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   سیاسی حزب التحریرۀاندیش

  
  **عبدالواحد قادری  *دکتر حسن حضرتی

 
  چکیده
 بیستم شرایطی را به وجود آورد تا جنبشی به نام  ۀ سد نیمۀ در   ، به ویژه خاورمیانه   ، اجتماعی جهان اسالم   - سیاسی اوضاع

س بـه رهبـری شـیخ       م در شـهر قـد     1952ایـن حـزب در سـال        . در آن شکل بگیرد   ) بخش حزب آزادی ( حزب التحریر 
 مبـارزات اسـالمی در راه بیـداری امـت اسـالمی             ۀ االزهر بود، وارد صحن    آموختگان  دانشالدین النبهانی، که از زُمره       تقی

ها، جوامع اسـالمی را از قیـود    آید حزب درصدد است تا با فراهم کردن شرایط و زمینه          برمی گونه که از نام آن     آن. گردید
 نبود قدرت اندیـشه در نـزد        ، موانع ۀ آن از جمل .  رها کند   است  را از پیشرفت و کمال بازداشته      دیربنیادی که امت اسالمی   

 سیاسی حزب التحریر بر محور تشکیل دولت اسالمی قرار دارد که با عنـوان خالفـت از آن نـام                     ۀاندیش. مسلمانان است 
در . پـردازد  مـی ) دولت اسالمی (  امور خالفت  ارۀادنامند که به      رئیس دولت اسالمی را نیز خلیفه می       ،برند و به تبع آن     می

 سیاسی حزب التحریر به استناد مکتوبات و منشورات موجود بررسی و ارزیابی           ۀشود عمل و اندیش     می تالشاین نوشتار   
  .دگرد
  های کلیدی واژه

  .الدین النبهانی، حزب التحریر، خالفت بیداری اسالمی، شیخ تقی

                                                 
  .hazrati@ut.ac.ir              تاریخ دانشگاه تهران   استادیار*

  .vahedqaderi@yahoo.com     تهرانرس دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه تربیت مد**
 

 22/10/89: تاریخ پذیرش                                    18/2/89: تاریخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( تاريخيهاي  پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  ۵۷-۷۶ صص، ۱۳۸۹پاييز  ،)۷پياپي (سال دوم، شمارة سوم دورة جديد، 
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۵۸ 
 

  مقدمه
جهان اسالم از   سبب بیداری   ر   ناپلئون به مص   لشکرکشی

هرچنـد ایـن پیامـد تـا        .  گردیـد   خود ۀخواب چند سد  
حدودی در بیداری جهان اسالم نقش فعّالی داشت، این         

طـرف دیگـر قـضیه نیـز حـائز          .  مثبت آن بود   ۀتنها روی 
اهمیت است و آن دریافت دول غربی از دستیابی آسـان    

 .بود )امپراتوری عثمانی ( های اسالمی  سرزمین ایشان بر 
 مثبـت ایـن تهـاجم تقویـت حـس           ۀ وجـ  ،بدین ترتیب 

بیداری اسالمی بود که در حدود ربع آخر قرن نـوزدهم           
 از وی نیــز پـیش هرچنـد  . جمال آغـاز گردیــد دبـا سـیّ  

 ایـن  ۀدر ادامـ .  با تهاجم غرب آغاز شده بـود     رویارویی
کـسان دیگـری وارد       رشـید رضـا و     ، محمد عبده  ،روند
 ،پـس از آن   . گردیدنـد نهضت اسـالمی    مبارزات   ۀصحن

هایی بود کـه     ترین جنبش  اخوان المسلمین از جمله مهم    
 برایم در اسماعیلیه به رهبری حسن البنّا        1928در سال   

احیای اسالم و بیداری مسلمانان در تداوم و تکامل سه          
 )جمال، محمد عبده و رشید رضـا      دسیّ(یاد شده    جریان

 عـالم  در شرق) قرن بیستم ( در همین قرن  . شکل گرفت 
 انهــاض راســتایهــای اســالمی در  اســالم نیــز جنــبش

در .  مبــارزاتی و تبلیغــی شــدندۀمــسلمانان وارد صــحن
ــری هندوســتان ــه رهب ــواالعلی  جماعــت اســالمی ب  اب

 مودودی، جماعه التبلیغ به رهبری موالنا محمد الیاس و        
احیـای  ها    این جنبش  ۀتالش گسترد .  شکل گرفت  غیره

هـای   گـام و در ایـن مـسیر   بود اسالم و جوامع مسلمان    
خاورمیانــه افــزون بــر ایــن،  امــا ؛ برداشــتندمهمــی نیــز

گرای دیگـری بـود کـه        های اسالم  همچنان آبستن گروه  
اساس کار خود را بر اصول و مبانی بنیادین اسالمی در           

  . دادند های نخست قرار می سده
 دوم قرن بیستم جنبش یا بـه تعبیـری         ۀدر اوایل نیم  

 حـزب التحریـر بـه رهبـری شـیخ           حزبی جدید به نـام    
 رۀمـــالـــدّین النبهـــانی ســـر بـــرآورد کـــه از زُ تقـــی

 ۀ ایـن حـزب چـون برآمـد        . االزهر بود  آموختگان  دانش
ـ شرایط سیاسـی   ۀ اجتمـاعی قـرن بیـستم بـود، اندیـش      

با توجـه بـه   .  بودیاد شده متأثر از شرایط   آن نیز  سیاسی
ـ           کوشـید این امـر، حـزب        ۀ تـا در گـام نخـست بـا ارائ

 حکومـت اسـالمی پـس از        ۀارهای نظری در زمین   راهک
 آن را   احیـای م، شـرایط    1924الغای خالفـت در سـال       

فراهم سازد و در این مسیر به سمت فراگیر شـدن ایـن             
 نوشتار با مبنـا     ۀدر ادام . کنداندیشه و تحقق آن حرکت      

 ۀ اندیـش  نظـری قرار دادن این پیش فرض کـه سـاختار          
 بیان مبانی نظری سیاسی حزب التحریر چگونه است، به  

بـه طـور    . حزب در این خصوص اشـاره خواهـد شـد         
 این محورحول  تحقیق ۀتوان گفت که فرضی   خالصه می 

 حـزب بـر مـدار       ۀ که سـاختار نظـری اندیـش       قرار دارد 
هـای    که ترکیبـی از شـیوه       است  سیاسی خالفت  ۀاندیش

سـاالری قـرون جدیـد       سنتی این اندیشه و مبانی مـردم      
 خواهد شـد    هر به این مبحث اشار     در پایان نوشتا   .است
چـون دکمجیـان بـا بیـان اینکـه           پژوهشگرانبرخی  که  

 شده از اخـوان المـسلمین       جداای   حزب التحریر شاخه  
: 1383دکمجیـان،   ( انـد  است آن را جزو اخوان دانـسته      

 خـود در    ۀهای ویـژ    حزب التحریر با اندیشه    ولی ؛)352
کـرد    می بر مجزا بودن از اخوان تأکید      همان آغاز جنبش  

  . اخوانی قائل نبودۀو برای خود شناسنام
  

  الدین النبهانی شیخ تقی
ها، شخـصیتی فرّهمنـد در       گیری جنبش   در شکل  اًمعمو

شود که افکارشان بر تحوالت جنبش  رأس آنان دیده می  
، هـا  آن تا جـایی کـه در نـزد رهـروان          تأثیر شگرفی دارد  

ش  اعضای جنـب   ۀهم. دحکم دستورالعمل اجرایی را دار    
درصدد هستند در مسیر خود رهبر را اسـوه و مقتـدای             

. چـارچوب حرکـت نماینـد     آن  خویش قرار دهند و در      
گونه که امام حسن البنّا در نزد اخوان المسلمین، امام           آن
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ن ایران، امام ابـواالعلی مـودودی       اخمینی در نزد انقالبی   
در نگاه جماعت اسالمی، موالنا محمـد الیـاس در نـزد            

الدین النبهانی در نـزد حـزب         شیخ تقی  ،یغجماعت التبل 
  .ندشتچنین وضعیتی را دا ... و التحریر

- 1909هـای     سـال  ۀالدین النبهـانی در فاصـل      شیخ تقی 
نسب .  شد زاده در روستای اجزم از توابع حیفا        ،م1910

الحناجزه فـی بئـر سـبع     ۀ النبهانیین از قبیل   ۀ به عشیر  یو
 پـدرش   .ین بـود   علم و د   ۀولد وی در خانواد   ت. رسد می

عـالم در علـوم     فقیه و مدرّس علوم شـرعی و مـادرش          
 او  .)2004شریط االسالم؛ صانعو التاریخیـه،      ( دینی بود 

 سـپس مقـدمات علـوم       کـرد،  بـر در کودکی قـرآن را از     
 بـرای   ،پس از آن  .  نزد پدر و جدش فراگرفت     شرعی را 

 برای  ،در ادامه .  تحصیالت وارد مدارس دولتی شد     ۀادام
یالت خود به قـاهره رفـت و وارد االزهـر           تکمیل تحص 

 از این   نامه  اجازه دریافتم، موفق به    1932در سال   . شد
صـانعو التاریخیـه،    ( ن سال امرکز علمی گردید و در هم     

 به فلسطین بازگشت و در وزارت       )1991رۀ  اشم؛  2004
 بـه کـار     معارف فلسطین به عنوان مدرس علوم شـرعی       

پیوسته در نقـل و     ش  ا   حرفه ۀشیخ به واسط  . مشغول شد 
او در تـداوم ایـن کـار بـه شـغل            . بـرد  انتقال به سر می   

 به عنـوان قاضـی      ،م1948قضاوت نیز رسید و در سال       
وی بـه مقامـات     . شـد محاکم شرع قدس شریف تعیین      

ایـن    در ،م1950 یافـت کـه تـا سـال          دستباالتری نیز   
 سـفری بـه     ،سـال بعـد    در. مقامات مشغول به کار بـود     

حـزب  (م، حـزب التحریـر      1952سال  در   عمان نمود و  
ــاد) بخــش آزادی ــان نه ؛ 23: 1383موحــدیان، ( 1.را بنی

  .)2007؛ مولی، 352: 1383شریط االسالم؛ دکمجیان، 
مصالح الدین ترجیح    از اوصاف بارز شخصیت شیخ تقی     

و از اینکـه در     ا .بـر امـور شخـصی بـود       ) اسالمی( امت
ی  مشغول شود که در آن خیر      یزندگی به امور خصوص   

 ۀاو همـواره ایـن فرمـود      . برای امت نباشد اکراه داشـت     

 اعمـال خـود داشـت کـه         ۀح را سـرلو   )ص( رسول خـدا  
 ؛»من لم یهتم بأمر المـسلمین فلـیس مـنهم         « :فرمایند می

 ن اهتمـام نـورزد از ایـشان       اناامـور مـسلم   کسی که بـه     
الدین نسبت به رهبران و       شیخ تقی  ،عالوه بر این   .نیست

 بـه ویـژه امـام حـسن         ،ری اسالمی پیشتازان جنبش بیدا  
 وی  ۀنمود و ایـن گفتـ       مراتب احترام را رعایت می     ،البنا
شـیخ بنـا را     « : حسن البنا خود گویـای آن اسـت        رۀدربا

صـانعو  ( »سرشت و اهل جد و جهـد یـافتم         عالم و پاک  
 .)2004التاریخیه، 

ثیرگذار بر افکار النبهـانی     أهای ت  از جمله شخصیت  
د قطب تا بدان اندازه بود      ثیر سیّ تأ .قطب بود  دسیّشهید  

 جدا ولـی    واژگانیرا در   و  که حزب التحریر تنها افکار ا     
د  سـیّ  ،در ایـن راسـتا    . برد میبا همان بار معنایی به کار       

 از آثـار ابـواالعلی      ی خـود تـا حـدود      بۀقطب نیز به نو   
 سیاسی  نظریۀ انقالب اسالمی،    مۀ برنا همچونمودودی،  

ـ       ال.  متأثر بود  ... و   اسالم لیف أنبهانی در آثار زیادی کـه ت
های  با از کت  ، االسالمیه هالشخصی خصوص در به   ؛کرد
ر پذیرفت، به ویژه آن دسته از آثار        ید قطب بسیار تأث   سیّ
 ؛ عدالت اجتماعی در اسـالم بـود       پیراموند قطب که    سیّ

د کتابی با این عنوان نیـز تـألیف نمـوده      که سیّ  خصوصاً
 بـرای طـالب علـوم       بـه تـدریس آن    نبهانی  بود و شیخ    

فکـر سیاسـی النبهـانی    . ای داشـت   اهتمام ویـژه   اسالمی
من خـویش را     دشـ  این محور قرار داشت که وی     حول  

ده بـود؛   نمـو  و از آن مثلثی طراحی       به درستی شناسایی  
ــه  ــدین ترتیــب ک ــا، «ب ــا و آدر اضــالع آن بریتانی مریک

صــهیونیزم واقــع بــود و بــر همگــی آنهــا عنــوان کــافر 
ایـن  شیخ نبهانی بـا      .)همان( »کرد ق می استعمارگر اطال 
در شهر قـدس در سـال       التحریر را   حزب  ساختار ذهنی   

در دادگاه استیناف شرعی مشغول بـه       زمانی که    ،م1952
  . دبنیان نهاکار بود، 
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سیس حزب نقش فعالی داشت     أز جمله افرادی که در ت     ا

شیخ احمد داعور از قلقیلیـه، سـیدان نمـر المـصری و             
-al-Lydd and al( هاز اللــد و الرملــد حمــدان وداو

Ramla( یخ عبدالقدیم زلّوم از شهر الخلیـل، عـادل         ، ش
شـیخ اسـعد بیـوض        و   نابلسی، غانم عبده، منیر شـقیر     

ظـم  ن آغـاز گویا آمد و شد این افـراد در      . بودند التمیمی
 هنـوز شـکل     ،تـر   یـا بـه عبـارت دقیـق        نداشتخاصی  

اواخـر سـال    در  . سازمانی و حزبی به خود نگرفته بـود       
بود که این افراد عنوان حزب سیاسی بـر خـود            م1952
 اعـضای حـزب     ،م1952/تـشرین ثـانی     / 19در  . نهادند

 ه شـدن  درخواست خود را مبنی بر به رسـمیت شـناخت         
 .1 :تقدیم داشتند » وزارۀ الداخلیۀ االردنیۀ  « این حزب به  

ب رئـیس و    ینا  داوود حمدان  .2 رئیس حزب  الدین تقی
 نابلـسی  عادل   .4دار   صندوق انم عبده  غ .3 منشی حزب 

امــا وزارت کــشور اردن . عــضو  منیــر شــقیر.5 عــضو
 این حزب را بـرای ثبـت قـانونی بـه دلیـل              درخواست

آنچه در . 2 با قانون اساسی رد کردآنهای   تعارض برنامه 
عدم تأیید رسمیت یافتن    است  این نامه بدان اشاره شده      

ایـن  وجود  ا   ب ؛حزب التحریر از سوی دولت اردن است      
 ردن هرگـز حـزب را تحـریم نکردنـد     مقامات رسـمی ا   

 .)عراقچی(

غـاز حـزب بـا عـدم پـذیرش           در همـان آ    ،بدین ترتیب 
ـ   بـا فـشارهای وارده بـر شـیخ او          . رو شـد  حاکمیت روب

 در مـرز لبنـان از       بـرود؛ ولـی    به دمـشق     گرفتتصمیم  
ــد  وی ورود ــوگیری کردنـ ســـرانجام، وی بـــا   .جلـ

 وارد بیروت  ، مفتی لبنان  ،یا شیخ حسن العال   گری  میانجی
 به نشر افکارش در آنجا پرداخت       ،م1958شد و تا سال     

امـا  . ای حمایت مردم را کسب کنـد       و توانست تا اندازه   
 به گریز شد و از بیروت به سوی طرابلس          ناچارباز هم   

 ؛ ولـی  در اواخـر عمـر بـه عـراق آمـد          . مهاجرت نمـود  
 .کردنـد جه  و شکن  دستگیر و اذیت     او را امنیتی  مأموران  

 بـا    او، کـه   .دندپرسی یخش  از سبب آمدن   در کشور اخیر  
مـن شـیخ    : پاسـخ داد   د،نام مستعار جواز ورود یافته بو     

 وی  ،در حقیقـت  . ام پیری هستم که به قصد عالج آمـده       
 هرچند که مراد خـود را       ،داشت عالج امت را منظور می    

 فـشار شـکنجه     در اثر النبهانی  .  ابهام بیان داشت   ۀدر پرد 
 به لبنان بازگرداندند که در      برای درمان  او را    .کردته  سک

   .3 و درگذشتکردبرای بار دوم سکته نیز آنجا 
 ،پس از النبهانی ریاست حزب را عبدالقـدیم زلّـوم         

در . شـد دار    عهـده  ،هکذا هدمت الخالفه   صاحب کتاب 
 حـزب در لبنـان تأسـیس        ۀ اولین شعب  ،قـ  ه1378سال  
 در اردن   ای  زب شـعبه   حـ  ، از آن  پیشچند سال   . گردید

 بـه دنبـال حرکـت    ،م1969قرار داده بـود کـه در سـال          
 شـیخ   ، آن ۀدست گرفتن قدرت، رهبر شاخ    ه  حزب در ب  

 ریچـارد   .)شـریط االسـالم   (  دستگیر شـد   ،احمد داعور 
در مـصر    م1954 حزب در سال     میشل به وجود اعضای   

 دهنـدۀ  نـشان  کـه   )369 /1 :1387 میشل،( داردای   اشاره
 ییتا جا . کار است  حزب از همان آغاز      ۀدفعالیت گستر 

 خـود را در مـورد حـزب      لۀد قطب این جم   که گویا سیّ  
آنها را به حال خود وانهید کـه        « :بیان داشته بود  التحریر  

رسند که اخـوان المـسلمین       آنان جایی به خط پایان می     
شـریط االســالم؛  ( 4.»کـار خـود را شــروع کـرده اســت   

  .)1388عدالتیار، 
نمایــد   النبهــانی جالــب توجــه مــیآنچــه در مــورد

. شناسی وی در مورد انحطاط تمدن اسالمی است        آسیب
 عـدم قـدرت   ۀبنا به نظر وی این انحطاط و رکود نتیجـ       

 افکـار   ،دیـدگاه از ایـن    . ر در نـزد مـسلمانان اسـت       تفک
توان در چند حـوزه بررسـی و         الدین النبهانی را می    تقی

کـه حـلّ    مشاهده کرد که در واقـع راهکارهـایی اسـت           
 اسالمی را از نگاه نبهانی در پـی         ۀمعضل انحطاط جامع  

  : دارد
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 نبهانی با تأکید ویژه بر عقـل و     : فکری ۀنخست در حوز  
هو أداة الفهم   « :دارد ن، عمل آن را چنین بیان می      کارایی آ 
  . »للنصوص للواقع و

 شیخ ابتدا به تعریفی از سیاسـت        : سیاسی ۀم در حوز  دو
سیاسی خود را در همان راستا       ۀپردازد، سپس اندیش   می

کند بنا   تعریفی که او در این باره ارائه می       . کند ترسیم می 
بـه  . به گفتار خویش از تعاریف رایج آن متمـایز اسـت          

توجه به انجـام امـور امـت در          او مفهوم سیاست     گمان
  . است) ارالکفرد(و خارج) داراالسالم( داخل

در ل   تحـصی   با نبهانی نیز شیخ     فقهی ۀسوم در حوز  
األزهر اقدام به ترکیبی از نظام قـدیم و نظـام جدیـد در         

هـایش بـه     نیـز در کتـاب     اوکـه فتـاوای      دارالعلوم نمود 
 .)2004صانعو التاریخیـه،    ( خوبی نشانگر این امر است    

 از لحاظ منش سیاسی نبهانی قائل به حکومت شـورایی         
نبهانی . االمر قرار دارد    که در رأس آن خلیفه یا اولی       بود
برد و در حقیقـت در        این حکومت به خالفت نام می      از

ای از نظام خالفت بپـردازد       تالش بود تا به احیای شیوه     
  نخستین بوده است   ۀ صحاب روزگارکه در صدر اسالم و      

 ، در نگاه شـیخ نبهـانی      .)246- 1/261 :1424النبهانی،  (
 ابعاد زنـدگی    ۀاسالم نظامی جامع و فراگیر است که هم       

 بـا توسّـل     ی اسالم ۀگیرد و جامع   دربرمیفرد مسلمان را    
تواند عصر طالیی تمدن اسـالمی را بـار          به این نظام می   

او در راستای بیان جامعیّت اسـالم بـه         . دتجربه کن دیگر  
توانـد    اسـالمی را مـی     ۀعنوان یک نظام که حیات جامع     

از . تحت پوشش خود قرار دهد آثار فراوانی تألیف کرد        
الشخـصیه  تـوان بـه       زمینه می  ترین آثار وی در این     مهم

) جـزء ( این اثر در قالب سه مجلد     .  اشاره کرد  االسالمیه
 ۀ به بیان عقیـد    کتابنبهانی در جزء نخست     . تألیف شد 

اسالمی پرداختـه اسـت کـه ترکیبـی از عقایـد و کـالم               
ن ااسالمی در باب موضوعات مختلفی است کـه متکلمـ     

نبهـانی،  ال( انـد  فرسایی نمـوده    نیز در باب آن قلم     گذشته

 بیشترجزء دوم کتاب شامل فقه و       ). الجزء االوّل : 1324
 اسـت بدان  مبانی نظری حکومت اسالمی و امور مرتبط        

وم بـه بیـان      در جـزء سـ     .)الجزء الثانی : 1424نبهانی،  ال(
  این جزء است پرداختـه اسـت       مۀاصول فقه و آنچه الز    

  و الدوله االسـالمیه   از دیگر آثار وی      .)1426نبهانی،  ال(
 است کـه هـر دو اثـر در    النظام االقتصادی فی االسالم   

او . راستای معرفی اسالم با همان نگاه فراگیری آن است     
دارد که هدف اساسـی از نـشر چنـین آثـاری             عنوان می 

 هـای   در اثـر فتـرت     اسـالمی اسـت کـه        ۀبیداری جامع 
 و در    است چندین سده به حالت سرگشتگی دچار شده      

. کند  خود را باخته قلمداد می     های مادی   نظام برابر حملۀ 
 بار دیگر به بیداری دست زنـد        د اسالمی بای  ۀ جامع پس

 را   مـورد نظـر حـزب التحریـر        ۀتا بتواند خالفت راشد   
    .)14: 1425نبهانی، ال (اقامه نماید

  
   سیاسی حزب التحریرۀعمل و اندیش

  گیری حزب التحریر  علل و عوامل شکل)الف
همـواره ایـن فکـر در       صدر اسالم   پس از عصر آرمانی     

 دورانــی آن کــه  اســتمیــان مــسلمانان وجــود داشــته
 آن  بود و باید  درخشان در تاریخ بشر و در تاریخ اسالم         

 ۀا تقریبــاً همــیــ هــا  نهــضتۀ همــۀریــش. را احیــا کــرد
 هـای   سـده های   و البته جنبش  امیه   های برضد بنی   تنهض
ها به پیوند دیـن       که این جنبش     بیستم ۀویژه سد  ه ب ،بعد

ا در گذشته و     عملی آن ر   ۀاندیشیدند و نمون   و دولت می  
 ۀ پیدایش این اندیشه بود که چـار    ،دیدند صدر اسالم می  

 دردها بازگشت به اوضاع و احوال آغـاز اسـالم و            ۀهم
  اسـت  )ص(کام قرآن و سنت پیغمبر    پیروی درست از اح   

ها  دکمجیان این نهضت   .)156: 1381لمبتون،   و   هولت(
های اصلی پیام و     ای بازگشت به ریشه   را در اصل به معن    

 ، دانـسته  )ص( سـنت رسـول اهللا     ۀ اسالمی بـه شـیو     ۀعقید
ــاریخ اســالمی، وقــوع  دارد مــیاظهــار   کــه در طــول ت
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بیـشتر   هـای اسـالمی    رستاخیز و تجدید حیات جنـبش     
 ،های آشفتگی بزرگ بوده کـه در اثـر آن          همراه با دوران  

حـی   اسالمی یا وحدت و انـسجام رو     ۀموجودیت جامع 
ــ    ــرار گرفت ــر ق ــد و خط ــرض تهدی ــتآن در مع  ه اس

  .)22-74: 1383دکمجیان، (
 که حزب التحریر در آن به وجود        ای  دورهشرایط و   

ـ  گیری حزب به   آمد و در شکل     بـود   مـؤثر  بـارزی    ۀگون
گویای این مطلب است که شرایط سیاسی و اجتمـاعی          

. ثر بوده اسـت   ؤ اسالمی بر آن م    ۀدرونی و بیرونی جامع   
 جـدایی   ۀ ظهور اندیـش   ،م1924الفت در سال    انحالل خ 

 بــارز آن را در نــزد علــی ۀ کــه نمونــ،دیــن از سیاســت
 در ،االسالم و اصول الحُکـم   صاحب کتاب    ،عبدالرازق
: 1385؛ قـادری،    499-511: 1385بلک،  ( بینیم مصر می 

، )7: 1405 شعبان   20؛منشور حزب التحریر،    230-223
آن شناسـایی   م و   1948  در سـال   اسرائیلتشکیل دولت   

 و  ،)492: 1385بلـک،   ( سـازمان ملـل متحـد      به وسـیلۀ  
 گسـستگی  و   دهنـدۀ نـاتوانی     نـشان  که   ،شکست اعراب 

 در خـط مـشی حـزب        ،مسلمانان و جوامع اسالمی بود    
 ،شحـزب در یکـی از منـشورات       . تأثیر فراوانی گذاشت  

 اسالمی از انحطـاط     ۀ را انهاض جامع   خوداسباب ایجاد   
اند و همچنـین     بدان دچار شده  و انحداری که مسلمانان     

ها و احکام کفـر و از    نظام ،آزاد کردن مسلمانان از افکار    
منـشور  (  بیان داشته است   های کافر  سیطره و نفوذ دولت   

ــر،   حــزب  عامــل )3: 1405 شــعبان 20حــزب التحری
افتـادگی مـسلمانان و جوامـع اسـالمی را نـاتوانی            عقب

داند  آن می شدید فکری در فهم اسالم و چگونگی ابالغ         
تـا بـه امـروز ادامـه         و    شـد  که از قرن دوم هجری آغاز     

 راهکاری  .)179-182: 1977التوبه،  همان؛  (داشته است 
که حزب برای رهایی از انحطـاط و همچنـین آزادی از            

داری پیــشنهاد   کمونیــستی و ســرمایههــای اندیــشهقیــد 
 تغییـر   راهباال بردن سـطح فکـری مـسلمانان از           کند می

ماندگی  اهیمی است که سبب انحطاط و عقب      افکار و مف  
 ایجاد افکـار و مفـاهیم       راه این نیز از     .ایشان شده است  

 (  اسـت  پـذیر   د امت اسـالمی تحقـق     درست اسالمی نز  
 حـزب در  .)5: 1405 شـعبان   20نشور حزب التحریر،    م

عمـران اسـتناد      آل ۀسـور  5 104 ۀمنشورات خود به آیـ    
 معروف و نـاهی     گروه آمر به  «جوید و خود را همان       می

  .)عراقچی(پندارد  می شده در این آیه یاد» از منکر
حزب التحریر در همان آغاز فعالیت، هـدف غـایی          

ــراری دولــت اســالمی  ــای خالفــت،خــود را برق  ، احی
بازگرداندن زندگی اسالمی و رساندن دعوت اسالمی به        

 ۀجهان بیان داشته است که در آن احکام اسالمی در سای     
 ابعـاد  ۀ همـ  ـ  رأس آن خلیفه قرار داردکه در ـ  خالفت

 ، اسـالمی را دربربگیـرد و بـدین وسـیله          ۀزندگی جامع 
منشور ( ر فراهم آورد  مجد و عظمت اسالمی را بار دیگ      

 ؛13/ 2: 1324؛النبهـــانی، 10: 1426حـــزب التحریـــر، 
ــر،    ــزب التحریــ ــشور حــ ــعبان 20منــ ، 1405 شــ

 محـرم   12والیه ترکیـا،     -؛حزب التحریر   09/05/1985
  .)1428 محرم 14 والیه استرالیا،  ـ؛حزب التحریر1425

    مشی حزب التحریر در سیر جنبشی خود)ب
 خویش مبنـای طریقـه و طـرز عمـل           ۀحزب بنا به گفت   

و خود را در مسیر دعوت بر احکـام شـرعی قـرار داده              
از رسـول   در ایـن سـیر دعـوت،        کـه   است  اعالم کرده   

ایـن اسـاس     بر حزب   ۀفرض اولیّ . گیرد  الهام می  )ص(اهللا
 دنبـال کـردن مـسیر حـضرت         بـرای ه  استوار اسـت کـ    

 ایجاد یـک دولـت اسـالمی سـیزده        نۀ   در زمی  )ص(محمد
؛ النبهـانی،   187: 1977التوبـه،   ( سال وقـت الزم اسـت     

 ؛77: 1421؛ مفاهیم حـزب التحریـر،       248-244: 1423
 اسـتدالل   .)8: 1405 شـعبان    20نشور حزب التحریـر،     م

ون مـسلمانان امـروز در      حزب بدین گونه است کـه چـ       
زیرا کـه در چنـین جـوامعی     ـ  کنند دارالکفر زندگی می

ـ شرع خداوند حاکم نیست  در هنگام  دار ایشان به مکّه 
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 واجـب   ، بنابراین ؛د شباهت دار  )ص( شدن پیامبر  برگزیده
 و اقتـدا کنـیم   مکّی در پیشبرد دعـوت    ۀدوربه  است که   

 رادر مکّه    در مدّت دعوت     )ص(راهکارها و اعمال پیامبر   
 دعـوت   ۀ حزب التحریر طریق   ،بدین ترتیب . انجام دهیم 

 آن را از بنـدی نمـوده کـه      خود را در سه مرحلـه دسـته       
 در ایجـاد دولـت اسـالمی        )ص(اکـرم  مراحل دعوت نبیّ  

  .  استاقتباس کرده
ـ           حـزب  دعـوت    ۀبنا به آنچه گفته شد مراحـل سـه گان

  : عبارت است از
 کـه   دعـوت  ۀگیری و تشکیل هـست      شکل ۀمرحل.1

بند به افکار حزب در      عضوگیری افراد مؤمن و پای    
ایـن مرحلـه از تـشکیل       . گیـرد  این مرحله قرار می   

الدین  م در قدس به دست تقی     1952حزب در سال    
صـورت  به  این مرحله از دعوت     . دشالنبهانی آغاز   

 در  )ص( دعـوت پیـامبر    ۀ اولیّ ۀ بسان مرحل  انفرادی و 
 امـت اقـدام     ۀتمکّه بود که در آن بـه تـشکیل هـس          

  . نمود
م دعـوت کـه      دو ۀ دعوت، مرحل  ۀبا تشکیل هست  .2

عبارت است از بردن دعوت بـه میـان امـت و بـه              
هـای زنـدگی      عرصـه  ۀدوش کشیدن اسالم در هم    

 ضـمن دعـوت     ،در این مقطـع   . دشمسلمانان آغاز   
افــراد و تربیــت جامعــه براســاس افکــار و احکــام 

 و  ،ه که حزب به گـزینش آن اقـدام نمـود          ،اسالمی
،  نادرست و کفرآمیـز    ،همچنین مقابله با افکار فاسد    

هـای    سیاسی نیز مقابلـه بـا دولـت        ۀ در زمین  حزب
های اقتصادی، سیاسـی     کافر و استعمارگر در زمینه    

هـای عربـی و      ام در سرزمین   حک  انتقاد از  ،و نظامی 
اسالمی در صورت تلـف نمـودن حقـوق ملّـت و            

همچنین از  انحراف از مسیر اسالمی و احکام آن و         
 پــا کــردن حکومــت  آنهــا و بــرۀبــین بــردن ســلط

 را در سـرلوحۀ کـار       به جای آنها  ) خالفت(اسالمی

اسـاس  در این مرحله، حزب     . خود قرار داده است   
 قرار  )ص(کار خود را همان دعوت علنی پیامبر اکرم       

فَاصـدَع بِمَـا     «یـۀ  خداوند در آ   فرمانبنا به   که   داده
بـه آن   »)94:الحجـر ( نیشرِکِتُؤمَرُ وَ أَعرِض عَنِ المُ    

  . است اشاره شده
 سوم که شامل تسلیم شـدن حکومـت در          ۀمرحل.3

می و روی کـار آمـدن حکومـت         قبال احکام اسـال   
یـغ رسـالت جهـانی اسـالم        و تبل ) خالفت(اسالمی
نشور حـزب   الجزء الثانی؛ م  : 1424النبهانی،  ( است

نـشور حـزب    ؛ م 11-14: 1405 شعبان   20التحریر،  
 شــــیخ .)10-11:  1419 رمــــضان 7التحریــــر، 

الدین برای بیان صورت عملی این سیر دعوت         تقی
وی .  تـألیف نمـود    الدولۀ االسالمیۀ کتابی با عنوان    

را در قالـب  گانـۀ دعـوت     سه مراحل   ،در این کتاب  
و البتـه   ـ   و هـدف خـود  شـرح داد  )ص( پیامبرۀسیر

 دوبـارۀ پـایی   را بر ـ  مـسلمانان ۀبر همـ عین فرض 
یابـد،    که در نظام خالفت نمود مـی       ،دولت اسالمی 

 کـه   باید دید  .)9: 1423النبهانی،  ( بیان داشته است  
 ۀآیا پیشبرد چنین سازماندهی حرکتی براساس نمون      

که در اختیار جنبش اسـت      ) )ص(رسول اکرم ( عملی
پـس   و   )ص(به آن سرانجامی خواهد رسید که پیامبر      

ـ        از وی     ۀصحابه رسیدند یا خیر؟ با توجـه بـه نمون
کـه  ) اخوان المسلمین (جنبشی مشابه حزب التحریر   

 پیامبر را در سیر حرکـت خـود مـالک    ۀآن نیز شیو 
توان گفت   به شکست انجامید، می   اما  قرار داده بود    

 حتی در تعداد    )ص(که تقلید صرف از حرکت پیامبر     
 زیرا  ؛ جز شکست نخواهد داشت    سرانجامیها   سال

نبـی  های اسالمی شخصیت فرّهمند      رهبران جنبش 
 صـدر   ۀ امروز هم جامع   ۀند و جامع  را ندار  )ص(اکرم

گونه که البنّا ایـن نکتـه         همان بنابراین. اسالم نیست 
د، بازنگری کر  حرکت اخوان    ۀ و در ادام   را دریافت 
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ای خواهـد     چنین تجربه  تردید  بیحزب التحریر نیز    
      .)93-102: 1389قادری، (داشت

   سایر احزابۀ رویکرد حزب التحریر نسبت به برنام)ج
های سیاسی، اجتماعی یا مذهبی دیگـر        این حزب برنامه  

 زیـرا مـدعی اسـت کـه         ؛دانـد  های نامربوط می   را برنامه 
 ایجاد یک دولت اسـالمی      ۀهای اسالمی تا بر مسأل     گروه

تواننـد کـار چنـدانی انجـام         فراگیر متمرکز نشوند، نمی   
و ( نبهـانی  رویکرد   .)23-26: 1383موحدیان،  ( 6 .دهند

بـه اسـالم و سیاسـت، حـزب      ) ه تبع او حزب التحریر    ب
گرایـان در عـصر       اسـالم  ۀالتحریر را از دو گـروه عمـد       

 احـزاب سیاسـی     ، از یکـسو   ؛مدرن متمایز ساخته است   
تر مانند حزب اصلی اخوان المسلمین و از سـوی           سنتی
 که مسیر رادیکالیـسم     د قطب  سیّ گوناگون پیروان   ،دیگر

 بـرخالف اخـوان     ،ل مـورد او   در. اند اسالمی را برگزیده  
 ضـرورت اسـالمی     دربـارۀ  که در پی موعظه      ،المسلمین

 حـزب    است، های مسلمان بوده   کردن جامعه برای توده   
 باید از   نخستالتحریر اعتقاد دارد که قدرت سیاسی را        

؛ 104: 1375کوپـل،   (  قهریّه به دست گرفـت     ۀطریق قو 
  در مـورد   .)9: 1405 شـعبان    20منشور حزب التحریر،    

 همۀطلبان اسالمی اولیّه،     خالف اصالح دوم نیز نبهانی بر   
هـای   هندیـش  اسالم و ا میان ایجاد مصالحه     برای ها تالش

 کـرد  گرایی را رد مـی     خواهی و ملی   غربی مانند مشروطه  
 تنفّر  .)19-24: 1405 شعبان   20منشور حزب التحریر،    (

هـای    نوشـته  ۀ بـه ویـژه از انگلـستان، در همـ          ،از غرب 
نوع نگـاه   ( .)9: همان( زند یک النبهانی موج می   ایدئولوژ

  نگـاه منفـی نبهـانی      بـا مریکا چنـدان    آ نیز به د قطب   سیّ
  بــا عنــوانی در مجموعــه مقــاالتی و. نیــستمتفــاوت

 )نگاشـت برداشـت خـود را      » مریکایی که مـن دیـدم     آ«
 ی امـا و   .)38-40: 1375؛ کوپـل،    706: 1380خالدی،  (

 حزب  ،در واقع . یستد قطب ن  در مورد مدرنیته تابع سیّ    
آوری  هـای اسـالمی، فـن       گـروه  بیـشتر التحریر بیش از    

شناســی آن را  مــدرن و اصــطالحات آن و حتــی روش
چنانکه حزب اشاره دارد که هر آنچـه از         . پذیرفته است 

ــدی  ــزارآالت تولی ــائل مواصــالت و اب ــنعتی و وس ، ص
 جنگـی و آنچـه کـه عقـول     پیـشرفتۀ کشاورزی، ادوات  

تولید نماید چون که    ...  و اکتشافات بشری از اختراعات    
منحصر و متعلق به تمدن، ملت و دینی خـاص نیـست،           

موحــدیان، ( ز اســتیاخــذ آن از طــرف مــسلمانان جــا
  .)22:  شعبان20؛ منشور حزب التحریر، 25: 1383

این حزب در سایت رسمی خـود در توضـیح رویکـرد            
که اساسش اسـالم    است  حزب، به اختصار چنین آورده      

  خالفت راشده  ۀ برقراری نظام اسالمی در سای     و هدفش 
 زبان و    را  عمل خود را فکری و اسلوبش      ۀ و طریق  است

 شـعبان   20نشور حزب التحریر،    م( 7.قلم قرار داده است   
  .)Hizb-ut-tahrir.org؛ 2: 1405

ــرخالف ســایر احــزاب رادیکــال و   ایــن حــزب ب
 تروریـستی   یهای اسالمی هنوز به عنوان سازمان      جنبش
 در فعالیت حزب در     موضوع این   است که  نشده   شناخته

شناسـنامه حـزب    ( دارد کشورهای اروپایی نقش بارزی   
 علت این امر اعالن حزب مبنی .)22/05/1386التحریر، 

ـ      کـارگیری   هبر حزب سیاسی اسالمی بدون خشونت و ب
سـن،   کریستن(است   ترویج افکار خود     برایزبان و قلم    

   .)2: 2007ژانویه 
 . اصلی حزب در انگلستان واقع است      یکی از مراکز  

   و مشخصی نداردۀ فعالیّت حزب التحریر محدود  ۀگستر
 اسالمی باشـد کـار تبلیغـی        ۀهر جا که جامع   این حزب   

های   نزدیکی سرزمین  دلیل ولی به    ؛کند خود را دنبال می   
عربی به مهـبط وحـی و دعـوت اسـالمی و همـاهنگی              

 دعـوت   بـرای ا  ه ترین سرزمین  را به  هازبانی و نژادی، آن   
 .)10: 1405  شـعبان  20ر،  منشور حزب التحری  ( داند می

 تـضییق و سـرکوب از طـرف         با ایـن حـال، بـه خـاطر        
 فعـالیتش   ۀ گستر ،م1992های عربی منطقه تا سال     دولت
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 است که   ی علّت این امر مشی سیاست     .چندان وسیع نبود  
هـای   حزب با شیوه  . حزب التحریر در پیش گرفته است     

مخـالف اسـت و در        کشورهای عربی  حکومتی رایج بر  
 ،به همین خاطر. م برداشته است گاراستای سرکوب آنها    

 انـد   تالش کرده های منطقه از آنها واهمه داشته و         دولت
 از و حتی تا آنجا پیش رفتند که         را سرکوب کنند  ایشان  

شـرایط  بـا وجـود ایـن،       . جلوگیری کردنـد  فعالیت آنها   
فعالیـت  ی گـسترش  محیطی در آسیای میانـه راه را بـرا      

 ۀ تا جایی کـه بیـشترین حـوز        ه است حزب فراهم آورد  
ـ این منطقـه، فعالیت این حزب در      ۀخـصوص در درّ ه  ب

  .)17/08/1385قاسمی، ( است نه،فرغا
 فرغانـه شـاید     ۀدر مورد علل گرایش مردمان منطقـ      

 هرایـر دکمجیـان بـه خـوبی صـدق کنـد کـه               ۀاین گفت 
ه مـارکس، وبـر،     پردازان غربـی از جملـ      نظریه: گوید می

ای اصرار دارنـد کـه       دورکیم و برگر با تأکید افراط گونه      
محرومیت اجتماعی و اقتـصادی باعـث افـزایش تعهـد           

آشکارا دیـده    مواردی که در این مناطق       ؛شود مذهبی می 
هـای    و سبب گرایش مـردم منطقـه بـه نهـضت           شود  می

ــر اســال  همــان؛( ده اســتشــمی چــون حــزب التحری
ــه حــزب را .)15: 1385دکمجیــان،   عوامــل گــرایش ب

  : بندی کرد توان چنین دسته می
 فقر و نبـود      همچون  اقتصادی ـ شرایط اجتماعی   .1

هـای انتقـادی حـزب       های شغلی، و دیدگاه    فرصت
در این منطقـه بـه عنـوان یـک          که  نسبت به رشوه    
ـ معضل اجتماعی همچنـین  .  اقتصادی مطرح است 

ری های موجود و تأکیـد حـزب بـر برقـرا           نابرابری
 مثبت و مساعدی را در بین       ۀزمین عدالت اجتماعی 

  . مردم منطقه به وجود آورده است
ــسائل.2 ــساس     روانم ــه اح ــناختی؛ از آن جمل ش

برای آینده در نزد    روشن  اندازی   پوچی، نبود چشم  
 افـراد   یهـا  جوانان و ایجاد مانع در برابر خواسـت       

؛ قاسـمی،   53-60: 1383موحـدیان،   ( تحصیلکرده
17/08/1385(.  

هـا و    های خیریه و حمایت از گروه      انجام فعالیت .3
 پذیر و ضعیف از طرف حزب التحریر       اقشار آسیب 

 به شکل محدود و در قالـب کمـک بـه            نخستکه  
هـای فعـاالن حـزب بـود و پـس از آن در               خانواده
ی بـسیاری از جامعـه و     هـا   گروه تر  گستردهسطحی  

 در ایـن مـورد اخیـر، عملکـرد          .گرفـت مردم را فرا  
های تبشیری مـسیحی را در ایـن         زب جای گروه  ح

 . منطقه گرفته است

 و تحت فشار قرار دادن حزب از سوی         یسرکوب.4
 ناکارآمـدی   ،های حاکم بر منطقه و در مقابل       دولت
هـای   هـا در بـرآورده نمـودن خواسـت         دولـت این  

 خود سبب توجه جامعه بـه حـزب بـه           این .جامعه
صـورت  حکومت شده و تضییقات     عنوان مخالفان   

 ۀ قوتی شده تا مردم به دیـد       ۀ علیه حزب نقط   گرفته
ــه  ــن  آنمثبــت ب ــواردی ای ــد در م ــد، هرچن  بنگرن

ها در مناطقی گاه تا نـابودی ایـشان پـیش          خشونت
 . رفته است

 چـه بـه شـکل       ، حزب التحریـر   ۀتبلیغات گسترد .5
و سازماندهی بسیار    ،علنی و چه به شکل زیرزمینی     

ــ   ــه در قال ــضت در منطق ــن نه ــوب ای ــنن خ ب س
هـای کوچـک     گری و گروهبنـدی    تشکالتی صوفی 

  .)41-42: 1387مسعودنیا، ( صوفی

های مارکسیستی که بـر علمانیّـت        وجود گرایش .6
 در حــالی کــه در قــانون ؛تکیــه صــریحی داشــتند

 دین از سیاست    جدایی این کشورها بر     ۀاساسی هم 
  .)42: همان( تأکید شده است

ی عربـی  خصوص کشورها  ه ب ، خارجی تمداخال.7
ـ   و پاکستان و نیز گروه      ۀهای تندرو اسالمی که نمون
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ستعد بارز آن طالبان است، در تحریـک جوامـع مـ          
  .)43: همان(منطقه نقش بسزایی داشته است

  
   فرآیند عضوگیری حزب التحریر)د

 تنهــا ؛عــضویت در حــزب محــدودیت چنــدانی نــدارد
مسلمان بودن و پـذیرش اسـالم بـه عنـوان یـک نظـام               

 قومیت  ،رط اساسی آن است و رنگ پوست      کاربردی ش 
 خالفـت در    ۀالبته اندیش . التی ندارد و مذهب در آن دخ    

هـای شـیعی      از جانـب گـروه      را نزد حزب پـذیرش آن    
 زیرا نـسبت بـه نـوع نظـام          ؛دکرخواهد  محدود  مذهب  

 والیتـی دارد و حـزب التحریـر         ۀحکومتی، تشیع اندیش  
اهب  مـذ  ۀ خالفتی، هرچند که حزب پیروان همـ       ۀاندیش

حــزب بیــان . را بــه دعــوت خــویش فراخوانــده اســت
حزب التحریر حزبی سُنّی به معنای مـذهبی آن       : دارد می

واقعیـت آن اسـت     «:  همچنین در منشوری گوید    .نیست
که مسلمانان، مخصوصاً در عـراق، بایـستی بداننـد کـه            
مسلمان، چه سنی یا شیعه، در ابتدا مسلمان است و بـه            

االخبــار، ( » ایمــان دارد)ص( و رســول خــداکتــاب خــدا
 10؛نـداء مـن حـزب التحریـر،         2008 تمـوز    26السبت  

 در نگاه حزب، اسالم اصل اسـت        .)1425محرم الحرام   
 مردان و زنـان     این حزب . نه مذهب که فرع بر آن است      

جداگانـه بـه عـضویت خـود         هـای   همسلمان را در حلق   
  .)8: 1405 شعبان 20منشور حزب التحریر، ( پذیرد می
   حزب التحریرۀومت اسالمی بر بنیاد اندیش حک)هـ
 ۀکی از موضوعات مهم در نـزد هـر حزبـی کـه داعیـ              ی

 ،از ایـن رهگـذر    .  ملیّت است  ۀجهان شمولی دارد مسأل   
بـه بحـث    بـاره     ر این دالتحریر  ضمن بیان دیدگاه حزب     

 ۀ که جـزو مباحـث اندیـش       ،)خالفت( حکومت اسالمی 
اشـاره   و جستارهای وابـسته بـدان   ،سیاسی حزب است  

  .خواهد شد

 ؛حزب اساس خود را بر امّت واحد قرار داده است         
 حـزب را در قبـال       ۀ کوتاه، اندیـش   ۀ همین اشار  ،بنابراین
. کنـد   اسالمی مشخص مـی    ۀهای موجود در جامع    ملیّت

 اسالمی یک امّت واحـد اسـت و         ۀدر نگاه حزب جامع   
طلبد که از آن بـه خالفـت نـام      دولت واحدی را نیز می    

 نظـام حکومـت در      دارد کـه خالفـت،     بیان می برد و    می
 حــزب در .)13-21 /2 :1324النبهــانی، ( اســالم اســت
 ۀلأ در مـورد مـس     خـود تبیین دیـدگاه    برای  منشوری که   

همانا اسالم، وحـدت را     « : نوشت گرایی انتشار داد   ملیّت
 »بیت قومی را حرام دانسته است     واجب، و تجزیه و عص    

 بـدین   .)14:لکردیـه حزب التحریـر و المـسأله ا      همان؛  (
 وحدت اساس نظـام حکومـت در نـزد حـزب            ،ترتیب

ای از  التحریــر اســت تــا جــایی کــه حتــی بــه اتحادیــه
همانـا نظـام حـاکم در       « : قائل نیست  گوناگونهای   ملت

اسالم یک نظام واحد اسـت نـه نظـام اتحـادی و چنـد               
مسلمانان امـت واحـدی هـستند و لـذا دولـت            . قسمی

حکومـت از آن قـوم یـا         ،د و در آن   نـ طلب واحدی را می  
 ؛37-38: 1426اجهـزه الدولـه الخالفـه،       ( »ملتی نیست 

ــه  ــر و المــسأله الکردی ــین .)12-13: حــزب التحری  چن
 بلکـه زبـان     ،شـود  نگاهی به نظام حکومت محدود نمی     

حـزب  . دگیـر   دربرمیرا نیز   ) خالفت( حکومت اسالمی 
زبـان رسـمی دولـت اسـالمی        « :کنـد  چنین خطاب مـی   

ـ     » ؟چیست  خـویش چنـین     پرسـش ه  سپس در پاسـخ ب
با رجوع به نصوص شرعی برای مـا روشـن          « :گوید  می

و نزول قرآن بـا     ...  خواهد شد که زبان عربی زبان قرآن      
بایـستی بـا     زبان عربی است و اینکه عبادات اسالمی می       

زبـان عربـی    « :کنـد   همچنین بیان مـی   » .زبان عربی باشد  
وبـات حـضرت    است و اینکـه مکت    جزء جوهری اسالم    

ام زمـان خـویش و دعوتـشان بـه           برای حکـ   )ص(رسول
 حـزب نتیجـه     سـپس » . زبان عربی بوده   ۀاسالم به وسیل  

بایستی زبـان عربـی زبـان رسـمی دولـت            «:گیرد که  می
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؛ 13-21 /2 :1324/2003النبهــانی،  (» باشــداســالمی
  .)14: حزب التحریر و المسأله الکردیه

  
  ساختار حکومت اسالمی) و

خص نمودن نوع حکومـت و زبـان آن بـه           حزب با مش  
پردازد که حاکم دولت اسالمی چه کـسی         این مسأله می  

سـه   ( امیرالمـؤمنین  یـا  امـام    ،باید باشد؟ حزب، خلیفـه    
را ) ر بـرده اسـت    عنوانی که حزب در این مورد بـه کـا         

  را خودکند که عمّال      اسالمی معرفی می   ۀحاکم بر جامع  
 ؛20: 1426الخالفه،  اجهزه الدوله   ( فرستد به والیات می  

  .)19: 1405ان  شعب20منشور حزب التحریر، 
خلیفه بـرای اینکـه بتوانـد بـه عنـوان رئـیس دولـت              

هفـت ویژگـی   اسالمی حکومت خود را آغـاز کنـد بایـد          
مرد بودن، مـسلمان بـودن، آزاد       :  که عبارتند از   داشته باشد 

 بـودن و    بودن، بالغ بودن، عاقل بودن، عـادل بـودن، قـادر          
: 1426اجهـزه الدولـه الخالفـه،       ( 8آن کفایت داشتن  مالزم  

؛ 31-2/37: 1324؛النبهانی، الشخـصیه االسـالمیه،      24-21
: ؛ حزب التحریـر و المـسأله الکردیـه        254: 1423النبهانی،  

» ط افـضلیه وشـر «  اما شرط قریشی بـودن جـزو   .)19-12
 دوم،  ۀ خلیفـ  ۀ در این مورد به گفت     .»ط انعقاد وشر« است نه 

 ۀ پس  در مورد تعیین خلیف    مرگ هنگام   بهب،  عمر بن خطّا  
اجهزه ( کنند از خود و واگذاری آن به یک غالم استناد می         

ــه،  ــه الخالف ــر و المــسأله 25: 1426الدول ؛ حــزب التحری
اهمیـت  .  تعیین خلیفه نیز بیعت است     روش .)13: الکردیه

شود که با     می آشکاربیعت در نگاه حزب التحریر از اینجا        
داننـد و     حکومت اسالمی را تنها انتخابی مـی        آنها ،کاراین  
. کننـد   نفی مـی ، انتصاب امام است   روش که   ، را  نص ۀشیو

بیعـت طریقـۀ نـصب      : دارد کـه   بیان می باره    نبهانی در این  
خلیفــه و رســمیت یــافتن خالفــت اســت و اگــر کــسی  

  شـارع مـشخص شـده باشـد عمـالً          بـه وسـیلۀ   پیشاپیش  
. ب وی نیـست   منصوب شده و حاجت به بیان طریقۀ نص       

در حالی که عقد خالفت از طریق بیعت است کـه منعقـد            
شود و طبعاً این به معنای عدم نصب پیـشین و تعیـین                می

همچنـین حـزب    . یک فرد معین به عنـوان خلیفـه اسـت         
 دولـت اسـالمی را نیـز مـشخص          ۀساختار دستگاه حاکم  

 رکن گذاشته است کـه شـامل خلیفـه،    9نموده و آن را بر    
، معاون تنفیذ، امیر جهاد، والیـان، قـضات،         معاون تفویض 

اجهـزه الدولـه    (تگاه اداری، مجلس امت و سپاه اسـت       دس
-263: 1423 ؛النبهـــانی، 55-173 و25: 1426الخالفـــه، 

  .)23-26: 1405 شعبان 20؛ منشور حزب التحریر، 254
 و بـه تبـع      دارددر این مورد حاکم وظـایفی       : خلیفه

 خلیفـه آمـده     ۀدربار. ند مردم نیز وظایفی برعهده دار     ،او
 وی فردی اسـت کـه بـه نیابـت از امـت حکومـت              که
عقـد خالفـت از روی      . کند و مجری شریعت اسـت      می

ناچـار نیـست آن را      و کـسی     رضایت و اختیـار اسـت     
هر مسلمان بالغ و عاقل، مرد و زن، در انتخـاب           . بپذیرد

.  ولی غیرمسلمانان در آن حقّی ندارند      دارد؛خلیفه سهم   
 ایـشان اعـالم     هـای   نـام  که   ،ز میان مجلس امّت   خلیفه ا 

شود و چون انتخـاب شـد و مـردم بـا            انتخاب می  ،شده
 کـه عمـل بـه       ، مراسم تحلیف را   باید  بیعت کردند،  وی

 )ص(و سنّت رسـول اکـرم     ) قرآن( کتاب خدا 
ـ  اسـت،   ه  ب

 هنگامی که خلیفـه بـر مـسند         ،با وجود این  .  آورد یجا
 تـا   کننـد او را خلـع     تواننـد     مردم نمی  ،خالفت تکیه زد  

.  باشـد  پایان یافته زمانی که بیعت با وی بر وجه شرعی         
کنـد    را تعیـین مـی    حکّام و والیان    ،   سپس قضات  خلیفه

  .)253-257: 1423 النبهانی،(
 و  خلیفه معاون تفـویض را تعیـین        : یضمعاون تفو 

. کنـد  تدبیر امور را برطبق اجتهاد وی به او واگـذار مـی           
که در مورد خلیفه بیان   ن است   شرایط چنین منصبی هما   

  .)257-259: همان( شد
 خلیفـه   معاون تنفیذ نیز به عهدۀ    تعیین  : معاون تنفیذ 

از جملـه   .  بین خلیفه و دیگـران اسـت       ۀاو واسط . است
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 شرایط معاون تنفیذ مرد بـودن و مـسلمان بـودن اسـت            
  .)259 :همان(

میر جهاد در چهار بخـش       فعالیت ا  ۀدایر: امیر جهاد 
ـ            یخارج: است  هـای   ت که بـه ارتبـاط و تعامـل بـا دول

 که شامل نیروهای مسلح و خارجی مربوط است؛ حربی 
 کـه بـه حفـظ        بدان است؛ امنیـت داخلـی      موارد مربوط 

 که  پردازد؛ صنایع   اسالمی می  های  سرزمینامنیت داخلی   
 صنایع سبک و سنگین، الکترونیکی، مـواد و         همۀشامل  
های سیاست   پایه صنایع نظامی است که به اتقان        ،در کل 

  .)260:همان( حربی کمک کند
ـ        : سپاه  مـسلمانان واجـب     ۀدر نگاه حزب جهـاد بـر کلیّ
 ،در ایـن مـورد    . تجنید فرض کفـایی اسـت     ؛ ولی   است

  سـپاه   قسمی :باشدداشته  حکومت اسالمی باید دو سپاه      
 سـالح   تواننـد   میشود که    احتیاطی که شامل کسانی می    

سـت کـه در قبـال       ؛ و قسم دوم سپاه دائمی ا      حمل کنند 
-262 :همـان (گیرنـد  انجام وظیفه جیره و مواجـب مـی       

261(.  
قاضی کسی است که بر سبیل التزام حکم کنـد          : قضات
 خلیفه است   ۀبرعهد... .   مردم پایان دهد   اختالفاتو به   

  کند  عاقل تعیین   و که قاضی القضاتی مؤمن، آگاه به فقه      
قـضات در   . قـضات بپـردازد    و عزل    نصبو وی نیز به     

حـل  ی کـه متـولی      ا  قاضـی : انـد  نگاه نبهانی سـه دسـته     
 ، مـردم اسـت     میـان  هـای  اختالفات معامالتی و دشمنی   

محتسب که متولی پایان دادن به اختالفاتی است که بـه           
 قاضی مظـالم کـه متـولی        ، و  اجتماع اسالمی باشد   زیان

-266 :همـان ( .های میان مردم و دولت اسـت       رفع نزاع 
262(.  
 بـه چنـد ناحیـه       بایـد ت اسـالمی    قلمرو حکومـ  : والیان

 بـه وسـیلۀ    کـه    ، در رأس هر بخشی امیـر      وتقسیم شود   
-268 :همـان ( زدبپـردا  به اجرای    ،شود  تعیین می  هخلیف
266(.  

دســتگاه اداری در واقــع بخــش   : دســتگاه اداری
 مجریـه از آن نـام       قـوۀ  عنوان   با دولت است که     یاجرای
  .برند می

است  همان شورای امت     مجلس امت : مجلس امت 
 وظـایف مجلـس شـورای اسـالمی و مجلـس           همـۀ که  

ایـن مجلـس طـرف مـشورت        . هـم دارد   خبرگان را بـا   
ـ     ۀ و حق دارد بـه محاسـب       استخلیفه   ن ا خلیفـه و معاون

  .)269-271 :همان( والیان بپردازد
اما چرا حزب التحریر اسالم را نظام جامع خـویش          

گـذارد؟ حـزب     هـا وقعـی نمـی      داند و به سایر نظام     می
هـای   که شـیوه دهد    می ها را پاسخ     این پرسش  گونه بدین
یکـی  به ترتیب   ) غربی، شرقی ( کراسی و کمونیستی  ودم

به دلیل جدا کـردن دیـن از سیاسـت و بریـدن دیـن از                
گرایانـه   ی نوع تفکر ماد   دلیل به   دیگریو    زندگی ۀصحن

 توجــه و تۀانکــار هــر آنچــه غیرمــادی اســت شایــسو 
 بایـد د و تنهـا اسـالم       تنیسای ن  کارگیری در هیچ زمینه    هب

: 1426اجهزه الدوله الخالفه،    ( 9 اساس جامعه قرار گیرد   
-22: 1405 شـعبان    20منشور حزب التحریر،     ؛18-12
 جمادی الثـانی    6افغانستان،   والیه   -؛ حزب التحریر    )19

 ۀ نیـز حـزب بـا بطـالن همـ     ی اقتـصاد ۀ در زمین  )1430
ادی ، نظـام اقتـص    )داری و کمونیـستی    سـرمایه ( هـا  نظام

شـرح و   ( .دهـد   اسالمی قرار می   ۀاسالم را اساس جامع   
بسط این نظام در کتاب النظام االقتـصادی فـی االسـالم            

  .)273-283: 1423النبهانی، ( 10)آمده است
   سیاست خارجی حزب التحریر)ز

خـود را بـه     التحریـر    حـزب    ،در مورد سیاست خارجی   
 انجام مصالح امت اسالمی که بر بنیـاد احکـام اسـالمی           

؛ 285-287: همـان ( 11دانـد  ملـزم مـی    قرار داشته باشـد   
کی ی .)29-37: 1405 شعبان   20شور حزب التحریر،    من

 بارز تفکر سنتی حزب التحریـر، و البتـه بـا          های  جنبهاز  
کاربرد مفهومی جدیدتر، وجود داراالسـالم و دارالکفـر         
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 حزب التحریـر اسـت و از ایـن منظـر بنیـاد              ۀدر اندیش 
 .گیـرد  یز در قبال دو دار شکل مـی   سیاست خارجی آن ن   

مراد از داراالسالم و دارالکفـر در نگـاه حـزب التحریـر       
شـود کـه     هایی گفته می   چیست؟ داراالسالم به سرزمین   

 شئون زندگی و حاکمیت     ۀدر آن احکام اسالمی در هم     
هـایی   جامعه به اجرا درآید؛ امـا دارالکفـر بـه سـرزمین           

اری اسـت و    شود کـه احکـام کفـر در آن جـ           اطالق می 
های مسلمانان امروزی، دولتـی یافـت        چون در سرزمین  

 پـس شود که احکام اسـالمی در آن جـاری باشـد،             نمی
/ 2: 1324النبهـانی،   ( شوند همگی دارالکفر محسوب می   

؛ منهج الحزب التحریـر  249: 1423؛ النبهانی،  253-249
 شـعبان   20نشور حزب التحریر،    ؛ م 4: 1430فی التغییر،   

 ۀتـوان دامنـ     مـی  آشـکارا  در این موارد     .)37-36: 1405
 از  وی تعریـف    بـارۀ تأثیرات افکار شهید سیّد قطـب در      

قـوانین   حکومـت اسـالمی و       ۀجاهلیت و همچنین نحو   
ــر آن را مــشاهده کــرد  ؛ 3: 1405قطــب، ( 12 حــاکم ب

 حـزب   .)1387؛ علیپور،   1387؛ شهری،   1383سوزنگر،  
ورهای های حاکم بر کـش      حکومت کدام از   هیچدر مورد   

دیدگاه حزب بـدین گونـه      . اسالمی نظر مساعدی ندارد   
کـه   چنان ، آن نیستاست که نظام پادشاهی نظام اسالمی       

 زیـرا کـه خالفـت وراثتـی         ؛است ...و  اردن در سعودی 
بسان دیگـر   ) خلیفه(  بلکه انتخابی است و حاکم     ،نیست

 فراتـر از  مردم جامعه است نه بـه ماننـد پادشـاهان کـه             
مچنـین نظــام جمهـوری اسـالمی نیــز    ه. قـانون باشـند  

ام جمهـوری    زیرا که میان اسـالم و نظـ        ؛تواند باشد  نمی
 20منـشور حـزب التحریـر،       ( تناقض کاملی وجود دارد   

  .)23-24: 1405شعبان 
رابطــه بــا دول  ۀ در زمینــسیاســت حــزب التحریــر

هـایی    نخـست، دولـت    :خارجی بر چهار وجه قرار دارد     
ارتباط بـا چنـین   . دندارکه در درون دولت اسالمی قرار       

 یـد  بلکه با  ،شود  شامل سیاست خارجی نمی    هایی  دولت

 نگریست و در    ه آنها ی از دولت واحده ب    ایعضاهمچون  
 کـه   یهـای  دوم، دولـت  .  گام برداشت  هاشدن آن   راه یکی 

ــشان و دولــت اســالمی معاهــدات اقتــصادی،   ــان ای می
 د فرهنگی برقرار است و بای      و تجاری، حسن همجواری  

 توافقات صورت گرفته در معاهـدات بـا ایـشان           برطبق
هایی که میان دولت اسـالمی و        سوم، دولت . عمل نمود 

 اسـتعماری چـون    های  تآنها معاهداتی نیست و نیز دول     
 که در سرزمین    هایی  ت و دول  ، فرانسه  و مریکاآانگلیس،  

هـای   حکم دولـت   اند همچون روس   اسالمی طمع کرده  
کـامالً  هـا     دولـت ایـن    در قبـال     د بایـ  . دارند محارب را 

 روابـط دیپلماسـی بـا ایـشان         و از ایجـاد   محتاط عمـل    
 کنـونی هـای محـارب      چهـارم، دولـت   . خودداری کـرد  

همچون اسرائیل که حالـت کامـل جنگـی را در مقابـل             
 اتخاذ نمود و از دخول رعایای ایشان به بالد          دایشان بای 
 .)286-287: 1423 النبهـانی، ( .ی کـرد  جلوگیراسالمی  
بـا  ر بنیاد خصومت بالقوّه      سیاست حزب ب   ،تیببدین تر 

ـ  روسیه و     و مریکا، انگلیس، فرانسه  آ  بالفعـل بـا     ۀمحارب
حالت بالفعل صـلح بـا      که در    اسرائیل قرار گرفته است   

آن دولت حرام اسـت و تـا دفـع تجـاوزگری آن ادامـه               
 برای دولت اسالمی جـایز      ،این  بر افزون. خواهد داشت 

 سـازمان  همچونالمللی   نهای بی  نیست که عضو سازمان   
از ایـن جملـه اسـت       . ملل متحد یا بانک جهانی گـردد      

 ۀ اتحادیـ  همچـون ای   هـای منطقـه    عضویت در سـازمان   
منـشور  ( اس آنها بر تناقض با اسالم اسـت       که اس  عرب

  .)37-39: 1405 شعبان 20حزب التحریر، 
 حزب التحریر با توجه به آرمانگرایی آنهـا تـا           ۀآیند

علـت ایـن ابهـام      .  از ابهام قرار دارد    ای حدودی در هاله  
به شرایط حاکم بر جوامع اسالمی و نیـز رفتـار حـزب             

آیا جوامع مـسلمان امـروز خواهنـد        . گردد التحریر برمی 
 حزب التحریر را عملی سازند و در راه         ۀتوانست اندیش 

 واحد کـه زیربنـای تفکـر حـزب اسـت            یتشکیل دولت 
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الً خواهان چنین   ا اص یهای قرین با موفقیت بردارند       گام
 سیاسی هستند یا اینکه هنوز حزب در این مسیر          ۀاندیش

ــیش رو دارد ــع. راه درازی در پ ــ،در واق ــی ۀ نمون  عمل
ای کـه نخـست در پـی کـسب حکومـت             چنین اندیشه 

 چنانکه اخـوان المـسلمین      ؛ شد روبروبودند با شکست    
 مـسیر خـود   ۀدر زمان حسن البنّا مجبور شد تا در آینـد       

 و نیز گروه الجهاد کـه نخـست در تـالش           کند بازنگری
قـادری،  (  شد روبروبرای تشکیل دولت بود با شکست       

 فتنپــذیرنچنــد ایــن امــر ســبب  هر،)153-148: 1389
 ۀن و پیروان آن و افزایش گستر      احزب از جانب طرفدار   
عمـده فعالیـت ایـن حـزب در     . فعـالیتش نـشده اسـت   

هــای غربــی در میــان مــسلمانان ســاکن ایــن  ســرزمین
خـصوص در    ه ب ،های آسیای میانه   ورها و در قسمت   کش
بـسیاری بـه     پیـروان     است ه است که توانست   ، فرغانه ۀدرّ

حدی نظـر    علمای اسالمی تا   این،   با وجود  .ددست آور 
 خـاطر  و ایـن نیـز بـه         ندمساعدی نسبت به حزب ندار    

 ۀبرخی فتاوای غیرمعمول حزب است که سـبب تخطئـ         
إعداد الندوه العالمیه   ( آنها از نظر برخی علما شده است      

  .)122: 2007للشباب اإلسالمی، النتشه، 
  
   تعامل حزب التحریر و اخوان المسلمین)ح

 بـا اخـوان      التحریـر   ارتبـاط حـزب    ۀ نحـو  ،بحث پایانی 
 و ایـن    الزهر تحصیل نمـود    در ا  نبهانی. المسلمین است 

زمانی بود که اخوان المسلمین زیرنظـر رهبـری مرشـد           
 قـرار داشـت و بـه شـکلی          ،لبنّـا  امام حـسن ا    ،عام خود 

خـصوص در    بـه  از آن،    بیرونگسترده در سطح مصر و      
م، ابـراز وجـود     1948جنگ اعراب و اسرائیل در سـال        

بهانی در خصوص امام البنّا در      ای که از ن     جمله .نمود می
با افکـار  گفتار پیشین ذکر شد خود گویای آشنایی شیخ        

ه آیـا  کـ  ایـن اسـت     سؤالی که مطرح است   . ایشان است 
حزب التحریر جزو انشعابات اخوان المسلمین است یـا         

رود؟ دکمجیـان آن را      خود حزبی مستقل به شـمار مـی       
 المعارف  ۀای از دایر   انشعابی از اخوان دانسته و در مقاله      

نیز با ارجـاع بـه      » التحریر االسالمی « می ذیل عنوان  اسال
ــر  ــین دای ــان و همچن ــالم   ۀدکمجی ــان اس ــارف جه المع

به عضویت النبهـانی در اخـوان المـسلمین و          آکسفورد،  
 ل حـزب سیاسـی مـستقلی       و تشکی   او گیری سپس کناره 

 اگر بخـواهیم بـا مراجعـه    .)عراقچی(  نموده است اشاره
به اصول  و مبانی و آنچه که حزب التحریر در کتـب و              

 نظری کلـی دهـیم،       به این مبحث   منشورات خود آورده  
  : باید بگوییم

هایی که پس از اخوان       جنبش  و ها  معموالً جریان .1
ــه ــ،المــسلمین در خاورمیان ــژه در محــدوده  ب  ۀوی
ارتبـاط بـا    بـی   رخ نمـود   ،جغرافیایی هالل خصیب  

نانکه اگر به طرح موضوع     چ ؛تواند باشد  ایشان نمی 
را گـذ حکومت اسـالمی از طـرف اخـوان نگـاهی           

 های حزب التحریر   ، تداوم آن را در اندیشه     بیندازیم
میـشل در  .  خـواهیم دیـد    ـکدترولی به شکلی مؤ   ـ  

: باب نظام اسالمی در نظر اخوان المـسلمین گویـد         
بود که  » نظام اسالمی «جمعیت برپایی   هدف نهایی   

در عمل، و با کمی اغماض، بیانگر تـشکیل دولـت     
در جـایی    .)164/ 2: 1387میـشل،   (اسالمی اسـت  

اسـالمی کـه    :  اسـت  دیگر نظر البنّا چنین بیان شده     
حکومت را رکنی از ارکان      ن دارند اخوان بدان ایما  

گونه که بر ارشـاد تکیـه دارد،         داند و همان   خود می 
همچنـین در نظـر ایـشان       . بر اجـرا نیـز تکیـه دارد       

 :1384رزق،  ( »هـم دولـت    اسالم هم دین است و    «
 میــشل اشــاره دارد کــه تعریــف دقیــق و .)98-92

 یبـرای اخـوان موضـوع     » دولت اسالمی «مشخص  
گویی و   ی نبوده و همین ابهام    چندان مبرم و ضرور   

هـای متفـاوت از دولـت        گویی سبب برداشـت    کلی
البتـه  . اسالمی در نزد اخوان المسلمین شده اسـت       
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 ویبنا به نظر    . دکتر عنایت خالف این نظر را دارد      
هدف نهایی اخوان تحقـق دولـت اسـالمی اسـت،           
هرچند اکنون شـرایط آن فـراهم نیـست و میـشل            

تـالش  غربیـان نوشـته     چون مطلب خود را بـرای       
 تا حد امکان آن را به دیـد خواننـدگان           کرده است 

: 1352عنایـت، ( یند جلوه دهد  اغربی خویش خوش  
یک حزب  آشکارا   حزب التحریر خود را      .)98-85

 عملی دولت اسـالمی را      ۀنمون،  سیاسی اعالم کرده  
توان گفت در اینجا      می  پس .بیند در صدر اسالم می   
  13 .با اخوان افتراق دارد

 سـیّد   هـای   یـه حزب التحریر بـسیار از آرا و نظر       .2
چنانکه اشاره شـد، نبهـانی توجـه        . قطب متأثر بود  
 اثـر  اسـالم  عدالت اجتمـاعی در   خاصی به کتاب  

سیّد داشـت و آن را بـرای طـالب خـود تـدریس              
 شـایان البته  . کرد و به فراگیری آن اصرار داشت       می

دن  از عضو ش   پیشذکر است که سیّد این کتاب را        
مریکــا و آدر جمعیــت اخــوان المــسلمین و ســفر 

ـ   امـ  ؛شهادت حسن البنّا تـألیف نمـود       د توجـه   ا بای
 ، که تأثیر سیّد قطب نـه بـر حـزب التحریـر            داشت

هـای اسـالمی نیـز       ها و جنبش   بلکه بر سایر جریان   
مفهوم جاهلیت سیّد قطب بـه نـوعی        . شگرف بود 

در دارالکفــر و داراالســالم حــزب التحریــر نمــود 
 ۀ سـیّد از جامعـ     حزب نیـز تعریـف     چنانکه   ؛تیاف

 آن را بر جوامع اسالمی امروز منطبق        را، که جاهلی  
) جوامـع اسـالمی   ( دانست، با همین برداشت آنهـا     

جزو دارالکفر قلمداد نمود و مراد هر دو، جـوامعی     
بود که در آن قوانین الهی و شرع خداوندی حـاکم           

زو  جـ  ویاین برداشت سیّد زمانی بود کـه        . نیست
ــه   ــشمندان آن ب  شــمارجمعیــت اخــوان و از اندی

آمد و البتـه سـیّد قطـب فراتـر از اندیـشمند و               می
متفکری بود که خود را در یـک جمعیـت محـدود            

گونه تخفیفی را نـسبت بـه اخـوان          کند و این هیچ   
  .تواند دربرداشته باشد المسلمین نمی

  
  نتیجه

  دو دسـته عوامـل و شـرایط   برآیندتشکیل حزب التحریر   
رونی بود که جهان اسالم در قرن بیستم بـا آن           یدرونی و ب  

سقوط و الغای خالفت عثمانی در سـال        .  شده بود  روبرو
های تشکیل دولـت یهـود در اوایـل قـرن            م، زمزمه 1924

م، و به دنبال آن جنـگ      1948بیستم و تشکیل آن در سال       
 جـدایی   ۀم میان اعراب و اسـرائیل و طـرح اندیـش          1948

از آن دسته عواملی اسـت کـه        ) لمانیّتع(دین از سیاست  
حزب با بیان این    . در تشکیل حزب التحریر تأثیرگذار بود     

ماندگی در جهـان اسـالم نداشـتن         اندیشه که عامل عقب   
نیروی فکر و اندیشه است، درصـدد اسـت تـا بـا ایجـاد            

حـزب در راسـتای     . هایی این امـر را محقـق سـازد         زمینه
 امـور خـود   ترین مهمهدف خود تشکیل خالفت را جزو      

قلمــداد نمــوده و نظــام دولــت اســالمی را همــان نظــام 
.  که در رأس آن خلیفه قرار دارد        است خالفت بیان داشته  
 حـزب التحریـر در نگـاه        سـوی ای از    بیان چنین اندیـشه   

 ایـشان بـه تـشکیل       ۀ اهتمـام ویـژ    ۀدهنـد  نخست، نـشان  
حکومت اسالمی و در پی آن عملی شدن افکـار حـزب            

توان گفت این طـرز تلقـی        می. است آن   ۀسایالتحریر در   
حزب التحریر از دولت اسـالمی همـان بیـان ابوالحـسن            

از نظام خالفت اسـت کـه در        ) قـ   ه 450-364(ماوردی
 الگـوی   ،در واقـع  .  آورده اسـت   احکام الـسلطانیه  کتاب  

 خالفت در نزد حزب از همـان سـاختاری          ۀنظری اندیش 
 خالفـت بیـان     کند که ماوردی در مـورد نظـام        پیروی می 

.  اما با الگوی مـردم سـاالری ترکیـب شـده اسـت        ؛داشته
هرچند حـزب التحریـر چنـین برداشـتی را قابـل قبـول              

های عملـی مـردم سـاالری        دانند و معتقدند که نمونه     نمی
  .و شورا قرار دارد  اهل حل و عقدۀدر اندیش
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 ها نوشت پی

 : مولی ؛های آن چیست   حکایت حزب التحریر و اندیشه     .1
م  1950در  کـه آن را     (و أستاذ فی العلوم االجتماعیـه       کاتب  
، )2و1( عــن الــسلفیه و الجهــاد و القاعــده: مــولی ؛)نوشــت
منـشورات حـزب آن     . 23 : موحدیان ؛352 :1383،  دکمجیان

ـ تـر   اند؛ امـا درسـت   ق نوشتهـ ه1372م برابر با    1953را   ن ای
بـرای  م، عنوان حزب التحریر را      1952است که آنها در سال      

درخواست خود را نیز در این سـال بـه           به کار بردند و    خود
 دولت بـدانها    ،)م1953 (بعددولت تقدیم داشتند که در سال       

در مورد عنوان حزب التحریر نیز با توجه به مبانی .  دادپاسخ
در مـورد     را ایـشان گیـری     گفت که این نـام جهـت       دآن بای 

ان نـش بیداری مسلمانان و رهـایی آنهـا از موانـع و قیـودی              
تـرین    از مهم  .است تمدن بازداشته    ۀ از قافل  را که آنها    دهد می
 و قـام    .ن اسـت  انا احیای قدرت تفکر در نزد مـسلم       ها نیز آن

منتـدی  (م بـاإلعالن عـن إنـشاء حـزب التحریـر            1952 سنۀ
التاریخ، األقسام التاریخیه، صـانعوا التـاریخ، الـشیخ الجلیـل           

 .)الدین النبهانی تقی

ت اردن بـه درخواسـت کننـدگان     ذیل پاسخ حکوم   ۀنام .2
  :است
    70/52/916/ند:رقم
  م1953/آذار/14:ت

مؤسـسی حـزب    جمیـع  الـدین النبهـانی و    الشیخ تقیفضیلۀ
 الـصریح  ۀالتحریر المحترمین اطلعت على مانـشرت جریـد  

تـسجیل  » «هیئـۀ التحریـر  «: تحت عنوان بعددها الصادر الیوم
 مانـشر عـن   أن أرجو أن أفیـدکم . »الحزب رسمیاً فی القدس

 و أن   الـصحۀ تسجیل الحزب رسـمیاً فـی القـدس عـارٍ مـن             
مـن رئـیس دیـوانی إشـعاراً بتـسلم       الوصل الذی تسلمتموه

. لکـم  فی القانون األساس الیعتبر إذنـاً فـی الـسماح   . طلبکم
االعتـراف بهـا منـوط       ذلک أن السماح بتـشکیل األحـزاب و       

 بهـا  فی أکثر من کتاب بعث بمتصرف اللواء الذی أبدى لکم
 ۀنائـب وزار  (  علـى تأسـیس الحـزب      ةاملوافقکم عدم   لفضیلت
، صانعو  یخیۀ؛ منتدی التاریخ، األقسام التار    حسنۀ علی   الداخلیۀ

 .)الدین النبهانی ، الشیخ الجلیل تقییخیۀالتار

در : انـد   وی را با اختالف ذکـر نمـوده        درگذشتتاریخ   .3
 20/ ق  ـ  هـ 1398 رجـب    25 العدالۀ االجتماعیۀ  مفهومکتاب  

 حـزب التحریـر آن را اول        کـه   حـالی   ؛ در  آمده 1977حزیران  
 .م بیان نموده است11/12/1977  باق برابرـ ه1398محرم 

 نوار اسالم؛ همچنین عـدالت، اعالمیّـه        -شریط االسالم  .4
حزب اسالمی پاکـستان، بحـث حـزب التحریـر کـه تکـرار              

 .مطالب شریط االسالم است

خیر وَ یَأمُرُنَ  بِـالمعروفِ وَ       ولتکُن مِنکم أُمّۀُ یَدعُونَ إلی ال      . 5
 .یَنهونَ عَنِ المُنکَرِ وَ أُولَئِکَ هُمُ المُفلِحُون

ــه  .6 ــیای میان ــال در آس ــالم رادیک ــالم و 23-26 :اس ؛ اس
 .3 :دمکراسی

انّ حزب التحریر حـزب سیاسـی مبـدؤه االسـالم غایتـه              . 7
ۀ االسالمیۀ باقامۀ الخالفۀ الراشده؛ طریقته العمـل              استئناف الحیا 

القلم لـشرح قـضیۀ لالمـۀ؛        فکری السیاسی؛ اسلوبه اللسان و    ال
 .داعیۀ الی تطبیق االسالم کامالً غیرمنقوص

ـ  ه؛ اجهز 12-19 :حزب التحریر و المسأله الکردیه     .8  هالدول
ــ ــانی ؛21-24: 1426، هالخالفــــــ -1423/37 ،النبهــــــ

 در دو کتاب اخیر شرط قادر بـودن         .254: 1423؛النبهانی،31
 . را هفت مورد برشمرده استرا نیز افزوده و آن

 ه؛ اجهز 19-22: 1405 شعبان   20 ، حزب التحریر  منشور .9
ــ ــهالدول ــمن   .18-12: 1426، ه الخالف ــاب ض ــن کت  در ای

های ملکی یا پادشاهی، امپراتـوری،       برشمردن انواع حکومت  
هـای خـود      دمکراتی به ترتیب استدالل     و اتحادی، جمهوری 

ای  در نوشـته . ه اسـت را مبنی بر باطل بودن آنها ارائـه نمـود   
الدّیمُقراطیّه نظامُ کُفر، یَحرُمُ    «دیگر از عبدالقدیم زَلّوم عنوان      

زب مـن منـشورات حـ     [ »أخذُها أو تطبیقها أو الـدّعوهُ إلیهـا       
نــوع نگــاه حــزب بــه ] ذیــل، 1410 ذی القعــده3التحریــر، 

 آشـکار  بـه خـوبی      ، دمکراسـی  ویـژه   به ،ها حکومتگونه    این
لتحریـر افغانـستان در منـشوری       همچنـین حـزب ا    . شود می

مشارکت در انتخابات دمکراتی را مؤکداً حرام دانسته اسـت          
 .)1430 جمادی الثانی 6 افغانستان، ـ والیهحزب التحریر (

  تـا  119 ۀ، در این کتاب نبهانی از مـاد       الدوله االسالمیه  .10
 و به بیان نظام اقتصادی مورد نظر حزب پرداختـه           165 مادۀ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    73 / ی حزب التحریر سیاسۀاندیش 
  

 توزیع ثروت، انـواع     ۀتلف مالکیت، نحو  در آن از اشکال مخ    
 .بحث نموده است...  و  زکاتهمچونهای اسالمی  مالیات

 السیاسۀ هی رعایۀ شوؤن األمـۀ داخلیـاً و          -176 ۀالماد  .11
خارجیاً، و تکون من قبل الدولـۀ و االمـۀ، فالدولـۀ هـی التـی              
. تباشر هذه الرعایۀ عملیاً، و األمۀ هی التی تحاسب بها الدولـۀ           

 یعتبر إظهار عظمۀ األفکار اإلسالمیۀ فـی رعایـۀ          -181ۀ  الماد
 المادۀ  . و الدول من أعظم الطرق السیاسیۀ      شوؤن األفراد و األمم   

 حمل الدعوۀ اإلسالمیۀ هو المحور الـذی تـدور حولـه            -183
ا تبنی عالقـۀ الدولـۀ بجمیـع        السیاسۀ الخارجیۀ، و علی أساسه    

ــدول ــۀ االســالمیۀ(  ال ــانی سیاســت  نب).285 -286 :الدول ه
 186 تــا  176خــارجی دولــت اســالمی را ذیــل مــواد     

 .شمرد برمی

حکومـت  شهری؛ علیپور؛ سوزنگر، فصل چهارم شـیوه         .12
 .در اسالم از دیدگاه سید قطب

دهیم تا اهمیت    ای توجه می   برای فهم این نکته به نمونه      .13
حکومت را در نگاه حزب التحریر بیشتر روشن کرده باشـیم          

بحـث حکومـت در     . ماییمن آشکارتر   خوان با ا   را و تمایز آن  
 دارد؛ ولی نزد دو مذهب شیعه و سنی اهمیت شایان توجهی          

را ) امامـت (  شـیعه آن   . آن متفاوت اسـت    از دو   اینبرداشت  
برخالف شیعه، تـسنن آن را جـزو      . داند جزو اصول خود می   

 و نه اصـول دیـن و ایـن امـر سـبب تمـایز                شمرد  فروع می 
 ، هـر دو وجـو      حـال  ایـن  با. استای میان آن دو شده       عمده

در نگـاه  . داننـد  دولت را برای تحقق احکام اسالم واجب می 
 دولـت  ۀاخوان المسلمین نیـز جـز در سـای       حزب التحریر و  

 اخـوان   ولـی  ؛تاسالمی اجرای اسالم حقیقـی ممکـن نیـس        
، ا تشکیل دولـت اسـالمی عنـوان نمـوده       هدف نهایی خود ر   

 درصدد برپایی دولت    حزب التحریر از همان آغاز    حال آنکه   
نماید  با وجود این، ذکر این نکته الزم می.  است  بوده اسالمی

ای در نزد اخوان در باب حکومت اسـالمی          که چنین اندیشه  
وان در طول فعالیت خـود بـا آن          شرایطی است که اخ    برآیند
در مسیر حرکت خـود بـرای       است  رو بوده و باعث شده      روب

 .کندگری بازنرسیدن به آن هدف نهایی 

  

   نابعم
  : هاکتاب

 تاریخ اندیشه سیاسـی اسـالم     ). 1385.(بلک، آنتونی .1
، ترجمه محمدحـسین وقـار،      )از عصر پیامبر تا امروز    (

 .اطالعات، چاپ اول: تهران

الفکـر االسـالمی المعاصـر      ). 1977( .التوبه، غـازی  .2
  .دارالقلم، الطبعه الثالثه: ، بیروتتقویم دراسه و

ــدالف.3 ــدی، صــالح عب ســیّدقطب از ). 1380( .تاحخال
: نیـا، تهـران    ، ترجمـه جلیـل بهرامـی      شهادت والدت تا 

 .احسان، چاپ اول

هــای اســالمی  جنــبش). 1383( .دکمجیــان، هرایــر.4
 بررســی پدیــده بنیــادگرایی( معاصــر جهــان عــرب

کیهـان، چـاپ    : ترجمه حمید احمدی، تهران   ،  )اسالمی
 .چهارم

دیشه شهید  دولت در ان   دین و ). 1384( .رزق، جـابر  .5
، مقدمه و مؤخره از سید هادی خسروشاهی،        البنّا حسن

اطالعـات،  : ترجمه محمدجواد حجتی کرمـانی، تهـران      
 .چاپ اول

ــوم،.6 ــدیم زلّـ ــده   ذی3( .عبدالقـ ــ1410القعـ ). قـ هـ
الدّیمُقراطیّه نظامُ کُفر، یَحـرُمُ أخـذُها أو تطبیقهـا أو           

 .، من منشورات حزب التحریرإلیها الدّعوهُ

 یمفهوم العدالۀ االجتماعیه ف   ). 1991( .احسانره،  سما.7
  .دارالنهضه، چاپ دوم: ، بیروتالفکر االسالمی المعاصر

). 1383( ).اهللا روح( ســــوزنگر، شــــهید ســــیروس.8
مرکـز اسـناد    : ، تهـران  سیاسی سیّد قطـب    های اندیشه

 .انقالب اسالمی، چاپ اول

مفهــوم جاهلیــت و ). 1387( .شــهری، گــل ســخن.9
،  سیاسی در اندیشه سید قطـب      -ی مذهبی گرای اصول
 .نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران پایان
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، اندیشه سیاسی سید قطب   ). 1387( .علیپور، عفـت  .10
 .نامه کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه تهران پایان

شش گفتار درباره دیـن و      ). 1352( .عنایت، حمید .11
 .85 – 98  صص دوم، کتاب موج، چاپ:تهرانجامعه، 

 سیاسـی در    یهـا  اندیـشه ). 1385( .قادری، حـاتم  .12
 .سمت، چاپ هفتم: ، تهراناسالم و ایران

الت فکری اخوان   تحو). 1389( .قادری، عبدالواحد .13
نامه کارشناسی ارشد    ، پایان م2000تا1966المسلمین از   

 .تاریخ اسالم دانشگاه تهران

، معالم فی الطریق ).قـ ه1405( .قطب، الشهید سیّد.14
 . دار النشر، الطبعه األولی:قم

هـای   جنبش( و فرعون  پیامبر). 1375( .کوپل، ژیل .15
، با مقدمه برنارد لوئیس، ترجمه      )نوین اسالمی در مصر   
 .کیهان، چاپ دوم: حمید احمدی، تهران

اسالم رادیکـال در    ). 1383( .مجموعه نویـسندگان  .16
، ترجمه احـسان    رآسیای میانه واکنش به حزب التحری     

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی: موحدیان، تهران

تـاریخ جمعیـت اخـوان      ). 1387( .میشل، ریچارد .17
، جلـد اول، ترجمـه سـید        آغاز تا امـروز    المسلمین از 

وزارت امور خارجه، چـاپ     : هادی خسروشاهی، تهران  
 .دوم

ــوان   ). 1387.( --------.18 ــت اخ ــاریخ جمعی ت
ـ    المسلمین از  ، جلـد دوم، ترجمـه سـید        روزآغاز تا ام

وزارت امور خارجه، چـاپ     : هادی خسروشاهی، تهران  
  .اول
قراءات فی فکر حـزب     ). 2007.(النتشه، جواد بحر  .19

، تقدیم الکتاب بقلم االسـتاذ الـدکتور        التحریر االسالمی 
الدین بـن موسـی عفانـه، مـن منـشورات حـزب              حسام
 .التحریر

الدولـه  ). م2002 /قـ  هـ 1423( .الدین النبهانی، تقی .20
 . ه، الطبعه السابعهدار االمّ: ، بیروتاالسالمیه

، الشخصیه االسالمیه ). م2003 /قـ  ه1424( . ـــــ.21
 .دار االمّه، الطبعه السادسه: الجزء االوّل، بیروت

الشخــــصیه ). م2003 /قـ هــــ1424( . ــــــــــ.22
ــه، الطبعــه : ، الجــزء الثــانی، بیــروتاالســالمیه دار االمّ

 .هالخامس

، االسالمیه الشخصیه). م2005 /ق ـه1426( . --------.23
 .دار االمّه، الطبعه الثالثه: الجزء الثالث، بیروت

االقتصادی   نظام). م2004/ قـ  ه1425( . --------.24
 .دار االمّه، الطبعه السادسه: ، بیروتاالسالم  فی

). 1381( .لمبتــون. س. ک.  آنو. ام. پــی، هولــت.25
، ترجمه احمـد    م پژوهش دانشگاه کمبریج   اسال تاریخ

 .امیرکبیر، چاپ چهارم: آرام، تهران

 :ها  و روزنامهها نشریه

  .586، العدد 2008 تموز 26، السبت االخبار.26
 ،)خـواهی  جریان خلیفـه  (شناسنامه حزب التحریر  .27

 .3711،  شماره 22/05/1386روزنامه ایران، 

میّــه حــزب ، اعالعــدالت). 24/01/1388.(عــدالتیار.28
 .اسالمی پاکستان

حـزب  ( التحریـر االسـالمی    .عراقچی، سید عباس  .29
، دانـشنامه   )3322شـماره مقالـه   ( )بخش اسالمی  آزادی

 .جهان اسالم

 سیاســــت«). 17/08/1385( .قاســــمی، پرویــــز.30
هـای حـزب     فعالیـت  کشورهای آسیای میانه در قبال    

 . ایراس،»التحریر

توده مبهمـی   «). 2007ژانویـه   ( .سن، وندی  کریستن.31
لومونـد  ماهنامـه   ترجمـه دینـا کاویـانی،       ،  »هـا  گروه از

 و aftab.ir و )Lemonade diplomatic( دیپلوماتیک

ir.mondediplo.com،  3-10صص. 
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ــسین .32 ــسعودنیا، حـ ــصومی  ومـ ــیّد داوود معـ  . سـ
بنیادگرایی در آسیای مرکزی؛ تـداوم      «).1387زمستان(

کـزی و قفقـاز،     ، فـصلنامه آسـیای مر     »هـا  هویّت تقابل
 .28-47صص، 64شماره 

ــسلفیه و  عــن«). 2007 تمــوز 8( .ســعودمــولی، .33 ال
  .، شفاف الشرق االوسط)2 و 1( »الجهاد و القاعده

  :های اینترنتی سایت
34. www.Hizb‐ut‐tahrir.org  

، حـزب   »یللـشباب اإلسـالم    إعداد الندوۀ العالمیـۀ   «.35
 .www.saaid.net التحریر،

ــر و «.36 ــزب التحری ــت ح ــشه حکای ــای آن  اندی ه
 -، شریط االسـالم   641 ترجمه مسعود، شماره     ،»چیست

 .www.islamtape.comنوار اسالم،

انعو صـ ،  »الـدین النبهـانی    الجلیـل تقـی    سیره الـشیخ  «.37
خ، التـاریخ و    ی، منتـدی التـار    تاریخیهالتاریخیۀ، األقسام ال  

ــضارۀ ــالمیۀ، الح - www.Islamichistory.net االس

JUL 2004. 
  :منشورات حزب التحریر

هــذا ) فــی الحکــم و االدارۀ(اجهــزۀ الدولــۀ الخالفــۀ .38
 .الکتاب أصدره و تبنّاه حزب التحریر و هو یُلغی ما خالفه          

  .داراالمّه، الطبعۀ االولی: بیروت). قـ ه1426(
  .تا ، بیالکردیه هحزب التحریر و المسأل.39
مـن منـشورات    ). 1421( .مفاهیم حـزب التحریـر    .40

 .حزب التحریر، الطبعه السادسه

/ قـ هــ1405 شــعبان 20، منــشور حــزب التحریــر.41
  .م9/05/1985

هـذا  ). قـ  ه1430( .التغییر منهج حزب التحریر فی   .42
، الطبعـه   هدار االمّ : ب أصدره حزب التحریر، بیروت    االکت

  ).معتمده( الثانیه
ـ هـ 1428 محرم 14استرالیا،   ه والی-یرحزب التحر .43
  .ق

 جمـادی الثـانی     6،  افغانستان هوالی -حزب التحریر .44
  .قـ ه1430

 .قـ ه1425 محرم 12،  ترکیاهوالی -حزب التحریر.45

) الطائفی( ، حذار من االقتتال   نداء من حزب التحریر   .46
 /قـ هـــ1425 محـــرم الحـــرام 10المـــسلمون،  أیهـــا

  .م02/03/2004
47.The duty of the Islamic Ummah, 7 
Ramadhan 1419H /25 December1998, the 
first edition, published by Hizb-ut-Tahrir. 
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