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 : چکیده
 یاانو جر یارانا یاصاول یاجتهاد یاندو جر یقیتطب یسهپژوه  مقا ینا یاصل موضوع

اب نقا یگاردآور ،پاژوه  به قرآن اسات. هاد  یاسیمصر در نگرش س یناخوان المسلم
جهاان اسات  و  یباا موضاوعات اساسا تبابدر را یاستم یها ها و نگرش یژگیاشتراک و

گفتماان  یناه،قرائت متن و زم شیوهاست. روش پژوه  با توجه به  یشترب ییگرا کم  به هم
را در نگارش  یاانهار دو جر یفکر یها یژگی( و نوع ویاجتماع یاسیس یها یژگیزمانه)و

نگاه  ینهدر زم یانهر دو جر یفکر یها یژگیدر و یادیمشترک زداند. نقاب  یم مؤثر یاسیس
نقااب  یشاترین. بشاود می یادهبه قارآن د یآن و نگرش حداکثر یزبان دار یت،به قرآن، حج

کید یربه کار برده شده، نظ یافتراق، در روش ها  یاجتهاد یاندر جر یفلسف یبر بعد حکم تأ
و « دولات»، «حکومات » یاان،نظر هر دو جر. از شود می یدهاخوان، د یانآن در جر یو نف

اسات. در  یمتک عمل جامعه و حکومت استم« قرآن»بر قرآن است.  یمبتن یاسینظا  س
سازنده،  یل،خالص، اص یریارائه تصو یبرا یانتتش دو جرکه توان گفت  یم یق،تحق یافته

رآن، بدون توجه به ق یاسیو نظا  ساز از قرآن است. مباح  مرتبط با نگرش س ینحرکت آفر
در جهاان  ی،قرآنا یباهط یاتملل مسلمان و با هد  بازگشت به ح یانم یزبه وجوه تفرقه انگ
 . است است  طرح شده 

اخاوان  یاانجر ی،اصاول یاجتهااد یاانجر یقای،تطب یساهقارآن، مقا :یـدیکل واژگان
 .یاسینگرش س ین،المسلم

                                                 
 .المصطفی المللی بین پژوهشگاه همکار پژوهشگر و استمی انقتب مطالعات حوزه علمیه قم ؛ دکتری آموختهدان  . 1
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 مقدمه
از  ییو برداشات هاا یربر تفسا یهتککه با  ی،اجتماع-یاسیس یدبه مباح   جد پرداختن

دوره معاصر شناخته  یاسیس یها یانجر یمهم برخ یها یژگیاز  و یردپذ یقرآن، صورت م
عصار  یاجتمااع– یاسایجامعاه و معضاتت س یازهایدر پاسخ به ن یاناتجر ین. اشود می

 را تنهاا راه نجاات یقرآنا یو راهکارهاا یقرآنا گارشو ن یالخود، بازگشت به قارآن و تحل
در دوره  یقرآنا یااتو آ یمباه مفااه یاسایدانند. نگرش س یم یاجتماع-یاسیمعضتت س
شادت و وساعت جلاوه گار نشاده باود.  یاننوظهور است که قبل از آن، با ا یمعاصر، امر

باا فقار و  باارزهم»، «مباارزه باا اساتبداد»  ،«یعدالت اجتمااع» ،«یآزاد»چون  ییها مقوله
وحدت »، «انقتب» ،«ییمبارزه با خرافه گرا» ،«یمعنو و یدر ابعاد ماد یمسکنت اجتماع

 یموضاوعات «یعلما یادجد یهاا یافتاهباا  یاستم یهماهنگ ساختن آموزه ها»«یاستم
بازگشت  ی. تحوالت دوره معاصر، و نهضت اصتحیافتندراه  یردوره به تفس ینبودند که در ا

 یالگفتاه، شاد. کاه در ذ ی از جمله موضوعات پ یقرآن، موجب طرح مقوالت گوناگون هب
و ظهاور نگارش  یشای. از موارد مهم بازاندگیرد میقرار  یاز قرآن مورد بررس یاسینگرش س

اخاوان  یاان( باا جریران)ایاصاول یاجتهااد یااندو جر یتاوان باه آرا یبه قارآن ما یاسیس
 یادیکل یها یتشخص یدگاهاز د ینهزم یندر ا یادیز ح مصر اشاره کرد که مبا ینالمسلم

 : شود میشکل مطرح  ینپژوه  بد یها مطرح شده است. لذا سوال اصل یانجر ینا
 یشامندانباه قارآن از منظار اند یاسای)وجوه اشتراک و افتراق( نگرش سیقیتطب مقایسه
 یست؟چ یناخوان المسلم یانبا جر یاصول-یاجتهاد یانمعاصر جر

عنوان  باهبه قرآن  ان،یدو جر یشمندانعبارتست از : اند یهفرض یشگفتهپاسخ به سوال پ در
از آن قابل کشف و اساتخراج اسات، نگااه  یاجتماع یاسیس یو زندگ یاتکه ح یسند قطع

و تسانن( و بساتر  یعتشا یناه)زمی.)وجه اشتراک( هر چند از نظار خاساتگاه اعتقاداند کرده
 یر)نظای اندیشاه یهاا و روش هاا یژگیو یدر برخ یز( و نایران)مصر و یو اجتماع یفرهنگ
کید دو  یناخوان( ب یانآن در جر یو نف یاجتهاد یاندر جر یفلسف یبر ابعاد و روش حکم تأ

 وجود دارد.)وجوه افتراق(  یزتما یانجر
کیادباه قارآن باا  یاسینگرش س یقیتطب یپژوه ، در محدوده بررس قلمرو  یبار آرا تأ
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 ،یی)ره(، عتمه طباطباینیاما  خم یرنظ ی،اصول-یاجتهاد یانشاخص جر یها یتشخص
کید بر ،مصر یناخوان المسلم یانبا جر یمطهر یدشه حسان  یرنظ ییها یتشخص یآرابا تأ

نگارش  شاود مین پاژوه ، تاتش یاباشاد. در ا یم ی،قرضاو یوسفقطب و  یدالبناء، س
مصر  یناخوان المسلم یان( و جریران)ایاصول یاجتهاد یانبه قرآن، از منظر دو جر یاسیس

 . یردقرار گ یمورد بررس
 ها   یانجر  یلتحل یو الگو یممفاه.  1
 یان. مفهوم جر 1-1

، ی، روانایافتن اماریروان شدن، وقوع  ی، به معناهایزبان فارسلغت در « انیجر» واژه
در و ( 364:، 1386 ین،معاار. ک  آمااده اساات.) یدساات بااه دساات شاادن و گااردش مااال

 ی، از ناوعیکارف یکه عتوه بر مبان ینیمع یت و گروه اجتماعیتشکل، جمع»اصطتح، به 
 یاان( جر9 : 1389شاود. )خساروپناه،  یف میاتعر« اسات ربرخوردا یژه اجتماعیرفتار و

آن دو.  هاای یتو واقع یدر بساتر اجتمااع یگیر شکل ی است:  یچهار مؤلفه اساس یدارا
 یباودن  چهاار. دارا ای اندیشاه یمباان یو نقطاه شاروع داشاتن ساه. دارا یخیخصلت تار

از لحاظ  یان(  هر جر22:  1395 یا،( داشتن.)مهاجرنیثار اجتماعبودن )آ یخصلت رفتار
 یاعپردازان  ب. شارحان  ج. عناصار توز یهاست: الف. نظر یبه سه گروه متک یمنابع انسان

( در 60 :  1395 ی،بپاردازد.) فراتا یاانجر یا از منابع به بسط  یکیکننده و ممکن است 
 یاانتاوان گفات کاه در جر یم ینان المسلمو اخو یاصول یاجتهاد یاندو جر  یکل یفتعر
طرح و عرضاه پرسا  هاا و مساائل  یمند برا قاعده یاجتهاد چارچوب ی،اصول - هادیاجت

و  تاتش « باذل جهاد»و  ینیانسان مسلمان نسبت به نصو  د یخیتار یازهایبرآمده از ن
و عقل در  یتبر درا  یشترزمانه است و  ب یازهاین براساس یاحکا  شرع یقتکشف حق یبرا

کیدو نقل،  یتکنار روا در  ین( نهضات اخاوان المسامل224: 1379.) معرفات،شود می تأ
شد محصاول  تأسیس ( 1949ق/1368 یحسن البناء)متوفا به وسیلهدر مصر  1928سال 
( حسن 153-152 : 1392 یت،معاصر مصر است. )عنا یخمراحل تار ینتر یچیدهاز پ یکی

باه  شاتمصر، بازگ یو خارج یداخل یبحران یطدر قبال مح یناخوان المسلم یانالبنا و جر
را  ینتوان، اخوان المسلم یراه حل مطرح کرد. در واقع معنوان  بهرا  یلاص یاستم یادهایبن
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فرهمناد حسان البناا و  یتو شخص یو تجسم وسعت سازمان یادیبن یرهبر یالگوعنوان  به
 (149-148 :1395یان،دکمج یراو دانست.)هرا ینهاد یدگاهد

 به قرآن «یاسینگرش س». منظور از 1-2
 یفتعاار یاسات،دانسات کاه در ماورد س یادبا یاسیاز پرداختن به مفهو  نگرش س قبل
اعماال  یها، جهات و چگاونگ شاکل: »که برخی از آنها عبارت اناد ازشده است  یمختلف
ال ها، حکومات و اعما ساازمان هاا، ی(، علام دولات و تلور29 :تا  یابوالحمد، ب«)قدرت

 یاع( توز8-7: 1364شادن در آن)دال،  یم(، شکل گارفتن قادرت و ساه23دولت)همان، 
 .( 29 :1373ها در جامعه)عالم،  آمرانه ارزش

 ینای،باه جهاان ب یتاا  و تماام یبساتگ یاساتمفهاو  س یافتعرکاه  رساد یبه نظر م 
( 22-23:، 1389افراد دارد. )عضدانلو، یاعتقاد ی،اختق ی،نگرش عموم یاو  یدئولوژی،ا

و علاو   یاز علاو  اجتمااع وعیمتنا یها شود که شااخه یرفتهپذ یدهعق یناگر ا یکل طور  به
 یافات یاساتبه نا  علم س یعلم مستقل پردازند، یانسان م یاسیس یاتبه ح یبه نوع یانسان

و...  یاسایس یرو تفس یاسیفلسفه س یاسی،س یشهمختلف از جمله اند یها و جنبه شود ینم
 . گیرند یمآن قرار  یلذ

به قرآن اسات.   یاسیس یکردبرخوردار از رو یاسینگرش س گفته، ی با توجه به مطالب پ
و  یاساتبا علام س یاصول و قواعد قرآن  یات،آ یده یقبه قرآن، تطب یاسیهد  از نگرش س

بلکه  یستدان  مشهور شده، ن ی عنوان  به یاستعالمان علم س یانکه امروزه در م یمسائل
 ازبشار اعام  یاز قرآن است که همه ابعااد زنادگ یبهط یاتو ح یلاص استیهد  کشف س

(  نگرش 52-51 :1389 ی،.)کوشکگیرد میرا در بر  یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتماع ی،فرد
قارآن  یااتاز آ یباه برخا یاابه کل  یاسینگاه س یو نوع «یرفهم و تفس»در بردارنده  یاسیس

قارآن و  یاساید کشف و استخراج وجوه س( که در صد23 :1396 ی،اصفهان ییاست)رضا
اصتح و  یجادا یو به کم  آن، در تتش برا یاسیو س ماعیاجت یاتح یکشف و فهم  نوع

محور است که با اعتقاد باه  نص ای یشهبه قرآن، اند یاسیوضع موجود است. نگرش س ییرتغ
و فهم مجادد است  را در بازگشت  یاسیبه نظا  مطلوب س یدنرس یسمقرآن، مکان یتجامع

نگرش، قرآن اصل است و حرکت از  عنو ین( در ا95 :1396 ی،. )خان محمدداند یقرآن م
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 :چند ویژگی دارد که عبارت اند از یاسی. نگرش سگیرد میصورت  یاستقرآن به س
(، عقل، کشف و شاهود و... در یتاز سنت)روا یریکم  گ یعنی یری،. روش تفسی  
 (14: 1383 یا،پارسان، 167: 1385است.)مؤدب،  یرتفس

)جامعاه و یفکر ا خا یتو وضع یتتمعنا که تما ینبه ا یری،تفس ی گرا یدارا دو. 
 یتی،ترب یاسی،س ی،مختلف)اجتماع یها صورت به( یتخصص یو دان  ها یرامونپ یطمح

 ( 48-49 : 1389گذارد.)شاکر،  یم تأثیر یو...( بر نگرش قرآن یاختق ی،کتم
 (68)همان، .زمانه یو گفتمان ها عنصر زمان تأثیرسه. 

( منظور 217-215،.)همانستعلم و دان  ا یشاخه ها یاز برخ یچهار. شناخت کاف
اسات کاه  یقرآنا یمو مفاه یاتاز خود آ یبه قرآن کشف و ظهور استقتل یاسیاز نگرش س

 . یندنما یلبر قرآن تحم یزیچ ینکهنه ا ؛کشف کم  کنند ینعلو  به ا یرسا
 به قرآن  یاسیدر نگرش س یاندو جر  یلتحل ی. الگو1-3
هاا  یاانجر یالتحل یبارا یناهدو روش قرائت متن و قرائت زم یبپژوه ، از ترک ینا در

 استفاده شده است
.  شاود میاصل و عنصر خودکفا و مساتقل نگااه عنوان  بهبه خود متن  ی،. در قرائت متن1
 یاسایکشاف مفسار س یازمندن، نآ یاست که محتوا یلیو تنز یمتجل یقتحقعنوان  بهقرآن 

تاا   یقاتتوان گفت که وصول باه حق یاست. البته م یقتکشف حق یبه معنا یراست. تفس
 یازمفسر، نسبت به زمان، مکاان و ن یتچرا که موقع یستقابل حصول ن یاسیمفسر س یبرا

 است. یتمحدود یدارا یخیتار یتموقع
)مسائل و یبحران یتمشاهده وضع با یاسی،س یشمندمفسر و اند ی،ا ینه. در قرائت زم2

و... و از نظار  یاستبداد، فقار، مساکنت اجتمااع یرنظ یداخل یاجتماع یاسیس یها یدهپد
 یبرالای،ل یاسایس یهاا یادئولوژیبا مشاهده مسائل و معضتت برآماده از تجدد)ا یرونیب

و  ی)داخلایبحران یتبارون رفات از وضاع یاساتعمار بارا یاز( و نیسممارکس یالیسم،سوس
 یت. در پاسخ به وضعکند میدرباره آن اتخاذ  یاسیس ی( به قرآن رجوع کرده و نگرشیارجخ

و تجسام  ینظاا  اساتم ییبر پا یو مبارزه برا یا ق یتبه قرآن، تقو یاسینگرش س ی،بحران
و  یساهساه بحا  در مقا یشگفته،پ یبود. بنا برالگو یاجتماع یاسیس یو زندگ یاتح ینوع
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 قرار خواهد گرفت : یمورد بررس یان،قرآن در دو جربه  یاسینگرش س یقتطب
 به قرآن یاسیدر بروز و ظهور نگرش س یاسیو س یاجتماع یطنق  شرا  یسهمقا .1
 یاسیبر نگرش س گذارتأثیر یفکر یها یژگیو یسهمقا .2

 در قرآن  یاسیبه وجود حکومت و ساختار س یان،هر جر یاسینگرش س .3

 به  قرآن)گفتمان زمانه( یاسینگرش س یجاددر ا یاسیس یاجتماع یط. نقش شرا2
آن بـر  تـثییرمصر و  یناخوان المسلم ینتکو  یاسیس یاجتماع یط. نقش شرا2-1

 به قرآن    یاسینگرش س
خاا   یطدر شارا یانجر ینا یقرآن یو نگرش ها یناخوان المسلم یانجر ینتکو نحوه

اساتبداد  ی،طه خارجسل یدر فضا ینآن دوره کشور مصر اتفاق افتاد. دعوت اخوان المسلم
 یو شاعارها یاناهو تجددگرا یونالیستیناس یو طرح شعارها یمل یفقر و خودباختگ ی،داخل

جاز  یراها یچه ینقرآن آغاز شد. در کل، اخوان المسلم هب یکردبا نگرش و رو یستیمارکس
. یادد یبازگشت به است ، قرآن و حکومات اسات  و زناده کاردن آن در وجادان مارد  نما

باه  ینمورد اشاره، بزرگان اخوان المسلم یبرون رفت از بحران ها ی( برا39 :1389یشل،)م
 آوردند. یاز قرآن رو یاجتماع یاسینگرش س

 یـانجر  یاسـیآن بـر نگـرش س تـثییرو  یرانا یاسیس یاجتماع یط. نقش شرا2-2
 به قرآن  یاصول یاجتهاد

گفتماان زماناه و در  تأثیرمعاصر تحت  یراندر ا یاصول یاجتهاد یانجر یاسیس نگرش
 یاسیمصر شکل گرفت. ساختار س یناخوان المسلم یانظهور جر یطبا شرا یمشابه یطشرا

و  یافراطاا ییتجااددگرا ید( تشااد223 :1387 ی،)مظفری،حکوماات دوره پهلااو یاسااتبداد
باستان گرا،  یونالیسمناس یغ( تبل83 :1396 یگدلو،)بیاست،از س یند ی و تفک یافتهسازمان 

مخالف  یانهگرا یو ماد یالحاد یها یشهو اند ی( رواج مبان88-87همان،)ییداز یند یبرا
 یباه ارزش هاا یتوجه یو ب یوبمع ی(، ساختار فرهنگ95-94 ،)همانینید یبا آموزه ها

( 45 :1384،یفاوز یحیای ،404 :1373یوروساکی،و رواج فسااد و فحشاا،) گاز یمذهب
 یراه حلا یاافتن یدر تاتش بارا یگوناه ا به یشمنداناز علما و اند هری و...باع  شد که 

 برون رفت از بن بست ها و مشکتت باشند.  یبرا یقرآن



یان یان اخوان مقایسه تطبیقی جر  (51) ........... المسلمین ...  های اجتهادی اصولی ایران با جر

 

 یازو ن یاصاول یاجتهاد یانبه قرآن در دو جر یاسیبر روند نگرش س یموضوع اساس سه
 بوده است : گذارتأثیر یناخوان المسلم

 جامعه  ینیمسائل ع .1
 ت    موجود در جهان اس یو حکومت ها ها دولت یتوضع .2

 زمانه( یها )گفتمانیجهان یتوضع .3
برگرفتاه از ماتن  یادجد یهاا یافاتمسلمان، با ره یشمندشده، اند یادتوجه به عناصر  با

. یددوره به اوج خود رسا ینبه قرآن در ا یاسیقرآن به ارائه راه حل پرداخته و نگرش س یلاص
 است:  یکته اساسدو ن یحاو یان،دو جر یشمنداناند  یبه قرآن در آرا یاسینگرش س

گاه ساز یتتش برا .1 چرا کاه مساائل و « مرد »خا   طور  بهو  یرامونیجامعه پ یآ
جامعاه را فارا گرفتاه  یو شرق یغرب یارهایو غلبه مع یو معنو یمشکتت فراوان از فقر ماد

 مد نظر باشد. یکرددو رو یسهدر مقا یدبا ینه،زم ی پ ینبود. ا
باا  ین( از دیاجتماع-یاسیو ساختارمند)س یعمل ینشان دادن الگو یکوش  برا .2

  ینید یممفاه یاییعد  پو یقرآن و غلبه بر ادعا یژهبه و ینیاز متون د یریکم  گ
 به قرآن ینو اخوان المسلم یاصول یاجتهاد یاندو جر  یاسینگرش س یها یژگی. و3
 یولاص یاجتهاد یاندر جر یاسیگذار بر نگرش س تأثیر یفکر یها یژگی. و3-1
نگارش  یادگاه،د یانباه قارآن، در ا یاسیدر نگرش س« فقه»و « اجتهاد» تأثیر.  3-1-1

-یو اجتمااع یجنباه حاداکثر ی،اجتهاد است. فقه عتوه بر جنبه فارد تأثیرتحت  یاسیس
کیاد یاییپو یندر ع ی،و فقه جواهر یبر اجتهاد به سب  سنت یدگاه،د یندارد. در ا یاسیس  تأ

تتش  ی،اصول یاجتهاد یانجر یشمنداناند (289-290 :1376 ینیخم یموسو).شود می
 یشود که پاسخ گاو یمتنظ یبه نحو یاحکا  استم ی،فقاهت-اجتهاد نظا دارند تا در درون 

 (56- 35:  1383یراحمدی،مسلمانان معاصر باشد.)م یاجتماع یازن
 یاتحج»ثلقرآن م یدالل یا یصدور یژگیو یرنظ یریتفس  یها یژگیو  تأثیر.   3-1-2

 باتوان  یمعناست که م ینمبنا، به ا ینا یرش( پذ127 :1396،ینیخم یموسو«)ظواهر قرآن
 یداللتا یژگای( دربااره و41-42:  1353ی، یقرآن پرداخت.)طباطباا یرکم  عقل به تفس

و امکااان شااناخت قاارآن « زبااان قاارآن یمعنااادار»قائاال بااه  یاازن یمطهاار یدقاارآن، شااه
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معتقاد اسات کاه  ینایقرآن اما  خم یصدور یژگیورد و( در م34 :1377 ی،است.)مطهر
 «یمبدا اصل»از  یدخواهد است  را بشناسد با یکه م یدارد و کس یادیز عادمسائل است  اب

 (11 : 1377موسوی خمینی، قرآن، شروع کند.) یعنی
 .شاود میشاناخته  ینایمنبع مهم فهام دعنوان  به یاسیدر نگرش س یی. عقل گرا3-1-3

 (415-417، 1374 ی،همدان یموسو) (339 : 1377نی، موسوی خمی)
 یاجتهااد یاانجر یناه،زم یاندر ا  یاسای،در نگارش س یحکمت استم تأثیر. 3-1-4
گوناه  یچاست  اشااره دارد کاه ها یایدر دن یفلسفه و عرفان استم یقیبه وجود حق یاصول

موساوی )باوده اسات. یقرآنا ینداشاته و متااثر از آماوزه هاا یوناناز فلسفه  یتأثیرخلط و 
 (145: 1385 یی،طباطبا) (304 : 1377خمینی، 

مسلط بر  یو عمل یعلم ی،ذهن یتنسبت به وضع یو اعتراض یانقتب یدگاه. د3-1-5
در برخورد  یکار ا، عد  محافظهیسلطه حاکم بر دن یها رفتن وضع موجود نظا یجهان، نپذ

موساوی خمینای، ) گذاشاته اسات. تاأثیربه قرآن  یاسیبا ستمگران، و... که بر نگرش س
1377 : 35) 
اسات و  یاستو س یند یانم یوندو پ یختگیبه قرآن، متاثر از آم یاسی.  نگرش س3-1-6

شاده  یاینو تب یرتفس یو اجتماع ی، حکومتیاسیابعاد س یبر مبنا یماز قرآن کر یادیز یاتآ
 (339  همان،است.)

 «یاجتماااع» یابعاااد یاراد یااتاز لحاااظ جامع یقرآناا ین.  احکااا  و قااوان3-1-7
و وجاود اسات و  یقتحق یمستقل دارا طور  بهاجتماع  (11: 1376،ینیخمموسوی )است.

نخواهاد  یاداجتمااع مف یفارد بادون همراها یتشلون فرد انسان، نق  دارد. ترب یدر تمام
 ( 96 :1353ییبود.)طباطبا

  ینلمسلماخوان ا یاندر جر  یاسیگذار بر نگرش س تثییر یفکر  یها یژگی. و 3-2
 یهاا یژگایو یاخصائص » یناخوان المسلم یانجر یها یتشخص یدگاه. در د3-2-1

بودن) از  یتوان به ربان یذکر شده است: از جمله م یدر مورد اعتقادات و تصور استم« عا 
و  یهمااهنگ یدارا ،شامول( یباودن) دارا «یارهماه گ»داشتن، « ثبات»،طر  خدا بودن(

اعتقادات  «بودن یانسان»و  «یدتوح» ،«ییواقعگرا» ،بودن« ملگراع»بودن، مثبت و « توازن»
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 (123-199 :1388قطب،  ید.)سگذارندتأثیر یاسیاشاره کرد که بر نگرش س یاستم
قرآن ماورد توجاه و اهتماا  قارار  یو دالل یصدور یها یژگیو یدگاهد ین. در ا3-2-2

 یخ،تاار یارنظ یعلاو  اساتم یرقرآن از ساا یر( در تفس58 :2002/  1423.)البنا، یردگ یم
-59.)همان شاود میکما  گرفتاه  ی،علم یو بح  ها یدعلو  جد یزفقه و کت  و ن یره،س

از جهاان و انساان صاورت  یکامت وجود یکردیو با رو یانهواقع گرا ،( نوع نگاه به قرآن60
 (59-58: 1388قطب،  یدگرفته است.)س

حسان البناا موساس  یکرددر رو یژهبه و ،یانهگرا یو صوف یمباح  عرفان تأثیر. 3-2-3
در  یکردرو ینتوان گفت ا ی( البته م13 : 2011.) البنا،  شود میمشاهده  ین،اخوان المسلم

 کمرنگ شد. یناخوان المسلم ینسل بعد
حسن البناا موساس اخاوان  ی،سلف یها یشهاز اند پذیریتأثیر. نگاه به سلف و 3-2-4

( منظاور 95-94 :1387 یشال،رضاا باود.) م یدرش یفسل یها یشهمتاثر از اند ینالمسلم
درصدد بازگشت به  یقیحق« اهل سنت»است که  ینا ی،گر یو سلف یتحسن البناء از سلف

 است.  یو واقع محمدی یلسلف، قرآن، است  اص های یشهاند
و   یزیکیمتااف ی)مخالفات باا بحا  هاا ی. مخالفت با فلسفه و کت  اساتم3-2-5
را ناکارآماد و منحار   یقطب، کت  و فلسفه اساتم ید( سیوناناز فلسفه متاثر  یکیتلولوژ

)در یونان یزیکیو متاف یمعرفت ی،وجود ینهمباح ، در بستر و زم ین. چرا که اکند می یمعرف
( شکل گرفتاه اسات. یدیتوح یط)محیاستم یها زمینهاز  وت( و متفایدیتوح یرغ یطمح

باا اینکاه در جهان اسات  اسات. و  یو کت  استمقطب، کنار گذاشتن فلسفه  یدراه حل س
از قرآن  یممستق صورت بهاست   یدتیعق یشهاند یمقرآن، همه قواعد و مفاه یبازگشت به سو

 (71-65 :تا یقطب، ب یدشود.)س یافتدر
 یستجدا ن یاستم یدهاز عق یفقه استم یاسی،در نگرش س یفقه استم تأثیر. 3-2-6
 «یتجازاکال ال» صاورت به یااتو نظاا  ح یادهو عق یعتفقه، شار یاستم یدئولوژیو در ا

با تما  مذاهب گوناگون باه  ی،( مجموعة فقه استم240-239 :1365قطب،  یداست.)س
حرکات  یریپاذ  ثباات و انعطاا  ی) (، در سامت و ساویاامبراز قرآن و سانت پ یتتبع

 یاات،و در فاروع و جزئثابات و اساتوار باوده  یاات،معنا کاه در اصاول و کل ینبه ا کند، یم
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 (241-240 :1983 ی،و نوشونده است.) القرضاو یرپذ انعطا 
 یدعاوت باه ناوع یاققطب از طر یدس ی،غرب یتو جاهل یادی. مبارزه با خودبن3-2-7

 یویساامبااه مبااارزه بااا سوبژکت گیاارد می نشاالتقاارآن  یاااتکااه از آ یوجااود یمااانا
قلمداد شده و به  یر و مرکز تما  هست( که در آن، انسان مدا54 :1395 یمی،)عبدالکریغرب
 یاادمدرن  یتبه جاهل ی،غرب یسمقطب از غلبه سوبژکتو یدپردازد. س یخدا نشسته، م یجا
 (82-66 :1365قطب، ید)س.کند می

اخاوان  یاانمهام جر یفکار یها یژگیبه است  و قرآن، از و ی. نگرش حداکثر3-2-8
 . )البنااء،کنناد می یمعرفا یرا حاداکثرشامول اسات   یارهکه دا شود میشناخته  ینالمسلم
1388: 200) 
و اشاعه نگارش  یستاز هم جدا ن یاستو س یند ین،. در نگرش اخوان المسلم3-2-9

 (346.)همان، گیرد میبه شدت مورد نقد قرار  یاستاز س یند ییجدا
)المروناه( اسات.  ییثبات)سنت( باا نوگرا ینجمع ب ی،جامعه استم یژگی. و3-2-10

ها و اصاول، ماد  و انحرا  آن از آرمان یعامل استقرار جامعه و مانع فروپاشعنوان  هبثبات، 
 یرو سا  یشارفتجامعه با  روند پ هکه نحوه مواجه است ی)المرونه( عاملیینظر است. نوگرا

است که در آِن واحد  یا جامعه ی،. جامعة استمگیرد میتجدد را در نظر  یو قانون کل یزمان
 (250-255 : 1983ق، 1404 ی،را با هم دارد.) القرضاو ییایو پو یستاییا

گـذار بـر نگـرش  تـثییر یفکـر  یهـا یژگـینقاط افتراق و اشتراک و  یسه. مقا4-2
 به قرآن   یاندو جر  یاسیس

 گذار عبارتند از: تأثیر یها یژگیدر و یاننقاب اشتراک دو جر (الف
 یو دالل یصدور یها یژگیه وتوجه به زبان قرآن، توجه ب یرنظ یری،تفس یها یژگی. و1

 قرآن و... یرو معتبر در تفس یحقرآن، نق  سنت صح
 یاستم ینسبت به قرآن و آموزه ها ی. نگرش حداکثر2 
کید. 3   )دولت(یاستو س یند ییبر عد  جدا تأ

کید. بر ضرورت وجود حکومت و نظا   استمی 4  کنند. یم تأ

 است. گذارتأثیر یاسیدر نگرش س یعت،. فقه و شر5 
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کید .6  و در  «یاسات  نااب محماد» یاصاول یاجتهااد یااندر جر یل،بر است  اص تأ
 شود. یم یاد« است  سلف»اخوان به بازگشت به  یانجر

 قرآن  یمباح  اجتماع به. توجه 7
کید. 8  .یاندر هر دو جر یو اختق یبر نق  مباح  عرفان تأ

 ها عبارتند از:  یژگیو یزنقاب افتراق و تما ب(
هساتند اماا در دو   یاساتم  یشاهاند یاایاح یاانمتأثر از جر یانهر دو جر ینکه. با ا ی

در بستر  یگری،(، و دی)سلفیسن یشهدر بستر اند یکی یعنیمتفاوت،  ای اندیشهو بستر  ینهزم
منطبق  یعمل یو راه کارها ینظر یها یژگیو براساس هری اند.  یافتهتکون  یعی،ش یشهاند

خاود را  یو اجتمااع یاسایرفتاار س کنناد میمذاهب خود، تاتش  اسییس قهبا چارچوب ف
حرکات و  یجاادا یبارا یرومنادن ی)قرآن( و سنت ساازمان دهناد. تاا محرکا کتاب براساس

 کنند. یجادمطابق با قرآن ا یاجتماع یاسیس ییراتتغ
تاوا  باا  ییتوان عمل گرا یرا م یناخوان المسلم یانجر یروش یژگیو ی،روش یز. تمادو

کات  اسات  یاابرآماده از فلسافه  یکننده مباح  نظار یکه نف یادینبن یها مؤلفهاز  یرخب
کیدعتوه بر  یاصول یاجتهاد یانجر یروش یژگینمود. و یفتوص از  ی،بر مباحا  عملا تأ

 یاجتهااد یشامندان. از نظار اندکناد میغفلات ن یِحکما  مباح یزو ن ینظر یکردهایرو
 ی،در چاارچوب اساتم یحکمات اساتم یاافلسافه  باه ناا  یتیاز اساس موجود ی،اصول

 یمباان یدارا ی،اصول یاجتهاد یانجر یندگانتوان گفت، نما یم یت. در نهاشود می یرفتهپذ
باا فقادان  یااو  عیفضا یناخاوان المسالم یانموضوع در جر ینباشند که ا یم یقو یحکم

 مواجه است. 
   یاسیو  نظام س در ارتباط با  حکومت یاندو جر  یاسینگرش س ی. چگونگ4
 یاصول یاجتهاد یاندر جر  یاسی. نگرش به قرآن در ارتباب با  حکومت و  نظا  س4-1

 یاژهو باه و یاصاول یاجتهااد یانجر یشمنداناند یها یدگاهاز د یقابل متحظه ا بخ 
تفااوت  یاانباه ب یاسایحکومات و نظاا  س یاسات،س یارنظ یمیمفاه ینهدر زم ینیاما  خم

شاده  یبانیپشات یقرآن یا هصبغاختصا  دارد که با  یاستس ینهدر زم یا هیشاند یها یدگاهد
شاناخته « حاق»عنوان  باه یالها یاایو اول یااءانب یت بارایاساس ینیاست. از منظر اما  خم
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 ی)راهبری( و معناویاجتمااع یاسای،س ی،اقتصااد ی)راهبری. و هر دو ابعااد ماادشود می
: 1377، موساوی خمینای لحااظ شاود.) یادبا یاساتس ی( در معنایشرع ینی،د ی،فرهنگ
 ی)ولیطالشارا عجاام یهفق یاردر اخت یاسینظا  س یو سرپرست یمتول یکرد،رو ین( در ا431

 یاستم یجمهور یریپذ تأثیربر  یاسیدر مورد نوع نظا  س ینی.  اما  خمگیرد می( قرار یهفق
کیدو قانون است   یقرآن یاتاز آ یرانا  : کند می تأ

اسات و قاانون ، قاانون   ات قرآنییوری استمی است که متکی بر آما جمه  حکومت»
 (223 :1377، موسوی خمینی«)است...  است 

 ،«یحکومات انساان» ،«یحکومت عادل اساتم» یرنظ یمختلف یربا تعاب یاستم نظا 
ضارورت،  یاه،فق یات( در کتااب وال218 مطرح شده اسات.)همان،  یزن «یحکومت قرآن»
مت، مشخص شده است. حکومت اسات ، حکومات قاانون اسات و ها و نوع حکو یژگیو

تابع قانون  یدآمده است. و همه افراد با واز طر  ا یزمنحصر به خداست و قانون ن یتحاکم
ت از قاانون اسات و فقاط یااست  و فرمان خداوند باشند. حکومت در است  به مفهاو  تبع

از  یاتت کنناد. تبعیروی و تبعیاز آن پ دیی دارد و همه بایفرما قانون خداوند بر جامعه حکم
 س و مرئوس الز  االجرا است: یحکم و قانون الهی برای رئ

د: یفرما ه و آله و سلم هم به حکم خدا است که مییاز رسول اکر  صلی الله عل تیتبع»
وَل ی)َو َأِط  س  وا الرَّ « راولاوا االما»ا یان حکومت یروی از متصدیپ«. دیروی کنیامبر پیاز پ»(؛  ع 

اَه َو َأِط ید: )َأِط یفرما جا که می ز به حکم الهی است، آنین وا اللَّ وِلایع  اوَل َو أ  س  اوا الرَّ اِر  یع  مأ
َ اْلأ

مأ  ک  ه و آلاه و سالم، ی( رأی اشخا ، حتی رأی رسول اکر  صلی الله عل59(: 4()النساء)  ِمنأ
نای، یخم«)ساتند.چ گونه دخالتی ندارد؛ همه تابع اراده الهی هیدر حکومت و قانون الهی ه

 (45-44 :ه.ق. 1434
 استدالل شده است :  یعمده و اصل یلموضوع، به  دو دل ینا برای

ن و یاسات کاه احکاا  شارع حااوی قاوان یننشان دهنده ا یاستم ینقوان یعنوع تشر (1
ن نظا  حقاوقی هار چاه یسازد. در ا ك نظا  کلی اجتماعی را مییمقررات متنوعی است که 

 یحقاوق یای،جزا ینمقررات جنگ و صلح، قاوان ی،و عموم یز امور خصوصاز دارد ایبشر ن
اسی و یاهتما  است  را، به حکومت و روابط س  مسلله ینفراهم آمده است و ا  نیاز دارد،و... 
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لت در یت انسان مهذب و با فضیط به خدمت تربیدهد تا همه شرا یاقتصادی جامعه نشان م
آن و سنت، شامل همه دستورات و احکامی است کاه بشار )ره(، قرینید. از منظر اما  خمیآ

 (29-30اج دارد. )همان، یبرای سعادت و کمال خود احت
است که اجرای احکا  شرع و  ینت احکا  شرع نشان دهنده ایفیت و کیدقت در ماه (2

م و پهناور اجرا یك دستگاه عظیس یل حکومت است و بدون تأسیعمل به آنها، مستلز  تشک
 (30 : 1394نی، یفه اجرای احکا  الهی عمل کرد.)خمیتوان به وظ نمی و اداره،
از نظار  یناید یهمان حکومت اجتماع یا یحکومت استم یزن یینظر عتمه طباطبا در

مقاد ،  یزدانیاست.) ینید ینو قوان یند ییاحکا  است  و بر پا یبودن موظف به اجرا ینید
 یحکوماات اجتماااع یی،ه طباطبااا( حکوماات مطلااوب و مااورد نظاار عتماا273 :1390

 یباودن و اساتم ینای( د96-97 :1388یی،است.) طباطبا «ینیهد یهاجتماع حکومه»ینید
 است : یلذ یها یژگیو یدارا ییبودن حکومت در نگرش عتمه طباطبا

 کنند. یینتع ی.مسلمانان، حاکم را در جامعه استم1
 .یستن یو استبداد یادشاهحکومت پ یعنیسنت امامت است  براساسحاکم  یین. تع2 

 را محافظت کند. یناحکا  د ید. حاکم با3
شاور باا  یازمنادحااکم ندر حاد مقادور، اجتماع اسات  ی. حکومت از آن رو که برا4 

 یباشد. شور باه معناا یحکومت هستند، م یقیحق احبانکه ص یو اجتماع استم ینمسلم
. هساتندماد نظار  یتمااع اساتمو اج ینبلکه مسالم یستن یکانو نزد یانمشورت با اطراف

 (122 :1387 یی،)طباطبا
 یمبساوط صاورت بهدر اسات   «یحکومت و رهبر» مسلله  یزن یمطهر یدشه یدگاهد از

در «  امامات و رهباری اّمات»عنوان  یلموضوع را در ذ ینقرار گرفته است. او ا یمورد بررس
رشاد  یرا ناوع «یریتقادرت ماد». او کناد میمطرح « در است  یریتو مد یرهبر»کتاب 

 یاادهنام« اماماات»و  «یتهاادا» یاسااتم تحنااوع رشااد در اصااط یاانشاامارد کااه ا یماا
و  یبر اصل رهبار یمکه قرآن کر کند می یح( او تصر319 -318:  1377، یشود.)مطهر یم

را دارد. و  ودساته خاین اصل قرآنی جای شایعه ایکند و در معار  ش ه مییار تکیامامت، بس
ت یای اسات کاه بشار کناد، ماا فاوق رهباری نوان رهبری از آن بح  میآنچه قرآن تحت ع
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شناسد از حادود رهباری در مساائل اجتمااعی تجااوز  ت مییای که بشر شناسد. رهبری می
عنی به سوی یکند، ولی منظور قرآن از رهبری، عتوه بر رهبری اجتماعی رهبری معنوی  نمی

باا  ی( مطهار319تر اسات. )هماان،  ستر و حّسا قیهای اجتماعی دق یهبرخداست و از ر
َتلی» یهآ یردر قرآن آمده است. نظ یکه درباره امامت و رهبر یاتیاشاره به آ راِه   َو ِإِذ ابأ ه  یِإبأ َم َربُّ
الهای و در بعاد  -( امامت و رهبری انسان ها، را در بعاد معناوی 124بقره/ ...«) ِبَکِلماٍت 

شود. در  ك انسان واگذار مییکه  از طر  خدا به  داند یمقا  و پستی م نیتر اعی،عالیاجتم
ت، تنهااا از جنبااه اجتماااعی یریرهبااری و مااد مسااللهای امااروز بااه یااکااه در دن یحااال

 (321-320،هماننگرند.) می
 «یعدالت اجتمااع» یاسیو نسبت به نظا  س یاصول یاجتهاد یانجر یاسینگرش س در

ااَه » یااهر آعاادل را د )ره(  ییاساات. عتمااه طباطبااا یااتاهم یدارا ِل َو یااِإنَّ اللَّ َعاادأ ر  ِبالأ م  أأ
ساِن  حأ ِ

تفسیر امر به عدالت اجتماعی و نق  آن در جامعه و حکومت، به ( 90 یهنحل آ«)اْلأ
 یدشاه یاسایس یشاه( در سااختار اند479-478 : 1374ایی،. )عتمه طباطبانموده است

ماورد  یارد متعادددر ماو یمدر قران کار یبح  عدالت اجتماع یتبا توجه به اهم یمطهر
عدالت  و  مسللهن نسبت به یت مسلمیعلت اصلی حساس یقرار گرفته است. مطهر یبررس

های اجتماعی استمی را، بت شك قرآن  ن اصل در کت  و در فقه و در حوزهیا افتنیعلت راه 
در کناار  یضارور یازن ی عنوان  بهبه عدالت  ی( مطهر62-63: 1377ی،داند. )مطهر یم
 (59ا  291،ان.)هماصالت قائل شده است« رسلارسال »

 یناخوان المسلم یاندر جر  یاسی. نگرش به قرآن در ارتباب با  حکومت و  نظا  س4-2
 یدحسان البناا و سا یژهو به و یناخوان المسلم یاسیس یشهدر اند یو نظا  استم دولت

 یاصتح اجتماعدر  یمشکل گرفته است و به روش قرآن کر یقرآن یآموزه ها براساسقطب 
 یاجتمااع یارفراگ یاشاره شده است. قرآن جامع اصول اصاتح هاا ینظا  استم یلو تشک

) ( نازل شده است.)حسن یامبرو مناسبات بر پ یطحوادث، شرا یع،است که بر حسب وقا
عمل به شعائر و آموزه ها در  ی،اجتماع- یاسی(روش قرآن در اصتح س170: 1388البناء، 

و عرضه  یانب یصر  تلور صورت بهرا  ی آموزه ها ی،است. نظا  قرآن یقرآن و ینظا  استم
بار انجاا  امات را  یعمل صورت بهج آن، یاز نتا یو بهره بردار یتتثب ینکرده است بلکه برا
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 یدولت اساتم یناز نخست یخیتار یملز  کرده است. حسن البنا به شرح یعمل یبرنامه ها
دولات، ساخت باه نظاا   ینقرآن بنا شد و اولا یهود که بر پاب یاجتماع یپردازد که نظام یم

( 172-171، هماانآن پرداخت.) یجمرد  جهان به ترو یانقرآن باور داشت و در م یاجتماع
و  یو اجتمااع یاسایس یبحران ها و کشمک  ها ی،رفتن شوکت وتمدن استم ینعلل از ب

کشمک  هاا  ینغرب در ا یدبود که تمدن ما یاستم یها یندر سرزم ییگرا یماد یانطغ
 شد.  یروزپ یبر تمدن استم

و نجاات از وضاع موجاود را طارح  یگایختشادن، برانگ یادارحسن البناا دعاوت باه ب
را بازگشت به وضاع از دسات رفتاه امات  اش یفه( حسن البنا وظ190-184،.)همانکند می

 صاورت بهاجتماعی، شکل نظا   ینتر کاملعنوان  بهداند که  یاست  م یهاستمی در دوره اول
 ینادهآ یننظر، حکومت از ارکان است  است و برای تاأم ینبه اجرا در آمده است. از ا یعمل

روش قرآنی که متضمن عناصر دعوت باه  براساسپا شود و حکومتی  بررکن  ینا یداست  با
عنوان  باه( ضرورت وجود حکومات اساتمی 85 :1381شود. )مرادی،  یلاست، تشک یند

 یرفتاهحاق پذ یاندعنوان  باهامتی است که اسات  را  یختنجامعه فاضل و برانگ ییپاابزار بر
کیاد یاساتم ا خواهد حاکمان، بر نظ یم یناست. اخوان المسلم کنناد، دولات اسات   تأ

 یزحکومت شوند و حکومت ن یدوباره برپا شود، احکا  آن به اجرا گذاشته شود و مرد  دارا
مرد  بار طباق اسات  و  ی( نظا  حکومت و زندگ175 : 1388، مرد  باشد.)البنا ییدمورد تا

قارون  ییدوره طت همانند، ءحسن البنا یاسیس  یشهدر اند یقرآن باشد. دولت و نظا  استم
 شکل گرفته است:  یاله یاتآ یرتفس براساساستوار است که  یاست  بر سه اصل اساس یهاول

ابار خادا و مارد  مسالول اسات.)همان،  در بر یزمامدار، که حاکم اساتم یت. مسلول1
 یشل،است.)م ییکردن اصول نظا  شورا یت( عمل کردن حاکم به اوامر خداوند در رعا262

1387: 189) 
 یاانم یادیناست. در امور بن یماناز اصول ا ی)اخوت( در است  و قرآن، اصلی.  برادر2

است کاه امات را باه هام  یتنها نظام  است ، یو نظا  اجتماع یستاختت  ن یامت استم
 (263 : 1388دهد.)البناء، یم یوندپ

قرآن، نظر مرد  را بخواهد و به خواست آنان احترا  گذاشاته و  یدگاهطبق د ید. حاکم با3
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مختلاف  یاهدر دو آ مسلله ین(به ا231 :ه ق1411 264را به کار ببندد.)همان،  یدنظرات مف
 شده است:  شارها

مأ » ه  مأ  یفِ  َوَشاِورأ
َ
وَری بَ »( و 159آل عمران: « ) رِ اْل مأ ش  ه  ر  مأ یَوَأمأ  (38شوری: «)َنه 

 یاا) در شاورا یتباشد. عضو یم یو اساس دولت استم یامر قطع ی از شورا  تبعیت
داناان،  فقهاا و حقوقاست که عبارت اناد از : همان اهل حل وعقد(، منحصر در سه گروه، 

و نفوذ در اجتماعات دارناد،  یاستر یبه نوع ( کهین)متنفذیتجربه، سه. افراد یرهبران درا
 یایندرصادد تب «یتحاکم»واژه  یریبا به کارگ یزقطب ن ید( س246 :ه ق1411است.)البنا، 

را  یات( او ربوب535 :1388 یاوشای،از آن است.)س یرفراگ یفیو ارائه تعر ینمفهو  جامع د
و اوامار  یعتشار اسبراساکاه  یدانسته و معتقد است که هر حکومت «یتحاکم»مراد  با 

 یانبارود. د یناز ب یدگرفته، با دگیکه مرد  را به بن یخداوند نباشد، باطل است و هر طاغوت
و سار فارود  یگاران،د یاتخداوند سوق داده و آناان را از عبود یاست ، انسان ها را، به سو

 یعتشر( او  38: 1979قطب،  یددارد.)س یباز م یرالهی،و غ یبشر ینآوردن در مقابل قوان
در  یعتکارده اسات. شار نظیمبشر ت یاتح یداند که خداوند آن را برا یم یوجود یرا امر

متصل و با آن هماهنگ  ینیعا  تکو ینبه قوان یعتمعناست که شر ینآن به ا یوجود یمعنا
است  آماده  ینحکومت است. د یازمند( عامل نجات بودن است ، ن98-97است.)همان، 

 مطابقکامل و  ی،مترق یاداره کند، و نظا  اجتماع یا یستهبه وضع شارا  یتا حکومت و زندگ
مشاکتت  یگارو د یو قاوم یبساازد. و در برابار مشاکتت اجتمااع یبا روش و سب  اله

 یتتعتج آنها، راه چاره نشان دهاد، لاذا اسات  باا حکومات و تشاک یمقاومت کند و برا
( 53 :1360قطب،  یدله اجرا درآورد. )ستواند افکار و مقررات خود را به مرح یم یحکومت

بادون حکومات و ملات بادون اسات ، معناا نادارد.  است که بیان شده است لذا در قرآن 
 : یدفرما یخداوند در قرآن م

که برطبق آنچه  ی( کسان44مائده : «)بما انزل الله فاولل  هم الکافرون یحکممن لم  و»
 .کافرند  ،حکم نمی دهندخدا نازل کرده،

را اجرا کناد و  یباشد تا بتواند حکم استم یاستم یدکه حکومت با کند می یحتصر یهآ 
قطاب،  یدباشاد. )سا یمسالمان یتواند مدع یاست نم یکه مخالف حکومت استم یکس
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کاه قاانون  یابد یتحقق م یکه حکومت استم یقطب اعتقاد دارد که وقت ید( س58: 1360
کند و اصول و نظامات  حکومت و شکل اجتماع  ومتکاست  ح یاجرا شود و افکار و مباد

 یدکه با مراعات نظا  است  پد یقطب، هر نوع حکومت ید(به نظر س67،کند.)همان  یینرا تع
مخصو   یصو تنص یحقدر مسلم اصل مشورت در آن معتبر است و قرآن به آن، تصر  ید،آ

 یجهااد باه دسات ما یقطرحکومت، از  یجادا یقطب برا یدس یشنهاد( پ67،دارد. )همان
 یاز ساو یقرآنا یممفااه یرکه در کنار ساا یادینی(از اصول بن234، 1365قطب،  ید.)سیدآ

ر.ک:  یناهزم یندر ا یشترمطالعه ب ی.)برااست« جهاد»قطب مطرح شده است، مفهو   یدس
 یندر زما یکردن مملکت اله یجاداو معتقد است که ا (1444 :ه.ق1425 ،3قطب، ج یدس

و  یسالطنت الها یاریبشر(، و بازپس گ یاد،عبودیتدن مملکت بشر)بشر خودبنبر ینو از ب
 یازمند. بلکه نیستن یرامکان پذ یانو ب یغبه مجرد تبل یبشر ینقوان یو الغا یعتشر یادتس

 (61-60: 1979ه.ق، 1399، سیدقطب( است. )یجابیا یجهاد)حرکت واقع
از  ینو اخوان المسلم یولاص یاجتهاد یاندو جر یاسینگرش س یچگونگ یسه.مقا4-3

  یمقرآن کر
  یمبه قرآن کر  یاسینگرش س ینقاب اشتراک چگونگ یسه. مقاالف

و به  یاستم یبر آموزه ها یمبتن یاسیو نظا  س« دولت»، «حکومت » یانهر دو جر  در
و  یشکل نظا  اجتماعی است. حکومت استم ینتر کامل عنوان بهقرآن، است و است   یژهو

است. و  یمتک عمل جامعه و حکومت استم« قرآن»تبط با آن، در قرآن آمده و مباح  مر
 یاداسات  با یو اجتمااع یاسایضارورت دارد. و احکاا  س میحکومات اسات ییلذا بر پا
حکومات و  تأسیس یاسیو س یاست  و قرآن باشد. و تنها راه مبارزه با فساد اجتماع براساس

 یمادار و دارا یعتبر قرآن، جهاان شامول، شار ینمبت یاست. دولت استم یدولت استم
 یدولتا ی،م اسات. دولات اساتمیاست که برگرفتاه از قارآن کار یاساسنامه و قانون اساس

امامات  یاه)در اهال سانت( و بار پا و شاورا یعاتدو اصال ب براسااساسات کاه  «یمدن»
 بر پا شده است.  یه،فق یتوال یل( و در ذیعهامت)درش

 به  قرآن  یاسینگرش س یچگونگ نقاب افتراق یسه. مقاب
به کار رفته در هار دو  یدر  روش ها یاسیدر نوع نگرش س یزنقطه افتراق و تما بیشترین
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 یو فرهنگ یفکر ی،اعتقاد یها زمینه یزبه خاستگاه و ن یزافتراق ن یناز ا یاست. بخش یانجر
دولات،  یاسی،س برداشت از حکومت، نظا  یاگردد. در مورد نحوه نگرش  یبر م یان،دو جر
 یشمنداناند یدتیو عق یشورا، از نظر خاستگاه فکر یرموضوعات، نظ ینا بامرتبط  یمو مفاه
در چااارچوب  یگااریو د« ختفاات»در چااارچوب  یکاایتفاااوت وجااود دارد. یااان،دو جر

باا  ی،اصاول یاجتهااد یاانبه قرآن در جر یاسینگرش س ی. چگونگکند میبح  « امامت»
 کل گرفته است: ش ینیموضوعات ع یتمحور
 یناهزم یندر ا ی،پهلو یو استبداد یو مبارزه با نظا  سلطنت یاروییاز انقتب رو پی . 1
باا  ،مباارزه باا اساتبداد ی،ظلام، آزاد ی،عدالت اجتماع  عدالت، یرنظ یو موضوعات یممفاه

 شد. یطرح م یاصول هادیاجت یشمنداناند یاز سو یقرآن یرهایو تفس یینتب
کید. 2  مفهاو  شاکل گرفتاه  یانکه حاول ا یمیو مفاه ی،نقتب و انقتب استمبر ا تأ

 یازو ن یاجتمااع یاسایس یینایشاد تب یمبارزه، جهاد( که تتش م یا ،ق یرنظ یمیبود.)مفاه
 ارائه شود.  یممفاه ینکارآمد و  به روز، از ا

ر د یژهو باو یاساتم یها ینو مداخله گر در سرزم یخارج ی. در ارتباب با قدرت ها3
و نظاا   یجهان یونیز سلطه غرب و شرق، استقتل،  مبارزه با صه ینف یرنظ یمیمفاه یران،ا

 گرفت.  یصورت م یقرآن یها یینو تب یرسلطه، و... با تفس
ساخت دولت  یجنبه ها یتاز قرآن، ناظر بر تقو یاجتماع یاسیس یرهایو تفس یین. تب4

 بود. یو نظا  استم
از  یازو پره «ینوحدت مسلم»و « اتحاد»در ارتباب با  یقرآن یماز مفاه ی. حجم انبوه5

 یاجتهااد یاانتوان گفات  در جر یمعطو  بوده است. م یزو اقدامات تفرقه بر انگ یتتتما
 از قرآن نمود دارد.  یاسینگرش س یجابیو ا یهر دو جنبه سلب یاصول

 یازها و ن یژگیواز نظر  ین،اخوان المسلمفکری  یانقرآن در جر یاسیس یرتفس چگونگی
 یاصاول یاجتهااد یاانهاا باا جر یاانجر یانبروز و ظهور ا یو عمل یاز نظر خاستگاه نظر

 : شود میاشاره  یمتفاوت است. که به موارد
(، از یو عمل ی)خاستگاه نظریاز نظر اجتماع یاصول یاجتهاد یانجر ینکه. به لحاظ ا1

 یاانتار از جر یطاوالن یخیتاار پیشاینه یدارا یخیمستحکم و به لحاظ قدمت تاار یگاهجا
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فاراز و فارود   یدارا یناخوان المسالم یانشاخص جر یها یتبود، شخص یناخوان المسلم
 بودند. یاسی،س جتماعیا یطو شرا یتشخص ی از ح یمتفاوت
 یکارددر زنادان و رو یناخوان المسالم یها یتاز شخص یبرخ ی. بخ  عمده زندگ2

گذشت. و نگرش « مبارزه» یعنی یب در جنبه سلبقط یدس یرنظ یافراد شاخص ییو نها یکل
 . یافتبروز و ظهور ن ینهزم« حکومت» یا« دولت» یاسیآنان در رابطه با ساختار س یاسیس

 یآمادها ی هاا در پا یانشکست جر یا یروزیتواند با روند پ یم یلنحو از تحل ی . 3
در ارتبااب باا  یاسایسبر نگرش  یانقتب استم یروزیشود. روند پ یلو تحل یهفرارو، تجز

جنباه، در  یانکاه ا ی. در حاالگذاشاتتأثیرمرتبط با آنها،  یمو مفاه« دولت»و « حکومت»
ها و  یدگاهفراتر رفتن د یالز  برا یطشرا یاپیپ« شکست»اخوان، بر عکس بود، روند  یانجر
فاراهم نشاد و در حاد معماول  یجابی،در چارچوب ا یقرآن یمو نگرش ها از مفاه  یرهاتفس

 یانماناد. البتاه ا یبااق« جهاد» یرنظ یمیمفاه یتمعطو  به اهم یرتفاس یشترماند و ب یاقب
 ی،است و در آثار قرضاو یافته یلتعد یقرضاو یوسف یرنظ یبعد یها یتموضوع در شخص

منساجم ماورد  صاورت بهمختلف دولات، حکومات و...  یها زمینهدر  یجابیموضوعات ا
 قرار گرفته است. یبررس
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  رییگ نتیجه
 ینو اخاوان المسالم یارانا یاصاول یاجتهاد یاندو جر یقیپژوه ، نگرش تطب ینا در

به قارآن  یاسیعوامل بروز نگرش س یل،تحل یقرار گرفت. با توجه با الگو یمصر مورد بررس
 یو چگونگ یفکر یها یژگی(، نق  ویاجتماع یاسیس یط)شرا در سه محور گفتمان زمانه

دو روش قرائت متن و قرائت  یققرآن با تلفدیدگاه از  ت،و دول یاسینگرش و برداشت نظا  س
 یااییو جغراف یفرهنگا یهاا یطدر محا یاان،دو جر ینکاهگرفت. با ا مورد بررسی قرار ینهزم

 ،الملال یننظا  با ی،با ورود تجدد غرب آن دو جریاناند، اما نوع مواجه  مختلف شکل گرفته
مشاترک  انگیزه بخشایدر  یو مصر نق  مهم یرانا امعدر جو یورود استعمار و سلطه غرب

 یسام،داشت. رشاد سکوالر ،یرا در پ یقرآن یاتاز ادب گیری بهرهبا  یاسیس یزشخ یآنها برا
 یبودند کاه بحاران هاا یاز جمله عوامل مهم یهمگ یو فرهنگ غرب یبرالیسمل ی،اباحه گر

و  یرانا یکشورهارا در  یو بحران کارآمد یتبحران مشروع یت،همچون بحران هو یمشترک
 کرد. یتاز آن را تقو یاجتماع یاسیرجوع به قرآن و نگرش س ینهو  زم به وجود آوردهمصر 
از مفهو  و  یناش یعامل عمده و لرزش ها ی مقابله با  یبرا  یقرآن یعمل به آموزه ها 

 یبرسااخته بشار یمانساان و مفااه یاادیاز حد بر خودبن ی بود که ب« تجدد»به نا   ینیتیع
کید  یاتو موجود یافتاهظهاور  یو فرهنگا یو اجتمااع یاسایس یکه در حوزه هاا کرد می تأ
 یو اجتمااع یاسایس ی،را در حوزه مسائل فرهنگا ییها رانده و  چال  یهرا به حاش یاستم

تجادد، نفاوذ افکاار  یراماونباا مباحا  پ یآورده بود. به تباع مواجهاه جامعاه اساتم یدپد
 یمنجر باه دغدغاه مناد یزدر جامعه ن یبرالیستیو ل یالیستیسسو یالیستی،ماتر سیستی،مارک

 یاز اقدامات اصتح یو برخ یاستبداد داخل ی،. از نظر درونیدگرد ینیعلما و روشنفکران د
 یجااد،دولت مصر در ا ی،پهلو یمرژ یرنظ یاستمکشورهای  یها دولتو  یمرژ ینیو ضد د

در دو  گفتاه ی پا یها یژگیبه قرآن با و ییاسار بود. نگرش سگذتأثیربه قرآن  یاسینگرش س
 یلاص یو برداشت یرشد. و تتش شد تفس یتتقو ینو اخوان المسلم یاصول یاجتهاد یانجر

 ارائه گردد.  یاندو جر یشمنداناند یاز سو یو حکومت از منظر قرآن یاستس یتاز ماه
 توان گفت که:  یم پژوه  یافته در
در رجاوع باه  یاندو جر یشمنداناند یهه وحدت روبه قرآن نشان دهند یاسی. نگرش س1
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 یریو  ارائاه تصاو یاسایس - یاجتمااع یبه نگرش حاداکثر یابیدست  یقرآن و تتش برا
 یاست و در مقابل نگرش هاا یاننقطه اشتراک دو جراین از قرآن است که  یلخالص و اص

 .گیرد میبه قرآن قرار  یحداقل
قابال تحقاق  یالها یاتحاکم یلرا در ذ یبشر یت، ساختار حاکمیاد شده یان. دو جر2

اخذ شده است  یها و نظرات غرب یدگاهانسان که از د یادیخودبن یکردهارو ینو در ا ینندب یم
 معنا و مفهو  دارد.  یدینظا  توح یلذ یاسینظا  س یکردهارو ین. در اشود میرد 

 ی در نزد یقرآن ییکردهادر نگرش و رو یژهبه و یاستم یها یانجر یقیتطب یسه. مقا3
 وحدت در جهان است  اثر گذار است. یجادها و ا یدگاهکردن د

گرفته از بساتر  نشلتکه  ینشان داد که صر  نظر از نقاب افتراق فکر یقیتطب یسه. مقا4
ناوع نگااه باه  یزو ن یفکر یها یژگیدر و یاست. نقاب اشتراک فراوان یعی،و ش یسن یشهاند

کاه تاتش  وجاود دارد؛ یان،دو جر یشمنداندر نگرش اند سییانظا ، حکومت و ساختار س
 یممفاه در ارتباب با  یلو اص ی،عقتن یکردیرو ی،اختتف یها یزهانگ لحاظبدون  .اند کرده
 یاز نگارش هاا یهمه مسلمانان فراتر از هار ماذهب برداری بهرهاتخاذ شود که امکان  یقرآن
 . یدفراهم آ یقرآن
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 منابع:  فهرست
 میقرآن کر

 تا. ی، تهران، انتشارات توس، ب1ج  یاست،س یمبان ید،ابوالحمد، عبدالحم.1

 ی،اربااب ی)مجموعه رسائل اماا  حسان البنااء( ترجماه مصاطفیداری،ب یا (.پ1388البنا، حسن، ).2

 تهران: نشر احسان.  

 : دارالدعوه.)مصر(یهحسن البنا، االسکندر یده ق(. مجموعه رسائل االما  الشه1411البنا، حسن، ).3

 : آفاق للنشر.یتکو یه، (.مذکرات الدعوه و الداع2011البنا، حسن، ).4

 .  یهو النشر االستم یعکتاب الله، مصر)قاهره(: دار التوز ی(.نظرات ف2002/  1423البنا، حسن، ).5

ت (، تهران:سازمان انتشاارا1357-1340معاصر) یرانا یفرهنگ یها یان(.جر1396رضا ) یگدلو،ب.6

 . یاستم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند

 شااماره یاساای،علااو  س  فصاالنامه ،«یاساایس ی یشااهو اند یشناساا روش» (.1383)ید؛حمیا،پارسااان.7

28  ،7- 16 . 

(، تهاران، انتشاارات یمطهار یدشه یریبه روش تفس ی(.مفسر مصلح)نگاه1390اباذر، ) یبیان،حب.8

 دانشگاه اما  صادق)ع(. 

تهاران:  یخرمشااه یناسات  معاصار، ترجماه بهااء الاد یاسایس یشه(. اند1392) یت،عنا یدحم.9

 . یانتشارات خوارزم

 یپژوهش ی، فصلنامه علم«قرآن یاسیس یرتفس یشناس روش( »1396، )بهار  یوسف ی،خانمحمد.10

 . 112-95،   57، شماره  15دوره  ی،شناس یعهش

 یهاا یاانجر یالو تحل یاینرهناگ هاا: تبضد ف یشناس یان(.جر1389) ین،خسروپناه، عبدالحس.11

 . یاستم ینحکمت نو یقم، مؤسسه فرهنگ ی،) (و علویمعارض با فرهنگ ناب محمد یفرهنگ

قرآن،  یرتفس های ی ها و گرا (، روش2قرآن) یر(.منطق تفس1396) ی،عل محمد ی،اصفهان ییرضا.12

 ) (. یترجمه و نشر المصطف یالملل ینقم: مرکز ب

 یهاد یدترجمه س 2و1از آغاز تا امروز ج یناخوان المسلم یتجمع یخ(.تار1389) شل،یم یچاردر.13
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 تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.  ی،خسرو شاه

 تهران، نشر مترجم. یان،ظفر ینترجمه حس یاست،س یدجد یلو تحل یه(.تجز1364دال، رابرت، ).14

ظاتل القارآن،  یقطاب در فا یدس یریو روش تفس یمبان یانتقاد یل(. تحل1388کر ، ) یاوشی،س.15

 الملل. ینشرکت چاپ و نشر ب ی،استم یغاتتهران: سازمان تبل

 االست ، القاهره: دارالشروق.  یف یه ،(. العداله االجتماع1993ه. 1413قطب، ) یدس.16

  تا، ی: دارالشروق، بیروتو مقوماته، ب یقطب، خصائص التصور االستم یدس.17

 یو محمادعل یخسروشااه یهااد یددر است ، ترجمه سا ی(.عدالت اجتماع1379قطب، ) یدس.18

 تهران: کلبه شروق. یگرام

تهران: انتشارات  ی،کرمان یحجت ی(. فاجعه تمدن و رسالت است ، ترجمه: عل1365قطب، ) یدس.19

 القبس و فردوس. 

 دارالشروق.  )لبنان(:یروتظتل القرآن، ب یق(ف1425قطب، ) یدس.20

 : دارالشروق.  یروتب یق،الطر ی (. معالم ف 1979قطب، ) یدس.21

محماد  یدرباا، ترجماه: سا یااتآ یرو تفسا یدار یه(.  مقابله است  باا سارما1360قطب، ) یدس.22

 . یعلو  علو  استم یادرادمن ، تهران: بن

تهاران:  ی،محماد خامناه ا یدترجماه: سا ی،اساتم ینیجهان ب یها یژگی(.و1388قطب، ) یدس.23

 کتاب. یدانتشارات تول

علاو   یقام: انتشاارات مرکاز جهاان یری،تفسا یو روش ها ی(. مبان1382شاکر، محمد کاظم، ).24

 .  یاستم

بوساتان کتااب، قام، انتشاارات دفتار  یسام،(.اصول فلسفه رئال1387) ین،محمد حس یی،طباطبا.25

 قم. یهاستمی حوزه علم یغاتتبل

 ی، )مقدمااه و پاااورق2یساام،ج(. اصااول فلساافه و روش رئال1385) ین،محمااد حساا یی،اطباطباا.26

 ، صدرا. 14( تهران، چ ی،مطهر یدمرتضیشه

 .یلیانالقرآن، قم، اسماع یرتفس یف یزان(.الم1371) ین،محمد حس یی،طباطبا.27



یان ............................................... (68)  الملل ینی ـ معرفتی در عرصه بینشناسی د جر

 

 . یهمالقرآن،تهران، دارالکتب است یرتفس یف یزان(.الم1372) ین،محمد حس یی،طباطبا.28

 قم، بوستان کتاب.  ی،استم یها ی(. بررس1388) ین،محمد حس یی،طباطبا.29

قم،  ی،همدان یمحمد باقر موسو ید( مترجم: س20 -1)جیزانالم یرتفس ین،محمد حس یی،طباطبا.30

 1374، 5قم(، چ  یهحوزه علم ین)وابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات استم

 (. روابط اجتماعی در است ، قم، بوستان کتاب.1387) ین،محمد حس یی،طباطبا.31

 .یه(، تهران، دار الکتب االستمیم(. قرآن در است  )طبع قد1353) ین،محمد حس یی،طباطبا.32

 (قرآن در است ، قم، مؤسسه بوستان کتاب.1388) ین،محمد حس یی،طباطبا.33

 .یهران، نشر نت یاست،علم س یادهای(. بن1373عالم، عبدالرحمن، ).34

دو  ،«یزکیمتااف یویسامو سوبژکت یتفکار معناو(. »1395و زمساتان  ییز)پاا  یاژن،ب یمی،عبدالکر.35

 .81-51   ،سال اول، شماره دو  ین،نو یعقل یفصلنامه پژوه  ها

 . یتهران، نشر ن یاسی،س یشهاند یفلسف های یانو بن یاست(. س1389) ید،عضدانلو، حم.36

تهاران:  یخرمشااه یناست  معاصار ترجماه بهااء الاد یاسیس یشه(. اند1392) ید،حم یت،عنا.37

    .یرکبیرام

قم، تهران، سازمان انتشارات  یهحوزه علم یاسیس یفکر ی(.گونه شناس1395عبدالوهاب، ) ی،فرآت.38

 . یاستم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند

-1380)1ج یارانانقاتب در ابعاد از  یاجتماع-یتحوالت سباس یحیی(. 1390) زمستانی،فوز.39

 چاپ ونشر عروج. ۀمؤسس ینی،ونشر آثار اما  خم یمتنظ ۀ(، تهران: مؤسس1357

 یجنب  استم یاسیس یشهاشتراکات و افتراقات اند یقیتطب یسهمقا» یاب،و بهروز پا یحیی ی،فوز.40

 یشناسا یعهش یهشپژو یفصلنامه علم  ،«یراندر ا یعیش یدر مصر و جنب  استم یناخوان المسلم یسن

 . 59-33  ،36سال نهم شماره 

 : مؤسسه الرساله. یروتق،(. الخصائص العامه لتست ، ب1404  ا 1983) یوسف، ی،قرضاو.41

ّلا های یژگی(. و1386) یوسف، ی،قرضاو.42 تهاران: نشار  یاا،ن یبهراما یالاسات ، ترجماه، جل یک 

 احسان. 



یان یان اخوان مقایسه تطبیقی جر  (69) ........... المسلمین ...  های اجتهادی اصولی ایران با جر

 

 : مؤسسه الرساله. یروتلتست ، ب (. الخصائص العامه1983) ی،یوسف،قرضاو.43

 تهران، انتشارات عابد.  یم،مطلوب قرآن کر یاستس یدر مبان ی(. جستار1389) ی،محمدصادق،کوشک.44

 زنگنه، تهران: نشر رشاء .  یدجمش ۀو شاه، ترجم یکاآمر یپلماسی(. د1373) یوروسکی،مارک گاز.45

 یپژوهشا– ی، فصالنامه علما«حسان البناا یشهدر انددولت  یهنظر(. »1381 ییز)پا ید،مرادی، مج.46

 . 102 – 83  ، 19،20شماره  یاسی،،علو  س

 ( تهران: صدرا .24 )مجموعه آثارج  یرانانقتب استمی ا ینده( آ1378)ی،مرتض ی،مطهر.47

 (، تهران: صدرا.  2 )مجموعه آثار، ج یخ،(. جامعه و تار1377) ی،مرتض ی،مطهر.48

 ( تهران: صدرا.4 )مجموعه آثار،ج ید(. نبرد حق و باطل، فطرت، توح1377)ی،مرتض ی،مطهر.49

در زناادگی بشاار(  یباایو رهبااری در اساات )امدادهای غ یریت(. مااد1377) ی،مرتضاا ی،مطهاار.50

 (، تهران: صدرا.  3 )مجموعه آثار ج

 یشناسا جامعاه یکردمعاصار)بارو یارانو دولات در ا یتمناسبات روحان یت(.  آ1387)ی،مظفر.51

 (، تهران:  نشرمعار . یاسیس

 . یدتمه ی، قم: مؤسسه فرهنگ1و مفسران ج یر(. تفس1379) ی،معرفت محمد هاد.52

 تهران: ساحل.  ی،(. فرهنگ فارس1386محمد، ) ین،مع.53

 جا. یتا، ب ی)ره(، روح الله)اما (، آداب الصلو )آداب نماز(، بینیخم یموسو.54

 ی،اشاتهارد یتقاو یم، تنظا3 اْلصاول، ج یح(.تنقا1385ح اللاه)اما (، ))ره(، روینیخم یموسو.55

 )ره(.ینیو نشر آثار اما  خم یمتهران: مؤسسه تنظ ینحس

نشار و  یمتهران: مؤسساه تنظا ی ،(. شرح چهل حد1373)ره(، روح الله)اما (، )ینیخم یموسو.56

 )ره(، چاپ پنجم.ینیآثار اما  خم

(، تهاران: مؤسساه 1ا  22)یاما  جلادها یفه(. صح1377)اما (، ))ره(، روح اللهینیخم یموسو.57

 )ره(.ینیو نشر آثار اما  خم یمتنظ

و نشر  یمتهران: انتشارات مؤسسه تنظ یه،فق یت(. وال1394)ره(، روح الله)اما (، )ینیخم یموسو.58

 )ره(. ینیآثار اما  خم



یان ............................................... (70)  الملل ینی ـ معرفتی در عرصه بینشناسی د جر

 

و نشر آثاار  یمفلسفه، تهران: مؤسسه تنظ یرات(. تقر1376)ره(، روح الله)اما (، )ینیخم ی،موسو.59

 )ره(. ینیاما  خم

 دو (، قم: انتشارات دانشگاه قم. یرای قرآن)و یرتفس ی(. روش ها1385مؤدب، رضا، ) .60

 یاسای،مجلاه علاو  س ،«یاسیس یو زندگ یعتشر یفهم اجتهاد(. »1383منصور، ) یراحمدی،م.61

 56-35.  28، شماره 7دوره 

 ی ، ترجماه2از آغااز تاا اماروز، ج ینالمسالم اخوان یاتجمع یخ(.  تاار1387) د،یچارر یشل،م.62

 تهران: انتشارات وزارت خارجه.  ی،خسروشاه یدهادیس

در جهاان اسات ، تهاران: ساازمان  یاسایتفکار س یشناسا یاان(. جر1395محسن، ) یا،مهاجرن.63

 .یاستم یشهانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند

 تا. ی(، تهران، انتشارات صدرا، ب2 یرای )ویمطهر یمرتض یدعه آثار استاد شهنر  افزار مجمو.64

و نشار  یممجموعه نور( تهران، مؤسسه تنظا ی)ره(،)نر  افزار هاینینر  افزار مجموعه آثار اما  خم.65

 تا. ی)ره(، بینیآثار اما  خم

علااو   یوتریکااامپ تیقااا( قاام، مرکااز تحق 1391)یی،ناار  افاازار مجموعااه آثااار عتمااه طباطبااا.66

 )نور(.یاستم

 ی،احماد یادمعاصر در جهاان عارب، ترجماه حم یاستم ی(. جنبشها1395) یرهرا یان،دکمج.67

 .یهانتهران:ک

 یاستمجموعه مقاالت س یی،عتمه طباطبا یشه(. فرهنگ در اند1389مقد ، احمد رضا، ) یزدانی.68

 . یقم: پژوهشگاه علو  و فرهنگ استم یه،متعال

 .یاستم یشهتهران، پژوهشگاه فرهنگ و اند یی،عتمه طباطبا یاسی(. فلسفه س1390مقد ، ) یزدانی.69
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