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 چکیده

 در و داشؤهه  مؤثرر  حضور مشروطه نهضت جریان در که است دومی درجه های شخصیت ازجمله خرقانی اسداهلل سید
 بؤه ، سیاسؤی  هؤای  فعالیت ضمن در وی. است بوده مثرر اول درجه سیاسی و دینی ایه شخصیت کشاندن صحنه به

 گرایؤی  قرآن نام به شناسی اسالم در یصخا مشی پیدایی باعث سرانجام و پرداخت می نیز علمی و دینی های فعالیت
 و دینؤی  مهؤون  بؤه  خرقؤانی  نگؤرش  اساسؤی  ویژگی که است این پژوهش این لیصا سثال .شد قرآن به بازگشت یا
 دنبؤال  بؤه  جدیؤد  دنیؤای  مسؤال   با مواجهه در خرقانی که است معهقد نویسنده پاسخ در چیست؟ قرانص خا طور به

 و هؤای  پرسش با مواجهه در وی. است جدید مشکالت و مسال  اساس بر قران بازخوانی و قران در فهم جدید روش
 و دینؤی  قبلؤی  معؤار   در مؤا  واست ایران مطرح شد با انقالب مشروطه در سپهر سی که جدید رصع ی تازه نیازهای
 اسؤهخرا   بؤرای  وی تؤالش  و روش همؤین  .ازگشؤت بؤه قؤران را مطؤرح نمؤود     بایده  نداشهیم را ها آن پاسخ سنهی
 هؤای  برداشت به وی و بخشید را یصخا گیری جهت خرقانی اسداهلل سید سیاسی اندیشه به قران از جدید های آموزه

، عمؤومی  و یصؤ وصخ حقؤو   محؤدوده  و مبنؤا ، حکومت الهی حق، حاکمیت چون مفاهیمی باب در قران از مهفاوتی
 منابع بر تکیه با پژوهش این. رسید اسالمی دموکراسی طرح به درنهایت و یازید دست گذاری قانون و قانون محدوده
 ایشؤان  سیاسی اندیشه یها مثلفه تبیین به سیاسی -تفسیری رویکرد با و تحلیلی -یفیصتو روش با و ایی کهابخانه
 .است اشد پرداخههببا ایده دولت مدرن داشهه تواند قرابت  که می

 .خرقانی اسداهلل شیخ، اسالمی دموکراسی، قانون تساوی، اولواألمر :ناکلیدواژگ
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 مقدمه

 نیرگیاارتر یتأثرا باید یکیی از   مشهور به خرقانی، موسوی خارقانی اسداهلل دیس

انسیت  رراکیه ن یس بسییار مهیم وی در ان یال        ر دصی اییران ماا  یهیا  تیشخص

در  یو .اثراتی در جاماه ایرانی داشته و دارد، گرایانه او مشروطیت و نیز تاالیم قرآن

بیا نهتیت    گیری گسترده با نخبگان در راستای ایجاد همراهیی و همککیری    ارتباط

رارداد مانند قی   و حتی در وقایع پس از مشروطه کاربست بهتالش فراوانی  مشروطه

 نکیره  نیه او از اعتای . است ن س فاال داشته، الدوله و طرح جمهوریت وثوق ۹۱۹۱

علمیای عتبیاب بیا مشیروطه      کیردن  همراهالمتکلمین بود که برای  انجمن ملی ملک

 .را جلب نماید ها آنراهی عراق شد و توانست حمایت 

کیرد و ایین    به افکار تجددطلبانه گرایس پیدا، جوانی های سالخرقانی از همان 

او از شاگردان شیخ هادی  .تا پایان عمر حکظ نمود ند با فراز و فرودردیدگاه را هر

، ری است که مکتبی بر رهار محور قرآن گراییصر ناصعروحانیِ متجدد  یآباد نجم

سیید اسیداهلل   . ماهبی بنا نهاد و تساهل با خرافاب دینی و تسامح مبارزه، ییگرا ع ل

ان در پاسخ به اقتتائاب شرایط روز مکتیب اسیتاد خیود را    خرقانی در دوره رضاخ

 .احیاء کرد

به اعت اد خرقانی قیرآن خییر مشیتر     . قرآن گرایی محور گکتمان خرقانی است

 .حول محور آن به اشترا  برسند توانند میمختلف  های فرقهاست که 

 اول .مطالاه اندیشه سید اسداهلل خرقانی از رندین جهیت حیائز اهمییت اسیت    

تمامی تحوالب  مبدأکه  دورانی .اینکه ایشان از فااالن سیاسی دوران مشروطه بودند

وی از  آنکیه دوم . اخییر اییران بیوده اسیت     سیاله  پنجیاه  و صید اجتمیاعی   -سیاسی

به دنبال ناکامی مشروطه و انحرافاب از  که  ر پهلوی بوده استصنواندیشان دینی ع

از پیشیگامان   و اندیشید   میو گکتمانی دیگر  موازین اولیه با عبور از ف ه به راهی نو

و پیرایس  یطلب اصالحنوعی ، است که هدفشان از بازگشت به قرآن پژوه قرآنمتککر 

بود قرآن برای ایشان ییک منبیع متککرانیه     شده افزودهدین از مسائلی بود که به دین 

ری بیرای  ابیزا  وبیا مدرنیتیه    وگیو  گکتدر  برای نشان دادن قابلیت و اناطاف اسالم

و بیرای خیروا از بحیران دوگانیه      تغییر از وضع فکری قبلی بیه دوره جدیید بیود   

 .کند میاستبداد و مشروطه دیدگاه دموکراسی اسالمی را طرح 

های دموکراسی که به مانیای   او در رساله روح التمدن و هویت اسالم به ویژگی

کیه   پیردازد  یمی حکومت قانون و رعایت ح وق و حدود برای افراد جامایه اسیت   
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که از محورهای مهم دولت مدرن است  عدالت، یآزاد، ضمن توجه به مبانی برابری

 .از خاستگاه اسالمی نیز برخوردار است

 هیای  یژگیی وبر اساس اندیشه سیاسی خرقانی حاکم جاماه اسالمی هم بایید از  

. قرآن بییان کیرده اسیت و هیم بایید منتخیب میردم باشید        باشد که دینی برخوردار 

موضیوعی اسیت کیه در    ، نگی انتخا  حاکم در اندیشه خرقیانی در آن دوران رگو

که  ف یه یتوال  از سویی در برابر قائالن اندیشه شود یمبرابر دو جریان عمده مطرح 

، و از سیوی دیگیر   دادنید  ینمنشان  یمند عالقهول دموکراسی صبه انتخا  مردم و ا

 درواقع اندیشییدند  یمی ین و سیاست غربی که بر جدایی کامل د های یشهانددر برابر 

 .ایران است زده آشو او به دنبال احیای تاادل در جاماه 

 اندیشه سیاسی خرقانی

 (تسامح مذهبی) آزادی مذهب

لی صیییکییی از عوامییل ا  بییه عنییوانگرایییی  از دییید روشیینککران ایرانییی فرقییه 

 ی درکسیرو . شیده اسیت   در ایران و بیشتر کشورهای شرقی شیناخته  یافتگین توساه

گیاارد و یکیی از دالییل شکسیت      حه میی صی تاریخ مشروطه ایرانی بر این مطلیب  

 :داند انگیز نهتت مشروطه را اختالف قبیله ایی و ماهبی می غم

افول ایران  یژهبه و -ماندگی کشور از ع ب، تمام ایرانیانی که اندکی آگاهی دارند

ریشیه   .اند نگران شده -از یک امپراتور بزرگ و قدرتمند به دولتی ضایف و کورک

ر صتوانستند ادعا کنند که م  انحطاط در کجاست؟ در اوایل این قرن روشنککران می

 سوادی و جهل میردم کشیور داشیتند     مستبدینی بودند که نکای پنهانی در بی، لیصا

تیوانیم همیان پاسیخ را     اما در ح ی ت بیست سال پس از حکومت مشروطه ما نمیی 

بیرداران   لی نه بر گردن فرمانروایان بلکیه فرمیان  صیر اصکه ت دانیم  اکنون می .بدهیم

در ایران و شاید در بیشتر کشورهای شیرقی   یافتگین توساهلی صعلت ا، آری. است

 (۹51 :۹711، آبراهامیان) .است تکرقه و اختالف میان توده

شیدن   فرقهاختالف مسلمانان با یکدیگر و ، خرقانی نیز همانند سایر روشنککران

علت تام آغیاز   به اعت اد وی. داند می ترین عامل انحطاط جوامع اسالمی ارا مهمآن ه

هیای اسیالمی    وی مات د است فرقه .نیز دوری مسلمانان از قرآن بوده است انحطاط
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فرقه دیگری را دفع ، هایشان تمسک جسته خود به کتا  هریک برای اثباب ح انیت

 :گوید فرقه ایی خود انت اد دارد و می یب مسلمانان به مبانصخرقانی به تا .کنند می

های اسالمی در اثباب ح انیت هر فرقه نظر عمده بیه   های تألیف شده فرقه کتا 

. هیا  مخالف ع ییده آن  یگرید، نکینصع یده با م یکی هم: بوده صاز اشخا دو دسته

نسبت  .کنند نف دوم را توبیخ و مالمت میص، یف و تمجید کردهصنف اول را توص

ای اهیل بهشیت و    دسیته ، شیوند  مالمت می یا وعدهاید خود عده ایی ممدوح به ع 

هریک بهشت و جهنم را به اختیار قلیم خیود   ، دانند ایی دیگر را اهل جهنم می دسته

نتیجیه  . شود این روش موجب دشمنی و اختالف بین اهل قرآن می .نمایند ت سیم می

 خیون دل ر بیا  صی ا در ایین ع آن از بین رفتن اعلی االممی مسلمین شده است که می 

در علت اولیه انحطاط مسیلمین آنهیه تککیر و تیدبر کیردیم جیز       . شاهد آن هستیم

 (73 :۹77۱، خرقانی. )اختالف کلمه و تشتت آرای مسلمین ریزی نیافتیم

و  دانید   خرقانی اخوب اسالمی را اولین پله و نخستین پایه ترقیاب مسلمین میی 

نخواهد گرفت مگر اینکه مسلمین این تجدیید  ورب صبر این باور است این اخوب 

 (۹51 :۹77۱، خرقانی) .بیات با قرآن مجید نمایند

ْدَدن ط ع طي در ادامه با تکییه بیه آییاب    ي َطَدَّللهد ن نَّللياداطود ْد يقد ََّدي دمدن يىندن داَّ َدنَّللهدير ياد َط ن ْد يقند يرَّسَّوطن فد ن ع ِع مَّن يُط
فع ظَّلل  .(08، نساء) حد

ََّدي ير َننْط طيبطعنَن  د ُط ْطيِع ي ن   يقطن َدفطنن ا ياَّحع ََّطي نن طيمط طن لداط طي در يَّداط ْطفعننسط ََّطي دُند ِططنعننطاط طير ي ِط ُع ، آل عمییران) يقدننَّللىَّنع

7۹). 

متدین کسی اسیت کیه   : کند گونه بیان می سازوکار تأسیس اخوب اسالمی را این

عمل نمایید و از آن حتیرب   -سما قدره-اب اقدسذساله  تمام اقوال و افاال بیست

، باشید ( ص) دیین محمید   مند به قرآن و پیرو داق مسلم و عالقهصتا م نمایدپیروی 

به هریک از مااهب مختلف مسیلمین داخیل شیود و    ، داق مؤمن شدصازآنکه م پس

، خیود گیاارد   وقوف بر باتی دقایق دینیی هیر نیام و عنیوانی بیر      یل وصبرای تح

 (۹51-۹50 :۹77، خرقانی) .حرجی بر او نخواهد بود

 وحیدب  از منظیر اتحیاد و همیدلی و    باب ماهبیصتا ی به مسئلهاگرره خرقان

اما پیامد تاریف وی از متدین همانا برابیری ح یوق مسیاوی میاهبی      کند یمانت اد 

 .در اعالمیه ح وق بشر است ح وق انسانی پربهاترین از یکیکه  است
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 نسبت دین و سیاست

او ماننید سیایر   . یک عالم شیای به سیاست نگاهی دینیی دارد  به عنوانخرقانی 

دارند برای سیاسیت منشیأ و    نوگرایان دینی این نسل که قرائت اسالم سیاسی از دین

 .جوید تبار دینی می

خرقانی بر کامل بودن اسالم به لحاظ داشتن یک نظام برای تمامی ابااد زنیدگی  

اسالم دین ح وقی اسیت و دیین اجتمیاعی و سیاسیی     » یگر  به عبارب دتأکید دارد

هرحیال بیرای همیه     و به« ادی و ثروب استصین مساواب و عدالت و اقتاست و د

 .های زندگی برنامه دارد بخس

هیا   آن هیر کیدام  وی مجموعه این وجوه را در هشت مورد بیان کرده است کیه  

-1۹ :۹77۱، خرقیانی . )انید  دربرگیرنده بخشی از مسائل اعت ادی یا عملی در جاماه

50) 

 اخوب و برادری مسلمین .۹

 در حکظ و اجرای احکام دین مشاوره .2

 وجو  اجتماعی و اتکاق مسلمین .7

 وجو  تبلیغ احکام دین .3

 امر به مارف و نهی از منکر .5

 المال بین مستخدمین دولت اسالمی ت سیم بیت، صاصاجرای حدود و ق .1

 (۹17 :۹77۱، خرقانی) .جهاد دفاعی .1

 :نویسد گانه می خرقانی درباره سیاسی بودن این امور هشت

ها بر جنبیه عبیادی    سیاسی محض است یا جنبه سیاسی آن، گانه شتاین امور ه

داننید و   ها را از وظیکه خودشیان نمیی   و علما از جهاب سیاسی بودن آن غالب است

غرض ت دم و مامیول  . دانستند جهاب سیاست شرعیه را به عهده حکومت وقت می

حاشیا  . دهبه بودن عباداب و مهجور ماندن باقی احکام از روی عمید و غیرض نبیو   

و فرض  به عمدمؤمنین در همه ادوار امور دارای حسن ظن بودند و از نسبت  وکال

لی صی علت ا، مبرا بوده و خواهد بود  ولی غکلت و جهالت که فطری نوع بشر است

، در این زمینه بوده که احکام نوعی مشتر  که علت تامه حکظ ناموس اسالم اسیت 

بیه  ، تر احکام اسیالم اسیت   و آسان صه اشخاو با  عباداب که قائم ب مهجور مانده

 (۹12 :۹77۱، خرقانی. )اجرا درآمده است
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 استبداد و آزادی

ل اول رسیاله روح  صی در ف .خرقانی در  روشنی از اسیتبداد و دموکراسیی دارد  

گوید و حکومیت   آزادی سخن می درباره مانای استبداد و، التمدن و هویت اسالمی

 کند  بندی می  سیمرا به استبدادی و یا قانونی ت

ح ی ت استبداد این است که اراداب بوالهوسانه غیرقانونی ییک ییا رنید نکربیر     

 .گوینید  اوّلی را حاکم و دومی را محکیوم میی  . طور تساوی نه به، دیگران نافا باشد

و طایکه نافا  بهصمثالً اگر یک نکر در ممالک یا در یک مملکت یا در یک ناحیه و ق

ن محکوم او باشند یا رند نکر دریکی از ایین میوارد بیه ارادب    الحکم باشد و دیگرا

ایین نییز ح ی یت اسیتبداد     ، بر جمای دیگر که محکوم باشند. ی حاکم باشندصشخ

. از این قبیل است، شده که جدیداً در ممالک متمدنه عنوان و استبداد پارلمانی است 

کسی است بر کس  نکوذ رأی، مال  استبداد وحدب حاکم نیست بلکه روح استبداد

ییک  ، نافیا  یصاحب رأنه به طریق مساواب بدون اقامه دلیل و رجحان  ره ، دیگر

 . متادد باشند صنکر و ره اشخا

اندازد و بیا فیرض اینکیه روح     در ادامه وی ت ابلی بین دموکراسی و استبداد می

 ح ی ت حریت ایین اسیت  : افزاید ح ی ی اسالم و دموکراسی همان آزادی است می

سکنه ییک مملکیت و مباشیر اجیرای      کتا  قانون حاکم باشد بین افراد ملت وکه 

ره یک نکر باشد و ره جماعت  ح ی ت و روح آزادی تساوی افیراد ملیت   ، قانون

ولی تاییین مججیری آن   است ، ی در محتر قانونصشخ یتهوعموماً بدون مالحظه 

نیدارد و در   در ایین موقیع اهمییت   ، به اسم سلطنت یا به جمهوری یا بیه خالفیت  

، جاکریانبه ت ل از، روح التمدن، خرقانی)ندارد  یتیمدخلجریان قانون مساواب هم 

۹702: ۹30-۹31) 

هیا ذاتیاً    وی بر این باور است که انسیان ، در اینکه مبنای طبیای استبداد ریست

و سیتم   خود رادارند انبییا بیرای کنتیرل ایین تجیاوز      از حدود بنای تخطی و تجاوز

بشر و ذمه دار بسط  یانت ح وق و حدودددار  عهده راین شریات اسالمیبناب آمدند 

 (07 :۹702، جاکریان) .است قوانین مساواب و مواساب

حرییت ح یوقی و   : کنید  آزادی را به دو نوع ت سییم میی  ، وی در رساله حجا 

اب خیودش از  صی در حکیظ مخت  صحریت ح وقی آن است که شیخ . حریت دینی

ای باشد که کسی نتواند بدون حکیم شیرع    گونه به« الجهاب نکوس و اعراض و امو

این امری پسندیده اسیت کیه بیر    . ح وق او را سلب کند، یا قوانین موضوعة عرفی
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آزادی ح وقی ریزی اسیت کیه   . توان حق حجا  را از مردم گرفت نمی، اساس آن

دی حرّیت و آزا»اما مع االسف  است « ریحاً به عامه ناس رساندهصشرع انور اسالم 

در اقامیة  ص ح وقی در ایران نیامده است  اما حریت دینی یانی مختار بودن اشیخا 

دینی و مظاهر آن ماننید   دین و ترویج منهیّاب دیانتی یا به عبارتی آزادی در رواا بی

اگرریه متجیدّدین بیه    ، ها ها و تماشاخانه خانه و فاحشه ها شرا  خانهها و  قمارخانه

نتیجه پدیده تجدد در ایران آن بوده است کیه  . است دهند یمنمایس اخالق شهرب 

هیا   آن یبجیا اسیت متیرو  و    صح وقی که حافظ حدود و ح وق اشیخا  یتحر

بیه ت یل   ، رساله حجا ، خرقانی)آزادی دینی نسبت به اسالم مامول به شده است 

 (۹702، ازجاکریان

نی دو خرقا. دارد ح وق دینی باور خرقانی به تکاوب آزادی در ح وق سیاسی و

و آزادی ناشیی از   آزادی سیاسیی  .از هم تککییک نمیوده اسیت    روایت از آزادی را

وجود منکی  اخالقی و دیگر های بندوباری یبهای دینی به  ماهب  او از ت لیل آزادی

 .کند آزادی انت اد می

 جعل قانون تیو مشروعتقسیم قانون به شرع و عرف 

م انتخابی مسیلمانان نییز مجیری    اندیشه خرقانی شریات پایه زندگی و حاک در

 ، اما دولت مدرن نیازمند به قوانین فراتر از شریات است احکام شریات است 

. هیای میدرن شیامل قیوانین شیرعی و عرفیی اسیت        قوانین موضوعه در دولیت 

 (58۹ :۹7۱8، فیرحی)

قسیم  : کنید  قوانین را به دو نوع ت سیم می، خرقانی در توضیح این دو نوع قانون

نین شرعی و الهی است که نحوه اجرای آن را خداوند ماین کیرده اسیت و   اول قوا

گااری  قسم دوم قوانین بشری است که شیوه قانون. باید طبق دستور الهی اجرا شود

 .ورب گیردصو اجرایی شدن آن باید با نظر همه افراد جاماه 

شیرعی  صاب وصمکانیسم قوانین در حوزه عرف یا همان غیر من صوصاو در خ

از قبییل قیانون   ، ها از وظایف اولیه شرعی نیست احکام عرفیه که بیان آن: نویسد یم

این سنخ امور راجع به هیئت م ننیه اسیت بیرای هیر موضیوع      ، ها اداری وزارتخانه

لیزوم طیراز اول   . عرفی حکمیی موافیق عیاداب و اخیالق مملکیت وضیع نماینید       

راجع به این م ام [ طهل دوم متمم قانون اساسی مشروصمجتهدین خمسه موضوع ا]

 .ول دیانت نداشته باشدصریحه با اصاست که احکام موضوعه مخالف 
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عرفیاب مطمونه هیئیت م ننیه منظمیا    ، یکی احکام شرعیه و دومی، جلد این دو

، فیرحی به ن ل از، رساله م دسه قتا و شهاداب، خرقانی) .قانون جاریه خواهد بود

۹7۱8: 58۹) 

ود قیوانین اداری اسیت کیه در شیرع     صی کیه م   وی در بخس احکام عرفی هم

ع لی را بسیار اساسیی دانسیته و از    مصالحمالحظه ، ها نیامده است حکمی برای آن

. الح انت اد کرده استصرویه قوانین ملل دیگر برای ایران بدون توجه به م ترجمه بی

 (۱0 :۹702، جاکریاناز به ت ل، رساله عدلیه، خرقانی)

باید رعایت شیود ایین    آنهه د است در وضع قوانین عرفی بنابراین خرقانی مات

وضیع  ول دیانیت نداشیته باشید و    اصی ریحه با احکام موضوعه مخالف ص است که

 .باشد قانون بر اساس موازین اسالمی

الزام بیه وضیع قیانون بیر اسیاس      »ز فایده عملی رفع این ابهام نباید غافل شد  ا

یکسیان نیسیت  اگیر تکلییف     « ف اسیالم قانون مخال ضعمنع و»با « موازین اسالمی

ورب دامنیه ابتکیار   صی باشد در ایین  « وضع قانون بر اساس موازین اسالمی»مجلس 

لی یانیی قیرآن   صمنابع ا بر هیرراکه مالوم نیست رگونه با تک. مجلس محدود است

مثال  عنوان به. الح جاماه برخی از قوانین را وضع نمودصتوان با رعایت م و سنت می

؟ وانگهیی در مجمیع   دیی آ ییمه قاراق ارز رگونه از این منابع به دست می میزان جر

جاماه از قرآن و رواییاب   ازیالح به استنباط م رراب موردنصره کسی  یگاار قانون

است؟ البته بدیهی است که قرآن کتا  کاملی اسیت و حیاوی تمیام امیور زنیدگی      

طبیق تکاسییر هیر آنهیه       (5۱، اناام)است   و ال رطب و ال یابس اال فی کتا  مبین

در آینده هسیت و نیسیت خواهید شید در کتیا  مبیین        هر آنهههست و نیست و 

شده است  اما مسئله ایین اسیت کیه در وضیایت موجیود در ییک پارلمیان         مطرح

 استنباط این احکام است؟ صره کسی مخت یگاار قانون

آنگیاه  باشید  « عدم وضع قوانین مغایر میوازین اسیالمی  »اگر تکلیف مجلس اما 

وانگهیی   .تواند قانون وضع کند مجلس در تمام مستحدثاب و مسائل روز جاماه می

در استکاده از منابع اسالمی و غیره آزاد است و ف ط نبایید قیوانین مغیایر بیا اسیالم      

 .وضع نماید

و  دانید  یمخرقانی مشروعیت جال قانون را وابسته به اراده و مشیت عامه ملت 

 :سدینو یم

پس غیر از خود ملیت احیدی   ، ه نظر وحدانی من عمومی استرون مملکت ب
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هیئت اجتماعیه از جهیت اجتمیاع بایید جایل     . حق جال قانون برای آن ندارد

توانید   به این لحاظ می، هیئت م ننه رون از اعتای جمایت است. قانون نماید

یت و اراده هیئت حاکمه و م ننیه منبایو و برانگیختیه از    مش. جال قانون کند 

ت و اراده عامه ملت است و رون هیئت م ننه و حاکمیه مظهیر و مجیالی    مشی

مین عمیوم مبیدأ حیس و     ، اراده من عموم اسیت ، اش نماینده من عموم و اراده

وش آن  هیئت م ننه و حاکمه زبیان گوییای طیوطی   . مخ است به منزلهشاور و 

را وکالت ککالت متسلسله جماییت ملیت    به عنوانتواند  به این لحاظ می. است

 (۱:۹771 ،خرقانی. )تربیت و اجرا نماید

 برخورداری انسان از حقوق

با توجیه بیه   ، خرقانی که خود نماینده دوره سوم مجلس شورای ملی بوده است

گیااری و بیا توجیه بیه تککیراب       نیازهای موجود در جاماه جدید ایران برای قانون

هم در مارکسیسم بر  در لیبرالیسم و آن هممسلط ح وقی در جاماه جهانی ی که در  

پیردازی در   شیود ی شیروع بیه نظرییه       ح وق افراد جاماه و ح وق جمای تأکید می

 .کند ح وق اسالمی می

حید و   تاریکیی از  ابتیدا ، خرقانی در م دمه رساله روح التمدن و هویه االسیالم 

، دارد و حید  صاصی حق ریزی است که به کسی اخت :و می گوید.کند حدود آن می

رف صی ت فراتیر از آن نبایسیتی  ، احب حقصجایی که . آن حق استحدود و نهایت 

حکومیت  ، باد از تایین حدود و ح یوق  و سپس شود  کند واال تجاوز محسو  می

و در سیایه   که حافظ ح وق ملت باشید  :کند عادل و متمدن را حکومتی تاریف می

 "بر اساس نگیرش وی  .ح وق خود تجاوز کند حکومت وی کسی نتواند از حدود

 (0۹:۹702 ،جاکریان. )است"احبان حق و حدودصعدم تمایز " "یات حق و حدطب

وی از حیق شیرفی   ، بنیدی  در این ت سیم .پردازد بندی ح وق می سپس به ت سیم

شیرافت     وشود ی و شرف نوعی ت سیم میصکند که به دو بخس شرف شخ یاد می

ر صی شیتوانه عنا بیا پ  -اییران –که در قلمرو سرزمین  داند یمنوعی را ح وق عمومی 

ما که مظهر آراء ملّیت   داخلهقوانین  "افراد  ی ارادهقومی و دینی بر پایه خواست و 

 .یابد یمعینیت "است

ر از صی در ایین ع ، ولی شرافت نوعی که عبارب از شرافت قومی و دیانتی باشید 

قیوانین   و. به کلّیی مهیاجرب کیرده   ، های دماغی ما فتای مملکت ایران و از سلول
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های کورکی پلتیک اجانیب بیه    که مظهر آراء ملّت است در جنب انگشت داخلة ما

. مانید  ع یم و خنثیی نمیی  ، توسّط دسایس رند نکر خائن ملّت کس مملکت فروش

رون . دعوی شرافت قومی جزاف و با جهالت و جنون توأم است، حال مشهود بااین

 :۹702، ییان کرجابه ت ل ازرساله روح التمدن ، خرقانی) .حد هم نیست، حق نیست

۹7۱) 

و ح یوق فیردی    بدین ترتیب خرقانی در کنیار بیه رسیمیت شیناختن مالکییت     

بیدین ترتییب حیق سیاسیی        وکند و ح وق در سطح اجتماع را مطرح می مالکیت

 .شود یمبرای انسان قائل 

 :نویسد یمسیاسی اسالم  مسائلخرقانی در توضیح دیدگاه خود نسبت به 

حیق  ( هیر کیه باشید   )کیس   هیی  ، ق مشترکه استاحکام سیاسی اسالم از ح و

پیس تغیییر احکیام    . مگر به اذن شرکا، تصرف و تغییر در امور مشترکه را ندارد

سیاسی آن نسخ حکم خدا و توهین به شارع اقدس اسالم و ظلم به مسیلمین و  

کنید و اعمیال    دار میی  عمل جزافی است که شرافت سی میلیون ملت را رخنیه 

و هی  دلیل ع لیی و منط یی مسیاعد و     هیئت اجتماعیه قدرب استبداد است به

 (3، ۹771، خرقانی. )مؤید آن نیست

احبان حیق کیه   صی خرقانی دخالت در ح وق مشتر  بدون اذن  از نظربنابراین 

استبداد و خودرأیی است و عملکرد حاکمیان  ، شود کل جمایت جاماه را شامل می

. گیردد  عمیومی جامایه میی    لحتصی بدون اذن مردم حرام و موجب از بین رفیتن م 

اً سیاسیی الزم و واجیب اسیت و    صی وصهیای عمیومی مخ   هصی حتور مردم در عر

کس حق وضیع قیانون و    گیرد هی  ازآنجاکه قانون عرفی از ح وق مشترکه منشأ می

خیان  ) .مگیر بیا اجیازه و رأی میردم    ، اجرای قیانون را در جامایه نخواهید داشیت    

 (۹71 :۹7۱2، محمدی

ید خرقانی از مسائل سیاسی اسالم امر سیاسیی از م ولیه   بر برداشت جد پس بنا

افیراد را   شراکت حق تایین سرنوشیت   لصاو با استکاده از ا .نه تکلیف است حق و

لیاا ح انییت اعمیال اقتیدار را بیه       دهید و  طور کامل در اختیار خودشان قرار می به

 .سازد وابسته می -شرکا–خواست و رضایت مردم 

 طبق نظیر او . پردازد می و وظایف دولتبطه دولت و ملت در ادامه خرقانی به را

طیور   و مردم بیه  مردان دولتقانون حاکم است و قانون بر ، در جاماه واقای اسالمی

 :کند مساوی حکومت می
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شود مملکت یانی هیئت حاکمه و هیئیت   از ضیق عبارب و تنگی قافیه گکته می

یانیی  »مملکیت  ، یروح ح ی ت و هوییت جیوهر مانی    محکومه وگرنه نظر به

. «یانی جریان ح یوق مشیترکه و ککالیت متسلسیله    »مملکت « ح وق من عموم

یانیی  »و افیراد ملیت   « مرابطاب بیین بینیی و حییاب اجتمیاعی    »مملکت یانی 

دولت « اعتای اجتماعی که زندگی هر یک زندگانی اجتماعی است نه شخصی

یانیی  »دولیت  « یانی جاماه اجتماع»دولت « یانی حافظ جریان ح وق اجتماع»

یانی جلب نکع و دفع ضرر و جریان عیدالت و ارتکیاع   »دولت « ح وق مشترکه

 (۱-۹8 :۹771، خرقانی. )«ظلم من عموم

متمیایز از هیم بیوده اسیت و دولیت       دولت و جامایه  شود از بیان باال مالوم می

دد اسیت کیه بیرخالف    صی خرقیانی در  .ح وق ملت است نه مالک و حافظ نگهبان

کردند با مردم  ل را حکومت دانسته و حاکمان را تشویق میصکه ا-تیهای سن نظریه

حاکمان را نمایندگان وابسیته  ، ل قرار دادهصجاماه و ملت را ا-با عدالت رفتار کنند

های دولت حداقلی یا دولت محیدود در   کند این اندیشه به نظریه به مردم مارفی می

، ع حکومیت کیه بیر آزادی اراده   این نیو . نزدیک است( libertarian) سنت لیبرترین

های ضروری  اختیاراب حکومت را به حداقل، آزادی فردی و مساواب استوار است

دهد و غایت دولت را به نظم و امنییت داخلیی و دفیاع از تهیاجم بیگانیه       ت لیل می

 (281 :۹7۱3، فیرحی. )کند محدود می

کنید و قواعید    قیام علیه حکومتی که طبیق قیانون عمیل نمیی    ، خرقانی در ادامه

خرقیانی  . دانید  میی  الزم و واجیب ، دهید  عمومی را در اداره جاماه مدنظر قرار نمی

، کند و مات د است طبق نظر قیرآن  حاکم مستبد را متجاوز به ح وق ملت مارفی می

 :گردد و از بین برودصاص متجاوز باید ق

افیراد   محکوم. قانونِ مساواب مطلق است، حاکم، و در متن واقع و قانون بشری

اجتماعی خواه هیئت حاکمه خیواه هیئیت محکومیه  زییرا کیه هیر ییک از حییو         

از . زبان جاماه میدغم فییه اسیت    عتویت اجتماع انباز دیگری است و زبان هر یک

هر یک از « من عموم»شود به  دو مدغم و مدغم فیه و شامل و مشتمل تابیر می  این

میردود  ، هوییت خیویس نمایید   حاکم محکوم که جامایه را پیرایید حیثییت وقاییه     

شیطان انکرادی وسییع وحیدانی اسیت کیه     . جمایت و ملاون فطرب بشریت است

بیه  ، ی را طامه خویس کندصو اگر جمایت رنین شخ خود کردهجمایت را طامه 

ْطن  دي»: کیرده اسیت   صاصی ع ل ق حکم ِدَّکطن يىندْنَّ يَّد َع َدَّطندنَّلل َّعناير ياط ط ُد  « دَّدکطن يقعنايرَّطْعصنَّللَيحد دنَّللا ي
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 .این است ح ی ت حکومت ملی که اکنون تمام دنییا میدعی آن اسیت   ( ۹1۱، هب ر)

 (۹8 :۹771، خرقانی)

گییرد کیه هیی  فیردی      گااری باال این نتیجیه را میی   های قانون خرقانی از بحو

قیانونی و بیااراده ملیت بیه      به صیورب مگر اینکه ، تواند بر مردم حکومت کند نمی

 :قدرب رسیده باشد

گانیه آزاد و همیه افیراد در ح یوق      انی در جهیاب سیه  واضح شد کیه هیر انسی   

راجیع بیه جامایه    ( م ننه و مجریه)ح وق مملکتی . اند اجتماعی سهیم و شریک

خصوصیی   به عنوانهی  فردی و شابه و م امی . ملت و مملکت ح وقی است

اگر بگویند قانون مملکتی کیه بیه اراده عمیوم ملیت     . حق تصدی قانونی ندارد

باید همه افراد اطاعیت نماینید  زییرا کیه قیانون      ، فالن استم تتی ، شده وضع

تصدیق حق مشیتر  اسیت و   ، مملکتی ناشی از آرای عموم و تصدیق هر ماده

با فطیرب انسیانی تیوأم و قیرین اسیت و وقاییه ح یوق        ، تصدیق حق مشتر 

و اگر بگویند فالن شیابه و فیالن شیخص     شخصی است در ظل ظلیل اجتماع

رف منیافی ح یوق اجتمیاع و مخیر  جامایه مملکتیی و       این ح، قانون گاارده

افراد ملت نبایید  . هاست مخالف منطق ربوبی و ظلم به افراد و غصب ح وق آن

این حرف را به حس قانون تل ی نمایند و باید جدا دفاع کننید  زییرا کیه نظیر     

عموم ت ریباً نظر رحمانی است و نظر شخصی از لحظاب شیطانی است کیه بیه   

در محلیه ح یوق و   ، هوسی ال ا و از دهن خودمختاری بیرون آمدهیک مغز بوال

هر ملتی کیه بیه ایین مثابیه عیالم بیه       . اعتنا نیست حدود و ککالت بین بینی قابل

مسیلم کیه دارای   . انسانیت از آن ملت صحت سلب دارد، ح وق خویس نباشد

 (۹۹: ۹771، خرقانی) .دین ح وقی است

خرقیانی و توجیه او بیه     ییدگاه در د تاریف سیاست از ح وق مشتر  و نیوعی 

دهد   را به تاریف جدیدی از جاماه و دولت سوق می اراده ملی در وضع قوانین او

 سیازد  یمی که بر قانون اساسی اسیتوار   مؤمناناو اجتماع شهروندان را نه بر جماعت 

هیایی از ملیت و    که تا آن زمان در بین متککران اسالمی طرح رنین تارییف  درحالی

پییس از خرقیانی    فرد مسلمان تالق به امت اسیالمی داشیت     وانا نداشتدولت م

ف ط بحیو امیت اسیالمی را و جامایه اسیالمی را طیرح       ، ماموالً متککران اسالمی

شناختند  امیا در ایین مییان خرقیانی      کردند و مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی می

، مشتر  قیومی  ایه یژگیوبا  صقلمرو سرزمینی مشخ، طبق نیازهای واقای جاماه

 .شناسد دولت و ملت را به رسمیت می ینوع بهو دینی را  یمل
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. کنید  تایین ح یوقی پییدا میی    ، ملت در مانیای جدیید  ، با این مجموعه ح وقی

بیر  ، ماین و تدوین رابطه دولیت و ملیت  ، قانونی دولت به مکهوم جدید رهاررو 

 .شود مالوم مینوع دموکراسی به تابیر خرقانی دموکراسی اسالمی  یک یهپا

 دولت و حکومت

مسئله دولیت و   کهدرزمانی ارائه شد  و دولتدیدگاه خرقانی در مورد حکومت 

 .سیاسی پهلوی اول بود-های فکری جریان مورد مناقشه حکومت

گکتنید و جرییان    ها و دربار از ایده جدایی دین از دولت سیخن میی   ماتریالیست

 (3۱3 :۹7۱8، فیرحی) .داشتند صراراناپایری اسالم و سیاست  ماهبی بر تککیک

برای ورود به طرح دیدگاه اندیشه خرقانی در مورد حکومت ابتدا بایید میروری   

 .حکومت داشته باشیم درباره ها بر دیدگاه ماتریالیست

 از یکیییداشییتند هییا دیییدگاه ویییژه ایییی دربییاره دولییت در ایییران   ماتریالیسییت

تیوان در برنامیه فرقیه جمهیوری      میرا  یگر یمادهای مواضع  ترین دیدگاه منسجم

  .ویارانس تدار  شده بود یآرانکه توسط ت ی  ان البی ایران دید 

بیه  کیه   شیده بیود    جمهیوری دموکراتییک اعیالم   ، در این برنامه شکل حکومت

تیرین رکین حکومیت     عالی، پارلمان تک مجلسی .شد باید اداره می متمرکز صورب

 ومی و مخکیی شیهروندان اعیم از زن و میرد    عم، بود که از طریق انتخاباب مست یم

هرگونه دخالیت روحانییت در   . نظام قتایی ماهیت سکوالر داشت. گرفت شکل می

در ایین   .شد دادستان از طریق رأی مردمان انتخا  می شد و امور قتایی برریده می

ی صصی یالب تخصی و تح رایگیان بیود    اجبیاری و ، آموزش عمومی، نظام پیشنهادی

 .گرفت رگری موردحمایت دولت قرار میهای کا خانواده

های علمییه و   و با انحالل حوزه ی تحت نظارب دولت بودصوصهمه مدارس خ

همه اوقاف دینی و اموال متالق به مسیاجد م ررشیده بیود علیوم دینیی       کردنملی 

ایین  . در مؤسساب آموزش عالی تدریس شود ی تنهاصصهای تخ دیگر رشته همانند

دین  .کرد تأکید می ریح وصحکومت ت به جدایی دین از، میبرنامه با لغو ماهب رس

 (۹13-۹10 :۹701، شاکری) .نباید اجباری باشد ی افراد است وصوصامر خ

دولت و حکومت در اسیالم  ، در این میان خرقانی دیدگاه ویژه ایی درباره قانون

 .ه کردصتوان در دموکراسی اسالمی خال داشت که می

سیاسی در جهیان اسیالم   -طورکلی نوگرایی دینی و به تجربه دموکراسی در ایران
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بیرخالف دموکراسیی غیر  کیه بیا       .شده و با آن پیوند دارد با مکهوم شوری شروع

و  ساالری در ایران فرایند مردم، سان بدین. فردگرایی و ح وق طبیای آغازشده است

-ط تیاریخی به اعتبار مبانی نظیری و شیرای  ، ساالرانه در اسالم و شیاه اقداماب مردم

بیا مکیاهیم   ، تجربه دموکراسی در ماهب شیاه .بنیادی متکاوب با غر  دارد، ماهبی

 (۹71 :۹703، فیرحی)هم تنیده است  والیت به غیبت و، بزرگی رو ن امامت

امیا خرقیانی بیرخالف جرییان رایییج نیوگرایی در اییران اسیاس دموکراسییی و        

رفاً نمی داند بلکیه صی   والیت غیبت و و امامتو  شوریدرساالری اسالمی را  مردم

 .داند در تساوی ح وق می

 :دهد ایشان در تبیین ماهیت دموکراسی اسالم رنین توضیح می

ککایت در اصالح امور نوعیه نکرد بلکه ( ان ال  مشروطه)رون ترتیباب فالی 

ناموس قومییت الزم اسیت کیه ایین موافیق       به حکمموجب شدب مرض شد، 

 بیا آنکیه  ( اسیتبداد ) رون عودب اوضیاع مختیاری  اخالق ایرانی تادیل شود و 

بالطباه غلط بود و مخالف ع ل بود، با وضع فالی دنییا جیزو امیور غییرممکن     

پس باید وجه سومی اختیار کرد و آن عنوان دموکراسی اسالمی است که . است

مواساب تام و مساواب مطلق نسبت به ح یوق ابتیدایی و جزاییی و حیدود آن     

که اشاره شید   های دیگر است، رنان اتم از دموکراسی دولت، به مراتبباشد که 

خرقیانی، روح  . )و این عنوان م دس وجه تمایز ملت ایران از ملل جهان اسیت 

 (۹10 :۹702التمدن، به ت ل از جاکریان، 

ومیرا و اسیتبداد    خرقانی در پاسخ به این سؤال کیه بیرای جلیوگیری از هیرا    

و  کنید  الت ح یوقی در جامایه تأکیید میی    بیر عید  ، حاکمان در ایران ره باید کیرد 

 :گوید می

اشیخاص و ظلیم   ( اسیتبدادی ) هر ملتی که بخواهد از حکومیت خودمختیاری  

ظالمان خالص شود و به دایره ترقی وارد گردد، ف ط عیالا آن در قیدم اول و   

ریاره  . وسط و آخر نشر قیوانین مسیاواب در ح یوق محیدود مشیترکه اسیت      

ت یم در تیأمین مملکیت همانیا تسیاوی     روشن اسیت خیط مسی   . دیگری نیست

 (۹21، ۹7۱2خرقانی، روح التمدن، به ت ل از خان محمدی، ) .ح وقی است

دموکراسی اسالمی موردنظر ایشان مبتنی بر مساواب و مواساب اسالمی است و 

و حتیی بیر ایین     داند ترین نوع دموکراسی در جهان می لیصدموکراسی اسالمی را ا

خوار نامت اسالمی است وی بر ایین بیاور    تمام ملل ریزهباور است که دموکراسی 

 :است
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روح سیاست اسالمی حریت و مساواب و مواساب در حکیظ ح یوق و حیدود    

نوع بشر و حکومت ملی و دموکراسی منتشره در تمام دنیا است  یانی تسیاوی  

ح وق و حدود نوع بشر که اول مرام ح وق طلبان و حکومت ملیه کیه منظیور   

بلکه انتشار فرقیه دموکراسیی   . نیا است، اساساً مأخوذ از اسالم استدموکراتی د

قرّة الاین و ثمرة الکؤاد اسالمی است که ح ی ت دیین حنییف اسیالم، بیه ایین      

بلکیه اگیر کسیی در    . شیود  تیر میی   تر و اساس ادیان دیگر ضایف اساس محکم

تمیام  مسلک سیاسی به زبان ع یده ماهبی ادعا کند که انتشار حکومت ملی در 

عصر عجل اهلل فرجیه اسیت سیخنی اسیت بیه       دنیا از بشاراب قر  ظهور ولی

ح ی ت آشنا و از گزاف گویی بیگانیه  و میا انتشیار حکومیت ملیی و انبسیاط       

قوانین مواساب در ح وق را تجدد روح اسالمیت و ت ویت قهری ملّت و اعاده 

یدیه اجانیب  ت لقوه اگر دانایان اسالم از . دانیم عملیاب رهل سال اول اسالم می

م رراب اسالم مراجاه نمایند، بالتیروره تصیدیق خواهنید     به جانببکاهند و 

خرقیانی،  . )خوار خوان نامت اسیالمی اسیت   کرد که دموکراسی تمام ملل ریزه

 (۹57-۹52 :۹702رساله روح التمدن، به ت ل ازجاکریان، 

اسیالم متکیی    درص نظریه دموکراسی اسالمی بر دو منبع عمده قرآن و، از نظراو

تیرین تجربیه تیاریخی آن اسیت کیه       ساله نخست اسالمی مهم و دولت رهل است 

اما بادازآن اسیتبداد و غتیب ح یوق ضیاکا جیایگزین       شدهح وق در آن رعایت 

 :گوید در این مورد می .گردید

از اول هجرب تا سال رهلم که ریاست اسالمی و تحت عنوان خالفیت نبیوی   

اهلل علیه و آله ی   خلکا شبیه به سیاسیّاب صادع اسالم ی صلی  و اعمال سیاسیّه بود

اسالمی نائل شدند  و پس از رهل سیال اگرریه لکیظ سیاده      عزببود به اوا 

های دربار اسالمی به جبّاریت و سلطنت ظالمه  خالفت برقرار بود ولی سیاست

فت و م رّبان دربار خال بدل گشته، رشته مواساب ح وقی در دربار گسیخته شد

و از ح وق جزا و کیکیر سیاسیت اسیالمی     شروع به غصب ح وق ضاکا کردند

المال مسلمین که متالق به جهاب عامه اسالمی بیود، ملیک    مااف شدند و بیت

شخص خلیکه و سلطان گردید  روح مساواب اسالمی من بض گشت و حرّییت  

 احکام مشترکه ح وق سیاسی درار مسامحاب هوا و هیوس . ح وقی منثلم شد

 (۹5۹تا  ۹58 :۹77۱خرقانی، ) .درباری گردید
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 نسبت بین قدرت و حاکمیت ملی

نییز از دالییل انحطیاط فرهنی  و      حاکمیان  استبداد، در نظریه حکومت خرقانی

الح اندیشیه اجتمیاعی و   صی رو ا ازایین  .شیود  مدنیت جوامع مسیلمان شیناخته میی   

اولین گام در ایین   .تالحی وی اسصح وق خود نیز از امور ا سازی ایرانیان به آگاه

دادن جنبه عرفی و زمینی بیه   مسیر خارا کردن حکومت اسالمی از هاله قداست و

الزمه این تنزل از آسمان قدسی به زمین عرفی آن است که بپایریم حاکم . آن است

بیر اسیاس آراء    درنتیجیه انتخیا  او  . و خطاپایر است ماصوم اسالمی انسانی غیر

 .و نظارب ملت بر عملکرد وی الزم است یعمومی و رجوع به ع ل جما

هیای   مسلمین خود باید حاکمشیان را بیا توجیه بیه ویژگیی     ، در اندیشه خرقانی

قرآن این حق را به مردم واگاار کرده است تیا حکومیت را بیه    . قرآنی انتخا  کنند

وی مدعی است که خداوند این مسئله را به مردم واگااشیته و  . اهل آن واگاار کنند

 (715 :۹77۱، خرقانی) .«قرآن رئیس تراشی نکرده است»دخالتی ندارد و در آن 

ییک   به عنوانبه اعت اد وی تنها یک مورد در قرآن ذکرشده است که باید آن را 

قیال لهیم    و»: سوی خداست ب طالوب به سلطنت ازصاستثنا در نظر گرفت و آن ن

له الملک و نحن ...منه  نبیهم ان اهلل قد باو لکم طالوب الملک و نحن احق بالملک

ها گکت خداوند طالوب را بیرای شیما    اسرائیل به آن پیغمبر بنی... احق بالملک منه 

پیغمبیر  . قوم گکتند ما به سلطنت احق از او هستیم و او مالی ندارد، پادشاه قرار داده

فرمود که خداوند او را برای شما برگزید و در علم و جسم و قوب افیزود خداونید   

« محییط و داناسیت   ازهیر جهیت  دهید خداونید    خواهد میی  را به هر که میملکس 

میورد اسیتثنا بیه سیلطنت از      ییک  ینا، در کتا  و سنت»کند که  خرقانی اضافه می

 (728، ۹77۱، خرقانی. )«[است]شده  ریحصجانب خداوند ت

بایسیت   سوره نساء بر آن است که علمیا میی   5۱و  50خرقانی با استناد به ایاب 

او . داق آن را انتخا  کننید صلواألمر را برای مردم بیان کنند و آنان خود مکاب اوص

و وظیکیه مت ابیل میردم و     حیاکم آن وظایف دولت اسیالمی و  ، با تکسیر این دو آیه

گردد که حاکم از دیدگاه قیرآن   نماید و به این نتیجه مهم نائل می دولت را تبیین می

نتخا  که امیروز در جامایه اییران مطیرح     ب و اصباید انتخابی باشد  یانی نظریه ن

 (۹38:۹7۱2، محمدی خان) .است

ِدنن  َّط نن رطي ع ْط ياد يبدطاط يرَََّّننَّللوع د ننْط يلندننأط ْط ننَّللي دِعمدريحداد َع د ياداط يِعاد ىع ِد َدمدننَّلل َهديَيدطمطننسطُط طياد يىطنناَْ رطير َهديِع َّير يِع َّير فع َط
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ًِنن ننَّلل دي دع  َهديُد نن يلعننَّعيِع َّير ِعظطاط ننَّلليُد َّْ ِع ننسعي ع َدمط ير ي داط ط ع ِطنن رطيرَّسَّوطنن فد َع  َهدي داد ِطنن رطير َع  َطنن رطياد ننَّلليرََّّننآعُ ديامد َن د ياُد ُد َّلليلدصنناًري
ننن ير  ع ننن ط ع َهعي درَّط ند َطننن  دي ع َنننْط طيىنطاطمع ُط يِع ي َهعي درَّسَّوطننن فع ير ُ يقندنننسطَْ اطيِعاد نننوط َد ي ْطْط طي ع نننَاط طيقدنننَع يىندَدنننَّللِفد يمع نننس  ي د نط َد سعيمدَّعننن

سد طي يَتدط عُلًيي دادحط

 معنای اولواألمر قرآنی

آنکه آیه اول مربوط بیه   اول :رند دارد یتأمالتاولواألمر  یهآ خرقانی در توضیح

حیاکم و اولیواألمر اسیالم را    ، شریکه یهآ   وهاست اولواألمر و حاکمان و وظایف آن

 در این با  اهمال نشد و این اساس دیانت اسالم تایین حیاکم اسیالمی  . بیان کرده

طیورکلی کیه وظیکیه عمیده      به، کت و لغت بیان کردهصاست دوم آنکه حاکم را به 

ای نیدارد  یانیی نسیبت را در او     و طایکیه  صبه شخ صاصاخت، گااری است قانون

ب خدایی و قیانونی راجایه اسیت بیه     صمالحظه نکرده تا اشاار به این باشد که منا

سوم آنکه در این دو آیه ، باشداز هر طایکه و قبیله  صشخ، علم و عمل به آن قانون

دوم ، وجو  تأدیه اماناب و حرمیت خیانیت  : تمام وظیکه حکام را بیان نموده است

ومیل در حکومیت و   وجو  حکم به عدل میان مردم و حرمت جور و جکا و حیف

 (201 :۹77۱، سید اسداهلل خرقانی)قتاوب 

دوبیاره اولیواألمر    به بحو اساسی، وی دربند رهارم تأمالب خود از این دو آیه

 :پردازد می

ىعي»: اولواألمر فرمود در آیه ِد َدمدَّلل َْ ير يىنطاد این آییه مییزان   ( 50: نساء)« ِع َّيهللاديَيدطمطسطکط طياد ط

تحملی است که کارهای تشریای و اتیان به وظایف و تکالیف الهیه به امر الهی 

یه امانت الهیی پییامبر و   تأد، و اختیار مکلکین است که باد از امر الهی به اختیار

همهنین ذیل آیه است به اختیار حکومت . سایر مردم را بکنند و اجباری نیست

 (20۱: ۹77۱، خرقانی... ) به اجبارعادالنه بکنند نه 

، تأکیید بیر حکومیت قیرآن     با وجودکه وی  آید یماز عباراب خرقانی رنین بر 

ر خرقانی مردم باید با اختیار خیود  بر نظ بنا. داند یمن س مردم را نیز بسیار برجسته 

 .تن به رنین حکومتی بدهند و در حکومت قرآن اجبار نیست

دانید و مات ید    ع ل و عیرف ثابیت میی   ، شرع از نظراولواألمر  خرقانی حاکمیت

نه بر اساس هوای ، کنند اولواألمر ف ط بر اساس قوانین الهی جاماه را اداره می است

ر وقت حاکم بر اساس قیانون الهیی و عیدالت رفتیار     نکس و غیره  به همین دلیل ه

اولیواألمر   بصدر تککر قرآنی خرقانی عزل و ن. باید از طرف مردم عزل گردد، نکند
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اولیواألمر را بییان    افصی قرآن شیرایط و او  یگربه عبارب ددر دست مردم قرارداد  

 :۹7۱2، خیان محمیدی  ) .شیده اسیت   داق بر عهده مردم گااشتهصکند و تایین م می

۹31). 

در امر حکمرانی ، فوق به این مانی است که خرقانی دو فرض را همزمان نکاب

کند  نخست آنکه حکومت ح ی است که از سوی مردم به حیاکم واگیاار    لحاظ می

بیا لحیاظ    ییاً ثان کند  بلکه امانت نوع تل ی می، شود  لاا حکومت را نه حق امتیاز می

   وط اسیترداد وجیود داشیته باشید    در ایین واگیااری شیر    حق عزل از سوی مردم

 .حق عزل او رادارند دار  ورب مخالکت امانتصاحبان حق در ص

 سیاسی و نهادهای حکومتی ساختار

جهت تمرکززداییی از قیدرب حیاکم و     الح امور کشور و درصخرقانی جهت ا

کنید   آن به استبداد پارلمانی یاد می زادارد و  برای شوری باور ت لیل ماایبی که خود

 :کند رکن مارفی می 5اختار سیاسی متشکل بر س

منیوط  ، راط ترقّیی صی عالا اوضاع حالیّه و حکظ هویّت ایرانی و سیوق آن بیه   

 .است به وجود یک موظف و یک وظیکه

 :لیصاست از پنج مرکز عمده  و منشأ ا اما موظّف عبارب

 .شورای وکالی ملت، یکی -

 .سنا، دوم -

 .شورای اداری یا شورای مملکتی، سوم -

 :هیئت وزرا، رهارم -

افراط و ماتدل الا ل و مست یم الکهم که دارای  صکه هر رهار باید از اشخا

و  مند بر است الل ایران بداننید  انتخا  بشوند و خود را عالقه، نباشند یطتکر

 .د اجانب نباشندصآلت اجرای م ا

کل و حامل بیرق ماهب جاکری که نکس نکیس سیلطان   پنجم، وجود رئیس -

 (۹15 :۹702خرقانی، روح ال وانین، به ت ل ازجاکریان، .)دوقت باش

 ی از ساختار سیاسی مدنظرش نداده اسیت شیاید دلییل آن   صخرقانی تاریف خا

 :این باشد که وظایف و تااریف رایج در آن زمان موردقبول وی بوده است

ی هستند که در قانون اساسی مشیروطه  گاار قانونمجلس شوری و سنا دو نهاد 

 .تشکیل نشد مجلس سنا تا زمان پهلوی دوم   اماستآمده ا
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و وزییران مشیاور    هیا  وزارتخانیه دیان صی قوه مجریه مت در ساختاروزیران  یئته

 :را داشتند امر مهمیت دو مسئول و دادند یمتشکیل 

ی سیاست کلیی دولیت و   مش خطی قانونی و تایین ها طرحها و  یحهالتنظیم  .۹

 طی مرحله قانونی ارائه آن به مجلس شورای ملی برای

ی هیا  قیانون اجیرای   مأموریی که ها سازمانمدیریت تمام نیروهای انسانی و  .2

 (32 :۹70۱، تنکابنی) موضوعه دو مجلس بودند
بیر دولیت مشیروطه و     ای یهالحصی خرقانی نظام سیاسی موردنظر خیود را کیه ا  

ر شیریات  عالوه بی ، به نظر او. کند با پیشنهاد دیگری تکمیل می، اندیشه نائینی است

یک مجلس کبیر ملیی از  »الزم است ، م ننه و حاکم منتخب مردمیئت رهارگانه هو 

... تأسییس و  ...نکر و بیشیتر  دص یکاز علمای قدیم و جدید تا ، یرصعالم ب صاشخا

هیدف از  « .یئت حاکمه و محکومه را ماین نمایندهوظیکه ، کردهمدتی تااطی افکار 

ی تحیت مشیاوره   صوصافکار انکرادی و خ، اوالًتأسیس رنین مجلسی آن است که 

آرای ، میدب انا یاد مجلیس   ، ییاً ثانهر یک مالوم خواهد شد   صحت و س م، آمده

شود نیه بیه ییک     الح و فساد راجع به عامه میصع الی مملکت به مجلس آمده و 

از اثیر مجلیس مت یار     ، ها که برهان بی تکلیکی جاماه اسیت  یبند دسته، ثالثاً، عده

 .شوند یمالا یده 

نماید که مجلس کبیر ملی در اندیشه خرقیانی متمیایز از قیوه م ننیه و      رنین می

این مجلس بیشتر جنبه نظیری و مشیورتی دارد و    ظاهراً. ی استگاار قانونمجلس 

مجلس کبییر  ، برخالف مجلس شورای ملی که متشکل از وکالی منتخب ملت است

عالمیان علیوم سینتی و    ، امروز به اصطالحدانشمندان قدیم و جدید و  صملی مخت

های جدید و مکید برای جاماه  یدهامدرن است و وظیکه این مجلس طرح و بررسی 

گااری کیالن کشیور بیه     یاستس به عنوان، تواند ید میتائاست که پس از مشاوره و 

اما خرقانی توضیح رندانی نسبت به جزییاب این طرح   جاماه و دولت تزریق شود

 .نداده است

 نتیجه

مشیروعیت  ،  تساوی و عیدالت  ح یوقی  ، ماهبی تساهل و تسامح، گرایی قرآن

اولیواألمر   بودن و انتخابی جه به اراده ملی در وضع قوانینتووبخشی به حال قانون 

 بیرای  تالش وی اندیشه بداعت درواقع و است خرقانی اندیشه اساسی های مؤلکه از
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 گراییی  قیرآن . نداشیت  سیاب ه  ف هی و دینی اندیشه رد که عناصر است این ترکیب

 هیای  فرقه که است مشتر  خیر قرآن خرقانی اعت اد به. است خرقانی گکتمان محور

 خیوانس  و قیران  به رویکرد این .برسند اشترا  به آن محور حول توانند می مختلف

 بیوی  و رن  خرقانی های اندیشه به قران از روز مسائل بر مبتنی و متکاوب و جدید

 پیشیگامان  از که کند می تبدیلاصالح طلب  اندیشمندی به را وی و دهد می خاصی

 از هدفشیان  کیه  اسیت پژوه در درون سبک تککر قرآن گرایان سیاسی  قرآن متککران

 دیین  بیه  کیه اسیت   مسائلی از دین پیرایس و طلبی اصالح نوعی، قرآن به بازگشت

 دادن نشیان  ایبیر  متککرانیه  منبیع  ییک  ایشان برای قرآندر واقع  .شده است افزوده

 فکری وضع از تغییر برای ابزاری و مدرنیته با وگو گکت در اسالم اناطاف و قابلیت

 دوگانیه  بحیران  از خیروا  بیرای وی با استناد بیه قیرآن   . است جدید دوره به قبلی

 جریان برخالف یانی .کند می طرح را اسالمی دموکراسی دیدگاه مشروطه و استبداد

 از اسیالم  ضیدیت  آن دل از کیه  ییازد  میی  دست قران زا خوانشی به که دینی غالب

 قیران  از دموکراسیی  استنباط دنبال به برعکس کامالً وی شود می استنباط دموکراسی

دولت به مصلحت عمیومی شیکل    دموکراسی که بر اساس حق ملت و توجه .است

و بدین سان ح وق بشر و ح وق شهروندی به رسمیت شناخته می شود و  .گیرد می

این ح وقی پیدا می کندو دولت نیز در رهار رو  قانون  به مکهیوم جدیید   ملت ت

 .بر پایه یک نوع دموکراسی اسالمی تح ق می یاید

 هیای  ویژگیی  از بایید  هم اسالمی جاماه حاکم که است بران ویاز سوی دیگر 

 و باشید  میردم  منتخیب  بایید  هیم  و اسیت  کرده بیان قرآن که باشد برخوردار دینی

 حیاکم  صیورتی  در یانیی  هسیتند  هیم  و مکمیل  ملزوم و الزم انگار دو این درواقع

 عبیاراب  از. باشد مردم منتخب که باشد قران در ذکرشده های ویژگی واجد تواند می

 حکومیت  بهتر تابیر به و قرآن حکومت بر تأکید وجود با که برمیاید رنین خرقانی

 بیا  بایید  میردم  خرقیانی  نظیر  بیر  بنا. داند می برجسته بسیار نیز را مردم ن س، قرانی

ایین   و  نیسیت  اجبیار  قرآن حکومت در و بدهند حکومتی رنین به تن خود اختیار

و با اندیشیه   دارد باور جمهور رئیسان است که وی به یک نوع انتخا   دهنده نشان

 .کند میدولت مدرن که مبتنی بر حق و اراده ملت است قرابت پیدا 
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