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 چكيده

هاي سنتي در مورد حكومت      سيدمحمود طالقاني و محمد رشيدرضا، نظريه
اي      نظريه ي  هدنبال ارائ     و به ناكارآمد تلقي كردندامروزين را  ي  هاسالمي در جامع

هاي      نظر ايشان، آموزه     هاي ديني برآمدند. آنان به     بر قرآن و آموزه     كارآمد مبتني
ترين محتوا براي حكومت اسالمي است كه      شورايي قرآن در عصر جديد مناسب

اسالمي  ي  ههاي جامع     قق پيدا كرده و به بحرانتواند در قالب نظام پارلماني تح     مي
گرايانه است؛ در حالي كه      خاتمه دهد. نگاه رشيدرضا در ترسيم مجلس شورا، نخبه

هاي مردم تكيه دارد. اهميت اين پژوهش ضمن كاوش      تر بر توده     طالقاني بيش
يق آن با دموكراسي حول زواياي مختلف شورا از ديدگاه اين دو انديشمند، به تطب

ي پژوهش حاضر،      هاي سياسي آن را بررسي نموده است. مسأله     پرداخته و پيامد
چگونگي تبيين شورا در حكومت اسالمي از منظر دو انديشمند مسلمان (يادشده) 

شدن      موجب روشن -در تفكرات شيعه و سني  -است. مقايسه اين دو ديدگاه 
مواضع مورد تأكيد در اين نظريات خواهد شد. اين مقاله نقاط اشتراك، اختالف و 

 از روش استيوارت هيوز بهره جسته است.
 

 كليدي: هاي  واژه
 رضا، شورا، سيدمحمود طالقاني، حكومت اسالمي.     محمد رشيد
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 مقدمه
مندان مختلف براي      ي سياسي عبارت است از تالش انديش     چالش اصلي انديشه

تواند برآمده از عوامل متعددي      ها مي     هاي جامعه. اين انديشه     بحرانحل مشكالت و 
اند و يا در تقويت و      گيري اين تفكرات نقش مؤثر داشته     باشند كه يا در شكل

كلي انديشمندان سياسي      طور     اند. به       ها حايز اهميت بوده     وسو دادن به آن     سمت
كنند و پس از      نظمي و مشكل آغاز مي     نوعي بي ي  هخود را از مشاهد همواره كار
حل خود را      پردازند؛ در نهايت نيز راه     ها مي     وجوي علل و ريشه     جست     تشخيص، به

دهند. درواقع، محقق با شناخت وضع نامطلوب، به      براي رفع مشكالت ارائه مي
كند.      اش وضع مي     آرماني خود را در نظريه ي  هها پرداخته و جامع     ابي بحراني  هريش

گراي      مند سنت     هاي محمد رشيدرضا (انديش     اين مقاله ضمن تمركز بر انديشه
گراي شيعه) اصول      االصل) و سيدمحمود طالقاني (متفكر نوانديش و قرآن     سوري

يگاه شورا در حكومت اسالمي را تشريح كرده و جا ي  هها دربار     مورد توجه آن
 كند.     ها، فرايندها، نتايج و پيامدهاي عملي و نظري آن را بررسي مي     زمينه

هايي است كه      سنت و جزو اولين شخصيت     اهل ي  هي برجست     رشيدرضا نماينده
سعي كرده است آن را  اي داشته و     در امر حكومت توجه ويژه "شورا"ي      به مسأله

داري اسالمي مطرح كند. سيدمحمود طالقاني      عنوان يك اصل مهم در حكومت     به
هاي مكتب تفسير سياسي قرآن و انديشمند      ترين شخصيت     نيز يكي از كليدي

با توجه به معضالت و  -در ايران معاصر است كه چهل سال  "شوراگرا"
به تفكر و تأمل در قرآن پرداخته است.  -ايراني  ي  همشكالت جهان اسالم و جامع

ايران  ي  هبخش براي جامع     بخش و رهايي     از نظر طالقاني، قرآن تنها منبع حيات
بر معضالت و انحطاط ايران، تفسير سياسي و اجتماعي را در      است؛ او براي غلبه

ت كه جايگاه شورا در دهد. پرسش اصلي اين اس     اولويت پژوهش خويش قرار مي
ها، فرايندها و      حكومت اسالمي از ديدگاه رشيدرضا و طالقاني داراي چه زمينه

تر شدن موضوع، سواالت فرعي ذيل نيز قابل تأمل      نتايجي است؟ براي روشن
 باشند:     مي

بر دوران زندگي رشيدرضا و طالقاني چگونه بوده      ـ شرايط سياسي حاكم
 است؟

يت و چيستي شورا در حكومت اسالمي از ديدگاه رشيدرضا و طالقاني ـ ماه
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 چيست؟
 ـ نسبت شورا با دموكراسي از نظر رشيدرضا و طالقاني چگونه است؟

شناسي استيوارت هيوز الهام گرفته شده است. اين      در اين پژوهش از روش
شناسي هيوز يكي      ترين كاربرد را دارد. روش     نظريه در مطالعات اسالم سياسي بيش

هاي سياسي، اجتماعي و      بر تأكيدبر واقعيت     هاي تعاملي است كه عالوه     از روش
نمايد. در اين      اي معين و در زمان مشخص پژوهش مي     فكري؛ در بستر جامعه

هاي      روش، پژوهشگر سه مرحله را طي خواهد كرد: مرحله اول، بررسي زمينه
ها (ماهيت و چيستي)؛ مرحله      اجتماعي و اقتصادي)؛ مرحله دوم، فرايند(سياسي، 

 .)1373(هيوز، هاي علمي و عملي      سوم، نتايج و پيامد

 هاي سياسي، اجتماع و اقتصادي     مرحله اول: بررسي زمينه
 الف) طالقاني

هاي مختلفي مطرح شده است؛      در مورد حكومت مطلوب طالقاني، ديدگاه
اند حكومت مورد نظر طالقاني را ترسيم و تفسير      ها نتوانسته     وجود، اين ديدگاه     اين     با

شده توسط      مطلوب مطرح ي  هكنند. حكومت مطلوب طالقاني بايد با توجه به: جامع
مورد  "الملل     شرايط سياسي و اجتماعي ايران، جهان اسالم و نظام بين"، و "وي

دهد) و      قرآن (كه طالقاني ارائه مي يل قرار گيرد. ميان تفسير سياسيتجزيه و تحل
 هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ارتباط وثيقي وجود دارد.     بحران

هاي سلطنتي      در دوران طالقاني، ايران و كشورهاي خاورميانه داراي حكومت
. در غرب، ليبرال دموكراسي؛ و الملل نيز دو قطبي بود     و استبدادي بودند و نظام بين

در شرق، نظام ماركسيستي تسلط داشت. طالقاني درصدد است در مقابل اين سه 
هاي      بر جهان و منطقه، يك مدل حكومتي براساس قرآن و آموزه     نوع نظام حاكم
و  ايران ارائه نمايد. بنابراين، پايه ي  هبر آرا و افكار و عقايد جامع     ديني و منطبق

است. از نظر طالقاني،  "بودن     مردمي"و  "شريعت اسالمي"مبناي حكومتي طالقاني: 
اسالم يك دين كامل و جامع است كه به تمام نيازهاي فردي، اجتماعي و مسائل 
سياسي توجه ويژه دارد. طالقاني معتقد است اسالم داراي طرح حكومتي است و 

ها، معنا و مفهومي جز استبداد      ت آنحكومت موردنظر اسالم، بدون مردم و رضاي
بر نوعيات و      ندارد. حكومت استبدادي دوام و ثبات ندارد؛ حكومت بايد مبتني

در  "استبداد" ي  هاخالق جامعه باشد. طالقاني درصدد است براي معضل و مشكل
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بهترين دنبال اين راهكار است و شورا را      جويي كند. او در قرآن به     ايران چاره
نظر وي، شورا در قالب نظام پارلماني      داند. به     محتوا براي حكومت اسالمي مي

طرفانه به آثار قرآني طالقاني هويداست كه      كند. در نگاه بي     تواند تحقق پيدا      مي
هاي ديني، سيره و سنت پيامبر(ص) و علي(ع) را شورايي      وي قرآن و آموزه

كه معتقد است جامعه و نظام سياسي بايد براساس شورا      بر اين     ايشان عالوه بيند.     مي
شكل بگيرد و اداره بشود، در نگرش ايشان حتي نظام خانواده هم بايد براساس 
شورايي اداره شود. ايشان در نظريات خود ابتدا مفهوم شورا را كالبدشكافي كرده 

 .)200: 1392محمدي،      (خانسازد      آن استوار مي هاي سياسي خود را بر     و سپس نظريه

 ب) رشيدرضا
هاي مؤثر در زندگي رشيدرضا      ها، اشخاص و جريان     عوامل، وقايع، آرمان

باعث شده است كه اين انديشمند و متفكر مصري ضمن توجه به كمبودها و 
مدت و بلندمدت براي حل      هاي كوتاه     اشكاالت، در اقدامي عملي، به طراحي برنامه

مدت، براي تحقق حكومت اسالمي با      هاي كوتاه     مشكالت بپردازد. او در برنامه
، تالش براي جلوگيري از 1908متأثرشدن از فروپاشي خالفت عثماني و انقالب 

مسلمانان، مبارزه با تبليغ مسيحيت و تشويق حاكمان براي جلوگيري از  ي  هتفرق
نمود؛ چراكه اين مشكالت، سدي در مقابل      اسرائيل را دنبال ميتشكيل دولت 

دنبال ترسيم حكومت      تشكيل دولت اسالمي بودند. در اهداف بلندمدت نيز به
دست نياورد. رشيدرضا      شهري بود كه البته توفيقي در تحقق آن به     اسالمي يا آرمان

هاي جهان اسالم در حكومت      ن كاستيحل موجود براي جبرا     در ترسيم يگانه راه
مسلمانان در تحقق خالفت اسالمي  ي  هاسالميِ مورد نظرش، معتقد بود بايد هم

 ثمرنشستن آن از پاي ننشينند.     تالش كنند و تا به
چنين دوركردن خليفه از      او براي تطبيق خالفت اسالمي با دموكراسي و هم

كند. نگاه      را پيشنهاد مي "حكومت شورايي" استبداد، با توسل به آيات شورا
دليل موانعي كه      گرايانه است. وي به     رشيدرضا در ترسيم مجلس شورا كامالً نخبه

شود در سير تكاملي نظريات خود      در راه تشكيل حكومت اسالمي با آن مواجه مي
شود. لذا متأثر از استادش      پردازي براي حكومت اسالمي متمايل مي     سمت نظريه     به
فرهنگي با استبداد را انتخاب كرده و به نشر افكار و  ي  همبارز -محمد عبده  -

 ورزد.     مبادرت مي "المنار"هاي خود در مجله      انديشه
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 مرحله دوم: فرايندها (ماهيت و چيستي شورا در حكومت اسالمي)
 الف) طالقاني

وع ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه براي تبيين ماهيت و چيستي موض
طالقاني و رشيدرضا چه برداشتي از حكومت اسالمي مورد نظرشان دارند؛ سپس 

شورا اشاره كنيم. طالقاني معتقد  ي  هدر گام بعدي به بيان طرز تلقي آنان دربار
است شكل حكومت در دين مطرح نشده است؛ لذا شكل حكومت تابعي است از 

ديگر، شكل حكومت تابع محتواست      عبارت     تكامل اجتماعي جامعه. به ي  هدرج
. ايشان معناي مرسوم از حكومت را در حكومت اسالمي )77: 1389(ميثمي، 

هاي      ها و درخواست     پذيرد؛ حاكم را مجري قوانين، شريعت اسالمي، آرمان     نمي
كند. براي فهم و      پررنگ تلقي ميداند و نقش مردم در حكومت را بسيار   مردم مي

طرز تلقي طالقاني از مفهوم حكومت      كشف حكومت مطلوب طالقاني ابتدا به
 پردازيم.     مي

كند و معتقد است      طالقاني، بين حكومت و حكمت، ارتباط و پيوند برقرار مي
، حكمت نظري«نمايند.      حكما، حكمت را به حكمت نظري و عملي تقسيم مي

دار است كه با عقول فطري پيوند دارد؛ يا      آراي نظري و عملي محكم و ريشه
ذلك مما اوحي اليك ربك من الحكمه وال «اصول و عقايد و احكام و اسرار آن 

ولقد آتينا لقمان «؛ )39(اسراء: » تجعل مع اهللا الها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا
» ا يشكر لنفسه ومن كفر فان اهللا غني حميدالحكمه ان اشكر هللا ومن يشكر فانم

اصول و اوامري كه در اين دو سوره ذكر شده، مقصود از  ي  هقرين     به )12(لقمان: 
دليل باشد و      محكم فكري و مستند به ي  ه، عقايد و آرايي است كه پاي"الحكمة"

ور عمل و تنظيم ام ي  هموجب كمال روحي و فكري است. و حكمت عملي وسيل
 .)7: 1378(نائيني، » است

طالقاني سعي دارد در پيوند ميان حكومت با حكمت، چنين تصويري را از 
حكومت ارايه دهد كه ديگر در اين نوع حكومت، افراد داراي امتيازات ويژه كه 
بر مردم سلطه و برتري داشته باشند، وجود نداشته باشد؛ چون در اسالم، حكومت 

؛ يعني »إن الحكم اال هللا«شود      بنابراين وقتي گفته مي از آنِ شريعت الهي است.
اسالمي مسئوليت و نظارت بر اجراي قوانين الهي را برعهده دارد.  ي  هامام و خليف

عنوان حاكم، نه از جانب خداوند مورد پذيرش است و نه      اي به     لذا پيدايش طبقه
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نظر طالقاني تنها راه تشكيل      . به)192 :6، ج1362(طالقاني، باشد      مصوب آئين او مي
اي است كه براساس      آن حاكم گردد، جامعه     اي كه شريعت اسالمي بر     جامعه

هاي قرآني      حكيمانه فقط در پرتوي آموزه ي  هحكمت شكل بگيرد و جامع
پذير است. قرآن كه سرچشمه حكمت و راهنماي به سوي آن است با      امكان
ت و تصرف آيات آن، اصول توحيد و معاد و فضايل خلقي و آراي تكليفي تالو

گرداند. بنابراين، در طرز      ها را محكم مي     هاي آن     دهد و ريشه     و عملي را تعليم مي
جامعه، براساس شريعت اسالم  ي  هتلقي طالقاني از حكومت اسالمي، تدبير و ادار

اي بر مردم ندارد. حاكم از   گونه سلطه     ي است و هيچباشد؛ و حاكم، فقط مجر     مي
شود و با نظارت و مشورت و حضور آنان در تمام      طريق مردم انتخاب مي

 شود.     هاي زندگي سياسي، جامعه را اداره مي     صحنه
كس حق واليت و سلطه      كه در عصر غيبت براي هيچ     طالقاني عالوه بر اين

كند. وي معتقد است      انبياي الهي را هم بر ديگران نفي مي ي  هسلطقائل نيست، 
اند. طالقاني عنوان      ها مبعوث شده     ها و تبعيض     همان سلطه انبياي الهي براي برداشتن

گذارد؛ چون معتقد است      نمي "حكومت"نظام اسالمي مورد نظر خود را 
ديگر را دارد؛ اما در اسالم حاكميت  ي  هعداي بر      معناي حاكميت عده "حكومت"

خدا  ي  همردم بند ي  هباشد و هم     مردم است، نمي ي  هجز براي خدا كه خالق هم
 ي  هاي است براي هم     گسترده ي  ههستند و زمين و آنچه در زمين نهاده شده، سفر

ده كنند. اين اختصاص احتياج و نياز كارشان از آن استفا ي  هانداز     مردم كه بايد به
، "ناس"است و  "ناس"به يك گروهي ندارد؛ چون هميشه قرآن خطابش به 

 .)65(همان:  شود     مسلمان و غيرمسلمان را شامل مي
گرايان معاصر،      باشد. شورا در بين قرآن     مي "شورا"ديگر طالقاني،  ي  همسأل

هاي حكومتي در سطح      مدلمخصوصاً براي طالقاني، يك مدل حكومتي در مقابل 
كند نظام سياسي شورايي را از متن      جهان و جهان اسالم است. طالقاني سعي مي

سياسي پيامبر(ص) و علي(ع) طراحي كند تا عالوه بر  ي  ههاي ديني و سير     آموزه
جلوگيري از تشكيل حكومت استبدادي، در تأمين سعادت دنيوي و اخروي مردم 

هماهنگ باشد. طالقاني،  اي حكومت جهاني يعني دموكراسي نيزه     با مالك
داند. در اين مدل، نظام        ميافراد جامعه  ي  هشركت در شورا را جزو حقوق اولي

 ي  هشود. در نظام عادالن     اجتماعي، سياسي و رهبري توسط مردم تعيين مي
جريان است و نظام اجتماعي شده توسط طالقاني، قدرت از پايين به باال در      طراحي



 

 

29 

 سياست متعاليه

 ششم سال 
  ودوم  بيستشماره 
  97پاييز 

 جايگاه شورا در
 حكومت اسالمي 

 محمد"از ديدگاه 
 سيد"و  "رشيدرضا

 "محمود طالقاني
 )42تا  23(

شورا را بسيار  ي  هكنند. طالقاني دامن       ميهاي مردم انتخاب      و رهبري را توده
گيرد و معتقد است در عصر غيبت بايد تمام امور سياسي و اجتماعي      گسترده مي

 صورت، حكومت فاقد مشروعيت است.     براساس شورا شكل بگيرند؛ در غيراين
مدافع ضرورت استفاده از مدل شورا در  اكثر انديشمندان شيعه و سنياگرچه 

شاورهم في «و » امرهم شوري بينهم«معروف  ي  هجامعه، فقط به دو آي ي  هادار
كنند، اما وجه تمايز طالقاني اين است كه براي      در قرآن كريم استناد مي» االمر

ديگري از قرآن اشاره  ي  همذكور، به آيدفاع از اين مسأله، ضمن استناد به دو آيه 
اي بايد مركزي براي شورا باشد. هر دهكده و هر      كند و اعتقاد دارد هر خانه     مي

 گروهي بايد در كارشان يك شورايي داشته باشند:
ي زندگي خانوادگي يعني      كنيد در قرآن درباره     شما مالحظه مي«

مهمي  ي  هآيد و از نظر مردم مسأل     شم نميچ     كه هيچ به -شيردادن بچه 
بقره  ي  هاي كه در سور     گويد بايد مشورت شود. در آيه     مي -نيست 

الوالدات يرضعن اوالدهن «شود:      است كه با اين جمله شروع مي
شان را شير      حولين كاملين؛ مادرها برحسب وضع طبيعي دو سال بچه

فان ارادا فصاال «فرمايد      دهد. بعد در ضمن مي     اين دستور را مي» بدهند
؛ اگر بخواهند بچه را از شير »عن تراض منهما و تشاور فال جناح عليها

بگيرند بايد پدر و مادر راضي بشوند و مشورت كنند كه صالح بچه 
شان استفاده كنند.      هست؟ صالح مادر هست؟ يا از پزشك مخصوص

گويد بايد همراه با      اده و شيردادن بچه ميوقتي قرآن در امر خانو
 ي  هيك دهكده! چه رسد به ادار ي  هادار مشورت باشد؛ چه رسد به

هاي      شهر يا كشور! همه بايد از واحد ي  هيك روستا! چه رسد به ادار
 .)158: 1360(طالقاني، » شورايي استفاده كنند

 ب) رشيدرضا
ي خالفت و جايگاه      رشيدرضا، بحث دربارهيكي از مباحث جدي از نظر 

چيستي حكومت بايد  ي  ه. دربار)127: 1398(جرجي، خليفه در حكومت اسالمي است 
دانست. او بر      گفت رشيدرضا خالفت را مظهر پيوستگي دين و دولت اسالمي مي

 ويژه در سنت پيامبر(ص) و اجماع     بودن اساس حكومت در اسالم، به     شرعي
مسلمين تأكيد داشت و خالفت را تنها شكل حكومت شرعي براي مسلمانان در 

ديد      جهاني اسالم را به آن وابسته مي     هاي اين     آرمان ي  هگرفت و تحقق هم     نظر مي
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. رشيدرضا با انتقاد از امپراتوري عثماني، اعتقاد داشت تركان )92: 1378(احمدي، 
 شكل     به ي صدر اسالم     ت نظام دموكراتيك و دادگرانهعثماني خالفت را از صور

اند. اينك صالح مسلمانان در اين   كار درآورده     گر، خودكامه و فريب     دستگاه ستم
است كه خالفت را از دست تركان عثماني خارج كرده و انتخاب خليفه از طريق 

 .)151: 1384(ميراحمدي، صورت گيرد  زبان امروزي، نمايندگان مردم     وعقد، يا به     حل
انگيزترين موضوعاتي      حال، بحث     ترين و در عين     شورا، يكي از دقيق ي  همسأل

ترين مسائل از قبيل: امامت، حكومت،      با بعضي از مهم است كه پيوند تنگاتنگي
 .)31-35م: 1994(الشاوي، و دارد گذاري اكثريت مسلمانان داشته      رهبري و قانون

بودن امام معصوم بعد از پيامبر و براي      اعتقاد به انتصابي     دليل عدم     سنت به     اهل
هاي بعد از رسول خدا، شورا و انتخاب شورايي را تنها      دادن حكومت     جلوه     شرعي

تا:      بدالرازق، بي(عدانند      ترين مصادر مشروعيت حاكم پس از پيامبر مي     يكي از مهم

كه شورا را مصدر مشروعيت      بر اين     سنت، عالوه     . در نظريات جديد اهل)243-239
اند.      ي كشور را نيز واجب دانسته     دانند، رجوع حاكم به شورا براي اداره     حاكم مي

را، به اين اساس رشيدرضا پيروي از رأي اكثريت از سوي حاكم اسالمي      برهمين
تر      ي مسلمانان در آن وجود دارد و نيز جمهور مردم بيش     دليل كه منفعت آينده

شوند، الزم دانسته است. او خطر واگذاري امور به يك      تر دچار خطا مي     اوقات كم
دست شورا      واگذاري امور به تر از خطر     شخص در حكومت اسالمي را بسيار بيش

سنت، در      . اين در حالي است كه نزد اهل)147تا:      (ابوفارس، بيداند      يو جماعت م
كه از لوازم و مقتضيات دين باشد      نگهبان شريعت است و نه اين "خليفه"نهايت 

 .)11: 1380(انصاري قمي، 
كنند كه رشيدرضا در داليل      دو آيه از قرآن كريم ماهيت شورا را بيان مي

؛ و )38(شوري: » و امرهم شورا بينهم«ي اول      كند: آيه     ها استناد مي     به آن قرآني خود
. در مورد اهميت شورا، رشيدرضا براين )159عمران:      (آل» االمر     وشاورهم في«دوم 

تواند      داند؛ لذا امام مي     فوق، مشورت را الزم و واجب مي ي  هباور است كه دو آي
موردي كه نصي از جانب خدا و رسول خدا وجود ندارد و اجماع صحيحي در هر 

بر آن موجود نيست، اقدام به مشورت نمايد. از مصاديق بارز مشورت در اين 
هاي تنفيذ هستند      چنين راه     آيات: امور سياسي، امور جنگي، مصالح عمومي و هم

وشاورهم في «ي      ي شريفه     در آيه "راالم". رشيدرضا در شرح )50 ق:1928رضا،      (رشيد
 نويسد:     مي» االمر
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امور دنيوي امت است كه پيامبر مأمور به  "االمر" ي  همراد از واژ«
ورزند؛ نه امر      مشاوره در مورد آن شده و حاكمان نيز بدان مبادرت مي

ديني صرف كه مستند به وحي است. زيرا اگر مسائل ديني از قبيل 
عبادات و حالل و حرام از طريق مشاهده جريان يابد، هر آينه  عقايد،

كس را حق      كه هيچ     ي دست بشر خواهد شد؛ حال آن     دين زائيده
 .)235: 4ق، ج1368(رشيدرضا، » اظهارنظر در قوانين الهي در هيچ زماني نيست

و  سياست امت در جنگ، صلح، امن، خوف "االمر"نظر وي، منظور از      به
ديگر مصالح دنيوي است. كامالً مشخص است كه رشيدرضا در نظريات خود در 

 شود:     باب شورا ميان امور دنيوي و ديني تمايز قابل مي
باشد كه      جا معرفي شده است، امور دنيوي مي     امري كه در اين«

ي ي وح     دار آن هستند؛ نه امر دين كه مدار آن بر پايه     حاكمان عهده
قرار دارد و خداوند آن را وضع كرده است و كسي حق اظهار رأي در 

 .)17: 1389(عبدالجبار، » مورد آن را ندارد
رشيدرضا يكي از نخستين شوراگرايان بعد از خالفت عثماني، تفسير 

سنت بر اين باورند كه پيامبر كسي را براي      گرايانه از شورا داشته است. اهل     نخبه
اند.      شخص نكرد؛ لذا از حيث سياسي معتقد به انتخاب و شورا شدهجانشيني م

؛ يعني حكومت در »الحكم في االسالم االمه و شكله شورا...«گويد:      رشيدرضا مي
ي      گيرد. وي درباره     ديدگاه اسالم از آنِ امت است كه از طريق شورا شكل مي

جايي كه برپايي شورا با حضور      ز آنكردن شورا معتقد است ا     چگونگي عملياتي
تمامي افراد امت ممكن نيست، بايد گروهي به نمايندگي از آنان به برقراري شورا 
مبادرت كنند؛ و چون رأي اين گروه برخاسته از آگاهي به مصالح امت است، از 

اه امروزي، نوع ي افراد است. يعني در نگ     ي رأي همه     منزله     رو، نظر آنان به     اين
است. بنابر  "دموكراسي غيرمستقيم"مشاركت مردم در انتخاب حاكم، 

واسطه، يكي از شرايط اصلي      بودن حاكم در اسالم، آراي امت باواسطه يا بي     انتخابي
گرفتن حكومت و قدرت سياسي دولت اسالمي است و اساساً      دست     شايستگي به

 .)198: 1388(فيرحي، ه امت سپرده شده است تعيين و نصب و عزل حاكم ب
ي ثابتي نداشته و در هر زمان به مقتضاي      شيوه "شورا"نظر رشيدرضا،      به

حال و تعداد      مقتضاي     شرايط قابل تغيير است. پيامبر اين ركن را در زمان خود به
دليل نيز پيامبر      همين     كرد؛ به     شان در يك مسجد اجرا مي     كم مسلمانان و اجتماع
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خاص براي  ي  هقاعده يا نظامي براي آن قرار نداد. رشيدرضا دليل عدم نصب قاعد
 كند:     گونه بيان مي     شورا را اين

هاي      ها و مكان     اوالً، قواعد شورا با اختالف احوال امت در زمان«
شدند. پيامبر  مختلف متفاوت است. بعد از فتح مكه بسياري مسلمان

اي      يابد؛ لذا قاعده     دانست اين جريان گسترش يافته و اسالم توسعه مي     مي
براي آن وضع نكرد. ثانياً، اگر پيامبر برحسب نياز آن زمان، قواعد 

عنوان دين گرفته و      كرد، مسلمين آن را به     موقتي براي شورا وضع مي
كردند. مثالً در انتخاب      تالش مي در عمل به آن در هر زمان و مكان

ابوبكر، صحابه گفتند پيامبر او را براي دين ما برگزيده (امامت نماز)؛ 
آيا در امر دنيا [نيز] او را انتخاب نكنيم؟! ثالثاً، اگر پيامبر اين قواعد را 

كه پيامبر معصوم است      كرد به شورا عمل نكرده بود؛ در حالي     وضع مي
 .)200: 4، جق1368(رشيدرضا، » كند     خدا مخالفت نمي و با امر

بنابراين، شورا محتوا است و شكل تحقق آن، براساس مقتضيات زمان و مكان 
 كند.     تغيير پيدا مي

 شورا و دموكراسي
 الف) طالقاني 

هاي اسالمي وجود      شورا و دموكراسي در بينش ي  هدر مجموع، سه نظريه دربار
 دارد:
. شورا و اثبات سازگاري اسالم 2 شورا و اثبات ناسازگاري اسالم و استبداد؛. 1

 . شورا و اثبات برتري نظام سياسي شورايي بر دموكراسي.3 و دموكراسي؛
شده      تواند با هر سه رويكرد مطرح     كند كه مي       ميهايي را مطرح      طالقاني مؤلفه

ترين توجه خود را معطوف به نفي      مبارزه بيشهماهنگي داشته باشد. وي در زمان 
استبداد كرده و شورا را در مقابل آن قرار داده است. ايشان معتقد است يا جامعه 

صورت استبدادي و ديكتاتوري. در واقع طالقاني      شود، يا به     براساس شورا اداره مي
ند. طالقاني در برخي ك     حكومت شورايي را در مقابل حكومت استبدادي مطرح مي

هاي خود، حكومت اسالمي را با دموكراسي مرسوم در دنياي      از اظهار نظر
دهد. ايشان در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد،      امروزين هماهنگ نشان مي

گويد: چون حكومت اسالمي بر      ها در حكومت اسالمي مي     فعاليت كمونيست
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ها در گفتن مسائل و حفظ      گيرد، آن     كل ميو آزادي ش مبناي دموكراسي
 . البته طالقاني براي فعاليت)64: /ب1360(طالقاني، شان آزاد خواهند بود      تشكيالت

گذارد كه آن، عدم وابستگي و      ها در حكومت اسالمي يك شرط مي     ماركسيست
 همكاري با نظام كمونيستي اتحاد جماهير شوروي است.

منظور تبيين نظر طالقاني در مورد پيوند دموكراسي با حكومت شورايي،      به
 تذكر چند نكته ضروري است:

. هر دو نظام [دموكراسي و حكومت شورايي]، مخالف نظام سياسي 1
 استبدادي و حكومت فردي هستند.

. قوانين در حكومت شورايي و دموكراسي معاصر، با موافقت مردم صادر 2
كنند      مردم در مجلس، قوانين را وضع مي ي  هموكراسي معاصر، نمايندشود. در د     مي

هاي سياسي در آن مجلس حضور دارند. در حكومت شورايي نيز،      كه تمام جريان
ها نيست، براساس مصلحت مردم به بحث      مجلس شورا در مسائلي كه نص در آن

 كنند.     مي پردازند و قوانين مورد نياز را صادر     و شور مي
 . در دموكراسي غربي، مبنا، رأي اكثريت است؛ در دموكراسي اسالمي نيز3

گيرد. با توجه به وجوه تشابه و تمايز      رأي اكثريت مالك قرار مي -با شروطي  -
گيرد كه شورا      رسد طالقاني جزو متفكراني قرار مي     نظر مي     شورا و دموكراسي، به

كند و معتقد است نظام دموكراسي گرچه در      م دموكراسي مطرح ميرا برتر از نظا
اصول مبارزه با همراهي مردم موفق بوده است، اما زندگي انسان فقط مسائل مادي 

هاي بزرگ انساني را      نيست؛ انسان خليفه خداوند بر روي زمين است و آرمان
كه با آن به درجات عالي  كند. فقط در زير سايه و پرتو وحي است       ميدنبال 

اساس ايشان نظام دموكراسي غربي را مورد نقد      كند. براين     سعادت دست پيدا مي
 .)280: 1362(طالقاني، دهد      ي باالتر قرار مي     هاي اسالم را در مرتبه     قرار داده و آموزه

 ب) رشيدرضا
هاي      گونه با حكومت     رشيدرضا حكومت اسالمي مورد نظر خود را اين

 كند:     خواه مقايسه مي     دموكراسي
اي از جانب ملت براي دفاع از حقوق آنان در      . دارابودن نماينده1

اسالمي مدنظر رشيدرضا مورد  هاي دموكراتيك. اين امر در حكومت     حكومت
 قبول واقع شده است.

نهاد. اين      هاي مردم     حكومت . اتخاذ تدابير نو در انتخاب نمايندگان ملت در2
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هاي روزآمد به      امر نيز مورد تأييد و پذيرش حكومت اسالمي است تا از روش
جا كه قرآن روش خاصي را براي انتخاب      انتخاب نمايندگان مردم بپردازيم. از آن

م؛ ولي توانيم راه مناسبي را براي رسيدن به مقصد انتخاب كني     تعيين نكرده، ما مي
دهد كه ممكن      ناميم. رشيدرضا توضيح مي     االمر مي     تمام اين نمايندگان را اولي

كه      است اين نمايندگان از مسلمانان واقع در مركز حكومت انتخاب شوند؛ چنان
دوم شاهد آن بوديم كه خليفه توسط شوراي  ي  هدر صدر اسالم و در زمان خليف

ممكن است نمايندگان، انتخاب كشورهاي متفرق باشند شش نفره گزينش شد. يا 
 ها را گرد هم آورد.     و قانون، آن

هاي غربي، تصميمات اتخاذشده توسط نمايندگان مورد قبول      . در حكومت3
همگان بوده و اجراي آن الزم دانسته شده است. بايد بگوييم كه در حكومت 

االمر غيرقابل نقض است؛ البته اين تصميمات      اسالمي تصميمات مورد اجماع اولي
 بايد در چارچوب شرع باشد.

هاي      افزايد كه ما در انتخاب رأي اكثريت با نظام     رشيدرضا در توضيح خود مي
غربي اختالفاتي داريم. بنابر الگوي دموكراسي غربي واجب است به رأي اكثريت 

توان به رأي اكثريت      ز آيات قرآن نميكه در قوانين برآمده ا     عمل شود؛ درحالي
چه      عمل كرد. بلكه در موارد اختالفي بايد به قرآن و سنت مراجعه كرد و به آن

با آن موافق است، عمل نمود. ما معتقديم كه رأي اكثريت تأثيري در 
بودن يك ديدگاه ندارد. مخصوصاً در اين زمان كه اكثريتي از يك حزب،      درست

نمايند.      كنند و اقليت را تابع اشتباه اكثريت مي     ديگر را در باطل ياري مي     هم
رشيدرضا در تعريف خود از مفهوم سياست، بر تعامل ميان ميراث سياسي اسالم با 

كند و      تكيه مي -مند است      ه     كه از اصل تفكيك قوي بهر -مفاهيم جديد غربي 
 ي  هرئيس قو گذار دانسته و حاكم را مشابه     قانون ي  هقو ي  همنزل     وعقد را به     اهل حل

بر انتخاب، شورا و ملت را      كند. رشيدرضا رهبري پيماني مبتني     مجريه تلقي مي
نظر او، حكومت جز با بيعت (پيمان ميان ملت      داند و به     منشأ قدرت حكومت مي

 .)91: 1382(غرابيه، و حاكم) مشروع نخواهد بود 

 هاي رهبري     شورا و ويژگي

 الف) طالقاني
هاي رهبر در حكومت شورايي به ترسيم صفات      طالقاني براي تبيين ويژگي
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ترسيم رهبران منحرف از ديدگاه قرآن به  سلبي رهبران پرداخته است. او در
ورزي، لجاجت،      ها: كينه     كند كه از بارزترين آن     ها اشاره مي     هاي آن     ويژگي

و من الناس يعجبك قوله في الحياه الدنيا «نمايي است.      گويي، تكبر و مظلوم     دروغ
 نويسد:       ميطالقاني  )204(بقره: » و يشهد اهللا علي ما في قبله و هو الد الخصام

ورزترين افراد نسبت به خلق      ترين و كينه     اين رهبران، لجوج«
دهند.      هاي بسيار مي     اند، وعده     مردم هستند و تا وقتي سوار كار نشده

دهند. در چنين محيطي،      هاي آب و نان، مسكن و آسايش مي     وعده
اي را توجيه      جور وسيله     ها براي رسيدن به هدف، همه     اين انسان

چيز رحم      هيچ     گيرند، به     دست ميكه عنان كار را در      كنند؛ اما همين     مي
دهد كه چنين رهبران منحرفي، دين و      كنند. طالقاني هشدار مي     نمي

دهند تا به قدرت و كاميابي برسند و بر مردم      انسانيت را ابزار قرار مي
سيطره پيدا كنند. مردم بايد آگاهانه اين نوع افراد را با منطق قرآن 

 .)28: 1361(طالقاني، » ه و طرد نمايندشناسايي كرد
آن كسي كه «داند:      بودن مي     هاي رهبر قرآني را صالح و عادل     طالقاني ويژگي

. )23/الف: 1360(طالقاني، » ي اوست     عادل است، صالح است؛ رهبري اجتماع شايسته
شورايي خود، بندي خود از رهبري و امامت در حكومت اسالمي      طالقاني در جمع

كند و بين شريعت اسالمي و رهبري      الشهدا از امامت استناد مي     تعريف سيد     به
خاطر جامع و      گيرد: شريعت اسالمي به       ميجامعه ارتباط برقرار كرده و نتيجه 

مطيع خاطر فرد و حاكم يا امام. خود امام،      كند، نه به     بودنش حكومت مي     كامل
(همان: باشد و حاكميت از آن خداوند است      شريعت اسالمي است. امام مجري مي

پژوهي      سال مبارزه و قرآن چهل ي  ه. اين نوع برداشت از رهبري جامعه، ثمر)23
 دهد.     چنين تعريفي از امام و رهبري ارائه مي 1357طالقاني است كه در سال 

 ب) رشيدرضا
هاي خاص باشد كه      حاكم بايد مردي دانا و صاحب مهارتاز نظر رشيدرضا، 

بتواند با كمك علما، اصول اسالم را بر احتياجات جهان متغير، تطبيق داده و نتايج 
هاي مسلمان تحميل كند. در مسائل اخالق خصوصي،      اي را به حكومت     فزاينده

مسائل منافع عمومي، كه در      شخص بايد از وجدان خود پيروي كند؛ در حالي
ي چيزها مستولي باشد. تنها زماني اجتهاد اسالمي واقعي      اجتهاد خليفه بايد بر همه

تواند با      اي وجود داشته باشد. تنها او مي     وجود خواهد داشت كه چنين خليفه
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و ي مسائلي كه در قرآن      وعقد درباره     بازسازي حكومت شورايي اسالم، با اهل حل
ي آن نشده است، به مشورت      حديث نيامده است، يا اجتماع و اجتهادي درباره

 ي  هعنوان رهبر هم     به -در انديشه رشيدرضا  -بپردازد. رئيس دولت يا خليفه 
گردد. اين      عشري، زيدي و چهار مذهب سني انتخاب مي     مسلمانان اعم از شيعه اثني

كفايت، علم و اجتهاد، قريشي و با تقوا باشد  خليفه بايد داري صفت عدالت،
 .)57تا:      (رشيدرضا، بي

 جريان قدرت در حكومت شورايي 

 الف) طالقاني
منظور از جريان يا روابط قدرت در حكومت، چگونگي و مسير عبور «

هاي      ها و دستورات از شبكه     ها، فرمان     اطالعات، قدرت، تصميمات، امر و نهي
هاي سياسي      طورعمده، دو جريان اصلي در تاريخ نظام     نظام سياسي است. بهمختلف 

شود؛ و جريان      وجود دارد: جريان اقتدارگرا كه قدرت از باال به پايين جاري مي
هاي سياسي      كند. ديگر نظام     ساالر كه قدرت از پايين به باال حركت مي     مردم

» اي از اين دو نوع اصيل هستند     وبيش آميزه     و كم عموماً وضعيت مختلط دارند
شود،      چه در بحث شورا از سوي مرحوم طالقاني مطرح مي     . آن)45: 1380(فيرحي، 

است.  -شامل فتوا و مرجعيت  -فهم ديني  ي  هكردن حوز     عمدتاً براي دموكراتيك
هاي      و به سمت فهم طالقاني برآن بود كه بايد از تمركزگرايي دوري كرد

هاي ديني با توجه به      ها و آموزه     تر پيش رفت تا ايده     متكثرتر و عاقالنه
هايي كه در جهان جديد مطرح      ها و ديدگاه     هاي نسل جوان و نوانديشي     پرسش

حل قانون   همان راه     سياست نيز به ي  هشود، قابليت ارائه داشته باشند. در حوز     مي
ويژه با اصرار بر اصل دوم متمم قانون اساسي كه منظور      مشروطه تأكيد دارد (به

 نظارت علما بر مصوبات مجلس است).
ماند. او شأن مرجعيت را      طالقاني تا پايان عمر نيز بر همين ديدگاه باقي مي

بيند و معتقد است زبان      ميتر و مؤثرتر از شأن اجرايي      تر، جدي     مراتبي باالتر، قوي
. )75: 1360(طالقاني، تر از زبان سياست است      مرجعيت اثرگذارتر، گيراتر و جدي

اي براي اجراي      اجتماعي نيز اصرار ويژه -عمل سياسي ي  هطالقاني در عرص
هاي پس از پيروزي      شورا در انقالب اسالمي داشت؛ لذا در نخستين ماه ي  هنظري

همت خود قرار داد و طرحي را اجرايي كرد كه  ي  هالب، تحقق اين امر را وجهانق
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كه متناسب با  -هاي مختلف      گيرها در شهرها و محله     در آن، مشاوره و تصميم
مراتب به      را از راه سلسله -تر بود      ها و ديدگاه واحدهاي كوچك     نيازها، آرمان

حكومت انتقال دهند. طالقاني براي تحقق اين امر، پس از مشورت و توافق با امام، 
 .)40-41: 1392(اسماعيلي و ديگران، شد      رأساَ مجري و متولي اجراي اين طرح 

 -براي حاكم غيرمعصوم -اي      طالقاني، مشروعيت هيچ حكم سياسي ي  هعقيد     به
مبدأ  ي  هكه بر پاي     گردد؛ مگر آن     مومي جامعه ثابت نميو هيچ تصرفي در شئون ع

. لذا حكومت شورايي، حكومتي است )107ق: 1421الدين،      (شمسشورا بنا گرديده باشد 
گيري آن      نظام سياسي و هم در شكل ي  هبرطبق نظر قرآن، كه مردم هم در ادار

سئولين نظارت كامل نمايند. براي نقش اساسي داشته باشند و بتوانند بر عملكرد م
كنترل نظام، طالقاني امر به معروف و نهي از منكر و عمل براساس قانون و 

كند. وي براي حفظ نظام سياسي مطلوب، سه      انتخاب افراد صالح را مطرح مي
 كارها، امر به معروف و نهي از منكر     ترين اين راه     كار ارائه كرده است: مهم     راه

است كه پيوسته بايد ادامه پيدا كند. دوم، انتخاب مسئولين توسط مردم؛ و سوم 
اساس طالقاني اصرار      همين     باشد. بر     كه حكومت بايد بر اساس شورا و مشورت      اين

اي را براي مجلس شورا و خبرگان انتخاب كرديد، خيال نكنيد      دارد اگر عده
فرد شما مسئوليد. بايد با تمام شور و چشم و      است؛ فرد مسئوليت از شما رفع شده

ها باشيد. در نظر طالقاني، جريان قدرت در نظام      تان مراقب اعمال اين     كوشش
مردم  ي  هعادالنه بايد از پايين به باال الهام بشود و نظام اجتماعي و رهبري را تود

 بايد انتخاب كنند.

 ب) رشيدرضا
كه رشيدرضا نيز به آن تعلق  -هاي خالفت جديد      نظريه جريان قدرت در

هرگز از باال به پايين، بسته و اقتداري نيست. رشيدرضا ديدگاه  -دارد 
نظر او، قدرت از اهل شورا به دو سوي      شورا دارد. به ي  هاي دربار     گرايانه     نخبه

وعقد را تقريباً در      ح اهل حليابد. وي اصطال     مردم جريان مي ي  هحاكمان و تود
اي دارد: الف) تعيين      برد كه كاركرد دوگانه     كار مي     مدني امروز به ي  همفهوم جامع

حاكمان و نظارت بر دولت؛ ب) توجيه و تشويق مردم به اطاعت و حمايت از 
شيدرضا را ر ي  هگرايان     . طرح فوق، آشكارا ديدگاه نخبه)163: 1380(فيرحي، دولت 

 ي  هدهد. تأكيد وي بر آموزش رهبران و مديران خالفت اسالمي، صبغ     نشان مي
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اي كه در صورت      كند؛ انديشه     تر مي     افالطوني نظام سياسي پيشنهادي او را برجسته
 -در حقيقت  -تكامل، ابعاد اقتداري خواهد داشت. طبق اين تحليل، واليت خليفه 

عقد خالفت و  ي  هوسيل     است كه از جانب نمايندگان ملت بهنوعي از وكالت 
 "واليت عامه"بيعت، به خليفه واگذار شده است. در اين انديشه، اطالق اصطالح 

مردمان  ي  هروست كه شامل امور عمومي هم     به قدرت و اختيارات خليفه از آن
هاي خاص مثل امور قضاوت و      ديگر، واليت عامه در برابر واليت     عبارت     است. به

ساالري      تنها جريان مردم     گرايان جديد نه     حج است. چنين استداللي از سوي خالفت
دهد، بلكه مقدمات نظري الزم براي پذيرش و      قدرت از پايين به باال را نشان مي

كند        ميسنت را نيز تدارك      مشروعيت تفكيك قوا در نظام سياسي جديد اهل
 .)165: 1380(فيرحي، 

توان      گونه مي     حكومت اسالمي رشيدرضا را به دو ي  ههرم قدرت در نظري
تصور كرد. در ظاهر، چينش افراد در مناصب حكومتي، در ابتدا از خليفه شروع 

شوند. در واقع،      وعقد) قرار داده مي     شده و بعد از آن، اهل شورا (يا همان اهل حل
وعقد      ها به انتخاب اهل حل     صاحبان اصلي قدرت، مردم هستند؛ چرا كه آن

اند. از نظر رشيدرضا،      اند و اهل اين شورا به انتخاب خليفه دست زده     پرداخته
 باشند.     صاحبان اصلي قدرت، مردم مي

 رغم توجه رشيدرضا بر نقش مردم در حكومت اسالمي مورد نظر خود،     علي
ايراداتي نيز بر آن وارد است. در نظريات رشيدرضا، مفسرين شريعت كساني 

داري      حكومت ي  هوعقد در حال اجراي وظيف     هستند كه معموالً در لباس اهل حل
نوعي،      رود قراردادن نخبگان در سطوح بااليي قدرت كه به     باشند. لذا گمان مي     مي

باشند، و هم مجري آن؛ باعث ايجاد محدوديت در      هم مفسر شريعت و قانون مي
سمت تفسيرهايي سوق دهد      هاي حساس براي مردم شود و اين نخبگان را به     زمان

منافع خودشان باشند. اما رشيدرضا اعتقاد دارد چون جمع  ي  هكنند     كه تأمين
حتمال بسيار وعقد در امر حكومت مشاركت دارند، اين ا     كثيري از اهل حل

 تر است.     ها بر خطا كم     ضعيف بوده و احتمال اجماع آن

 هاي علمي و عملي حكومت اسالمي     مرحله سوم: نتايج و پيامد

 الف) طالقاني
كه در دوران حضور طالقاني، جريان چپ در ايران بسيار      . با توجه به اين1
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مهم در تاريخ معاصر ايران  قوي بود و حزب توده يكي از احزاب سياسي مدرن و
طالقاني اساساً در تقابل با  ي  هگرايان     ميان روش قرآن     رفت، در اين     شمار مي     به

ايدئولوژي ماركسيسم و ليبراليسم شكل گرفت. هرچند در برخي مواقع، گروهي 
گرفتند (از جمله      تأثير ماركسيسم قرار مي     هاي اسالمي تحت     از افراد و جريان

تفسيرهاي  ي  هسازمان مجاهدين خلق و گروه فرقان)، اما روحانيت نوانديش با ارائ
كارآمد و براساس مقتضيات زمان، خأل فكري موجود در ايران را پر كرد و از 

زمينه قابل      هاي طالقاني در اين     گسترش ماركسيسم در ايران جلوگيري نمود. تالش
 ستايش است.

دليل مطرح و در اولويت قرار داد كه      القاني، تفسير سياسي قرآن را به اين. ط2
غرب و  ي  هآمدن بر سيطر     معتقد بود براي مبارزه با استبداد نظام سياسي و فائق

جلوگيري از گسترش خرافات، بازفهمي قرآن الزم و ضروري است؛ لذا براي 
تنها مدل  -مذهبي است  ي  هكه يك جامع -ايراني  ي  هجانبه جامع     همه ي  هتوسع

هاي      هاي قرآن و با توجه به واقعيت     آموزه ي  هموفق، مدلي خواهد بود كه برپاي
جامعه تدوين گردد. يعني تفسيري از دين پايدار خواهد بود كه كارآمدي خود را 
در حل مشكالت و معضالت جامعه اثبات كند. طالقاني با تغيير رويكرد 

نوعي      پژوهي خود و اتخاذ روش و مباني متفاوت و متمايز از گذشته، كه به     نقرآ
ها:      آن ي  همتأثر از جهان مدرن نيز بود، به نتايج فراواني دست يافت كه از جمل

كردن ديني در جامعه بود كه هم شامل احكام فردي بود و هم احكام      مطرح
 اجتماعي.

 ب) رشيدرضا
گرفته در صدر اسالم، از جمله      گذشته و تأثيرپذيري از وقايع شكلنگاه به 
شناختي رشيدرضا است. اين جريان با مراجعه به تاريخ صدر اسالم و      مباني معرفت

هاي خود با      تالش براي الگوبرداري از دوران خالفت و سازگاركردن انديشه
 ي  هگرايي را در انديش     نگري و واقع     هاي آن زمان، تركيبي از گذشته     واقعيت

تنها در تبين مباني خالفت به عمل      سياسي خود پديد آورده است. رشيدرضا نه
حكومت اسالمي نيز از آن بهره  ي  هكند، بلكه حتي در طرح نظري     صحابه استناد مي

كومت را مذكور، تنظيم امور سياسي و اجتماعي ح ي  هگيرد. وي در طرح نظري     مي
داند. در      تاريخي خلفاي راشدين مي ي  هملهم از قرآن و سنت؛ و سپس تجرب
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نگري      هاي قوي از گذشته     گر وجود رگه     وعقد نيز بيان     راستا تأكيد بر اهل حل     اين
طلبي ديني است. از      نمايندگان اصلي جريان اصالح ي  هگرايي در نظري     و واقع

 ي  هطلبي ديني ضمن نگاه به آينده و تالش براي ارائ     رو، جريان اصالح     اين
استراتژي مناسب جهت رشد و پيشرفت در آينده، به گذشته نيز نگاهي داشته و 

 نمايد.     پيوسته با چنين نگاهي ارتباط خود را با گذشته حفظ مي

 نتيجه
استيوارت هيوز، به در اين پژوهش كوشش شد در قالب چارچوب نظري 

گرايان شيعه و سني در سه      جايگاه شورا در حكومت اسالمي از ديدگاه قرآن
بر دوران حيات      نخست؛ به شرايط سياسي حاكم ي  همرحله پرداخته شود. در مرحل

سيدمحمود طالقاني و محمد رشيدرضا پرداخته شد و بيان گرديد كه مشكالت 
سكونت اين دو متفكر، عامل بسيار مهمي در موجود در جهان اسالم و محل 

مشترك اين دو طرز  ي  هجويي براي برطرف كردن نواقص بوده است. نقط     چاره
هاي اسالم در حل مشكالت و      تفكر، در اين مرحله، اعتقاد به تكامل برنامه

 هاي اسالم در پاسخ به نيازهاي امروزين بشر است.     مندي آموزه     توان
دوم سعي شد تا به ماهيت مفاهيم حكومت اسالمي و شورا توجه  ي  هرحلدر م

) ماهيت و چيستي شورا در حكومت 1گردد. لذا به چهار موضوع اشاره داشتيم: 
) نگاه 3) نسبت شورا با دموكراسي؛ 2اسالمي از ديدگاه اين دو متفكر؛ 

بررسي جريان ) 4هاي آن در حكومت اسالمي؛      شوراگرايان به رهبري و ويژگي
 شده توسط اين دو انديشمند مسلمان.     و مسير قدرت در حكومت شورايي ترسيم

هاي اين دو متفكر      سوم، به پيامدهاي سياسي عملي و نظري انديشه ي  همرحل
گر وجود برخي از      تطبيقي اين دو انديشمند مسلمان، نشان ي  هتوجه كرد. مطالع

مشتركات اين دو متفكر: اعتقاد  ي  ههاست. از جمل     ناختالفات و اشتراكات بين آ
هاي ديني بر آموزهاي غربي و تصديق بر اين نكته بود كه رأي      به برتري آموزه

برداري      گيري نهايي در جايي كه امكان بهره     عنوان معياري براي تصميم     اكثريت به
آنان در  ي  هاختالفات نظري از نص وجود دارد، هرگز مورد پذيرش نيست. اساس

 ي  هشورا، به نوع نگاه رشيدرضا به شورا از دريچ ي  هباب حكومت اسالمي و نظري
مذهب اهل تسنن در واگذاري امر حكومت به مردم پس از پيامبر(ص) و تشكيل 

 ي  هدهند     خالفت اسالمي است. نگاه طالقاني در اجراي شورا در دوران غيبت، ادامه
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 سياست متعاليه

 ششم سال 
  ودوم  بيستشماره 
  97پاييز 

 جايگاه شورا در
 حكومت اسالمي 

 محمد"از ديدگاه 
 سيد"و  "رشيدرضا

 "محمود طالقاني
 )42تا  23(

باشد؛ لذا در تكميل استدالل خود به احاديث وارده      ا و امامان معصوم ميمسير انبي
كس حق      از جانب امام معصوم اشاره كرده و اعتقاد دارد در عصر غيبت بر هيچ

الهي براي برداشتن همين سلطه و تبعيض مبعوث  ي  هواليت نيست؛ چراكه ائم
گرايانه بوده و معتقد است      كامالً نخبهاند. در مجموع، نگاه رشيدرضا به شورا      شده

تواند از يك      مي -وعقد ناميده است      كه او آنان را اهل حل -انتخاب اين افراد 
منطقه هم صورت پذيرد. اين در حالي است كه نظام شورايي مورد نظر طالقاني، 

 مردم ي  هبسيار فراگيرتر از رشيدرضا است؛ زيرا در نظر طالقاني، عام
هاي كوچك (محله،      باشند و نظريات شورا از مقياس     اهل شورا مي ي  هدهند     تشكيل

 شود.     منطقه...) به مراتب باالي حكومت منتقل مي
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