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بررسی نسبت دموکراسی و توحید حاکمیت از دیدگاه 

  معاصر انیگرااسالم
   *محسن عبدامللکی

   **مهدی فرمانیان

   ***فرمحمد معینی

  ****رازیسید حسن آل مجدد شی

  چکیده
 ۀرابطـ سـنجِی لکن در نسـبت ؛اندمعترفحاکمیت  به اصل توحیِد یان گرااسالمهمۀ 

 .رخ داده است مهمی میان آنها یهاچالشاسالم، منازعات و  یهاآموزهدموکراسی با 

و برخـی  انددانستهحاکمیت  دموکراسی را ناقض توحیِد  مطلِق  یان،گرااسالمبرخی از 

دموکراسی غربی، از امکان جمع میان روش دموکراسـی بـا توحیـد  ضمن نفِی  ،دیگر

دهـد کـه دسـت مـیایـن نتیجـه را به . واکاوی ایـن منازعـهاندگفتهسخن  ،حاکمیت

القاعده و داعش  ،وهابیت یهاگروهابهام در مفهوم دموکراسی است.  ۀیدزای ،اختالف

، یـتاکثرخواسـت  رطقیدوشیبو قبول  یمحورانسانبر این باورند که سکوالریسم، 

و پیراسـتن و انفکـاک آنهـا از دموکراسـی  اندیدموکراسـ رکن، جوهر و ذاتـِی  ۀمثاببه

دموکراسـی غربـی اسـت و  ۀنسـخمتعـین در  ،بنابراین دموکراسی ؛پذیر نیستامکان

: انـدگفته یانگرااسـالمنیسـت. در مقابـل برخـی از  یرپـذامکاندموکراسی اسـالمی 

از سـه  یـکیچهمردم در حکومت، جوهِر دموکراسی است و  ینیآفرنقشمشارکت و 

 یغربـ یدموکراسـ ،بنـابراین ؛له دموکراسی اخذ نشده استعنصر مذکور در موضوع

 
ً
 ،وم دموکراسـیابهـام در مفهـ ،باید گفت یجهدرنتمصداقی از دموکراسی است.  صرفا

 ۀرابطـ سـنجیدر نسـبت یانگرااسـالمحقیقـی  لفظـی و غیـرِ  ۀمنشأ اختالف و منازع

                                              
  (نویسنده مسئول).  .شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی قموهابیت ۀدانشجوی دکتری رشت *

 .دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی **

 .استادیار گروه مذاهب کالمی، دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی ***

  .ذاهب اسالمیعضو هیئت علمی گروه مذاهب کالمی دانشگاه ادیان و م ****
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  دموکراسی با توحید حاکمیت شده است.

  .گرایان، داعش، القاعده، وهابیتدموکراسی، توحید حاکمیت، اسالم ها:کلیدواژه

 مقدمه

یکی از مفاهیِم وارداتِی غربی و مدرنیسم،  عنوانبهمفهوم دموکراسی  ،میالدی ١٩در قرن 

فکران مسلمان قرار گرفت. شنبه جهان اسالم وارد شد و در کانون توجه اندیشمندان و رو

وارداتی در جهان عرب، اندکی تغییر ظاهر پیدا کرد و با عنوان دیمقراطیـة رواج  ۀاین واژ

سوی مسلمانان مواجـه شـد و همچنـان در ازمختلفی  یهاواکنشو  هاپاسخو با  ١یافت

لکـن مواضـع  ؛بخشیده هاپاسختری به ابعاد گسترده ،گرچه گذشت زمان ٢تداوم است؛

  .هاستهمان ،اصلی

وحدت نظر در محوریت و پاسخگویی اسالم به تمـام باوجود  گرااسالم هاییانجر

متضادی ارائـه کردنـد.  یهاپاسخ ،نیازها و جوانب زندگی بشر، در واکنش به دموکراسی

مخـالفین خـود را بـا عنـاوین و مفـاهیم مـذموم  هاگروهاین تضاد تا جایی است که این 

  کنند.، مشرک و خوارج یاد میشرعی همچون کافر

 ازجملـهشـیعه  یانگرااسـالمالمسلمین و اخوان وهابیت، القاعده، داعش، یهاگروه

خصـوص دموکراسـی هـا درگروهکه بیش از دیگـر  هستند معاصر یگرااسالم یهاگروه

تـرین جـزء سـخنان و . نسبت دموکراسی بـا توحیـد حاکمیـت، محـوریاندگفتهسخن 

معاصـر  یانگرااسـالمسـوی شـده ازارائه یهاپاسخ رو،ینازا ؛شده استارائه یهاپاسخ

  ست:قابل ارائه ا ،خصوص نسبت دموکراسی در دو دستهدر

  تضاد جوهری دموکراسی با توحید حاکمیت. ۀ. نفی مطلق دموکراسی بر پای١

  و رّد دموکراسی دین. روش ،. پذیرش دموکراسی٢

                                              
 ،؛ تـوکلی، یعقـوب٤٨-٥٠، صاسـالم دموکراسـی و نـوگرایی دینـی در ایـران از بازرگـان تـا سـروش ،. جهانبخش، فروغ١

 .١٦، صگرایی در مصراسالم

های مختلـف نمـودار و جـدولی از پاسـخ ٦٩ و ٦٨، صـفحات المسلمون و الدیمقراطیـة. معتز بالله عبدالفتاح در کتاب ٢

 مفید است. ،لمان نسبت به دموکراسی تهیه کرده است که برای محققینهای مختلف مسطیف
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٦٩  

  ذاتی دموکراسی با توحید حاکمیتاول: نفی مطلق دموکراسی و تضاد  ۀدست
. این اندیدموکراسترین مخالفین مهم ازجمله ١التحریرداعش و حزب ،وهابیت، القاعده

 ،آنهـا میـان دموکراسـی و کفـر ٢داننـد.یمدموکراسی را مصداق کفر و طـاغوت  هاگروه

 ٣سـتند.دو دین متضـاد ه ،پیوندی ناگسستنی دیده و بر این باورند که اسالم و دموکراسی

در مخالفت با دموکراسی، ادعای  وهابیت، القاعده و داعش یهاگروهپرتکرارترین سخن 

 ۀمنزلـبهدموکراسی با توحید حاکمیت است و پذیرش دموکراسـی  تضاد ذاتی و جوهرِی 

از  قـدتمامضـمن دفـاع  ٥مفتیان وهابی ٤اسالم است. ۀکفر اکبر و خروج از دایر ارتکاب

از پادشـاهان، بـه حرمـت، کفـر و حکـم وجـوب اطاعـت  و صدورحکومت پادشاهی 

 اندبدگمان قدرآن ،به دموکراسی نسبت یوهابمفتیان  ٦.انددادهبودن دموکراسی فتوا شرک
                                              

 ۀرســال ،مثــالبــرای مختلفــی نوشــته و نشــر داده اســت.  هــایهالتحریــر در مخالفــت بــا دموکراســی کتــب و جزو. حزب١

پایگـاه اینترنتـی  التحریر اسـت کـه درازجمله رسائل حزب »الدیمقراطیة نظام کفر، یحرم أخذها أو تطبیقها أو الدعوة إلیها«

دموکراسـی از دیـدگاه  ،طور که از عنوان این رسـاله پیداسـتاری شده و قابل دسترسی است و همانذبارگ ،رسمی این حزب

 ساختاری کفری است. ،التحریرحزب

الـدین و الدولـة فـی عبـدالعزیز عبدالسـالم،  ؛٢٦١-٢٦٣، صاالصالح السیاسی فی الفکـر االسـالمی. محمد ابو رمان، ٢

 .٤٧٥، صالسالما

سکوالریسـم هـم  .وجـه قابـل انفکـاک از سکوالریسـم نیسـتهیچشفیق محسن معتقـد اسـت: دموکراسـی غربـی به«. ٣

عبـدالرحمن (. »قابـل جمـع نیسـت ،وجـه بـا اسـالمهیچوجه با اسالم سازگار نیست؛ بنابراین دموکراسـی غربـی، بههیچبه

  ).١٣-٢١، صالدیمقراطیة و عالقتها باالسالممصطفی، 

کـه ایـن دو از هـم قابـل جـوهری و عمیـق دارنـد؛ طوری ۀرابطـ ،نورالدین قوطیط معتقد است: دموکراسی و سکوالریسـم«

دموکراسی با اسالم در تناقض است. الدیموقراطیة والعلمانیة بینهما ارتباط عضوي، ومن هنا،  ،انفکاک نیستند. بر این اساس

 ».فهما عملیا نقیضان لإلسالم

https://t.me/qtnour١٢٣/٣١٧٩ 

 .٢، ص١٢٨، شماره النبأ؛ ١٧، صتنویر الظلمات کشف مفاسد و شبهات االنتخابات ابونصر محمد بن عبدالله االمام،. ٤

ها . برخی از مبلغان وهابیت در مصر همچون یاسر برهامی و عبدالمنعم شحات در چرخشـی غافلگیرکننـده پـس از سـال٥

در  .های سیاسـی روی آوردنـد و نـوعی از دموکراسـی را پذیرفتنـدای حزبی و مشـارکتهغیبت در فضای سیاسی به فعالیت

کـه مخالفـت وهابیـت بـا دموکراسـی  ندآینده ممکن است این چرخش و تغییر فکر، این گمانه را در دل مخاطبان تقویت ک

ای تغییـرات فراونـی در ای فرعی و قابل اغماض است که در آینـده ممکـن اسـت سـنگ بنـمسئلهبلکه  ؛اصلی نیست مسئلۀ

  ).١٣٢-١٣٤، صالسلفیون و الربیع العربیمحمد ابورمان، (نک: سلفیت وهابی شود. 

گرایی، گونـه مسـامحه و مصـلحتآنهـا بـدون هیچ .اندهای اسالمی مخـالف مدرنیسـمترین گروهها از سرسخت. وهابی٦

؛ مقبل الـوادعی بـر ایـن بـاور )٢١٣، صاطلس رهبران ،جمعی از نویسندگان(کنند. های دنیای مدرن را نفی و رد میارزش

کـافر  ،گمـراه و در برخـی مـوارد ،بود که دموکراسی کفر و طاغوت است؛ اگر کسی به حقانیت دموکراسی ایمان داشته باشـد

، ٧٢، صتحفـة المجیـب علـی أسـئلة الحاضـر والغریـب( .دانسـترو کفر به دموکراسی را بر مردم واجب میاست؛ ازاین

گذاری، تشریع و حکـم بـه غیـر مـا انـزل اللـه، مکـان کفـر و شـرک دلیل قانون؛ علی بن خضیر، پارلمان را به)٢٧٣ ،٢٥٩

 ،؛ سـفر الحـوالی معتقـد اسـت)١٢٨، صتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب الحقائق فی التوحیـد خضیر، بن (علیداند. می
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که در انتخـاب میـان حکومـت پادشـاهی و حکومـت دموکراسـی اسـالمی، حکومـت 

اسالم  کنندیم. اینان تصور دهندیماسالمی ترجیح  پادشاهی را بر حکومت دموکراسِی 

اما با حکومت دموکراسی  ؛با حکام پادشاهی و حکام مستبد، سازگار و قابل جمع است

القاعـده در  ۀار شـاخذگـبنیان ،مصعب زرقـاویابو ١وجه سازگار نیست.هیچاسالمی به

ظـام دموکراسـی، کمـک و ن کسی که در برپایِی  هر معتقد بودعراق و پدر معنوی داعش 

رتد است و حکم او با حکم کسانی که نامزد انتخابات شـده یـا مشرک و م ،یاری برساند

برای خداوند در ربوبیـت  شانهمهزیرا  ؛هیچ تفاوتی ندارد ،انتخابات هستند ۀبرگزارکنند

داعش نیز همواره در تولیدات متنوع مکتوب و مصـورش  ٢.انددادهشریک قرار  ،و تشریع

ابومصـعب زرقـاوی و داعـش  ٣ه اسـت.یاد کرد ،عنوان دین کفر و شرکبهاز دموکراسی 

 »مـن دون اللـه« نمایندگان و منتخبـان برآمـده از دموکراسـی را مشـرک و اربـاِب  تنهانه

گیری را ناقض توحید و شهادتین یأبلکه صرف مشارکت در روند انتخاب و ر ؛اندخوانده

صـلحت یـا دلیل مکسانی کـه دموکراسـی را بـه معتقدند،نامبرده  یهاگروه ٤.اندپنداشته

 ،لکن کسی کـه بـدون عـذر ٥؛باشندمی گمراه ،اندکردهتجویز  ،ضرورت یا از سر جهل
                                                                                                       

 ؛٣٦، صحکــم اإلحتفــال بأعیــاد الکفــار(اســت. دموکراســی هــیچ اصــل و جایگــاهی در اســالم نــدارد و کفــر و شــرک 

؛ مقبـل الـوادعی، ٢٢٠-٢٣٠، صقمع المعاند و زجـر الحاقـد الحاسـد؛ مقبل الوادعی، ٢٩، صثمرات التقویالحوالی...

ــب ــة المجی ــوری، ٤٣١، صتحف ــی الحج ــدة؛ یحی ــادئ المفی ــری؛ ٤٥، صالمب ــد العنب ــرعیة؛ خال ــة الش ــه السیاس ، فق

 ). ٨٢-٨٣، صاالجابة عن سوال ما السلفیةفی ؛ عزمی بشارة، ٢١٢و١٤و١٣ص

های تصدی حکم است. بر این اسـاس خلفـا گر کیفیت حکومت و روشبیان ،اربعه ی. وهابیت تصور کرده خالفت خلفا١

اجـرا  کامـلصـورت بر حسب معیارهای اسالمی به قدرت رسیده بودند و پس از رسیدن به قـدرت، شـریعت اسـالمی را به

التطور الفکر السیاسی السـنی نحـو احمد الکاتب، (کند. عکس این مطلب را ثابت می ،ست که تاریخا کردند. این درحالی

 ).٢٤٩و١٣، صخالفة دیمقراطیة

فکل من یسعی فی قیام هذا المنهج بالمعونة و المساعدة فهو متول له و ألهله و حکمه حکم الداعین الیه و المظـاهرین «. ٢

یاء للربوبیة و األلوهیة و المنتخبـون لهـم قـد إتخـذوهم أربابـا و شـرکاء مـن دون اللـه و له؛ و المرشحون لالنتخاب هم أدع

 ).٢، ص١٢٨شماره  النبأ،(. »حکمهم فی دین الله الکفر و الخروج عن اإلسالم

هرین فکل من یسعی فی قیام هذا المنهج بالمعونة و المساعدة فهو متول له و ألهله و حکمه حکم الداعین الیه و المظـا«. ٣

له؛ و المرشحون لالنتخاب هم أدعیاء للربوبیة و األلوهیة و المنتخبـون لهـم قـد إتخـذوهم أربابـا و شـرکاء مـن دون اللـه و 

 ).٢، ص١٢٨، شماره النبأ(. »حکمهم فی دین الله الکفر و الخروج عن اإلسالم

  .٢١، صانتخابات کفر است. ٤

 عن ح«. ٥
ً
اکمیة الله وهذا کفـر وردة، أمـا مـن یریـد اسـتخدامها کوسـیلة لتحکـیم الدیمقراطیة تعني حاکمیة الشعب بدیال

الشرع کما تفعل بعض الجماعات بدعوی الضرورة أو المصلحة فهذا خطأ وضالل کما أنه یؤدي إلی إضـالل المسـلمین وال 

  »لمین.إکراه في إضالل، لکن هذا التأویل عذر یمنع لحوق الکفر بمن یفعل ذلك وإن کان یأثم إلضالله المس

 https://t.me/c/١٤٠٦٩٨٠٢٤٢/٢٨٨٥ 
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  ،دموکراسی را مجاز بداند
ً
-وهابیـت، القاعـده و داعـش مـی ١کافر و مشرک است. قطعا

هـا در میـان مسـلمانان گیرتـرین فتنـهو دامـن ینتـربزرگامروزه دموکراسـی از «گویند: 

ی حکم و قدرت بیان شده است و در میان این طرق، خبری طرق تو ،در اسالم ٢»است.
ّ
ل

  ٣یافت. توانینماز روش دموکراسی و انتخابات عام 

  مخالف دموکراسی انیگرااسالم ۀادل

مبنی بر تعاض دموکراسـی  ،القاعده و داعش برای اثبات ادعای خود ،وهابیت یهاگروه

  .اندکردهمهم تمسک  یک دلیلبا توحید حاکمیت به 

  تعین و انحصار مفهوم دموکراسی در مصداق دموکراسی غربی .١

بنابراین تنها از  ؛که دموکراسی از الفاظ شرعی نیست این باور است بر ٤سید امام شریف

 ۀمعنـایش پـی بـرد. عـرف و واضـعان واژتـوان بـه و رجوع به واضعان آن مـی ٥راه عرف

سیادت و الوهیت الله،  یجابه بخشی به مردمچیزی جز الوهیت ،اسی، از این واژهدموکر
                                              

الدیمقراطیة کفر وشرك بالله تعالی ألنها تجعل الحکم والتشریع للبشر من دون الله وهي تناقض شـرط االنقیـاد ألوامـر « .١

 بـأن معناهـا إعطـ
ً

اء التشـریع الله من شروط ال إله إال الله، ومن یشارك فیها ویعلم معناها فهو کافر، أما إن شارك فیها جاهال

 ١٤٠٦٩٠٨٢٤٢/٢٩٣٩/https://t.me/c   »لغیر الله وتسویغ الحکم بالقانون الوضعي فهذا یعذر بجهله.

 .٣، صفتنة الدیموقراطیة. احمد ولد الکوری العلوی الشنقیطی، ٢

 .١٤، صالدیمقراطیة و عالقتها باالسالم. عبدالرحمن مصطفی، ٣

ای نـزد القاعـده العـرب و نسـل پیشـگام القاعـده بـوده و از جایگـاه ویـژه های شاخص افغـان. سید امام شریف از چهره٤

های آموزشی افغان العـرب و القاعـده عنوان متن عقیدتی در معسکرات و پایگاههای او بهنوشتهبرخوردار است. آثار و دست

 د.کرالقاعده یاد  ۀعنوان مدّون عقیدتوان از او بهشد و میتدریس می

ها و ابزراهای شناخت معانی اسما سه نوع است: شرع، لغت، عـرف. بـر ایـن معانی اسما گفته است: راه ۀربارتیمیه دابن .٥

 بـرای .شـودشرع شناخته می ۀوسیلمعانی اسما بر سه نوع است: نوع اول آن دسته از اسمائی هستند که معانی آنها به ،اساس

که معنای آنهـا  ئیها متوقف بر بیان شرع است. نوع دوم آن دسته از اسمااند که شناخت معنای آنزکاة از الفاظی و صالة ،مثال

ست به کتب لغت مراجعه کنیم. ا مانند اینکه برای شناخت معنای شمس و قمر و ارض کافی ؛شودلغت شناخته می ۀوسیلبه

َمْعُروِف َوَعاِشـُر  ۀشریف ۀمعنای معروف در آی ،مثال برای .عرف است ،سومین راه شناخت معنای اسامی
ْ
 ۀوسـیلبه وُهنَّ ِبـال

نبایـد بـر  ...وی گفته است: مفتی در ابواب اقرار و قسـم و وصـایا و .قیم نیز نظیر این سخن را داردشود. ابنعرف شناخته می

هـا بلکه بر او الزم است عرف اهل آن زبان را بشناسد و این نوع از عبارات و صیغه ؛اساس فهم شخصی خودش قضاوت کند

قال الفقهاء: األسماء ثالثة أنـواع:  ،های رایج میان مردم را بر عرف آنان حمل کند نه بر عرف خودش. قال ابن تیمیةلوبو اس

ه باللغة کالشمس والقمر، ونوع یعرف حده بالعرف، کلفـظ القـبض 
ّ

ه بالشرع کالصالة والزکاة، ونوع ُیعرف حد
ّ

نوع ُیعرف َحد

َمْعُروِف َوَعاِشُروُه ولفظ المعروف في قوله 
ْ
، ١٩؛ ج٢٨٦؛ ص٧؛ ج٢٨، ص١٣، جمجمـوع الفتـاوی(. )١٩ ،النسـاء( نَّ ِبال

[الیجوز له أن یفتي في اإلقرار و األیمان والوصایا وغیرها مما یتعلق باللفظ بما  -في أحکام المفتي  -قال ابن القیم «. )٢٣٥

ها فیحملها علی مااعتادوه وعرفـوه وإن کـان مخالفـا اعتاده هو من فهم تلك األلفاظ دون أن یعرف عرف أهلها والمتکلمین ب

[
ّ

ل
َ

 وأض
َّ

ل
َ

 )١٧٥، ص٤، جإعالم الموقعین عن رب العالمینقیم، ابن( ».لحقائقها األصلیة، فمتی لم یفعل ذلك ض
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بنـابراین  ؛انـدنکردهاراده  اکثریـت یرأشـرط قیدوسکوالریسم، اومانیسـم و پـذیرش بی

تعـارض دموکراسـی بـا  ،بایـد گفـت یجـهدرنتپیراستن آنها از دموکراسی ممکن نیست. 

دموکراسی یـا  یلوتعدجرحتوحید حاکمیت، ذاتی و جوهری است و هرگونه تالش برای 

  ١ثمر است.کاری لغو و بی ،اسالمی یهاارزشان دموکراسی و جمع می

  بودن دموکراسیدین .٢

 داعش و وهابیت، دموکراسی را  ،القاعده
ً
انفکـاک از  یک فرم و روش، یا فـرم قابـِل  صرفا

. آنها معتقدند سکوالریسم و لیبرالیسـم از ذاتیـات دموکراسـی اسـت کـه دانندینممعنا 

 ۀمثابـبهدموکراسـی بـه اسـالم،  ۀاضـاف ،. بر ایـن اسـاسشودنمی از آن جدا وجهیچهبه

 دموکراسی  یراز ٢؛است دادن سر خوک بر پیکر گوسفندقرار
ً
بلکه  ؛یک وسیله نیست صرفا

-خاصی است که دین را بـه رسـمیت نمـی هاییشهرمبتنی بر اصول و  یک منهج غربِی 

بعضـی از امـور  . صـرف موافقـت دموکراسـی بـابخشـدیمالوهیت  ،شناسد و به مردم

  ٣پذیرش دموکراسی نیست. اسالمی، مجوز شرعِی 

جمع میـان دموکراسـی و توحیـد  یر یپذامکانو  دوم: نفی دموکراسی غربی ۀدست
  حاکمیت

 از اندیشمندان مسلمان، دموکراسی غربی را  یادسته
ً
مصداقی از مصـادیق  عنوانبه صرفا

و پنـداره تعـّین  ه عمومیت دموکراسیاعتنایی بمفهوم عام دموکراسی برآورد کردند؛ و بی

و سـرآغاز خطـای راهبـردی  ینتـرمهمانحصاری آن بـر مصـداق دموکراسـی غربـی را 

وهابیت، القاعده و داعش در مخالفت با دموکراسـی خواندنـد. ایـن دسـته از  یهاگروه

 اصلی و فرعی دین اسالم در تضاد دیدند؛ یهاآموزهدموکراسی غربی را با  یان،گرااسالم

بلکه عرضی بوده  ؛ضادها ناشی از ذات دموکراسی نیستلکن بر این باور بودند که این ت

 و خطاهـای یصنقـاو پیامد ساختار غربی آن است. بر همین اساس ضـمن اعتـراف بـه 
                                              

الجـامع فـي طلـب . سید امـام شـریف، ٤٦٤ -٤٦٥ص ،اإلنتخابات وأحکامها في الفقه اإلسالمی. فهد صالح العجالن، ١

 .١٦٦ص ،١، جلشریفالعلم ا

المشکلة أنه ال یوجد إجراء بـال تصـور عقائـدي، وحـال الـبعض هنـا هـو ترکیـب رأس «ابوقتاده فلسطینی در این باره نوشته است:  .٢

  .»خنزیر علی بدن خاروف، ثم یقع مشایخنا في حکم هذا المشیأ، وبعضهم یرضی نصفه فقط وکأنه یمکن الفصل بین المکونین

 https://t.me/c/١٤٠٦٩٨٠٢٤٢/٢٩٢٦ 

  .٤٦٤ -٤٦٥ص ،اإلنتخابات وأحکامها في الفقه اإلسالمی. فهد صالح العجالن، ٣
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٧٣  

بر این باور شدند که  یتدرنهادموکراسی غربی، برای اصالح و پیرایش آن تالش کردند و 

ربی، مالحظـه برخـی خـط قرمزهـا و قـرادادن آن در دموکراسی غ یصنقاپس از زدودن 

توان با استفاده از مزایای این بلکه می ١؛آن را پذیرفت توانیم تنهانهچارچوب دین اسالم 

ای برای رهایی از راه چاره عنوانبهدو، نظاِم متکامِل دموکراسی اسالمی را بنا نهاد و از آن 

داراالفتاء االزهر دموکراسـی اسـالمی را  ٢د.ظلم پادشاهان و حکام مستبد استقبال کردن

تن و جسدی که روح اسـالم آن را دربرگرفتـه؛ توصـیف  ۀمثاببهمنطبق با مفهوم شوری و 

شیعه پس از شکسـت نظـام شاهنشـاهی، نظـام جمهـوری  یانگرااسالم ،در ایران ٣کرد.

این می ایران بر پردازان انقالب اسالو ایده امام خمینی کردند. یستأساسالمی ایران را 

پذیرفتنی اسـت، نـه » الله«ارچوب حاکمیت شرع و چ ۀباورند که دموکراسی در محدود

هـر چـه  آن اسـت کـه یگـذارقانوناما اگـر معنـای دموکراسـی در  ٤؛مطلق و نامحدود

لـق گرفـت قـانون بـه آن تع ی،رأدرصد به اضافه یـک  ٥٠یعنی  ،خواست اکثریت مردم

البته این با اسالم سازگار  ؛ولو آنکه خالف قرآن باشد ؛ع باشداالتبامعتبر رسمی و واجب

راه  گرااسـالم یک سـازمان شـیعِی  عنوانبهلبنان هم  اللهحزب ٥نبوده و پذیرفتنی نیست.

البتـه پیـروان ایـن طریقـه در پـذیرش مشـروط  ٦؛عی ایـران را ادامـه دادشی یانگرااسالم

                                              
. االزهر، محمد عبده، محمد رشید رضا، مودودی، حسن البنا، یوسـف قرضـاوی، محمـد عمـاره، حسـن الترابـی، راشـد ١

محمود عقاد ازجمله کسانی بودنـد کـه  الغنوشی، محمد سلیم العوا، هشام مصطفی عبدالعزیز، امیر شکیب ارسالن، عباس

دادن مـردم یید کردند. آنان معتقد بودند جوهر دموکراسی، مبارزه با دیکتـاتوری و مشـارکتأسازگاری دموکراسی با اسالم را ت

م نیز دین وجود دارد و اسال ۀبلکه در جوهر ؛تنها هیچ مخالفتی با اسالم ندارددر نصب و عزل حاکم است که البته این امر نه

بینات الحـل اإلسـالمی و ؛ یوسف قرضاوی، ١٣٢، صمن فقه الدولة فی االسالمیوسف قرضاوی، (بدان توصیه کرده است. 

  ).٢٠، صالتیارات االسالمیة و قضیة الدیمقراطیة؛ حیدر ابراهیم علی، ١٦٦، صشبهات العلمانیین والمتغربین

ماندگی مسلمانان بوده است. اندیشمندان اهل سـنت بـه ایـن ل عقب. نظام استبداد وحکام مستبد و دیکتاتور یکی از عوام٢

 ۀفکر اصالح نظم سیاسی با استفاده از روش دموکراسی، بـر پایـ .دنبال تحول فرهنگی در این باره برآمدندمطلب پی برده و به

و رشید رضا مطرح شد. الدین، محمد عبده مفاهیم فقهی اهل سنت، برای اولین بار توسط اندیشمندانی همچون سید جمال

 ).١٦ص ،التطور الفکر السیاسی السنی نحو خالفة دیمقراطیةاحمد الکاتب، (

  .. الدیمقراطیة نظام للحکم یجسد مبادئ اإلسالم السیاسیة في اختیار الحاکم وإقرار الشوری٣

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewVideo.aspx?CatID=٣٥&ID=٢٦٧٤& 

حکم_یجسد_مبادئ_اإلسالم_السیاسیة_في_اختیار_الحاکم_وإقرار_الشوریالدیمقراطیة_نظام_لل  

 .١١٦، صدرس توحید رضا، . برنجکار،٤

یعنی مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی به قواعـد  ،حکومت اسالمی«حکومت اسالمی فرمودند:  ۀدربار . امام خمینی٥

 ).٢٨٦، ص٣ج ،نور ۀصحیف(. »و قوانین اسالمی

اصـول و قواعـدی را  ،اسـالم«نسبت دموکراسی با اسالم نوشته اسـت:  ۀالله لبنان دربارحزب یسم، از اعضا. شیخ نعیم قا٦
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اسـتراتژی پذیرفتنـد و گـاه  عنوانبـهکراسـی را آنها گـاه دمو .اندنبودهدموکراسی، یکسان 

تاکتیک. همچنین قائلین به جواز دموکراسی اسالمی، ادله و تقاریر مختلفی، بـر  عنوانبه

 و از مصادیق مصالح مرسـله برشـمردند بعضی دموکراسی را .اندکردهمدعای خود بیان 

ــتند ــورا دانس ــوم ش ــداق مفه ــی را مص ــی دموکراس ــبعض ــو غنیم ــاد اب ــای  ه. زی از اعض

بلکه یـک  ؛دموکراسی برای ما یک تاکتیک نیست«المسلمین در اردن گفته است: اخوان

  ١»استراتژی است.

  موافق دموکراسی اسالمی انیگرااسالم ۀادل

موافق دموکراسی اسالمی نیز بـرای اثبـات ادعـای خـود مبنـی بـر  یگرااسالم یهاگروه

ایـن  .انـدکردهشـرعی اسـتدالل  ۀادلـ حاکمیت به یدو توحمیان دموکراسی  جمعامکان 

اسـالمی نیـز  مخالف دموکراسِی  یاِن گرااسالم سخنان پاسخ و ردّ  عنوانبهدسته از ادله را 

  تلقی کرد. توانیم

 مقومات و عناصر ذاتی دموکراسی .١

تیمیه روش شناخت معانی اسما را بیـان کـرد. م شریف با استناد به سخنی از ابنسید اما

 هسـتند. سه راه و ابزار شناخت معـانی اسـما ،عتقد است شرع، لغت و عرفتیمیه مابن

اند که شناخت معنای آنها متوقف بـر بیـان شـرع لفظ صالة و زکاة از الفاظی ،مثال برای

اخت معنای آنها متوقف بر لغت قمر و ارض از الفاظی هستند که شن ،است؛ لفظ شمس

 َوَعاِشـُروُهنَّ ِبـاْلَمْعُروِف  ۀشریف ۀعروف در آیم ۀشده از واژاما شناخت معنای اراده ؛است

  متوقف بر عرف است.

 یاچهـره عنوانبـهالقاعده، داعـش و وهابیـت،  یهاگروهتیمیه در میان ازآنجاکه ابن

بـرای  یمالکـ عنوانبـه تـوانیمتیمیه را رجع مورد اتفاق است، این سخن ابنمقبول و م
                                                                                                       

توانـد دولت، عرصـه را بازگذاشـته اسـت. انتخـاب رئـیس جمهـوری می ۀادار ۀنحو بارۀاما در ؛حاکم صالح قرار داده ۀدربار

 
ً
چگـونگی تشـکیل  ،انتخـاب نسـبی؛ امـا اسـالم ۀا به شـیوازسوی مردم صورت گیرد یا ازسوی مجلس نمایندگان ی مستقیما

 ؛ها و اختیـارات را بـه جامعـه وانهـاده اسـتدولت از لحاظ شکل، تعداد اعضا، کارکردها و تقسـیم وظـایف یـا صـالحیت

ت فردی یا جمعـی یـا هـر شـکل دیگـری ـ رصوی اعتماد مجلس نمایندگان بهأکه در روش تشکیل دولت ـ از راه رهمچنان

اللـه حزبشیخ نعـیم قاسـم، (. »نکرده است و زمینه را برای انتخابی مناسب شرایط زمان و مکان فراهم آورده است دخالت

 .)٤٠، صآن ۀلبنان خط مشی گذشته و آیند

مـن الخالفـة االسـالمیة الـی ؛ محمـد ابورمـان، ٢٣٣، صهاس اسـالمیشناسی سیاسی جنبشجامعه ،. احمدی، حمید١

 .٥٥، صالدولة المدنیة
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کراسـی از الفـاظ شـرعیه نظیـر شن است که دموشناخت معنای دموکراسی اخذ کرد. رو

ع و دو منبع کتـاب و توان از شربرای شناخت آن نمی یجهدرنت .صوم و زکاة نیست ،صالة

شـناخت معنـای دموکراسـی  هـایهرابنابراین دو راه عرف و لغـت، تنهـا  ؛سنت بهره برد

گ لغـت و ی مراجعه به کتـب فرهنـمعناخت معنای دموکراسی از راه لغت بهاست. شنا

 ۀتبیـین شـد کـه واژ ،قـدر لـزوماسـت. ایـن مطلـب در بخـش مفـاهیم به شناسانلغت

ــی ــه در دموکراس ــردم ک ــه م ــی ب ــدهفارس ــه ش ــاالری ترجم ــانی واژه ١،س ــت یون ای اس

δημοκρατία  به التینdēmokratía ۀاسـت. ایـن واژ ،معنای حکومـت مـردمو به 

ــب از دو واژ ــانی  ۀمرک ــوس «یون ــه »demosدم ــردم و  معنایب ــوس «م  »kratosکرات

اسان در تعریف و شنشده ازسوی لغتارائه در معانِی  ٢معنای حاکمیت و قدرت است.به

خواست اکثریت اشاره نشده اسـت.  قیدوشرطیبدموکراسی به ترجیح  ۀتبیین معنای واژ

دموکراسـی در نـزد  ۀشـده از واژمعنای ارادهسی از راه عرف بدان معناست کـه بـهدموکرا

 اندکردهکنندگان این واژه مراجعه کنیم و ببینیم آنها از این واژه چه چیزی را قصد تعمالاس

االسـتعمال در رار و کثیرهـای پرتکـیا آنکه ارتکاز ذهنی آنان چیست؟ دموکراسی از واژه

؛ شودیممختلفی تقسیم  یهاگونهدانش سیاست است. در دانش سیاست، دموکراسی به 

؛ بنـابراین انـدیدهبرگزمختلفـی را  یهـاروش ،اجـرای دموکراسـیسیاستمداران نیـز در 

حـاکی  ،بسیار متنوع است. این تنـوع ،دموکراسی در عرف علمی و اجرایی اهل سیاست

عـالوه  و اجمال در معنای دموکراسی است. دموکراسی یا ابهام ۀایی واژاز گستردگی معن

راسـی تعریـف یکسـانی ارائـه دانشمندان علم سیاسـت از واژه و اصـطالح دموک ،بر این

اما در عین حال همگی بر نقش کلیدی مردم در این نوع از حکومت و ترجیح  ؛اندنکرده

کخواست اکثریت آنها  دادن بـه مـردم و تـرجیح خواسـت آنـان کنند؛ لکن سهممی یدتأ

 به
ً
خواست اکثریت نیست. ایـن موضـوع زمـانی بهتـر  قیدوشرطیبمعنای پذیرش لزوما

ای مبتنی بر تعریف هر جامعه بینیم تعریف دموکراسی درن و تصور است که میقابل تبیی

از دموکراسـی بـا تعریـف  هـایبراللتعریـف  ٣و شناخت فـرد از جهـان و انسـان اسـت.
                                              

 .٢٧٠، صهافرهنگ واژه ،. بیات، عبدالرسول١

دائرة المعـارف ؛ ٢٧٠، صهافرهنگ واژه ،؛ مشکات، عبدالرسول٢٨٤، صفرهنگ سیاسی آرش ،. علی بابایی، غالمرضا٢

 .٧٠٠، ص٢، جدموکراسی

 معنای حیوان رها شده است.یعنی انسان آزاد و دموکراسی الحادی غربی به ،. دموکراسی اسالمی٣
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دموکراسـی از تعریـف غربیـان  حامِی  متفاوت است و تعریف مسلماناِن  هایالیستسوس

 ۀکوالر بـه شـکلی متفـاوت از جامعـس ۀملی در جامع ۀو حاکمیت اراد ١متفاوت است

عنـای مبنای تشـخیص م عنوانبهبدین ترتیب با مبنا قرار دادن عرف  ٢.یابدیمدینی تبلور 

مختلفـی وجـود دارد یـا آنکـه بایـد  یهاعرفدموکراسی  ۀدموکراسی یا باید گفت دربار

ارای توانـد دطوری که می داند؛یملکن دموکراسی را بسیار عام  ؛است یکیگفت عرف 

بلکـه  ؛معنـای دموکراسـی مطلـق نیسـت ۀسیار متضادی باشد، حکم عرف دربارانواع ب

اصرار مخالفین  درواقع. اندکردهبستگی به معنا و تفسیری دارد که هوادارانش از آن اراده 

دموکراسی بر مدلی واحد از دموکراسی و حصر و تعین دموکراسی در آن مدل، حـاکی از 

  نگاه خود را بر دیگران تحمیل کنند. ،اندشتالآن است که آنها در 

  راشد الغنوشی در این باره گفته است:
مسـیحی تعامـل  یهااگر نظام دموکراسی توانسته است در چارچوب ارزش

وجود آورد یـا در چـارچوب فلسـفه مسیحی دمکراتیک را به یهاکند و نظام

در چـارچوب کمونیزم عمل کند و دموکراسی سوسیالیستی را پدیـد آورد یـا 

آیین یهود، دموکراسی یهودی را بسـازد، آیـا محـال اسـت کـه در  یهاارزش

اسالمی نیز برای پدیدآوردن دموکراسی اسالمی عمـل  یهاچارچوب ارزش

  کند؟

  ٣نگارنده چنین رویکردی دارد. 

کـه  دهـدیمدسـت سـی ایـن نتیجـه بهمراجعه به عرف برای شناخت معنای دموکرا

 ۀتعاریف دموکراسی است. تجربـ ۀت، هسته و وجه مشترک همم در حکوممشارکت مرد

توان در قالب دموکراسی تصرف کرد و حکومت جمهوری اسالمی ایران نشان داد که می

تـوجهی بـی یان،گرااسـالمدین را روح حاکم بر دموکراسی سـاخت. یکـی از خطاهـای 

گـاه در  هسـتند. تغییـرقابل تطـّور و  ،نو هاییدهپداست که نوازل و  مسئلهنسبت به این 

های جدیدی اما گذشت زمان موجب پیدایش تغییرات و بروز نسخه ؛ابتدا حکمی دارند

در صـدور  یزدگشتاببنابراین باید از  ؛شود که تغییر حکم را در پی دارداز آن پدیده می

مثال، غالب فـرق و مـذاهب  عنوانبهپرهیز کرد.  ،قابل تغییر و تطّور حکم بر موضوعاِت 
                                              

 شناسی دین مبین اسالم مبتنی است.بینی و انسانداری اسالمی بر جهانو مبادی حکومت. اصول ١

  .١٣٦، صدین و بنیادهای دمکراتیک ،. تقوی، سید محمدناصر٢

  .٣٦٠، صاسالم و دموکراسی مشورتی ،. میر احمدی، منصور٣
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 مذهبهمبزرگان متقدمان  یاری از پیروان مذاهب نسبت به آراکری قابل تطّور اند بسیف

حکـم  ،این اساس بر .اندوجود آوردهی داشته و تغییر و تحوالتی را بهخود، نقد و نظرهای

  متفاوت است. ،آن مذهب متأخرانمتقدمان و 

طلق وجود نـدارد. اگـر م کند که دموکراسِی می ییداین معنا را تأ ،همچنین عقل و عرف

اکثریـت  ،بالمنازع و بدون محدودیت باشـد در ایـن صـورت ،قرار باشد خواست اکثریت

کنـد. ایـن را بـازی مـی ١قانون قـرار داده اسـت و نقـش مسـتبد خودش را جایگاهی وراِی 

 ؛انـددنبال فرار از استبداد بـه دموکراسـی پنـاه آوردهخواهان بهاست که دموکراسی یدرحال

الزم اسـت  رویـنازا ؛انـداستبداد باشد به بیراهه و سـراب افتاده ،دموکراسی ۀه نتیجچنانچ

اکثریت تعیین کرد. تعیـین ضـوابط و  یرگذاریتأث ؛ضوابط و سازوکاری برای تعیین محدود

امـری  ،بنابراین تقیید اکثریت ؛اختیارات اکثریت، همان تقیید اکثریت است یمحدودساز

حامیان دموکراسی،  ۀها مقید به قیودی هستند. همدموکراسی ۀضروری و ناگزیر است. هم

 توانـدیاین خـط قرمزهـا م .انددر پذیرش خواست اکثریت، خط قرمزهایی را لحاظ کرده

سکوالر که گاه بـا چـالِش تعـارِض دموکراسـی و  یهاحتی دموکرات ٢حق یا باطل باشد؛

موکراسـی دسـت کشـیده و بـر شوند برای حل تعارض، از مبنای دسکوالریسم مواجه می

تـر مهم ،این بدان معناست که گاه یکی از دو پایه .کنندسکوالربودن حکومت پافشاری می

مثال اگر خواست اکثریت مـردم فرانسـه بـر تصـویب قـانونی دینـی  برای .از دیگری است

همچون ممنوعیت تولید، فـروش و اسـتعمال مشـروبات الکلـی تعلـق بگیـرد بـر مبنـای 

اسـت کـه  یاین درحـال .مشروع بوده و باید تبدیل به قانون شود ،این خواست دموکراسی،

دینـی مـردم مخالفـت  ۀ، با ایـن خواسـتیدارعنوان یکی از اصول حکومتسکوالریسم به

شود. محققین بر ایـن باورنـد کـه کرده و مانع تصویب و حضور قانونی دینی در جامعه می

تنی بر قانون اساسی است که ماهیتش دموکراتیک مریکا مبآ ۀایالت متحد دموکراسِی  ۀنسخ

در  ٣.ینـد دموکراسـی بـر آن مبتنـی بـودآنیست. حتی آتنیان هم سنتی شفاهی داشتند که فر
                                              

ریت بدون قید و شـرط همـان اسـتبداد شود. دموکراسی اکثهراس و وحشت دیگران است و قانون سرش نمی ۀمای ،. مستبد١
نخستین دموکراسـی چـالش پال وودراف، (لوی زورگفتن اکثریت به اقلیت را بگیرد. جترس و وحشت است. قانون باید  ۀمای

 ).٢٤٧و  ٨٩و  ٨٨، صای از دوران باستاناندیشه
هـای سـت کـه هـیچ یـک از نظامطبیعی ا .درصدی شوند ٤٩خواستار قتل اقلیت  ،درصد از مردم جامعه ٥١فرض کنید  .٢

هـای سیاسـی، پـذیرش خواسـت زیرا قوانین و ضـوابط حـاکم بـر نظام ؛اکثریت را نخواهد پذیرفت ۀاین خواست ،دموکراسی
 اکثریت را مقید به قیودی کرده است.

  .٢٥، صای از دوران باستاننخستین دموکراسی چالش اندیشه. پال وودراف، ٣
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اکثریت با محدودیت و خط قرمزهایی  یهادموکراتیک اسالمی نیز پذیرش خواسته ۀجامع

مسـلمانان  ١روسـت.هبهای مردم با اوامر و نواهی الهـی روخواسته نبودِن همچون مخالف

بلکـه  ؛انـددر ذهن و زبانشان، حاکمیت خداوند را انکار نکرده گاهیچدموکراسی، ه حامِی 

حکومت اسالمی، حاکمیـت اللـه  ۀپای ینتراند که اولین و مهمهمواره بدین مطلب معترف

 یداربرآمده از کتـاب و سـنت حکومـت دیگر باید در زیر لوای قوانین الهِی  بیانبه  .است

بـا اوامـر و  نکردنمردم مشروط به مخالفـت یهااما این مسئله ـ که پذیرش خواسته ٢؛کرد

آن را  ،حـامی دموکراسـی واضح است که بسیاری از مسلماناِن  یقدرنواهی الهی است ـ به

  ٣اند.اش سخن نگفتهعنه دانسته و دربارهمفروغ

  مفهوم دموکراسی لیوتعدجرحامکان تطور و  .٢

. تطّورنـد؛ برخی قابل تغییر و ییرناپذیرندتغ: برخی ثابت و انددستهحکام دو موضوعات ا

این مفهوم در طول تاریخ در مسـیر تحـول  ٤سیال و قابل تطّور است. ،مفهوم دموکراسی

 معتقدنـدکـه برخـی ییفـاوتی از آن ارائـه شـده اسـت تاجامت یهابرداشتقرار گرفته و 

بودن ، سیال و لغزانیریپذانعطاف ٥فظی است.مشترک ل »شیر« ۀدموکراسی همچون واژ
                                              

 حکـم اللـه تـابع ،تا خلفا و سایر افراد تا ابـد گرفته اکرم افراد از رسول ۀهم .خدا است منحصر به و حکم . حاکمیت١

هستند؛ بنابراین باید از احکام خداوند متعال اطاعت و پیروی کرد و اطاعت از دیگران، مشروط بـه دسـتور خداونـد متعـال 

الطاعة «چنانکه در روایت آمده است:  ؛زبندی شده استهای دیگر هم معین و مرالبته مقدار اطاعت انسان از انسان ؛است

توان از احکـام می ،ها به قوانین و حدود الهی آسیبی نرسدتا زمانی که با اطاعت از دیگر انسان» لمخلوق فی معصیة الخالق

 و دستورات آنها تبعیت کرد.

 .٣٧، صالخالفة والملک ،. مودودی، ابواالعلی٢

ه ۀپـا ،هـای سیاسـی غربـی، مـردمدر نظام .بسـیار متفـاوت اسـت ،دموکراسـی ۀوالرها بـه مقولـگرایان و سک. نگاه اسالم٣

دسترسـی بـه  بـاوجود اند نه مشروعیت. پیامبر اکرممقبولیت نظام ۀپای ،مردم ،اما در نظام اسالمی ؛اندمشروعیت نظام

 مواجـه مردم با اقبال از اعتماد عمومی برخورداری بسببه تصمیماتش تمام در میان مسلمانان و اینکه العادهوحی، نفوذ فوق

داد. تعالیم اسالمی در مقایسه با دموکراسی غربـی از می گیری دخالترا در تصمیم شد در بسیاری از کارهای مهم، مردممی

ای و دسـته طرف و ساکت اسـتحامی دموکراسی غربی است، برخی بی ،سه حال خارج نیست: برخی از تعالیم دین اسالم

ها، مبـارزه بـا ظلـم و اسـتبداد، تعـایش و همزیسـتی اند. باورهایی همچون اصل کرامت انساندیگر ناقض دموکراسی غربی

باورهایی همچـون تکفیـر، ارتـداد نـاقض  .اندکار دموکراسی غربیآمیز با مخالفان ازجمله باورهای حامی و کمکمسالمت

های فردی دین ساکت است حمایت یـا نقضـی بـر دموکراسـی ها همچون عبادتحوزهاند و البته در برخی دموکراسی غربی

 دموکراسی اسالمی در تنازع اسالم و مدل دموکراسی غربی، حق با اسالم است. ۀدهد. در نسخرخ نمی

ایی بـه های ایـن پویـمعانی مختلفی پیدا کرده است. بسیاری از جنبه ،موجودی پویاست که با گذشت زمان ،دموکراسی«. ٤

شـود و ازآنجاکـه تغییرات در جامعه و تفسیرهای مختلف تحلیلگران از تأثیرات این تغییـرات بـر دموکراسـی نسـبت داده می

آور نیست کـه معنـای دموکراسـی همچنـان موضـوع بحـث یابند، تعجبجوامع در دنیای امروز به طرق مختلف توسعه می

 .)٤٩، صلدیمقراطیالدیمقراطیة والتحول اسورنسن،  ،غیور(. »باشد

، دموکراسـی قـدیم و جدیـد نقـاط اشـتراک و افتـراق، علـی رضـا ذاکـر اصـفهانی، ٢١ _ ٢٠، شکتاب نقـدمجله  نک:. ٥
 



 

 

رس
بر

 ی
اس

کر
مو

 د
ت

سب
ن

 ی
وح

و ت
 دی

کم
حا

ی
ت

...  

٧٩  

موجب شده تعریـف واحـد و مـورد اتفـاقی از دموکراسـی در دسـت  ،مفهوم دموکراسی

فکـری، ذوق و  هـایفرضیشپ، ینیبجهـانمتناسب با  ،و هر یک از اندیشمندان ١نباشد

 اییدهپد ،دموکراسی ٢ارائه دهد. یخاص برداشت ،شخصی خویش، از این مفهوم ۀسلیق

گرچـه امـروز بـرای بسـیای از کشـورهای  ؛و اضافه است یلوتعدجرحپذیر و قابل تطور

بـه  یفراوانـ یهاگونـهدموکراسی  ،اما در غرب ؛دموکراسی تازگی دارد ،عربی و مسلمان

اسـت. وجـود تفـاوت میـان خود دیده و ادوار تاریخی متفاوت و گوناگونی را طی کـرده 

در  یلوتعـدجرحگویـای تطـّور و امکـان  ،امـروزین ۀدموکراسی با نسخ ۀنخستین نسخ

 ۀکنونی دموکراسـی نیـز نسـخ ۀه تذکر این نکته الزم است که نسخدموکراسی است؛ البت

پدیـده و  ،دموکراسـی ٣.اسـت یبـاقنهایی و پایانی نیست و امکان تطّور در آن همچنان 

 حـامِی  هـاِی یغربانسانی، قابـل نقـد، اخـذ و اضـافه اسـت. ایـن مطلـب را  یاتجربه

عیـب و آفـت در نظـام  ،زیرا بسـیاری از آنـان، بـه وجـود نقـص اند؛یافتهدردموکراسی 

ص و رونمـایی از یقـانعین حال برای دفـع و رفـع معایـب و و در  اندمعترفدموکراسی 

ی در این اخوان ۀنویسند ،. علی الصالبیهستند تالش از دموکراسی در ترکامل یانسخه

دموکراسی، همراه با ویـرایش و رّد و اضـافه، از بـاب طلـب  ۀشیو اخذ«باره گفته است: 

آن را رد تواند به ما بگوید تمام دموکراسـی را بگیریـد یـا تمـام حکمت است. کسی نمی

  ٤»بشری و قابل نقد و رد است. ۀکنید. دموکراسی یک تجرب

ــیو ــوم و ش ــان در مفه ــت زم ــه ۀگذش ــی را ب ــی تغییرات ــرای دموکراس وجود آورد. اج

                                                                                                       
 .٢٤٨ -٢٦٥ص

شود. مفهومی ثابت و متصلب نیست و در طول زمان بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی متحول می ،. دموکراسی١

توجهی به ایـن نان باستان با مفهوم نوین آن فرق دارد در آینده نیز ممکن است متحول شود. بیمفهوم دموکراسی در یو کهچنان

اند؛ اما آنکـه معتقـد اسـت بلکه گاه اهل تحقیق در دام آن افتاده ،تنها جاهالنمهم، آغاز راه مغالطه و اشتباه است که نه ۀنکت

چنـین شخصـی دیگـر  ،نهایی و قطعی آن اسـت ۀنسخ ،غربی اسِی تعدیل و اضافه رسیده و دموکرودموکراسی پایان راه جرح

برخی از اصول و لوازم دموکراسی غربی بـا تعـالیم  ،چراکه در این صورت ؛اسالم دموکراسی سخن بگوید ۀتواند از رابطنمی

م، ١٩٩٦-١٩٨٤ ،العقد السیاسی االسالمیون و الدولة و المسـالة الدیمقراطیـةولید نویهض، (اسالمی در تضاد خواهد بود. 

 ).٢١، صالدیمقراطیة و الدین و والیة الفقیه؛ مختار االسدی، ٢٧ص

 .٢٦، صاسالم و دموکراسی لیبرال. محمد حنیف طاهری، ٢

؛ ولیـد نـویهض، العقـد السیاسـی ٨دموکراسی ـ اسالم دموکراسی و جهان عرب، ص ۀجمعی از نویسندگان، تجرب نک:. ٣

 .٢٦م، ص١٩٩٦ -١٩٨٤ ،دیمقراطیةاالسالمیون و الدولة و المسالة ال

الدیمقراطیة عند أهلها إنما هي تجربة إنسانیة قابلـة للنقـد واألخـذ والعطـاء وهـم معترفـون بـأن فیهـا عیـوب ونقـائص «. ٤

 ).١٦٧ص اسالمیة، فریضة (الشوری. »وآفات
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طی انتقال از دموکراسی مستقیم آتن بـه  ،تغییر در نظریه و عمل دموکراسی ترینجستهبر

بـه بررسـی  نخسـتین دموکراسـیپـال وودراف در کتـاب  ١دموکراسی نمایندگان رخ داد.

ترین الگوی دموکراسی در تاریخ اروپـا پرداختـه و نوشـته قدیمی عنوانبهدموکراسی آتن 

  است:
حقوق بشر را  کنند.یاز الگوی آمریکایی پیروی م هایامروزه بیشتر دموکراس

اما یونانیان باستان که مبتکر دموکراسـی مرسـوم در  دهند؛یمبنای کار قرار م

شـهروندان حـق  .اروپای امروز بودند با مفهوم حقـوق بشـر بیگانـه بودنـد

اما هرگـز حـق نداشـتند  ؛داشتند حرفشان را به گوش انجمن مردمی برسانند

  ٢شد.د که توهین به خدایان معبود آنان تلقی میحرفی بزنن

 هاییدموکراسـبسیار مهم و کلیدی است: اول آنکـه  ۀاین سخن وودراف حاوی دو نکت

بیشـتری برخـوردار  انالبته مدل آمریکـایی از پیـرو ؛متنوعی است یهامدلغربی دارای 

متفـاوت  یکـاییآمربا دموکراسی غربـی و مـدل  دوم آنکه دموکراسی یونان باستان است.

 ،و سازوکار آنپس این مفهوم  ؛تطور یافته است ،است. این بدان معناست که دموکراسی

  است. یلوتعدجرحپذیر و قابل تطور

که گذشت زمان این دارد  ییحدومرزها یدموکراسمعتقد است مفهوم  ،برنارد کریک

 جا کرده است. وی در این باره نوشته است:بهمرزها را جا
ــدوم ــن ح ــا ای ــی ی ــاربرد کل ــار ک ــاریخی در چه ــری ت ــد از منظ رزها را بای

و ملحق به دموکراسی یافت. کاربرد نخسـت  منضماز معانی  ییهامجموعه

در جمهوری روم در اثـر  توانی. کاربرد دوم را میابیمیم هایونانیرا در میان 

قرن هفدهم انگلسـتان و هلنـد و  هاییسترگ ماکیاولی گفتارها در جمهور

آمریکا یافت. کاربرد سوم را در زبان بالغی خطیبـان و در  ۀمهوری اولیج رد

تـوان یافـت. ژان ژاک روسـو مـی یهارویدادهای انقالب فرانسه و در نوشته

چهارمین نوع کاربرد مفهوم دموکراسی در قانون اساسی آمریکا و در بسیاری 

 هایین اساسـجدید اروپا در قرن نوزدهم و نیز در قانو هاییقانون اساس زا

  ٣.شودیدنبال جنگ جهانی دوم دیده مجدید آلمان غربی و ژاپن به

و  هـاآهنگ ،علـم و دموکراسـی بـا سـیر در جهـان« برنارد کریک در ادامه نوشته است:

                                              
  .٧٠٧، صدایرة المعارف دموکراسی مارتین، سیمور لیپست .١

 .١٣، صای از دوران باستانی چالش اندیشهنخستین دموکراس. پال ووداف، ٢

 .٣١-٣٢-٣٣، صدموکراسی. برنارد کریک، ٣
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 تاریخی مختلـف هـم بـر یهافرهنگو  گیرندیماشکال و ساختارهای متفاوتی به خود 

  ١».پذیرندیم یرتأثو هم از آنها  گذارندیم یرتأثنها آ

بر تطور و گذشت مراحل مختلـف تـاریخی داللـت  وضوحبهسخنان برنارد کریک 

  .شودینمکه نیازی به توضیح و تبیین سخن او در این باره دیده دارد. طوری

تذکر این نکتـه بسـیار الزم اسـت کـه اشـتراک لفظـی  ،در پایان این بخش از پاسخ

وجود آورده که این تصور را به یان،گرااسالمیت دموکراسی غربی با دموکراسی مورد حما

دموکراسـی مـورد  یهـاتفاوتدموکراسی اسالمی همان دموکراسی غربی است و  ۀنظری

 هـایفرضیشپغربیان بـا  ٢مغفول مانده است. ،غربی با دموکراسِی  یانگرااسالمادعای 

خود به دموکراسـی  یهافرضیشپگرا با اسالم و مسلماناِن  رو آوردندخود به دموکراسی 

مختلف از دموکراسی شده  یهاقرائتموجب پیدایش  هافرضیشپ ،بنابراین ؛رو آوردند

غربیان اسـت  هایفرضیشپناظر به  ،مخالف یانگرااسالماست و بسیاری از اشکاالت 

خود به  هایفرضیشپنه دموکراسی. قائالن به انطباق و سازگاری دموکراسی با اسالم، با 

غربیـان در پـذیرش  هـایفرضیشپآن نفـی مبـانی و  ۀاند کـه الزمـرو آوردهسی دموکرا

کـه در غـرب و  گونـههماندموکراسی است. توضیح آنکه الزم نیست مـا دموکراسـی را 

متناسـب بـا  توانیمیمبنابراین ما  ٣یم؛درآورمتولد شده است به اجرا  اشیمادرسرزمین 

اسی با نام دموکراسی را ارائه کنیم کـه وجـوه نسخه جدیدی از دموکر ،خود ۀدین و جامع

مردم و احتـرام بـه آزادی  دانستِن  حقیذبا دموکراسی غربی دارد.  ییهاتفاوتاشتراک و 
                                              

 همان.. ١

. ابوبصیر طرطوسی نیز این مطلب را دریافته که اصطالح دموکراسی معانی مختلفی می تواند داشته باشـد و کـاربران ایـن ٢

ب و تسرع در حکم به تکفیر هواداران دموکراسـی امـری اصطالح هریک می توانند معنای متفاوتی را اراده کنند، بنابراین شتا

نارواست. طرطوسی ضمن اعتراض به سخن ابومحمد مقدسی بر این باور است که اگر کسی دموکراسی را به همـان مفهـوم 

مانان کفرآلود غربی بپذیرد که مخلوق را الوهیت می بخشند بی تردید دینی غیر از اسالم را برگزیده است اما بسیاری از مسل

اصطالح دموکراسی را بر زبان جاری می کنند اما معنای کفرآمیز دموکراسی را قصـد و اراده نمـی کننـد بلکـه از دموکراسـی 

معانی همچون حریت و آزادی، مقابله با ظلم و دیکتاتوری، قهـر و زور و... را اراده مـی کننـد؛ بـه عنـوان مثـال شـیخ علـی 

لویحا عمر بن خطاب را در زمره هواداران دموکراسی بیان کـرده اسـت؛ حـال اگـر ت ١٩طنطاوی در کتاب اخبار عمر صفحه 

کسی از شیخ علی طنطاوی سوال کند آیا مقصود شما از دموکراسی همان دموکراسی کفرآمیز جاری در بـالد غـرب اسـت؟ 

و اصـطالح دموکراسـی شیخ طنطاوی بدون شک چنین دموکراسی را رد خواهد کرد. روشن است ایـن دسـته از افـراد از واژه 

تصـویباتنا لرسـالة هـذه  ،طرطوسـی، ابوبصـیر(معنای کفر آمیز غربی را اراده نکرده اند و نمی توان به کفر آنان حکم کـرد. 

 .)٣٤٧ص ،األحکام السلطانیة والسیاسة الشرعیة ،؛ طرطوسی، ابوبصیر٤و  ٣عقیدتنا ألخینا أبي محمد المقدسي، ص

 .٢٢دموکراسی اسالم دموکراسی و جهان عرب، ص . جمعی از نویسندگان، تجربه٣
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امـا  ؛راسـی غربـی و دموکراسـی اسـالمی اسـتاشتراکات دموک ازجملهفردی و جمعی 

 در دموکراسی غربی حاکمیت  که از این قرارند هاتفاوت
ً
از آن مردم است و و بالذات  اوال

کـه حالیدر گیـرد؛یممطلق پذیرفته شده و مالک عمل قرار  طوربهمردم  یرأخواست و 

  ،حاکمیت ،اسالمی در دموکراسِی 
ً
و بالـذات از آن خداسـت و حاکمیـت مـردم در  اوال

صـورت وقـوع در چـارچوب مـردم در یرأطول حاکمیت خداونـد اسـت و خواسـت و 

از  تـوانیم ،با لحاظ قیودی کـه ذکـر شـد ١.شودیمفته شریعت و سازگاری با دین پذیر

  دموکراسی با احکام الهی سخن گفت. نبودِن منطبق

  گیرینتیجه
مهمی میان  یهاچالشاسالم، منازعات و  یهاآموزهدموکراسی با  ۀرابط سنجِی در نسبت

د دموکراسـی بـا توحیـ ۀنـزاع بـر سـر رابطـ نیتریاصلرخ داده است؛ لکن  انیگرااسالم

 ،وهابیـت یهاگروهابهام در مفهوم دموکراسی است.  ۀزایید ،مسئلهحاکمیت است. این 

بـرای دین اسـت نـه روش و وسـیله؛ زیـرا  ،القاعده و داعش بر این باورند که دموکراسی

و  کننـدیمعـرف و اصـطالح غربیـان مراجعـه  ، بهدموکراسی ۀشناخت مفهوم و محدود

واست اکثریت بدون هیچ قیـد و شـرطی، ارکـان و و قبول خ یمحورانسانسکوالریسم، 

، طـوری کـه زدودن ایـن ارکـان و پندارنـدیمعناصر ذاتی و جوهری مفهوم دموکراسـی 

  .پذیر نیستامکان ،عناصر از مفهوم دموکراسی

 موافق دموکراسـی، دموکراسـی را  انیگرااسالم ،در مقابل
ً
یـک روش و وسـیله  صـرفا

از سه  کیچیهزیرا  ؛موکراسی با دین اسالم سازگار استد بنابراین روش ،نه دین دانندیم

ناظر بـه  اندگفتهعنصر مذکور در موضوع له دموکراسی اخذ نشده است. آنچه مخالفین 

تنها  عنوانبهرایج و مصادیق بارز کنونی دموکراسی است؛ لکن نباید  یهااطالقیکی از 

  راسی تلقی شود.اطالق و موضوع له دموکراسی یا مصداق انحصاری دموک

ما نیز همچون شما دموکراسی همراه با «: ندیگویمموافق با دموکراسی  انیگرااسالم 

را مـردود و  ید و شرطیو قبول خواست اکثریت بدون هیچ ق یمحورانسانسکوالریسم، 

ایـن سـه  مـا از یادعـا مـوردلکن دموکراسی اسالمی  ؛میدانیمدر مواردی کفر و شرک 

                                              
 .٣٨٤ -٣٨٦ص، ایالله خامنهسیاسی آیت ۀفلسف ،مهاجرنیا، محسن نک:. ١



 

 

رس
بر

 ی
اس

کر
مو

 د
ت

سب
ن

 ی
وح

و ت
 دی

کم
حا

ی
ت

...  

٨٣  

  »است. عنصر برئ و منزه

  گویند:مخالف دموکراسی در پاسخ به موافقین دموکراسی می انیگرااسالم
لکن اگر فرض کنـیم ادعـای شـما صـحیح  ؛این ادعای شما صحیح نیست

است در این صورت چه اصراری دارید که این نوع از حکومت را دموکراسی 

 ؟ چـرا از الفـاظدیـخوانیبنامید؟ چرا آن را حکومـت اسـالمی شـورایی نم

کنیـد کـه معـانی برید و از الفاظ غربـی اسـتفاده مـیشرعی اصیل بهره نمی

متبادر از آنها همان معانی کفری و شرکی غربی است؟ بنـابراین بسـیاری از 

موافق و مخالف دموکراسی که بدون توجـه بـه محـل  انیگراهای اسالمردیه

  اع حقیقی.نزاع اصلی نوشته شده است، از قبیل نزاع لفظی بوده است، نه نز
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  منابع
یم   .قرآن کر

: عبد الرحمن بن محمد بـن تحقیق ،یمجموع الفتاو، أحمد بن عبد الحلیمتیمیه، حرانی،  ابن 

 م١٩٩٥هـ/١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، ، مدینه منوره: قاسم

تحقیـق: محمـد  ،إعـالم المـوقعین عـن رب العـالمین بکـر،محمد بـن ابی ،هجوزی ،قیمابن 

  .م١٩٩١، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، عبدالسالم إبراهیم

جا: مکتبة ، بیتنویر الظلمات کشف مفاسد و شبهات االنتخاباتابونصر محمد بن عبدالله،  

  ق.١٤٢١الفرقان، چاپ اول، 

االنتشـار  بیـروت: ،التطور الفکر السیاسـی السـنی نحـو خالفـة دیمقراطیـةاحمد الکاتب،  

  م.٢٠٠٨اول، العربی، چاپ 

  تا.نا، بیبی :جابی ،فتنة الدیموقراطیةاحمد ولد الکوری العلوی الشنقیطی،  

 ،، تهران: دانشگاه امام صادقهاس اسالمیشناسی سیاسی جنبشجامعه ،حمید احمدی، 

  ش.١٣٩٦چاپ دوم، 

ول، االنتشـار العربـی، چـاپ ا بیـروت: ،الدیمقراطیة و الدین و والیة الفقیـه ،مختار االسدی، 

  م.٢٠٠٩

 ،، تهـران: دفتـر تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـینـور ۀصـحیف سید روح اللـه، خمینی،امام  

  ش.١٣٨٠

  ش.١٣٩٣، تهران: انتشارات بصیرت، چاپ اول، دموکراسیبرنارد کریک،  

  ش.١٣٩٥، تهران: انتشارات قدس، چاپ اول، درس توحید ،رضا برنجکار، 

  ش.١٣٨١و فرهنگ دینی،  هاندیش ۀسسؤم :، قمهافرهنگ واژه ،عبدالرسول ،بیات 

  ش.١٣٨١اندیشه و فرهنگ دینی،  ۀسسؤم :، قمهافرهنگ واژه ،عبدالرسول بیات، 

بهـزاد قاسـمی و  :ترجمه ،ای از دوران باستاننخستین دموکراسی چالش اندیشه پال ووداف، 

  ش.١٣٩٩، تهران، نشر بیدگل، چاپ چهارم، سمانه فرهادی

 ۀ، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـیـن و بنیادهـای دمکراتیـکد ،ناصرسید محمد تقوی، 

  ش.١٣٩٠اسالمی، چاپ دوم، 

  ش.١٣٩٦، تهران: سوره مهر، چاپ سوم، در مصر ییگرااسالم ،یعقوب توکلی، 

رقابـت داعیـان مـذهب در جهـان اهـل  ۀاطلس رهبران تصویری از صحنجمعی از نویسندگان،  

  .ش١٣٩٥، قم: نشر معارف، چاپ دوم، سنت

، تهـران: یـاداوران، تجربه دموکراسی ـ اسالم دموکراسی و جهان عربجمعی از نویسندگان،  

  ش.١٣٩٣چاپ اول، 
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، تهـران: اسالم دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران از بازرگان تـا سـروش ،فروغ جهانبخش، 

  ش.١٣٨٣گام نو، چاپ اول، 

  افزار شاملة.م، نرثمرات التقوی ،سفر الحوالی، 

  افزار شاملة.م، نرحکم اإلحتفال بأعیاد الکفار ،سفر الحوالی، 

، بیـروت: مرکـز دراسـات الوحـدة التیارات االسالمیة و قضیة الدیمقراطیةحیدر ابراهیم علی،  

  م.١٩٩٩العربیة، چاپ دوم، 

  م.٢٠٠٤، قاهره: دار المنهاج، فقه السیاسة الشرعیةخالد العنبری،  

نقـاط  دیـو جد میقـد یدموکراسـ، ٢١_  ٢٠، شدمجلـه کتـاب نقـذاکر اصفهانی، علی رضا،  

  .اشتراک و افتراق

یفسید امام شریف،     تا.نا، بیبی :جا، بیالجامع في طلب العلم الشر

محمـد مهـدی  :ترجمـه ،آن ۀالله لبنـان خـط مشـی گذشـته و آینـدحزب شیخ نعیم قاسم، 

  .ش١٣٨٧تهران: انتشارات اطالعات، چاپ سوم،  شریعتمدار،

یضة اسالمیة ،محمد علی الصالبی،    م. ٢٠١٠سسة اقرا، چاپ اول، ؤ، قاهره: مالشوری فر

، قم: انتشارات مرکز جهانی علـوم اسـالمی، اسالم و دموکراسی لیبرال ،محمد حنیف طاهری، 

  ش.١٣٨٧چاپ اول، 

  تا.نا، بیبی :جا، بیاألحکام السلطانیة والسیاسة الشرعیة ،ابوبصیر طرطوسی، 

نـا، بی :جـا، بیباتنا لرسالة هذه عقیدتنا ألخینا أبي محمـد المقدسـيتصوی ،ابوبصیر طرطوسی، 

  تا.بی

  ق.١٤٣٧نا، چاپ اول، جا: بی، بیالدیمقراطیة و عالقتها باالسالمعبدالرحمن مصطفی،  

جـا: چـاپ ، بـیحواسهانی علی  :تحقیق ،الدین و الدولة فی االسالم عبدالعزیز عبدالسالم، 

  م.٢٠١٢اول، 

المرکـز العربـی لالبحـاث و دراسـة  بیـروت: ،ی االجابة عن سوال مـا السـلفیةفعزمی بشارة،  

  م.٢٠١٨السیاسات، چاپ اول، 

  افزار شاملة.، نرمتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب الحقائق فی التوحیدعلی بن خضیر،  

  ش.١٣٩١، تهران: نشر آشیان، چاپ چهارم، فرهنگ سیاسی آرش، غالمرضا ،باباییعلی 

 ،الدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي السیرورات والمامول فـي عـالم متغیـر سن،سورن ،غیور 

  م.٢٠١٥، بیروت: المرکز العربی لالبحاث و دراسة السیاسات، چاپ اول، عفاف البطاینة :ترجمه

، ریـاض: دارکنوزاشـبیلیا، اإلنتخابات وأحکامهـا فـي الفقـه اإلسـالمی فهد صالح العجالن، 

  ق.١٤٢٩

  م.١٩٩٣چاپ اول،  :جانات الحل اإلسالمی و شبهات العلمانیین والمتغربین، بیبی ،قرضاوی، یوسف 
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  م.٢٠٠١، قاهره: دارالشروق، چاپ سوم، من فقه الدولة فی االسالم ،یوسف قرضاوی، 

انتشـارات وزارت امـور خارجـه،  :، تهـراندائـرة المعـارف دموکراسـیلیپست سیمور مارتین،  

  .ش١٣٨٣

  .١٢٨، شماره النبأمجلة  

  .٢١و  ٢٠شماره  ،١٣٨٠: پاییز و زمستان کتاب نقد ۀلمج 

من الخالفة االسالمیة الی الدولة المدنیة االسالمیون الشـباب و محمد ابورمان و نفین بندقجی،  

  م.٢٠١٨سسه فریدریش ایبرت، ؤ، عمان: مالربیع العربی

لالبحـاث و  ، بیروت: الشـبکة العربیـةاالصالح السیاسی فی الفکر االسالمیرمان، ابومحمد  

  م.٢٠١٠نا، چاپ اول، جا: بیالنشر، بی

، السلفیون و الربیـع العربـی سـوال الـدین و الدیمقراطیـة فـی السیاسـة العربیـةمحمد ابورمان،  

  م.٢٠١٣بیروت: مرکز الدراسات الوحة العربیة، چاپ اول، 

شروق، چـاپ اول، ، قاهره: دارالالمسلمون و الدیمقراطیة دراسة میدانیةمعتز بالله عبدالفتاح،  

  م.٢٠٠٨

یـبمقبل بن هادی الوادعی،   ، صـنعاء: دار اآلثـار، تحفة المجیب علی أسئلة الحاضـر والغر

  م٢٠٠٢

  م.١٩٩٣، دماج: دار الحدیث، قمع المعاند و زجر الحاقد الحاسدمقبل بن هادی الوادعی،  

  م.١٩٧٨، کویت: دارالقلم، چاپ اول، الخالفة والملک ،ابواالعلی مودودی، 

 ۀ، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـایاللـه خامنـهسیاسی آیت ۀفلسف ،محسن اجرنیا،مه 

  ش.١٣٩٣اسالمی، چاپ اول، 

  ش.١٣٨٤، تهران: نشر نی، چاپ اول، اسالم و دموکراسی مشورتی ،منصور احمدی، میر 

م، ١٩٩٦-١٩٨٤ ،العقد السیاسی االسالمیون و الدولة و المسالة الدیمقراطیةولید نویهض،  

  م.٢٠٠٩نامه: شرکة دارالوسط للنشر و التوزیع، چاپ دوم، م

م، ١٩٩٦-١٩٨٤ ،العقد السیاسی االسالمیون و الدولة و المسالة الدیمقراطیةولید نویهض،  

  .٢٦ص

، صـنعاء: چـاپ المبادی المفیدة فی التوحیـد و الفقـه و العقیـدةیحیی بن علی الحجوری،  

 ق.١٤٣٧هفتم، 

 https://www.dar-alifta.org 

 https://t.me/qtnour١٢٣/٣١٧٩ 


