاهيم، ترك محكمات و پيروي از متشابهات، بينش  حياتي، زياده
: 1386 ي،قرضاو( .داند هاي نظام هستي و زندگي مي ها و سنت ضعيف نسبت به تاريخ، رويداد

گر آنند كه وجه تمايز اصلي انديشه قرضاوي با نگرش سنتي فقهاي اهل  اين موارد نشان )118
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خاص بر ضرورت آن در حوزه  طور بهورزد و  اي است كه او بر اجتهاد مي سنت در تأكيد ويژه
  . كند زندگي سياسي مسلمانان پافشاري مي

  
  انديشه سياسي

  

بهتر امور جامعه  ادارهدر انديشه قرضاوي، سياست اهميت و منزلت خاصي دارد، زيرا متضمن 
غ و معلم و قاضي بود، حال كه مبل يندرع) ص(وي معتقد است پيامبر گرامي اسالم . است

 ي،قرضاو( .حكومت و امامت امت را بر عهده داشت يتي سياسي نيز بود، زيرا رياستشخص
داند كه به امر سياست  ر همين مبنا ايشان اسالم را ديني جامع ميب )156-155 :الف1390

  . عنايت دارد
  
   پيوند دين و سياست اسالم و يتجامع. 1

  

در خصوص ارتباط دين و سياست، قرضاوي معتقد به حداكثري بودن دين و توجه آن به امر 
 يزندگ يها عرصه همهدارد و  يرفراگ خصوصيتي اسالم يعتساختار و طب يراز ،حكومت است

خود  يفو تكال ها يتچهارچوب مسئول يينو تع يمردم را به سامانده اين آئين .يردگ يرا در بر م
ما را ) ص( گونه كه رسول خدا همان. شمارد يرا ناپسند م ينظم ي، و تشتت و بخواند يفرام

قرار امام  را رت و فرد آگاه يستاده،منظم ا ييها جماعت در صف يدر نمازهاتا كرده  ييراهنما
 .نماييم، در سياست نيز بايد چنين كنيمانتخاب  يسو رئ يرنفر را ام يك يز، و در مسافرت ندهيم

  )31 - 32: الف1390 ي،قرضاو(
: گويد داند و مي قرضاوي انسان مسلمان را داراي تكليف و مسئوليت در برابر همنوعان خود مي

شود آن است كه، بر اساس ايمان  چيزي كه در هر شرايطي سبب سياسي بودن مسلمان مي«
 يژهو بههاي ديگران  خود مكلف است كه تنها براي خود زندگي نكند، و به مشكالت و گرفتاري

 ي،رضاوق(» )10-حجرات( .توجه نباشد اخوت در ايمان بي به خاطرن ديگر مسلمانا
اسالمي كه تمام «: گويد و مي استقرضاوي قائل به تداخل دين و دولت ) 148: الف1390

كند كه زندگي اجتماعي در ميان دو  قبول نمي ،بنابراين ؛گرداند زندگي اجتماعي را براي خدا مي
قسمتي از آنِ قيصر باشد و دولت ناميده شود و . دشوم مخالف و در حال نبرد، تقسي سلطه
خداوند  از آن] هم[را قيصر و مايملك قيصر اي ديگر براي خدا باشد و دين خوانده شود، زي پاره

  )33 :ب1378 ي،قرضاو( » .يگانه است
ي دين از حكومت و سياست در ميان كاشتن نهال انديشه جدايقرضاوي استعمار را عامل 

خواستند آنچه را كه در مغرب زمين بر سر مسيحيت آوردند،  مي«: گويد داند و مي يمسلمانان م
وي معتقد است  )23 :الف1390 ي،قرضاو(» .در مورد مشرق اسالمي هم آن را به اجرا درآورند
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اند كه اسالم ربطي به سياست نداشته و توان  دهكرچنين القا  ها آناستعمارگران و مزدوران داخلي 
ها را خنثي  البنا سعي كردند تبليغات آن گراني همچون حسن اما اصالح ،داري ندارد حكومت

گذاري و توجيه و هدايت زندگي انسان را از  هاي قانون اسالم همة عرصه«: ندكناعالم  كرده،
 :الف1390 ي،قرضاو( ».دشو  شامل مي ـ حتي پيش از تولد و پس از مرگ ـ تولد تا مرگ

41-42(  
) علمانيت و سكوالريسم(از نظر ما مسلمانان «: گويد مخالفت با سكوالريسم ميقرضاوي در 

و در انديشه آن است كه امت  اي است ضددين، ضدانديشه و ضدمصالح مردم مسلمان پديده
اش را بر عهده  هاي متراكم كه عقيده راهنمايي و شريعت اداره ها و انرژي اسالمي را از توان

 :الف1390 ي،قرضاو(» .آن جلوگيري كند بخش يآزادو از انفجار  دكنندارند خلع و محروم 
هاي غرب  اي است كه با انديشه وي بر اين باور است كه سكوالريسم پديده) 121 -120

دارد، زيرا در انديشه غربي خداوند جهان را آفريده و سپس آن را به حال خود رها  يخوان هم
ساعت خودكارش را ساخته و به حال  است كه يساز ساعتاش با آن مثل رابطه  كرده و رابطه

ي اسالم يعتمعتقد است، شر يو در مقابل، ) 121: 1386قرضاوي، ( .خود رها كرده تا بچرخد
 يممربوط به تنظ مسائل ينحاكمان و مردم و همچن و رابطه متقابل يفمربوط به وظا ينقوان

  ) 190 :الف1379 ي،قرضاو( .شود يدر دوران جنگ و صلح را شامل م يروابط خارج
  
  حكومت  يلضرورت تشك. 2

  

حكومت نبوده  يلاز تشك نياز ياسالم ب يطيزمان و شرا يچدر ه كه باور است ينبر ا قرضاوي
مانند  يدئولوژيكاي ها است كه حكومت ياكنون زمان يرااست ازجمله در دوره معاصر، ز

را  هايي يشهكه باورها و اند اند آمده يدپد يبراليستيو ل ياليستيسوس يستي،كمون يها حكومت
و  داخلي ياستو قضاوت و اقتصاد و س يگذار و ساختار آموزش و فرهنگ و قانون يرفتهپذ
 ي،قرضاو( .كنند يم يريتو مد ريزي يهپا يشهآن اند يخود را بر مبنا يخارج ياستس

اهم آوردن فر يفعل يايدر دن يدعوت اسالم يازن يندارد اول يدهعق يو) 34: الف1390
 يها د كه همه عرصهكر يستأس يداراالسالم است، تا بتوان در آن حكومت عنوان به ينيسرزم
بر دوش دارد به رفاه و اسالم كه  يريمردم را بر اساس رسالت فراگ يو معنو يماد يزندگ

  ) 37: الف1390 ي،قرضاو( .سعادت برساند
 يا و منطقه يحكومت نژاد ينو معتقداست ا يستهنگر يجهان يدرا با د ياسالم تحكوم يو
كه آزادانه به  يكسان يآن به رو يدرها ،يستنخاص  ياييجغراف يو منحصر در مرزها يستن

 يگانه يحكومت در اسالم بر اعتقاد به خدا بنيان يراز ،باز است ياورندب يماناصول و اركان آن ا
 يمنع گيرد، يم يجهنت بنابراين، ؛است استوار ت واحدما يلو قرآن و تشك )ص(يامبر پ سالتو ر

 شده، يرفتهپذاسالم در آن  يعتكه شر ينمع يمردم در كشور يندارد كه بر اساس انتخاب و رأ
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 يطيشرا ينچن ي نيزجوامع اسالمساير هر وقت در . شود يان نهادهاسالم بن يحكومت جهان
و قدرتمند بر اساس  يرفراگ يآنگاه حكومت شكل گرفت، ياسالم يها فراهم شد و حكومت

 يآرمان يِخالفت اسالم ياياح ينهزم يزآن ن به دنبال. يدآ به وجودتواند  مي يكنفدرال يا يفدرال
دار االسالم  يا يوحدت ممالك اسالم. 1: مهم استوار باشد يهبر سه پابايد كه  خواهد آمدفراهم 

واحد  ياز رهبر يبرخوردار.  3 يگذار و قانون يعتنها مرجع تشر عنوان بهقرآن و سنت . 2
   )55 -  54 :الف1390 ي،قرضاو( .يفهخل ياعنوان امام  تحت

كه بتواند  داند يم يدولت اسالم يلرا تشك براي مسلمانانسالم  خوب و يزندگ هالزم قرضاوي
و  يدهدرنوردبرقرار كند كه مرزها را  يا چنان رابطه يو مذهب ياسيمتنوع س يدهتن درهم يايبا دن
از  يدهتن درهم يا جامعه مجموعه يراز ،واحد شود يبردارد و مانند شهر يپا يشانع را از پمو

وجود دارند كه به خاطر  يو جوان است، و در آن افراد يرزن و مرد، پ يف،و ضع يرومندافراد ن
و  يگذار و بر ماست كه در قانون گيرند يبر خود سخت م ها يبه خوب ياقخدا و اشت يرضا

: 1386 ي،قرضاو( .يريمنظر بگ رها را د آن يك يكو  يمموارد توجه كن ينا همهبه  ،فتواصدور 
او معتقد است اسالم براي تحقق زندگي سالم  شده گفتهاز همين رو در تفسير ديدگاه وي ) 160

به موعظه بسنده نكرده، بلكه تالش و عمل را براي استقرار شيوه زندگي اسالمي الزم شمرده 
  )138: 1385خسروي، . (است

بأمر  اعلم انتم«: كه فرمود) ص(قرضاوي معتقد است برخي با استفاده از اين حديث پيامبر 
خواهند نظام سياسي اسالم را  ، مي)ي خويش آگاهي داريديشما خود بهتر به امور دنيا( »دنياكم

سياسي را امور دنيوي به شمار آورده و جايگاهي را  مسائلكنار بگذارند، زيرا اصول و فروع 
كنند با استفاده از  عده ديگري هم تالش مي. گذارند براي تشريع و توجيه وحي در آن باقي نمي

اما وي معتقد است ) 352 :ب1390 ي،قرضاو( .اين حديث سيستم اقتصادي اسالم را نفي كنند
از منكر، جهاد، اقامه قسط و عدل، تدارك حج،  و نهي معروف امربهتحقق احكام فقه از قبيل 

نماز جمعه و جماعات و اعياد، كمك به ستمديدگان و اجراي حدود الهي تنها در سايه وجود 
وي علت توجه بزرگان دين به موضوع حكومت و . استممكن ) رهبري(قدرت و امارت 

راه اصالح و داند كه در صورت وجود حكومت صالح، مردم نيز  رهبري را در اين مي
 ) 33- 32 :الف1390قرضاوي، ( .پرهيزگاري را در پيش خواهند گرفت

به اهل  )ص( كه رسول خدايي ها از بشارت يكيخالفت معتقد است  يايدر مورد اح قرضاوي
از رسول  يمانبن   يفهحذوي با استناد به حديث . است يو اقامه خالفت اسالم ياداد، اح يمانا

 به طريق ي، خالفت)ص( آن است كه پس از رسول خدا يانگرب يثحد ينا يدگو يم )ص( خدا
كار خواهد  يگو رو و زور يشهپ ستم يو سپس حكومت دشاقامه خواهد  )ينراشد يخلفا( سنت
 ياو پس از آن حكومت  )يو عباس يامو ياناز حكام و فرمانروا ياريهمانند بس(آمد 

كار  يعصر ما رو يو استبداد ينظام يها خودكامه و سركوبگر همچون حكومت ييها حكومت
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 ياستبداد يها آن حكومت وتاز تاختدهد كه زمان  يبشارت را هم م يناما ا ،خواهند آمد
و معارف  يخيتار يها و تجربه» اشور«و خالفت بر اساس سنت و  يافتخاتمه خواهد  يروز

و در آن  يافتخواهد  يتحاكم يو معنو يماد »ت و عدالتيامن« يجادا براي يو انسان ياله
اين  )245: ب1390 ي،قرضاو( .ها مراعات خواهد شد و حقوق انسان يحكومت، حدود اله

دهند كه در باب اصل ضرورت تشكيل حكومت، قرضاوي همانند فقهاي سنتي  سخنان نشان مي
ه تفاوت او با اين دسته از فقها بايد در ساير وجوه انديش بنابراين، ؛انديشد و نيز سلفي مي

  .وجو شود سياسي جست
  
  نقش مردم در مشروعيت بخشي به حكومت. 3

 
. 1«: دشو  داند كه از دو طريق بر خلق اعمال مي خداوند مي قرضاوي حاكميت را از آن

نظام هستي خداوند  كننده ادارهو  ياراخت صاحببدين معني كه : حاكميت در آفرينش و تكوين
و واجب و مباح  يامرونهكه به معني حاكميت در : حاكميت تشريعي و فرمانروايي. 2... است

به اعتقاد وي، حاكميت خداوند به معني ) 180-179 :الف1390 ي،قرضاو( ».گردانيدن است
  . حاكميت شريعت خداوند است

دانسته و حكومت را حق  اما قرضاوي مشروعيت حكومت را برگرفته از خواست مسلمانان
بر اين نظر است كه، حكومت در اسالم از نوع تئوكراسي كه به اسم نيابت از  داند و  مردم مي

اين حكومت از نوع حكومت پدران روحاني . خدا خود را بر مردم و جامعه تحميل كند، نيست
مت اسالمي حكومتي بلكه حكو ،اند نيز نيست كنند نايب خدا در زمين و رجال ديني كه گمان مي

 يحكومت«، است يتش متكي بر بيعت و انتخاب و شورامدني است كه بر مبناي اسالم، مشروع
 عنوان بهاسالم را  يو خارج يداخل هاي ياستها و س و آرمان يشهو اند يگذار كه در قانون

بنابراين، مشروعيت حاكم در اين  )118 -115 :الف1390 ي،قرضاو( ».يندگز بر يشمرجع خو
. است كه قانون الهي را به اجرا گذارد و از اوامر و نواهي خداوند در جامعه حفاظت كند

   )54- 51 :الف1390ي،رضاوق(
شما حكومت  قرضاوي مدعي است از اين سخن خليفه سوم كه گفته من بر اساس حقي الهي بر

هاي  خداوند آن را بر دوش من انداخته است برداشتكه خالفت قبايي است كه كنم يا اين مي
شكي در اين نيست كساني كه خواستار بركناري او از مقام «: گويد وي مي. نادرست شده است

نبودند، تا  - و مرجع چنين امري هستند اولواألمرهايي كه  آن ـخالفت شدند، از اهل حل و عقد 
قرضاوي در خصوص مشروعيت » .بشود ها آند و تسليم رأي كن نظر صرفخليفه از رأي خود 

اين حق مردم است كه از طريق نمايندگان «: معتقد است)ص(حكومت بعد از پيامبر  نحوهو 
خود در شوراي حل و عقد امام را تعيين كنند، او را زير نظر و مراقبت داشته باشند، و چنانچه 

» .ندكن بركناركه او را  منجر به منكري بدتر از ماندن او بر سر قدرت نشود، حق دارند
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شود قرضاوي بر اساس مفاهيم بيعت،  كه مشاهده مي چنان )110 - 108: الف1390قرضاوي، (
خالفت و اهل حل و عقد، مردم را در مشروعيت بخشي به حكومت داراي جايگاهي كليدي 

همين تعابير در جويد كه قبالً نيز با  در اين زمينه قرضاوي عمدتاً از مفاهيمي بهره مي. داند مي
ها توسط قرضاوي حائز اهميت  سازي آن اند، اما برجسته انديشه كالسيك سنيان وجود داشته

  .است
  
  حكومتاداره  در نقش مردم. 4

  

. توان مورد بررسي قرار داد نقش مردم در سياست را از منظر نحوه اداره حكومت نيز مي
ها جلوتر  حكومت معتقد است اسالم قرنامور  ادارهدر  ادر خصوص نقش مردم و شورقرضاوي 
آن را به  ياتجزئ يكرده، ول يينآن را تع يها و قواعد و مالك ي بودهكراسودم متضمن از غرب،

و  يعت،از منكر، شورا، ب يو نه معروف امربهمانند  ييكارها راه. ده استكردانشمندان واگذار 
 يرا برا هايي يژگيو يقرضاو. اند جمله يناز ا يو اجتماع ياسيس هاي رصهمشاركت زنان در ع

 از جمله ،دارد يپوشان از اصول در اسالم مشابهت و هم ينظر گرفته كه با برخ در يكراسودم
با  يكراسودم .كند يم يقتشو را اسالم مبارزه با حكام و پادشاهان ستمكار و مستبد. 1: آنكه
 مناسب يكار راهروش و  تواند يمحاكمان،  يطلب سلطه بلمردم در مقا هاي ياز آزاد يتحما

 يتو شهادت دادن به صالح يگواه ينوع گيري يانتخابات و رأ يستمس. 2. باشد براي اين امر
اقدام به شهادت  درواقع ،دهد يرأ لياقت يكه به فرد ناصالح و ب يكس. مورد نظر است يدايكاند

 گذاردنبات موجب كنار كه عدم شركت آنان در انتخا يكرده است و كسان يواقعيردروغ و غ
شهادت و عدم  يادا يدستور خداوند را برا درواقع ،بشوديزگار و كاردان و پره يقال يها انسان

 ي،قرضاو( .ندا كرده توجهي يامور مردم و مصالح جامعه ب نسبت به گرفته و يدهكتمان آن ناد
  ) 177 - 174: الف1390

مردم در حكومت  نقشو  يتوجه به رأ يمعنارا به  »يكراسودم«اسالم  يند قرضاوي، نگاه از
نهاد  يگرد يبلكه رو نيست، يغرب يكراسواز دم يا نسخه يكراسودماين اما  ،قبول دارد

 يناز ا. است متفاوت جهاتيو از  يكسان ياز جهات يكراسودر اسالم با دم اشور يراز ،استشور
در مقابل امت  يزو حاكم نكند  ميو حكومت انتخاب  يرا به رهبر يكس يكه امت اسالم نظر

 يكنزد يغرب يكراسوبا دم اسالم ،وجود دارد يامكان عزل و نصب و هرلحظهمسئول است و 
و  معروف امربهو  يحترا نص اكمكه ح دهد ياجازه م كه به هر فرد جامعه نظر يناما از ا ،است

 يتوال يگردر اسالم هر مؤمن بر مؤمن د يراز«است،  تر پيشرفته يكراسواز دم د،كناز منكر  ينه
در  ابا مهم خواندن اصل شور شود قرضاوي كه مشاهده مي چنان )136: 1384 ي،بحران(» .دارد

: گويد يم و دانسته يحتاز منكر و حق نص يو نه معروف امربهاسالم آن را در ارتباط با اصل 
ار داده، و حكام مسلمان را مكلف قر يجامعه اسالم ياز اركان اساس يكيرا  ااسالم اصل شور«
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 ييتا جا. است دهكرمردم واجب  براز منكر را  يو نه معروف امربه ،دهكر يحتبه مشورت و نص
را واجب  يانحكام و فرمانروا يعني ،ائمه مسلمانان و اندرز يده،نام يحترا نص يند همهكه 

گفته شده است جان سخن قرضاوي آن است كه  )172 :الف1390 ي،قرضاو(» .فرموده است
 دست آن به توحيد مسير از ولي غرب، مثل تواند مي و است سازگار كراسيودم روح با اسالم
 حقوق و احزاب داشتن و بشر آزادي و كرامت ها و انسان حقوق با اسالم زيرا يابد،

   )182: 1385عليخاني، ( .ندارد تضادي سياسي مخالفان و غيرمسلمانان
احزاب  يعني ،مردم ياسيو مشاركت س يكراسودم يها از جنبه يكيدر خصوص  قرضاوي

 گي يكو خودكام ياز استبداد فرد يشگيريپ يبرا يدجد يايمعتقد است وجود حزب در دن
 يحكومت اسالم ونتعدد در در يشهاحزاب و اند يلتشك يبرا«: گويد يم يو. ضرورت است

 يا يقرآن يليبه دل يازبا تعدد، ن يهرگونه مخالفت. ندارد وجود يو شرع يمانع فقه گونه يچه
» .ندارد ياساساً وجود خارج يليدل ينمن معتقدم چن محكم و استوار و روشن دارد، و يثيحد

به اصول . 1«: از اند عبارتاست كه  قائلاحزاب در جامعه  فعاليت يبرا شرط يشپدو  ويالبته 
و انكار  يزو ست يدشمن اسالم احترام بگذارند، و از در يعتشر يو مبان يدتيعق يها و ارزش

 يبا هر اسم و رسم يتحقق اهداف دشمنان اسالم و امت اسالم يدر راستا. 2. يايندها برن آن
   )196: الف1390 ي،قرضاو(» .نشوند انو ابزار دست بدخواه كنندعمل ن

معتقداست اصول و  در غرب يككراتودم يها و حكومت يحكومت اسالم يسهبا مقا قرضاوي
هر دو  هرچند. است يككراتوبهتر از حكومت دم ياربس يحكومت اسالم برحاكم  يها ارزش

 ييو در مورد پاسخگو يكسانمردم با هم  آزادانه يارانتخاب و اخت امردر  نوع حكومت
فاقد اصول  يغرب يكراسواما دم ،هستند شابهو عقد م حل هلاو  احكومت در برابر مجالس شور

به خود حق  يغرب يكراسودم. دكناست كه دامنه دخالت آن را محدود و كنترل  يارهاييمعو 
ها و  ها و ظلم ارزشضد گاهي را بنام ملت كنار بگذارد و ياخالق يلها و فضا ارزش دهد تا يم

پارلمان حق دارد . و در جامعه رواج دهد مجاز شمرده ي،قانون ايحموارد ناصواب را در قالب لو
را  )گرايان جنس و ازدواج هم مشروبات الكليفروش و مصرف  يد،خر يلاز قب( يهر نوع قانون

را از جامعه  يكراسو، خود دمرفراندوم يا نمايندگان يتاكثر يرأ با تواند يم يحت وكند  يبتصو
منافع و مصالح  ينتأم يفقط در پ هاي غربي بر دمكراسي حاكم داري يهسرما بعالوه. كنار بگذارد

  2.افراد جامعه در تضاد باشد يتهرچند با منافع اكثر ،است نفوذ يذ يخود و قشرها
است كه پا را فراتر از آن  اكمح يحدود و چهارچوب يحكومت اسالم يياما در نظام شورا

در  توانند يكه نم ينو ثابت د يو احكام قطع ياصول اخالق ،مثل اعتقادات ،گذاشت توان ينم
انسان  ،كرده ينآنچه را خداوند مقرر و مع يراز ،يرندقرار بگ اشور اظهارنظر يا يممعرض تصم

عدالت و «يل از قب يطيشرا يدارا يدكننده با اسالم انتخاب در ،عالوه بر آن. دكنحق ندارد لغو 
 )تخصص و تقوا( »يدار امانتو  يآگاه«از  يزشونده ن و انتخاب باشد، »حسن سلوك و رفتار
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 يجادا يها از جلوه«: دارد يابراز م يو )64- 61 :الف1390 ي،قرضاو( .برخوردار باشد
بر  ...نمونه اصل شورا را در نظر گرفت عنوان به توان يم يي،گرا تجدد و سنت يانم يهماهنگ

و  ياسيس يحق ندارد كه اصل شورا را از زندگ يا جامعه يچو ه يحاكم يچاساس، ه ينهم
 برخالفبا زور و اجبار، مردم را  كه يستمجاز ن يحاكم يچو ه د،كنخود حذف  ياجتماع

 وي) 349 :الف1379 ي،قرضاو(» .وادار سازد خواهند يكه نم يزيچ يرشها به پذ آن خواسته
 ييرمشخص نكرده كه در تغ يروش و قالب ابد يكشورا  ياسالم برا يعتمعتقد است شر

   :گويد ميو ا .بشود بست بندچار چالش و  ي،و مكان يزمان يطشرا
 يفارغ از تمام يكه در هر عصر دهد يامكان م داران ين، به دمشخص قالب ينا يينعدم تع

 يگاهشانجا يزو ن يطفقط به تناسب شرا ي،اجبار يريگ آور و به دور از شكل الزام يدوبندهايق
 ابر شور يتر باشد، فرمان خداوند مبن كه بهتر و آسان يتجدد، در هر قالب و با هر روش يردر مس

  )349 :الف1379 ي،قرضاو( .آورند را به اجرا در يجمع يشهو استفاده از اند
توانند  زنان در حكومت اسالمي مشخصاً معتقد است زنان مي ينيآفر نقشقرضاوي در خصوص 

ضاللت  همثل همسر عزيز مصر مايبه امور سياسي بپردازند و فرمانروا شوند كه البته ممكن است 
قرآن زن را مانند مرد صاحب توان و . بلقيس فرمانروايي نمونه شوند هند، يا مانند ملكشو

تر است، اما حضور او در  نقش زن در خانواده پررنگ هرچندداند و  استعدادهاي ويژه مي
  )54-53 :ب1382 ي،قرضاو( .هاي سياسي بيرون از منزل نيز مثبت است عرصه

نگرش سلفي در ميان  يژهو بهبيشترين وجه تمايز انديشه سياسي قرضاوي با انديشه سنتي و 
پذيرش . اهل سنت را بايد در جايگاهي ديد كه وي براي مردم در اداره حكومت قائل است

گيري جمعي، انتخابات، احزاب، آزادي و نقش زنان در سياست توسط قرضاوي  روش تصميم
 گيرد، اما به طريق اجتهاد انجام هرچند با اتكا به مفاهيم سنتي در فرهنگ اسالمي صورت مي

  . كند شود و تفسيري متناسب با اقتضائات سياسي و فكري دنياي مدرن از آن مفاهيم ارائه مي مي
  
  و امكان عزل وي حاكم يطشرا .5

  

يكي از اين . قرضاوي همانند ساير انديشمندان مسلمان براي حاكم شرايط خاصي را قائل است
 :الف1390 ي،قرضاو( .ام استنه بيعت با او حربند بودن حاكم به اسالم است وگرشرايط پاي

 يا »قوت و امانت« از دو صفت يدبا نظام اسالمي كارگزاران ن واز نظر قرضاوي، مسئوال )27
هاي درجه  براي خدمت در پستالزم يستگي شا وگرنهبرخوردار باشند  يدار و امانت يكاردان

شرط ديگر اين است كه حاكم بايد اهل اجتهاد و آشناي با شريعت باشد، . ندارنددوم را نيز 
تنها در شرايط بسيار . طور كه خلفاي راشدين در فقه و اجتهاد امام و پيشوا بودند همان

   )53 -  52: الف1390 ي،قرضاو( .كرد نظر صرفتوان از اين شرط  غيرعادي و اضطراري مي
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قرضاوي . كند امكان عزل او را نيز مطرح مي مسئلهكم، ضروري دانستن برخي شرايط براي حا
از نظر اسالم حكام وكيل و نماينده و كارگزار و مستخدم مردم هستند، و حق «: معتقد است

يا هرگاه خواست او را از  خود را مورد بازخواست قرار دهد موكل است كه وكيل و كارگزار
ها و چهارچوب وكالت پا را فراتر  او از مسئوليت كه يهنگام يژهو بهمأموريت وكالت بركنار كند، 

قرضاوي يكي از موارد عزل حاكم را دوري جستن او از ) 173 :الف1390 ي،قرضاو(» .بگذارد
از نظر اسالم رهبر و فرمانروا مرجع معصومي «: گويد عدالت و ستمكاري با مردم دانسته و مي

يا راه  ن است به عدالت رفتار كندد، ممكشو نيست، انساني است كه دچار خطا و صواب مي
مردم حق دارند، كه از انحراف او جلوگيري كنند و  عامهو . جور و ستمكاري را در پيش بگيرد

به سخن ديگر، اگر حاكم دچار ) 173 :الف1390 ي،قرضاو(» .ندكناشتباهاتش را اصالح 
به دليل «: تقداستقرضاوي مع. توان او را عزل كرد خودخواهي و استبداد و ستمگري شود مي

، هيچ ضمانتي وجود ندارد كه اند انسانكه حكام و رهبران معصوم نيستند و مانند همه مردم آن
مقام و ماديات آنان را دچار غرور و خودخواهي نكند و در مسير استبداد و ستمكاري گام 

به نام دين  ، همچنين الزم به يادآوري است كه بدترين نوع استبداد استبدادي است كهبرندارند
اشتباهي كه ممكن است حكومت اسالمي و  ينتر بزرگ«: گويد وي در ادامه مي» .انجام بگيرد

ند، حق و صواب به آنان اختصاص دارد، و كنطرفداران آن مرتكب بشوند آن است كه گمان 
 -200 :الف1390 ي،قرضاو(» .دارند ميراه باطل گام برو در  اند منحرفها  مخالفان آن همه

از نظر قرضاوي در حاكميت اسالمي هرگونه استبداد مردود است و بدترين نوع استبداد،  )201
  . در پوشش دين است ياسياستبداد س

: گذارد مي فرقميان دو گونه از حاكمان » و من لم يحكم بما انزل اهللا«قرضاوي با توجه آيه 
آن  بر اساسد و التزام دارد و عنوان برنامه و قانون زندگي اعتقا حاكمي كه به اسالم به) الف

حاكمي كه به اجرا و ) گاهي در برخي امور جزئي دچار انحراف بشود، ب هرچندكند،  حكم مي
گونه  اين«: گويد وي مي. دهد تطبيق قانون الهي باور نداشته و قوانين بشري را بر آن ترجيح مي

او، و ترجيح قوانين اهل  مورد قبول از حكم خداوند و پشت كردن به دينگرداني  كارها روي
كه دارند، در  يينظرها اختالفرغم  كس از اهل ايمان علي و هيچ. كفر بر قوانين خداوند است

اي را پذيرفته و ديگران را به  مورد كفر بودن چنان كاري و كافر بودن كساني كه چنان انديشه
بدين ترتيب، قرضاوي با  )233-234 :الف1390 ي،قرضاو(» .، ترديدي ندارندخوانند يفرامآن 

مطرح كردن امكان عزل حاكمان ستمگر و مستبد گام ديگري در جدايي از مسير سنتي انديشه 
  .دارد سياسي سني برمي

البته از نظر وي طبق برخي موازين شرعي استثنائاتي هم براي همكاري با حكومت جور وجود 
برگزيدن زيان . 2. حد توانايي انسانو ستم، در  شركم كردن ميزان . 1: ارد كه عبارت است ازد

كه در بسياري موارد بر  پذيري واقعيت. 3. كمتر، در جايي كه مجبور به انتخاب بد و بدتر هستيم
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، سطح توقعات انسان اجبار بهشود؛ بدين ترتيب  ها مي ها چيره شده و مانع رسيدن به آن آرمان
 گام به گامجي، يعني كار و تالش ضرورت تالش تدري.4. كند و ضرورت فروكش مي فشار تحت

  :گويد در اين ارتباط قرضاوي مي.      حرام كرد تدريج قرآن شراب را به همچنان كه
گاه  بدون ترديد هدفي بزرگ و ارزشمند است، و هيچ جانبه همهرسيدن به حكومت اسالمي 

باره  ما دسترسي يكفراموشي بسپاريم، و دل خود را از آن غافل بگردانيم، ا به دستنبايد آن را 
فرساست، چه مانعي وجود دارد اگر كساني مجال پيدا كنند  به آن گاهي كاري سخت و طاقت

هاي عملي و عيني، برخي  برخي اهداف آن را عملي كنند و در راستاي الگويي شايسته و نمونه
ا هاي حكومتي غيرديني را بپذيرند، و اين كار مشروط به آن است كه آن فرد ي مسئوليت

مسئوليت خود مجال اقامه حق، و اشاعه خير و گسترش عدالت را داشته  محدودهجماعت در 
. مندي مردم به امثال آنان فراهم گردانند باشند، و زمينه را براي تشويق و عالقه

  )313-306 :الف1390ي،قرضاو(
يي را هاي سياسي و قضا علمايي كه قبول پست: گويد قرضاوي در توجيه فقهي اين حركت مي

شمارند، آن را به تحقق  ها قرار دارند، جايز مي هايي كه ستمكاران در رأس آن در حكومت
فقه «بر آنچه ما  فتواها گونه ينا. اند دهكرتر مشروط  مصالحي برتر يا دفع مفاسدي افزون

پردازد كه باهم در  مصالحي مي موازنهفقه موازنات به . ناميم استوار است مي »موازنات
  )317: الف1390 ي،قرضاو( .يك تأخر دارند از مصالح تقدم و كدام يك  كداماند، يعني  تعارض

از نظر قرضاوي، مردم وقتي وظيفه همكاري و همراهي با حاكم را دارند كه راه درست را در 
د بايد او را به شغزش هرگاه هم دچار خطا و ل. و كارها و تصميماتش صحيح باشد گرفته يشپ

تواند  مي بنابراين، ؛حاكم معصوم نيست كه داراي تقدس باشد. مسير درست راهنمايي كنند
همانند ديگران مورد بازخواست و محاكمه قرار گيرد، زيرا مقام او مقامِ مسئوليت است نه 

برتر از  مردم، من«: گرفتن خالفت گفت به دستعمر بن عبدالعزيز در هنگام . منصبِ حاكميت
 ي،قرضاو( ».تر گردانيده است كه خداوند بار مسئوليت مرا سنگين از شما نيستم، بجز آن يك يچه

   )58 :الف1390
  
  اختيارات حاكم. 6

  

قرار ) ص(ارچوب شريعت اسالم و سنت رسول خدا هاز نظر قرضاوي اختيارات حاكم در چ
ندارد، اما در خارج از  يگذار قانونگونه اختياري در زمينه حاكميت تشريعي و  او هيچ. دارد

حاكم در امور غيرمنصوص با استعانت و مشورت . شريعت و نيز در اجرا، داراي اختيارات است
اجماع مسلمانان  يقاز طردر چنين اموري . نهادهاي مدني و سياسي اختيار حكمراني دارد

   )105: الف1390 ي،قرضاو( .شود يم گيري يمتصم
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ه آيات قرآن و روايات و تاريخ اسالم معتقد است، وظايف حكومت در نظام قرضاوي با استناد ب
خذ زكات از ثروتمندان و احمايت از قشرهاي محروم و ناتوان با . 1: اسالمي عبارت است از

دفاع از ستمديدگان و . 2 .در ميان يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده غنائمتقسيم 
حمايت از حقوق زنان و جلوگيري . 4 .دن بردگانكرآزاد . 3 .رتمندانمظلومان در برابر ظلم قد

مبارزه با . 5 .دن دختران و تضييع حقوق كودكانكر گور به زندهمثل  ها آناز ستم مردان در حق 
دفاع از حقوق غيرمسلمانان در جامعه . 6 .در حمايت از عموم مردم فروشان گرانمحتكران و 

ها هستند  خصوصاً حيواناتي كه در اختيار انسان دفاع يبحيوانات حمايت از حقوق . 7 .اسالمي
رعايت انصاف و عدالت در محاكم قضايي و قضاوت يكسان بين . 8 .مثل اسب، شتر و سگ

پرهيز از . 9 .فقير و غني، توانمند و ناتوان، كارگزار و مسئول حكومتي با افراد عادي جامعه
  )81-70 :الف1390 ي،قرضاو( .ان سپاهاسراف خصوصاً توسط كارگزاران و سردار

هاي ديني  مردم بر اساس اصول اسالم و ارزش وپرورش آموزشاز نظر قرضاوي، وظيفه حاكم 
هاي اسالم  ها و احكام و آموزه دن شرايطي است كه در پرتو آن انديشهكرو همچنين فراهم 
اي فكر كند، بلكه بر  حاكم نبايد محلي و منطقه )35 :الف1390 ي،قرضاو( .بتواند تحقق يابد

براي دعوت از حكام و ) ص(اساس فرمان الهي در قرآن و همچنين به استناد مكاتبات پيامبر 
  .پادشاهان ممالك مختلف دنيا داراي رسالتي جهاني و فراگير است

بر . هاي فردي است حقوق و آزادي ينتأميكي ديگر از وظايف حاكم در حكومت اسالمي 
افراد جامعه فراهم كند تا  يك يكحكومت واجب است زندگي متناسب و امنيت الزم را براي 

حتي تضمين آزادي . خداوند بپردازند يبردار فرماناي آسوده به  در سايه آن بتوانند با انديشه
تأمين . ن مانند يهود و مسيحي و زرتشتي الزم استاديني براي تمامي پيروان اديان و مخالف

كه هرگاه انسان مسئله ناروايي را  زادي انديشه و آزادي بيان و انتقاد ضروري است تا آنآ
 ي،قرضاو( .و نهي از منكر هشدار بدهد معروف امربه يضهفرمشاهده كرد بتواند در چهارچوب 

 يده سازمانالزم براي  هاز نظر قرضاوي يكي از وظايف حاكم ايجاد زمين )84-82 :الف1390
. آميز مانند تشكيل احزاب سياسي است هاي مسالمت قاد براي اصالح حكام از راهاندرز و انت

ها و فرمانروايان و  مقاومت و بازخواست از حكومت براي«: گويد وي در اين ارتباط مي
دن حكومتي ديگر، تشكيل احزاب و كرها و در صورت لزوم جايگزين  جلوگيري از انحراف آن

توان  و ابزاري كارساز است و تنها از اين طريق است كه مي هاي سياسي ضرورتي حياتي تشكل
  )199 :الف1390 ي،قرضاو(» .ها را مورد بازخواست قرار داد حكومت

 نگرش سنتي را در هاي يهما بن سو يكدر زمينه اختيارات حاكم نيز انديشه سياسي قرضاوي از 
ق مفاهيم سياسي نو است، امري كه اطال دهنده پرورشدارد و از سوي ديگر، پذيرا و  بر
  .سازد ر ميبر اين انديشه را ميس» نوسلفي«
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  شريعت و قانون. 7

 
گذاري است،  كه يكي از نمادهاي مهم وجود حكومت وجود قانون و قانون با توجه به اين

وي معتقد . يابد كه اين موضوع در انديشه سياسي قرضاوي مورد بررسي قرار گيرد ضرورت مي
آنچه به حكومت اسالمي . ت قانون حاكم در حكومت اسالمي بايد قانون شريعت باشداس

توانند از حكومت  دهد التزام به قوانين شريعت است و مسلمانان تا زماني مي مشروعيت مي
خود پس از  هخليفه اول در خطاب. ارچوب شريعت منحرف نشده باشدهتبعيت كنند كه از چ

يد و هرگاه كندم، از من پيروي كر يبردار فرماناني كه خداوند را تا زم«: گويد كسب خالفت مي
قوانين شريعت قوانيني است كه از  ».دم هيچ الزم نيست از من پيروي كنيدكراو را نافرماني 

البته . دن آن را نداردكرحكومت حق تعطيل  يجهدرنتجانب نيرويي فراتر بر انسان واجب شده و 
 يزن )ص(يامبر قرآن و سنت پ يبر مبنا يفرع ينو قوان يقانون اساس يدارا يحكومت اسالم

، از نظر قرضاوي، دولت اسالمي يك دليلبه همين  )57- 55 :الف1390 ي،قرضاو( .خواهد بود
البته عناويني مانند . زيرا داراي اساسنامه و قانون اساسي است ،دولت شرعي و قانوني است

اهميت دارد حاكميت  آنچهصاحبان آن تقديس آور نيست؛  امام، خليفه و رئيس دولت براي
تر نيز اشاره شد، قرضاوي حاكميت تشريعي  پيش چنانكهاما ) 134: 1384بحراني، ( .شرع است

اي كه  گذاري توسط انسان در محدوده است، مانع از قانون تعالي يباررا كه مخصوص ذات 
هايي كه  پديده يرهدامسلمانان حق دارند در « :گويد داند، بلكه مي خداوند اجازه داده است نمي

ع و به تشري ــكه عرصه و ميداني بسيار گسترده است  - شان َنصي وجود ندارد  در مورد
گذاري در زمينه اموري كه با نصوص صحيح و صريح تضاد  قانون] اام. [گذاري بپردازند قانون

د، يا قوانيني كه كند و فواحش را روا پيدا كند، مانند قوانيني كه منكرات پيدا و پنهان و فسا
د، كنواجبات قطعي را تعطيل يا عقوبات ضروري را ملغي و حدود مشخص خداوند را مراعات ن

  )106 :الف1390 ي،قرضاو(» .جايز نيستند
هاي بسياري در زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي  قرضاوي معتقد است مسلمانان در عرصه

ور، كشتيراني، هواپيمايي، كار و كارگر، بهداشت و كشاورزي از قبيل مقررات عبور و مر
و با مراعات مقاصد كلي شريعت از طريق  »جلب مصالح و دفع مفاسد«توانند در راستاي  مي

 ي،قرضاو( .ندكنگذاري  تأويل و تفسير نصوص، قياس، استحسان و اجتهاد اقدام به قانون
مهم علما و نخبگان  يفهدو وظ عنوان بهاز منكر را  يو نه معروف امربه يقرضاو )107 :الف1390

 ياجرا يو چگونگ ينقوان يننظارت بر تدو يك شوراي عالي براي يددانسته و معتقد است، با
 يجادو از ا دشو يرياسالم جلوگ اب يرو مقررات مغا ينقوان ينشود تا از تدو يلتشك ها آن

او در خصوص  )52 :الف1390 ي،ضاوقر( .يدعمل آه ممانعت ب »قرآن و قدرت«ين شكاف ب
: نويسد اي از توفيق الشاوي مي گذاري در حكومت اسالمي با استناد به مقاله برتري نظام قانون

 يتاصل حاكم«.1: استهاي زير  ها و برتري گذاري در حكومت اسالمي داراي ويژگي قانون
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 اصل. 2. يا قوانين بشري »حاكميت قوانين وضعي اصل«يا قوانين الهي به جاي  »يعتشر
شود و از حق اجماع در مورد  هاي مختلف مي ها و قوميت كه شامل ملت »حاكميت امت«

اي  كه فقط شامل حاكميت مردم در منطقه» حاكميت مردم«شريعت برخوردارند، به جاي اصل 
ديگر  تر از اساسي يا گونه به» تفكيك قوا«رعايت اصل . 3 .است كه حكومتي بر آن تسلط دارد

حاكم مظهر و تبلور  اي حق ندارد ادعا كند قانون وهها، زيرا در نظام سياسي اسالم هيچ ق نظام
 .ده يا به استبداد روي آوردكرراده آنان است، تا بعد طبق ميل خود در آن دخل و تصرف ا
گر جايگاه ممتاز حكومت اسالمي از نظر  اين موارد همه بيان )67-64 :الف1390 ي،قرضاو(
 يانسلفگرايي كه ميراث سنتي  دهد كه چگونه وي ضمن شريعت رضاوي است و نيز نشان ميق

گذاري وراي شريعت را  گذاري و سياست اي براي قانون كوشد تا زمينه سني مذهب است مي
  .براي دولت اسالمي فراهم سازد

  
  گيري نتيجه

  

است كه با تفسير نسبتاً باز گري و نوگرايي  اي از سلفي انديشه ديني و فقهي قرضاوي آميخته
اسالم را ديني جامع و دربرگيرنده  گرايان، او همانند همه سنت. وي از اجتهاد ميسر شده است

جامعه را در عصر كنوني  ادارههاي زندگي بشري دانسته و معتقد است اين دين توان  همه حوزه
براي  يجهان يرسالتاي نسبت به دين، وي اسالم را دار يحداكثر به دليل همين نگرش. دارد

 او. استو دولت  ينمعتقد به تداخل د داند و جهاني مي شكيل حكومت واحدت و سعادت بشر
 يسلطه استعمار غرب بر ممالك اسالم محصول را يسمسكوالرياست و از س يند ييجدا نظريه

 اسييرسيغست و اسالم هاسالم نهفته  يند يها در بطن آموزه ياستس است معتقد شمارد و مي
   .معنايي ندارد

شده است زمان و مكان سبب  يطاجتهاد بر طبق شراپذيرش به فقه و قرضاوي نگاه نوگرايانه 
 او. پارلمان و انتخابات را بپذيرد ي،قانون اساس يلاز قب يكراسودم يسازوكارها يبرخوي كه 
 براياست  اي يلهوس يكراسومعتقد است دمو  كند يم يتلق انهاد شور يگرد يرو ي راكراسودم

 يعني ،يكراسودم يها از جنبه يكي ديگر او همچنين. احترامباو  باكرامت يزندگ دستيابي به
همين موارد وجه تمايز . داند مي يدجد يايدر دن ياز استبداد فرد يشگيريپ الزمه رااحزاب 

هاي اخير در جهان اهل  افراطي است كه در سال يانسلفانديشه قرضاوي با نگرش سلفي و نيز 
  .اند سنت نفوذ بسيار يافته

از  كس يچه) ص(پيامبر بجزمباني اهل سنت و انديشه خالفت معتقد است كه  برحسبقرضاوي 
. است مردمي -الهي) ص(طرف خدا منصوب نشده و مشروعيت حكومت بعد از پيامبر اكرم 

 يمدن يحكومت ينظر است كه حكومت اسالم ينر اب ،حكومت يحق اله نظريهضمن نفي وي 
را  ياست كه قانون اله ينحاكم در ا يتمشروعاما  ،دارد اتكا اانتخاب و شور يعت،است كه بر ب
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او به سبك نوگرايان معتقد . كند پاسداريخداوند در جامعه  يمر و نواهوابه اجرا گذارد و از ا
انتخاب  ياداره جامعه چه روش و مدل يكه برا يستمهم ن است در صورت رعايت شريعت،

 را به آن سبب كه عنوان امامت و خالفت او هرچند ؛چه باشدنظام سياسي اسم و عنوان  ياشود 
گرايان،  ي همانند سنتقرضاو. داند مرجح مي هستند سنتي و تاريخيبرتر  يممفاه هدربردارند

 از دو صفت به اسالم و برخوردار بايد اهل اجتهاد و آشناي با شريعت، پايبندحاكم معتقد است 
  . داند ، حكومت را مختص روحانيان نميحال ينباا. باشد؛ )تخصص و تقوا(قوت و امانت 

گويي در  گريزي، استبداد، عدم پاسخ داري، قانون قرضاوي به شيوه نوگرايان سني عدم امانت
داند، ولي  را موجب عزل حاكم مي برابر مردم و نيز باور نداشتن به اجراي قانون الهي در جامعه

و ستم و تخيير  جور را در صورت كم شدن ميزان شرهمانند علماي سلف، همكاري با حكومت 
خارج  اما خواند، ميحاكم  ياراتاختوي شريعت را محدودكننده . كند ميان بد و بدتر تجويز مي

گروي و نوگرايي را  نتتلفيق س. داند وسيعي مي ياراتاخت يدارارا  از شريعت و نص، حكومت
 يا،و اداره امور دن ينحراست از د: توان مشاهده كرد شمارد مي در وظايفي كه وي براي حاكم مي

يي به گو پاسخاسالم،  يرسالت جهان ابالغ يي،عدالت در محاكم قضا يت،و امن ي سالمزندگتأمين 
  .يجامعه اسالم مقيممسلمانان يرغ و زنانيدگان، ستمد ،محروم ياز قشرها يتحما مردم،
اسالمي را شريعت و حاكميت تشريعي را  جامعهگرايان، قرضاوي قانون حاكم بر  سنت بسان

وي معتقد است احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه . داند مختص خداوند مي
 عتيشر ينالتزام به قوان حكومت را در يتمشروع همچنين. سازد يك نظام كلي اجتماعي را مي

 يعتاز چهارچوب شرداند كه حاكم  مي حكومتاز  يتتبعموظف به  يتا زمانرا و مردم  دانسته
و  يقانون اساس يدارا تواند ي ميحكومت اسالم وي معتقد است حال، ينباا .دشومنحرف ن

 وضع به ها نپرداخته است اموري كه شرع بدانمسلمانان حق دارند در  ه وبود يفرع ينقوان
وي همچنين تشكيل شورايي را براي نظارت بر قوه  .بپردازند گذاري و سياست قانون
  .كند از احكام شريعت پيشنهاد مي نكردن تخطي يبراگذاري  قانون

  
  هايادداشت

  

گويد هر كه بگويد الاله  مي» مبادي في الحوار و التقريب بين المذاهب االسالميه«قرضاوي در كتاب  -1
صوفي، شيعه، سني، اشعري، معتزلي، : اال اهللا و محمداً رسول اهللا، مسلمان است، نام او هر چه باشد

از ( »صيريُن«اما يك چندي پس از حوادث سوريه و عراق، وي شيعيان را . ...ظاهري، مقاصدي و
خسروشاهي، (ايرانيان را دور از اسالم خواند و  ناميد» مبتدع«و » مشرك باهللا« ،)هاي غالت علوي فرقه

اين » يرتكف يب،تقر يع،و تش يالقرضاو يخش«عنوان  اي با در مقاله يخسروشاه يهاد يدس). 1393
اي از  در قاهره، نسخه"وهبه  مكتبه"در ديداري با مدير « :خيزد قرضاوي برمينقد مواضع  چنين به

تاليف جناب شيخ قرضاوي را به اين جانب » المذاهب االسالميهالتقريب بين  الحوار و مبادي في«: رساله
د كه با توجه به محتواي غني و بيانات منصفانه، بايد گفت يكي از آثار ارزشمند و سودمند شيخ كراهدا 



  53/ 1394پاييز  15سال چهارم شماره ) پژوهشي –علمي (فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسالم

٥٣ 
 

اگر انسان نام مؤلف را از روي جلد اين كتاب بردارد و به مطالعه آن بپردازد، تصور . قرضاوي است
ف آن يكي از شيعيان معتدل و مخلص است كه در راه وحدت مسلمين و تقريب خواهد كرد كه مؤل

د كه مؤلف اين كتاب يك عالم سني است كه كردارد و هرگز تصور نخواهد  مذاهب اسالمي گام بر مي
 ).1392خسروشاهي، ( »!را نصيريون و مشركين باهللا خواهد ناميد» اهل تشيع« گهانيدر چرخشي نا

ير قرضاوي عليه تشيع را شايد بتوان در رويدادهاي سياسي چند سال گذشته علت تغيير موضع اخ
هاي عربي و به ويژه كودتاي نظاميان عليه  وجو كرد كه از يك سو با شكست انقالب جهان عرب جست

هاي سني تشديد شد و از سوي ديگر، در  گري در جنبش دولت منتخب مرسي در مصر، افراط
  .گرايانه يافت اق منازعه سياسي وجهي فرقهكشورهايي مانند سوريه و عر

هاي تقنيني  زيرا تقريباً در همه نظام. دانيم كه اين ديدگاه قرضاوي چندان قرين صحت نيست البته مي -2
توان  هايي مانند حقوق فردي است و نيز با رأي اكثريت نمي گذاري اكثريت داراي محدوده ليبرال، قانون

هاي  با اين حال، درست است كه در مقايسه با غرب، اسالم محدوديت .كراسي را كنار نهادواصل دم
شود، چنان كه اين قوانين نبايد با شريعت در تعارض  گذاري توسط اكثريت قائل مي بيشتري براي قانون

 .باشند
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