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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

زيسـت و در   را چه بسا بتوان شخصيتي دانست كه پيش از زمان خويش، مي "ابواالعلي مودودي"
اي براي از جلوه انداختن اسالم در چشم مسلمانان در جريان بود او خيـزش   هنگامي كه تالش بيوقفه

ريزي كرد و به همين دليل بسيار شايسـته و بجاسـت كـه صـدمين      عاصر اسالمي را پيهمه جانبه و م
دانـيم او همـواره تـالش     الشأن را ارج نهيم بويژه كه مـي  سالگرد تولد اين مرد بزرگ و مجاهد عظيم

پيگيري در برقراري حكومت اسالمي در سراسر جهان اسالم به عمل آورد و در صـدد بـود تـا شـعله     
پـذيري،   مي برافروخته باشد و هميشه با رهبران مسلمان برخوردار از توان باالي انعطـاف انقالب اسال

او پيش از مرگ شاهد پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران به رهبري امـام راحـل   . در پيوند باشد
و تـا آخـرين   ) ، وفات يافـت 1979ميالدي متولد شد و در سال  1903در سال (بود ) ره(خميني كبير 

: پس از فوت وي، امام خميني در تجليل از شخصيت وي يادآور شـد . ظه نيز با امام، در تماس بودلح
موالنـا ابـواالعلي   . امت اسالم از عالم برجسته و انديشمندي كه مايه افتخار اسالم بود، محروم گرديـد 
تنهـا بـراي   او نـه   ;مودودي، خدمات گرانبهايي به اهداف اسالمي و مسلمانان در سراسر جهـان كـرد  

مسلمانان پاكستان بلكه براي تمامي جهان اسالم رهبر ديني بزرگي بود و انقالب اسالمي را در جهـان  
وفـات ايـن شخصـيت    . اسالم، احيا كرد و باعث گسترش انقالب اسالمي در همه نقاط جهان گرديـد 

جهت تحقـق  هاي او در  ناپذيري براي جهان اسالم است و تالش و كوشش بزرگوار، خسارت جبران
اهداف مذهبي، بايد ادامه يابد و بر همه همراهان نهضت اسالمي واجب است كه اين راه را تـا تحقـق   

 .»كامل چنين هدفهايي، ادامه دهند
تواننـد   كند، ديگراني چـون مـن چـه مـي     را اينگونه معرفي مي "مودودي") ره(وقتي امام خميني 

 :گويم بر انقالب اسالمي داشت، مي ولي بهرحال و به عنوان اداي ديني كه او! گفت؟
از جمله شيفتگان حاكميت سراسري قرآن بود و همه زنـدگي و هسـتي    "امام ابواالعلي المودودي"

ها كه متحمل نگرديد و هـر چنـد نتوانسـت     خود را وقف جهاد و مبارزه در راه آن كرد و چه سختي
هاي آنرا  شد راه را هموار و نشانهآنچه را در طول زندگي آرزو داشت تحقق بخشد، در عوض موفق 

ترسيم كند و اميدهايي برانگيزد و با شكيبايي تمام، نيروهاي الزم را براي تحقـق ايـن اهـداف، بسـيج     
گـر   اي كه تقديم نسلهاي آينده كرد تا به امروز به ايـن نقـش بسـيج    كند و با انديشه و تجربيات زنده

 .خود ادامه دهد
هاي بهم پيوسته و هماهنگي را كـه بـا هـدف     علمي او، اين خط توان در سير حركت فكري و مي
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 :بزرگ وي همخواني دارند، تشخيص داد
 .احياي ديدگاه جهان شمول اسالم -1
 .احياي فراخوان به برقراري حكومت اسالمي -2
 .هاي آن ريزي جامعه اسالمي و تبيين ويژگي پي -3

 .ازيمپرد اينك بطور خالصه، به هر يك از اين سه خط، مي
 

 احياي ديدگاه جهان شمول اسالم: يكم
رمق ساختن اين ديدگاه و جايگزيني ديدگاهي فردگرايانه  دانيم كه نقشه استكباري غرب در بي مي

هـر منطقـه و   . پذير و تثبيت آن در ميان جوامع اسالمي، موفقيـت چشـمگيري بدسـت آورد    و تجزيه
هاي محلي و نيز منـابع و مـواد اوليـه ويـژه      و سنت اقليمي، بر عناصر جغرافيايي، ملي، زباني، تارخي
گذارد و به رغم اينكه  ، انگشت مي)0F1()سايكس پيكو(خود و مرزهاي ساختگي بويژه در پي موافقتنامه 

ها براي اشغال جهان اسالم ـ به دنبال اجراي آنها طي چنـدين دهـه ـ بـا       ها و نقشه تقريباً همه توطئه
از استقالل صوري برخوردار گشتند پس از كسب استقالل نيز محكـوم  جوامعي كه . ناكامي روبرو شد

هاي فكري استعمار بودند و ديدگاه جهان شمول اسالم، بسيار غريب و دور از ذهـن بـه نظـر     تراوش
الدين اسـدآبادي و مرحـوم اسـتاد     توان نقشي را كه مرحوم سيدجمال در اينجاست كه مي. رسيد مي

و شـهيد سـيدمحمدباقر صـدر و    ) ره(و مرحوم مودودي و امام خميني البنّا و مرحوم سيدقطب  حسن
بر اثر تالش و كوشش آنها بـود كـه از   . ديگران در احياي اين انديشه و تأكيد بر آن داشتند، درك كرد

 "مـودودي ". هاي دهه شصت قرن گذشته ميالدي، اين نگرش، قدرتمند و سرشار از پويايي بود ميانه
. قرآن از شما خواسته كه حجت خدا براي بنـدگانش باشـيد  «: گويد ار داده ميمسلمانان را مخاطب قر

سـوره بقـره ـ    (» الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا و كذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء علي«
و .) و بدين گونه شما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشـد ) (143

ضروري است مسئله هدايت بشري، . ايد اگر به اين هدف تحقق نبخشيد، عمر خود را بيهوده گذرانده
 )1F2(.هاي اجتماعي و مردمي ما قرار گيرد محور تمامي كوشش

كرد ايده برتري نظام اسـالم نسـبت بـه ديگـر نظامهـاي       هاي متعدد خود نيز سعي مي او در نوشته
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 )ميالدي به امضا رسيد ـ م

ترجمه فارسي نقـل  ( 80نوشته سيد اسعد گيالني ترجمه نذير احمد اسالمي ص . "سيد ابواالعلي مودودي" -2

 ).قولها، براساس متن اين مقاله صورت گرفته است ـ م
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سياليسم را مورد تأكيد قرار دهد، همچنانكه او بود كه امكان تحقق داري و سو موجود و بويژه سرمايه
عملي اين نظام در عرصه واقعيت را به دليل برخورداري از عناصر ضروري بـراي چنـين فراينـدي را    
مطرح ساخت و حتي كوشش كرد آنرا به مثابه يك واقعيت زنده، ارايه دهد و با اينكار ميان مسـلمانان  

يعت اسالم، خواست فراگير مردمي، ايجـاد كـرد و زمينـه را بـراي بوجـود آوردن      نسبت به اجراي شر
هـا و   جريانها و احزاب نيرومندي كه اين خواسـته را مطـرح سـازند، فـراهم آورد و همـين فعاليـت      

ها، باعث شد تـا حـدودي، نيمـي از عمـر خـود را در كـنج زنـدان سـپري كنـد هرچنـد ايـن             تالش
هاي خود را مطرح  كه در سراسر جهان به گشت و گذار بپردازد و انديشه ها مانع از آن نشد گرفتاري

كردند و يـك نهـاد    ها و دانشگاههاي اسالمي از او استقبال مي هاي مردم مسلمان، تشكل توده. بسازد
ها و خدمات وي، به او عنوان  گذاري بر تالش هجري قمري، براي ارج 1393بزرگ اسالمي در سال 

(بخشيد "امام"
2F

3(. 
جالـب  . رفـت  اي بشمار مـي  طرح پيشنهادي او در خصوص قانون اساسي اسالمي، طرح شجاعانه

اينكه او در كتابي كه در همـين مـورد نوشـت سـعي كـرد ايرادهـاي مـذهبي وارد بـر آنـرا بـه گونـه            
اين ايراد همان ايرادي بود كه در مورد قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي     . اي مطرح سازد بينانه واقع
ايراد سـوم از  «: گويد مي "مودودي". داد، مطرح بود نيز كه مذهب معيني را مالك عمل قرار مي ايران

هاي ديني بسـياري وجـود دارد كـه هـر كـدام داراي فقـه        اين قرار است كه در اسالم مذاهب و فرقه
شود، فقه  مستقلّي هستند، حال اگر قرار باشد قانون اسالم مثال در كشور پاكستان به مورد اجرا گذارده

 كدام يك از اين مذاهب، مبناي اين قانون در نظر گرفته خواهد شد؟

اين ايراد از نظر كساني كه مخالف ايده اجراي قانون اسالم در پاكستان يا ديگر كشورهاي اسـالمي  
هستند، از اهميت بسزايي برخوردار است و هم آنـان در مقايسـه بـا ايرادهـاي ديگـر، بـه ايـن ايـراد         

يادي بسته و در صدد بودند با طرح آن، مسلمانان را دچـار تفرقـه سـازند و بدينوسـيله بـه      اميدهاي ز
طينتـي   ممكن است براي بسياري از مسلمانان خـوش . هدف خود در مورد دفع خطر اسالم، نايل آيند

بسـا نتواننـد    هايي نيز دربرداشته باشد و اي كه آگاهي درستي از حقيقت ندارند، اين موضوع، نگراني
دانست و طـي سـيزده    "ايراد"توان آنرا،  حلي براي اين مشكل پيچيده بيابند حال آنكه اساساً نمي راه

گـذرد، هرگـز چنـين مـانعي بـر سـر راه        مي ]تا زمان نوشتن اين مطلب[اي كه از اسالم  قرن گذشته
 .اجراي قانون اسالم، مطرح نبوده است

د، از اين قرار است كه شالوده قـوانين اسـالمي،   نخستين موضوعي كه در اين راستا بايد دانسته شو
هـا و مـذاهب مسـلمانان بـه      شامل احكام، قواعد و حدود قطعي الهي است كه از سـوي همـه فرقـه   
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گونه اختالفي در مورد آنها وجود نداشته و  يكسان، به رسميت شناخته شده است و پيش از اين، هيچ
كه تاكنون ميان مسلمانان وجود داشته بيشتر در تعبير  اختالفهايي. از اين پس نيز وجود نخواهد داشت

 .احكام و مسايل اجتهادي و قوانين گستره امور حالل و مالكهاي آنست
در حقيقت اين اختالفها نيز از آن روست كه هر تعبير و برداشت از احكام اسالمي از سوي يكي از 

تهاد خودش مطـرح گشـته و هـر فتـواي     علماي مسلمانان يا يك فقيه يا پيشواي مذهبي با قياس و اج
متعلق به هر كدام از مجتهدان مذاهب گوناگون اسالمي، بر اساس استحسان خـود صـادر شـده و بـه     

شود بلكه تنها يك پيشنهاد است و تنها هنگـامي بـه    شمرده نمي "قانون"معنايي كه مورد نظر ماست، 
شد يا اكثريـت مـردم آنـرا بپذيرنـد و بـه      آيد كه اجماع امت بر آن تعلق گرفته با صورت قانون درمي

: گويند ها و تأليفات خود مي همين دليل است كه فقهاي مذاهب گوناگون در بسياري مواقع در نوشته
يعني كه يك نظر فقهي يا يك پيشنهاد در ايـن  ) اجماع است(، )گويند اكثريت مي(، )فتوا چنين است(

از . ا اتفاق نظر اكثريت، تبديل به قـانون گشـته اسـت   مسئله خاص نيست بلكه بنابر اجماع مسلمانان ي
يكـي اجمـاعي اسـت كـه مسـلمانان      : نيز بر دو نوع است "اكثريت"و  "اجماع"سوي ديگر خود اين 

بنـد   هـا بـدان پـاي    همچنان بر آن اتفاق نظر دارند يا اكثريت آنـان در جهـان اسـالم در تمـامي دوره    
يكي از كشورهاي اسالمي و يا از سوي اكثريـت مسـلمانان   اند، و ديگري نوعي است كه تنها در  بوده

توان نسبت به آنهـا   مسايل نوع نخست، وقتي اجماعي باشند ديگر نمي. آن كشور، پذيرفته شده است
همه مسلمانان بايد به عنوان بخشي از قوانين خود، آنرا بپذيرند ولي اگر بـه صـورت    ;تجديدنظر كرد

سلمانان آن كشور خاص كه قرار است حكم اسـالم در آن پيـاده شـود،    اكثريتي بود بايد نظر اكثريت م
خواهند آنرا به عنوان قانون در نظر گيرند؟ اگر اكثريت پذيرفت به صورت قانون  آيا مي. رعايت گردد

 .آيد درمي
آنچه گفته شد درباره احكام تدويني در كتابهاي قديمي فقهي است ولي در آينده هرگونه تغييـر در  

و نيز هر نوع تغيير در قياس، اجتهـاد يـا   ) ص(از احكام الهي و احكام صادره از سوي پيامبر  هر كدام
استحسان ـ به شرطي كه مورد اجماع اهل حل و عقد در يكي از كشـورهاي اسـالمي قـرار گيـرد يـا       

ين در گذشـته نيـز قـوان   . آيد اكثريت مردم آنجا آنرا پذيرفتند ـ براي آن كشور، به صورت قانون درمي 
هر يك از كشورهاي اسالمي، تنها شامل فتواهايي بود كه همگان يا اكثريت مردم آن كشـور، پذيرفتـه   

توان بدان عمل كرد زيرا معتقد نيسـتم كـه امكـان داشـته      بودند و اين تنها حالتي است كه امروزه مي
 .باشد بر پايه جمهوريت، بتوان صورت ديگري براي اين موضوع پيشنهاد كرد

هـايي كـه در كشـور اسـالمي اكثريـت ندارنـد،        كسي از من سؤال كند وضع پيروان فرقه حال اگر
توانند خواهان اجراي فقه خود بـه عنـوان    هايي، مي چگونه خواهد بود؟ پاسخم آنست كه چنين فرقه
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. قانون تنها در احواالت شخصي، باشند و در يك كشور اسالمي، اين خواسته، حتماً بايد پذيرفته شـود 
تواند و جايز هم نيست كه جز همان قانون متكي بـه مـذهب    ين شرايط قانون عمومي دولت نميدر ا

اي را يافت كه در صـورت عـدم    توان پيروان فرقه به گمان من در ميان مسلمانان، نمي. اكثريت باشد
يرش اتفاق نظر مسلمانان نسبت به عـدم پـذ  ! توافق بر قانون اسالم، خواهان اجراي قوانين كفر گردند

اختالف نظر در مورد اسالم ـ امر بسيار ناپسندي است كه به ذهـن هـيچ يـك از     قوانين كفر ـ به رغم  
كند گواينكه شمار اندكي از كساني كه بـه كفـر و    هاي اسالمي، خطور نمي مسلمانان هر كدام از فرقه

پايـان نقـل قـول از    . (»قوانين و احكام آن، عشق و عالقه دارنـد، شـيفته چنـين امـر ناپسـندي باشـند      
 )مودودي

الـذكر   توان به برخورد عادالنه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ كه اصل فوق  بدينگونه ميو 
 :را در دو گستره زير، به مورد اجرا گذارده است ـ پي برد

را در خصوص اندك مسايل اختالفي، مـالك  ) مذهب اكثريت(گستره كلي كه فقه جعفري  :نخست
 .عمل قرار داده است

دهـد در مقـررات    نشين، حق مي وريكه به اكثريت اهل سنت در مناطق سنيگستره محلي بط :دوم
 .محلي و در چارچوب اختيارات مجالس شورايي براساس فقه خود عمل كنند

تـأليف سـال   ( "مسـلمانان و كارزارهـاي سياسـي   "وقتي كتاب مرحوم ابواالعلي مودودي با عنـوان  
جهـان اسـالم در آن زمـان كـه بخـش اعظـم        بينـيم كـه او از وضـع    را ورق بزنيم مي) ميالدي 1936
هـاي   هايش اشغال شده و مسلمانان فاقد برنامه استراتژيكي براي آينده خود بودند و از انديشـه  زمين

كردند و قرآن بزرگ خود را به فراموشي سپرده و در جنگ قدرت ميان  گوناگون و متنوعي پيروي مي
او در يـك سـخنراني در   . برد ودند، به شدت رنج ميخود، از هر گونه اخالق اسالمي، فاصله گرفته ب

گرايـان مسـلمان دچـار انحـراف گشـته و       ، تقسيم شبه قاره هند و نيز اينكه برخي از ملـي 1947سال 
اي براي پايان  او در آن زمان برنامه. بيني كرده بود اي را دنبال خواهند كرد، پيش نظرانه هدفهاي تنگ

ندوها، تشديد جنـبش روشـنگري در ميـان مسـلمانان و تأكيـد بـر       بخشيدن به درگيري مسلمانان و ه
(دعوت اسالمي براي جلوگيري از فروپاشي، مطرح ساخت

3F

4(. 
بينـي كـرد چـه بسـيار      از سر گذراند و پيامدهاي آنرا، پيش "مودودي"اين تجربه دردناكي بود كه 

هانـه و مصـمم در صـدد    اندكند بزرگاني كه زندگي توأم با درد و رنجـي دارنـد و در عـين حـال آگا    
 .ريزي براي آينده هستند برنامه
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 حكومت اسالمي: دوم
در بحبوحه فراخواني كه غرب براي ترويج سكوالريسم در جهان اسالم، بكار گرفت و حتي برخي 

و بسياري از احزاب ملي و نويسندگان مزدور را در خـدمت آن قـرار داد و    "االزهر"التحصيالن  فارغ
شه، كشورهايي نيز در جهان اسالم شكل گرفت بطوريكه امروزه جز در موارد بسـيار  براساس اين اندي

در ايـن گيـرودار و در بحبوحـه چنـين     . معدود، شاهد حاكميت آن در بيشـتر جهـان اسـالم، هسـتيم    
كرد كه  داد ولي در عين حال تأكيد مي با قدرت، فرياد حكومت اسالمي، سر مي "مودودي"فرايندي، 

هاي روشنگرانه صورت گيرد زيـرا اگـر چنـين نشـود در      سازي و فعاليت ماً بايد زمينهپيش از آن حت
به نظر وي، چنـين حكـومتي بايـد بـا رهبـري اسـالمي       . معرض هرگونه انحرافي، قرار خواهد گرفت

اي، تشكيل گردد كه شرايط حكمروايـي خـود را از سـوي خداونـد متعـال گرفتـه و قـوانين         شايسته
كنـد،   تعبير مـي  "خالفت عامه"اجرا گذارد و از سوي امت در روندي كه از آن به  اسالمي را به مورد
 .برگزيده شده باشد

ــاب خــود   او در تفــاوت ــان تعبيرهــا و اصــطالحات همچنانكــه در كت ــر "گــذاري مي چهــار تعبي
و  "حكومـت مسـلمانان  "برد و در جاي ديگري نيـز ميـان    اي بكار مي بينيم، دقت ويژه مي)4F5("قرآني

را هـدف مـورد نظـر     "حكومت اسالمي"شود و تنها دومي يعني  تفاوت قايل مي "مت اسالميحكو"
شود و هر كسي را صرفنظر از نسب، مقـام، نـژاد و    هايي براي آن قايل مي داند و ويژگي خويش مي

قانون نيز همان اسالم است و قـانون اساسـي   . داند رنگ كه حائز شرايط گردد، سزاوار حكمروايي مي
ور اسالمي، بايد مبتني بر آن باشد و تمامي جوانب زندگي عمومي را با توجه به شرايط عينـي  يك كش

 .موجود، سامان بخشد
هاي مربـوط بـه حكومـت اسـالمي، قـانون اساسـي        در حقيقت به نظر من، مودودي بر همه پروژه

ع البحـوث  مجمـ "نويس قانون اساسـي   اسالمي از جمله قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و پيش
هـاي تـازه و    ، منشـأ آگـاهي  "الحكومـة االسـالمية  "و ديگر نهادها، حق دارد و كتاب وي  "االسالمية

هاي زندگي اسالمي، شيوه و نوع و منابع احكـام و نيـز    هاي بسيار جالبي درباره نظام و شيوه پرسش
هرچنـد بطـور   هـا،   پاسخ همه اين پرسـش . نحوه تدوين قانون اساسي و اهداف حكومت اسالمي بود

بخش و فراگيـري را ايجـاد كـرد     شد بطوريكه انتشار آن موج آگاهي مختصر، در اين كتاب يافت مي
 "واليت فقيه"با دربرگيرندگي نظريه ) ره(امام خميني  "حكومت اسالمي"درست همانگونه كه كتاب 

ه بر جـاي گـذارد و   هاي مسلمان بويژه در ايران و عراق و ساير كشورهاي منطق تأثير بسزايي بر توده
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اي بـراي تأسـيس دولـت     مايـه  عامل و پايه نظري پيروزي انقالب اسالمي در ايـران و از آنجـا جـان   
 .اسالمي و روحي براي قانون اسالمي آن، گرديد

 
 :هاي جامعه اسالمي تبيين ويژگي: سوم

يف اي چون مرحوم شهيد صـدر را شـاهد بـوديم كـه بـا تـأل       همچنانكه شخصيت اسالمي برجسته
بانك غير ( "البنك الالربوي في االسالم"، )اقتصاد ما( "اقتصادنا"، )فلسفه ما( "فلسفتنا"كتابهايي چون 
ـ كه رژيم سرنگون شده بعثـي  ) جامعه ما( "مجتمعنا"و طرح كتاب ديگري با عنوان ) ربايي در اسالم

ـ      ران، بـه تـدارك   فرصت تكميل آنرا به وي نداد ـ بيست سال پيش از تأسـيس جمهـوري اسـالمي اي
هاي برجسته نظري  نيز كه طرح "مودودي"تشكيل آن پرداخت، همين روند در مورد شخصيتي چون 

 .كند اي در نظر داشت، صدق مي و عملي براي چنان جامعه
توان آنها را از قرآن كـريم و سـنت شـريف نبـوي      هايي است كه مي جامعه اسالمي داراي ويژگي

ها و آشنا ساختن عميق مـردم بـا آنهـا و زدودن غبـار تـاريخي       ژگيعيان ساخت ولي توضيح اين وي
بندي آنها و قرارداد نشان در يك منظومه جـامع نظـري، مسـئله     ناشي از اجراي نادرست و نيز فرمول

گـذارد و   همواره بر آن انگشت مـي  "مودودي"پراهميتي است كه دقت و توجه بسياري نياز دارد كه 
 :آثار زير را به رشته تحرير درآورد هاي مختلف آن درباره جنبه

 ).هاي حياتي قرآني راهنمايي(، "ارشادات حياتية قرآنيه" -1

 ).آيين اسالمي زندگي(، "النظام االسالمي للحياة" -2

 ).ديدگاه اخالقي اسالم(، "نظرة االسالم االخالقية" -3

 ).ديدگاه سياسي اسالمي( "النظرة السياسية االسالمية" -4

 ).خالفت و پادشاهي(، "فة و الملكيةالخال" -5

 ).حقوق اساسي(، "الحقوق االساسية" -6

 ).حقوق غيرمسلمانان در كشور اسالمي(، "حقوق اهل الذمة" -7

 "االقتصاد االنساني و حله" -8

 ).مالكيت زمين(، "ملكية االرض" -9

 ).اقتصاد اسالمي(، "االقتصاد االسالمي" -10

 )ربا(، "الربا" -11
 ).اصول اقتصاد اسالمي(، "ادي االقتصاد االسالميمب" -12

 ).بنيادهاي اخالقي خيزش اسالمي(، "االسس االخالقية للنهضة االسالمية" -13



 ۹ 

 ).عدالت اجتماعي(، "العدالة االجتماعية" -14

 ).مسئله حجاب(، "الحجاب" -15

 ).تنظيم خانواده(، "تنظيم العائلة" -16

 ).شوهر حقوق زن و(، "حقوق الزوجين" -17

پردازند بطوريكـه مجموعـه ايـن     هاي گوناگون زندگي اجتماعي مي و چندين اثر ديگر كه به جنبه
 .ها، معرّف نظام اجتماعي ـ اسالمي جامعي هستند نوشته

صـبر و  "و  "توكـل "در عرصه اخالق و تربيت اسالمي نيز مرحوم مودودي بر عناصر مهمي چـون  
لزوم تربيت نسل اسالمي براساس آنها و نفي نظـام آموزشـي كـه     به مفهوم اجتماعي آنها، و "پايداري
تحميل كردند، انگشت گذارد و به تربيـت كادرهـاي شايسـته و تجديـدنظر در     ) در هند(ها  انگليسي

نظام دانشگاهي تربيت مديران فراخواند و از آن مهمتر از نظام تربيتي ـ عرفاني وااليـي سـخن بميـان     
پروردگارش سوق دهد و از او شخصيت بزرگـوار و فـداكاري بسـازد كـه     آورد كه انسان را به سوي 

به فراواني، تكـرار شـده   ) ره(چيزي كه در سخنان امام خميني (انجام وظيفه، مهمترين دغدغه او باشد 
معتقدم كه دين خدا و منافع و مصالح امت اسـالمي، از هـر چيـز و همـه گونـه      «: گويد او مي ;)است

خواند و بر آنست مومني  مي "رفتار قرآني"او اين وااليي دروني را . )5F6(»متر استپيوندهاي دنيايي، مه
كنـد و   كه اصول انقالبي ـ قرآني با وي عجين شده باشد مراحل مختلف سلوك عرفـاني را طـي مـي    

 .تواند به شكل كاملتري، قرآن را درك نمايد مي
ارزيـابي عمـق رابطـه خـويش بـا       او معتقد است كه خداوند متعال، به نفس انسان نيـروي درونـي  

(خداوند را بخشيده و نيازي به كشف و كرامات و امتال آن ندارد
6F

و بدين ترتيب، ديـدي انقالبـي از   . )7
 .دهد را ارايه مي "تصوف واقعي"

او همچنانكه ديديم، ديدگاههاي خويش در مـورد اقتصـاد اسـالمي را در كتابهـاي متعـددي ارايـه       
پـردازد   الم نسبت به زمين، طبيعت و حق طبيعي و برابر انسان در آن ميدهد و به شرح نظريه اس مي

اندوزي و ربـا و اسـراف و انباشـت ثـروت از      گويد و بر نفي ثروت و از نقش كار و توليد سخن مي
سوي ثروتمندان و با تكيه بر عدالت اجتماعي، همبستگي و رعايت تعادل در زندگي و سـاماندهي بـه   

 .كند توزيع و سرانجام وسواس در اداي حقوق كار و كارگران، تأكيد ميالمال و دقت در  بيت
كنترل جمعيت، تنظيم خانواده، : هاي مختلف موضوع از جمله در عرصه روابط خانواده بيشتر جنبه

دهد و ايـن يـك يعنـي حجـاب را در      حقوق زن و شوهر و حجاب را مورد بحث و بررسي قرار مي
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بنـدوباري و ولنگـاري    قررات تنبيهـي ـ تعزيـري، يكـي از موانـع بـي      كنار اصالحات اخالقي و نيز م
 .شمرد جنسي، برمي

كه البته ربطي به پيروي از نتايج (در گستره وحدت اسالمي نيز، او بر نفي تعصب، تقليد كوركورانه 
يـا  ) ص(گذاشـت و معيـار را تنهـا در قـرآن و سـنت پيـامبر        ، انگشت مـي )يك تحقيق علمي ندارد

گرايي  اي چون ملي افكنانه او با حركتهاي تفرقه. كرد يري از سخنان علماي گذشته، تلقي ميپذ الهام
دانسـت درسـت    گرايي حقيقي را تنها در انتساب به اسالم مـي  نظرانه به مبارزه برخاست و ملي تنگ

الم، گرايي قابـل قبـول در اسـ    معتقدم ملي. همانگونه كه عالمه اقبال الهوري نيز چنين تأكيدي داشت
گنجـد و مـالك و    اسـت مـي   "شـهادتين "تنها در چارچوب عقالنيت محضي كه عبـارت از گسـتره   

شـود كـه    دهد و بدين ترتيب مفهوم امت و وطن، آنچنان گسترده مـي  سنجش برادري را تشكيل مي
كرد كه در اسالم، هيچ قانوني وجود ندارد كه براي يـك   او تأكيد مي. شود همه مسلمانان را شامل مي

هاي جغرافيايي، زباني يا نژادي، در عبادات، معامالت يا برخوردهـاي اجتمـاعي    سلمان بنا به ويژگيم
 .اي قايل باشد و سياسي، امتياز ويژه

هـاي حقـوق اجتمـاعي و     هاي خود را در عرصه انديشه "مودودي"بينيم  و بدينگونه است كه مي
خدايش بيـامرزد و از  . ند فرصت ديگري استسازد كه پرداختن مفصل به آنها، نيازم انساني مطرح مي

 .درياي رحمت خويش برخوردارش گرداند
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