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چکیده
سید اسداهلل خرقانی ازجمله شخصیت های درجه دومی است که در جریان نهضت مشروطه حضور مؤثرر داشؤهه و در
به صحنه کشاندن شخصیتهای دینی و سیاسی درجه اول مثرر بوده است .وی در ضمن فعالیتهؤای سیاسؤی ،بؤه
فعالیت های دینی و علمی نیز می پرداخت و سرانجام باعث پیدایی مشی خاصی در اسالم شناسی به نام قرآن گرایؤی
یا بازگشت به قرآن شد .سثال اصلی این پژوهش این است که ویژگی اساسؤی نگؤرش خرقؤانی بؤه مهؤون دینؤی و
به طور خاص قران چیست؟ در پاسخ نویسنده معهقد است که خرقانی در مواجهه با مسؤال دنیؤای جدیؤد بؤه دنبؤال
روش جدید در فهم قران و بازخوانی قران بر اساس مسال و مشکالت جدید است .وی در مواجهه با پرسشهؤای و
نیازهای تازهی عصر جدید که با انقالب مشروطه در سپهر سیاست ایران مطرح شد و مؤا در معؤار قبلؤی دینؤی و
سنهی پاسخ آنها را نداشهیم ایده بازگشؤت بؤه قؤران را مطؤرح نمؤود .همؤین روش و تؤالش وی بؤرای اسؤهخرا
آموزه های جدید از قران به اندیشه سیاسی سید اسداهلل خرقانی جهت گیری خاصی را بخشید و وی به برداشت هؤای
مهفاوتی از قران در باب مفاهیمی چون حاکمیت ،حق الهی حکومت ،مبنؤا و محؤدوده حقؤو خصوصؤی و عمؤومی،
محدوده قانون و قانون گذاری دست یازید و درنهایت به طرح دموکراسی اسالمی رسید .این پژوهش با تکیه بر منابع
کهابخانه ایی و با روش توصیفی -تحلیلی و با رویکرد تفسیری -سیاسی به تبیین مثلفه های اندیشه سیاسی ایشؤان
که میتواند قرابت با ایده دولت مدرن داشهه باشد پرداخهه است.

سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
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مقدمه
سید اسداهلل موسوی خارقانی ،مشهور به خرقانی را باید یکیی از تأثیرگیاارترین
شخصیتهیای اییران مااصیر دانسیت رراکیه ن یس بسییار مهیم وی در ان یال
مشروطیت و نیز تاالیم قرآنگرایانه او ،اثراتی در جاماه ایرانی داشته و دارد .وی در
ارتباط گیری گسترده با نخبگان در راستای ایجاد همراهیی و همککیری بیا نهتیت
مشروطه تالش فراوانی به کاربست و حتی در وقایع پس از مشروطه مانند قیرارداد
 ۹۱۹۱وثوقالدوله و طرح جمهوریت ،ن س فاال داشته است .او از اعتای نیهنکیره
انجمن ملی ملکالمتکلمین بود که برای همراه کیردن علمیای عتبیاب بیا مشیروطه
راهی عراق شد و توانست حمایت آنها را جلب نماید.
خرقانی از همان سالهای جوانی ،به افکار تجددطلبانه گرایس پیدا کیرد و ایین
دیدگاه را هررند با فراز و فرود تا پایان عمر حکظ نمود .او از شاگردان شیخ هادی
نجمآبادی روحانیِ متجدد عصر ناصری است که مکتبی بر رهار محور قرآن گرایی،
ع لگرایی ،مبارزه با خرافاب دینی و تسامح و تساهل ماهبی بنا نهاد .سیید اسیداهلل
خرقانی در دوره رضاخان در پاسخ به اقتتائاب شرایط روز مکتیب اسیتاد خیود را
احیاء کرد.
قرآن گرایی محور گکتمان خرقانی است .به اعت اد خرقانی قیرآن خییر مشیتر
است که فرقههای مختلف میتوانند حول محور آن به اشترا برسند.
مطالاه اندیشه سید اسداهلل خرقانی از رندین جهیت حیائز اهمییت اسیت .اول
اینکه ایشان از فااالن سیاسی دوران مشروطه بودند .دورانی که مبدأ تمامی تحوالب
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سیاسی -اجتمیاعی صید و پنجیاهسیاله اخییر اییران بیوده اسیت .دوم آنکیه وی از
نواندیشان دینی عصر پهلوی بوده است که به دنبال ناکامی مشروطه و انحرافاب از
موازین اولیه با عبور از ف ه به راهی نو و گکتمانی دیگر میاندیشید و از پیشیگامان
متککر قرآنپژوه است که هدفشان از بازگشت به قرآن ،نوعی اصالحطلبی و پیرایس
دین از مسائلی بود که به دین افزودهشده بود قرآن برای ایشان ییک منبیع متککرانیه
برای نشان دادن قابلیت و اناطاف اسالم در گکتوگیو بیا مدرنیتیه و ابیزاری بیرای
تغییر از وضع فکری قبلی بیه دوره جدیید بیود و بیرای خیروا از بحیران دوگانیه
استبداد و مشروطه دیدگاه دموکراسی اسالمی را طرح میکند.
او در رساله روح التمدن و هویت اسالم به ویژگیهای دموکراسی که به مانیای
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حکومت قانون و رعایت ح وق و حدود برای افراد جامایه اسیت مییپیردازد کیه

ضمن توجه به مبانی برابری ،آزادی ،عدالت که از محورهای مهم دولت مدرن است
از خاستگاه اسالمی نیز برخوردار است.
بر اساس اندیشه سیاسی خرقانی حاکم جاماه اسالمی هم بایید از ویژگییهیای
دینی برخوردار باشد که قرآن بییان کیرده اسیت و هیم بایید منتخیب میردم باشید.
رگونگی انتخا

حاکم در اندیشه خرقیانی در آن دوران ،موضیوعی اسیت کیه در

برابر دو جریان عمده مطرح میشود از سویی در برابر قائالن اندیشه والیتف یه که
به انتخا

مردم و اصول دموکراسی عالقهمندی نشان نمیدادنید و از سیوی دیگیر،

در برابر اندیشههای غربی که بر جدایی کامل دین و سیاست مییاندیشییدند درواقع
او به دنبال احیای تاادل در جاماه آشو زده ایران است.
اندیشه سیاسی خرقانی
آزادی مذهب (تسامح مذهبی)

از دییید روشیینککران ایرانییی فرقییهگرایییی بییه عنییوان یکییی از عوامییل اص یلی
توساهنیافتگی در ایران و بیشتر کشورهای شرقی شیناختهشیده اسیت .کسیروی در
تاریخ مشروطه ایرانی بر این مطلیب صیحه مییگیاارد و یکیی از دالییل شکسیت
غمانگیز نهتت مشروطه را اختالف قبیله ایی و ماهبی میداند:
تمام ایرانیانی که اندکی آگاهی دارند ،از ع بماندگی کشور -به ویژه افول ایران
از یک امپراتور بزرگ و قدرتمند به دولتی ضایف و کورک -نگران شدهاند .ریشیه
انحطاط در کجاست؟ در اوایل این قرن روشنککران میتوانستند ادعا کنند که م صر
اصلی ،مستبدینی بودند که نکای پنهانی در بیسوادی و جهل میردم کشیور داشیتند

بررسی
اندیشه سیاسی

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

خرقانی

بدهیم .اکنون میدانیم که ت صیر اصلی نه بر گردن فرمانروایان بلکیه فرمیانبیرداران

( 51تا )71

است .آری ،علت اصلی توساهنیافتگی در ایران و شاید در بیشتر کشورهای شیرقی
تکرقه و اختالف میان توده است( .آبراهامیان)۹51 :۹711 ،
خرقانی نیز همانند سایر روشنککران ،اختالف مسلمانان با یکدیگر و فرقه شیدن
آن هارا مهمترین عامل انحطاط جوامع اسالمی میداند .به اعت اد وی علت تام آغیاز
انحطاط نیز دوری مسلمانان از قرآن بوده است .وی مات د است فرقههیای اسیالمی
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هریک برای اثباب ح انیت خود به کتا هایشان تمسک جسته ،فرقه دیگری را دفع
میکنند .خرقانی به تاصب مسلمانان به مبانی فرقه ایی خود انت اد دارد و میگوید:
کتا های تألیف شده فرقههای اسالمی در اثباب ح انیت هر فرقه نظر عمده بیه
دو دسته از اشخاص بوده :یکی هم ع یده با مصنکین ،دیگری مخالف ع ییده آنهیا.
صنف اول را توصیف و تمجید کرده ،صنف دوم را توبیخ و مالمت میکنند .نسبت
به ع اید خود عده ایی ممدوح وعدهای مالمت میشیوند ،دسیتهای اهیل بهشیت و
دسته ایی دیگر را اهل جهنم میدانند ،هریک بهشت و جهنم را به اختیار قلیم خیود
ت سیم مینمایند .این روش موجب دشمنی و اختالف بین اهل قرآن میشود .نتیجیه
آن از بین رفتن اعلی االممی مسلمین شده است که میا در ایین عصیر بیا خیون دل
شاهد آن هستیم .در علت اولیه انحطاط مسیلمین آنهیه تککیر و تیدبر کیردیم جیز
اختالف کلمه و تشتت آرای مسلمین ریزی نیافتیم( .خرقانی)73 :۹77۱ ،
خرقانی اخوب اسالمی را اولین پله و نخستین پایه ترقیاب مسلمین مییدانید و
بر این باور است این اخوب صورب نخواهد گرفت مگر اینکه مسلمین این تجدیید
بیات با قرآن مجید نمایند( .خرقانی)۹51 :۹77۱ ،
ع
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سازوکار تأسیس اخوب اسالمی را اینگونه بیان میکند :متدین کسی اسیت کیه
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تمام اقوال و افاال بیستساله ذاب اقدس-سما قدره-عمل نمایید و از آن حتیرب
پیروی نماید تا مصداق مسلم و عالقهمند به قرآن و پیرو دیین محمید (ص) باشید،
پسازآنکه مصداق مؤمن شد ،به هریک از مااهب مختلف مسیلمین داخیل شیود و
برای تحصیل و وقوف بر باتی دقایق دینیی هیر نیام و عنیوانی بیر خیود گیاارد،
حرجی بر او نخواهد بود( .خرقانی)۹51-۹50 :۹77 ،
اگرره خرقانی به مسئله تاصباب ماهبی از منظیر اتحیاد و همیدلی و وحیدب
انت اد می کند اما پیامد تاریف وی از متدین همانا برابیری ح یوق مسیاوی میاهبی
است که یکی از پربهاترین ح وق انسانی در اعالمیه ح وق بشر است.

06

نسبت دین و سیاست

خرقانی به عنوان یک عالم شیای به سیاست نگاهی دینیی دارد .او ماننید سیایر
نوگرایان دینی این نسل که قرائت اسالم سیاسی از دیندارند برای سیاسیت منشیأ و
تبار دینی میجوید.
خرقانی بر کامل بودن اسالم به لحاظ داشتن یک نظام برای تمامی ابااد زنیدگی
تأکید دارد به عبارب دیگر «اسالم دین ح وقی اسیت و دیین اجتمیاعی و سیاسیی
است و دین مساواب و عدالت و اقتصادی و ثروب است» و بههرحیال بیرای همیه
بخسهای زندگی برنامه دارد.
وی مجموعه این وجوه را در هشت مورد بیان کرده است کیه هیر کیدام آنهیا
دربرگیرنده بخشی از مسائل اعت ادی یا عملی در جاماهانید( .خرقیانی-1۹ :۹77۱ ،
)50
 .۹اخوب و برادری مسلمین
 .2مشاوره در حکظ و اجرای احکام دین
 .7وجو

اجتماعی و اتکاق مسلمین

 .3وجو

تبلیغ احکام دین

 .5امر به مارف و نهی از منکر
 .1اجرای حدود و قصاص ،ت سیم بیتالمال بین مستخدمین دولت اسالمی
 .1جهاد دفاعی( .خرقانی)۹17 :۹77۱ ،
خرقانی درباره سیاسی بودن این امور هشتگانه مینویسد:
این امور هشتگانه ،سیاسی محض است یا جنبه سیاسی آنها بر جنبیه عبیادی
غالب است و علما از جهاب سیاسی بودن آنها را از وظیکه خودشیان نمییداننید و

بررسی

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

اندیشه سیاسی

به بودن عباداب و مهجور ماندن باقی احکام از روی عمید و غیرض نبیوده .حاشیا

خرقانی
( 51تا )71

وکال مؤمنین در همه ادوار امور دارای حسن ظن بودند و از نسبت به عمد و فرض
مبرا بوده و خواهد بود ولی غکلت و جهالت که فطری نوع بشر است ،علت اصیلی
در این زمینه بوده که احکام نوعی مشتر که علت تامه حکظ ناموس اسالم اسیت،
مهجور مانده و با

عباداب که قائم به اشخاص و آسانتر احکام اسیالم اسیت ،بیه

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

خرقانی در روشنی از اسیتبداد و دموکراسیی دارد .در فصیل اول رسیاله روح
التمدن و هویت اسالمی ،درباره مانای استبداد و آزادی سخن میگوید و حکومیت
را به استبدادی و یا قانونی ت سیمبندی میکند
ح ی ت استبداد این است که اراداب بوالهوسانه غیرقانونی ییک ییا رنید نکربیر
دیگران نافا باشد ،نه بهطور تساوی .اوّلی را حاکم و دومی را محکیوم مییگوینید.
مثالً اگر یک نکر در ممالک یا در یک مملکت یا در یک ناحیه و قصبه و طایکه نافا
الحکم باشد و دیگران محکوم او باشند یا رند نکر دریکی از ایین میوارد بیه ارادب
شخصی حاکم باشند .بر جمای دیگر که محکوم باشند ،ایین نییز ح ی یت اسیتبداد
است و استبداد پارلمانی که جدیداً در ممالک متمدنه عنوانشده ،از این قبیل است.
مال استبداد وحدب حاکم نیست بلکه روح استبداد ،نکوذ رأی کسی است بر کس
دیگر ،نه به طریق مساواب بدون اقامه دلیل و رجحان ره صاحب رأی نافیا ،ییک
نکر و ره اشخاص متادد باشند.
در ادامه وی ت ابلی بین دموکراسی و استبداد می اندازد و بیا فیرض اینکیه روح
ح ی ی اسالم و دموکراسی همان آزادی است میافزاید :ح ی ت حریت ایین اسیت
که کتا

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

قانون ،ره یک نکر باشد و ره جماعت ح ی ت و روح آزادی تساوی افیراد ملیت
عموماً بدون مالحظه هویت شخصی در محتر قانون ،است ولی تاییین مججیری آن
به اسم سلطنت یا به جمهوری یا بیه خالفیت ،در ایین موقیع اهمییت نیدارد و در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

جریان قانون مساواب هم مدخلیتی ندارد (خرقانی ،روح التمدن ،به ت ل ازجاکریان،
)۹31-۹30 :۹702
در اینکه مبنای طبیای استبداد ریست ،وی بر این باور است که انسیانهیا ذاتیاً
بنای تخطی و تجاوز از حدود خود رادارند انبییا بیرای کنتیرل ایین تجیاوز و سیتم
آمدند بنابراین شریات اسالمی عهدهدار دیانت ح وق و حدود بشر و ذمه دار بسط
قوانین مساواب و مواساب است( .جاکریان)07 :۹702 ،
وی در رساله حجا  ،آزادی را به دو نوع ت سییم مییکنید :حرییت ح یوقی و
حریت دینی .حریت ح وقی آن است که شیخص در حکیظ مختصیاب خیودش از
جهاب نکوس و اعراض و اموال» بهگونهای باشد که کسی نتواند بدون حکیم شیرع
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یا قوانین موضوعة عرفی ،ح وق او را سلب کند .این امری پسندیده اسیت کیه بیر

اساس آن ،نمیتوان حق حجا

را از مردم گرفت .آزادی ح وقی ریزی اسیت کیه

شرع انور اسالم صریحاً به عامه ناس رسانده» است اما مع االسف «حرّیت و آزادی
ح وقی در ایران نیامده است اما حریت دینی یانی مختار بودن اشیخاص در اقامیة
دین و ترویج منهیّاب دیانتی یا به عبارتی آزادی در رواا بیدینی و مظاهر آن ماننید
قمارخانهها و شرا

خانهها و فاحشهخانهها و تماشاخانهها ،اگرریه متجیدّدین بیه

نمایس اخالق شهرب میدهند است .نتیجه پدیده تجدد در ایران آن بوده است کیه
حریت ح وقی که حافظ حدود و ح وق اشیخاص اسیت متیرو

و بجیای آنهیا

آزادی دینی نسبت به اسالم مامول به شده است (خرقانی ،رساله حجا  ،بیه ت یل
ازجاکریان)۹702 ،
خرقانی به تکاوب آزادی در ح وق سیاسی و ح وق دینی باور دارد .خرقانی دو
روایت از آزادی را از هم تککییک نمیوده اسیت .آزادی سیاسیی و آزادی ناشیی از
ماهب او از ت لیل آزادیهای دینی به بیبندوباریهای اخالقی و دیگر وجود منکی
آزادی انت اد میکند.
تقسیم قانون به شرع و عرف و مشروعیت جعل قانون

در اندیشه خرقانی شریات پایه زندگی و حاکم انتخابی مسیلمانان نییز مجیری
احکام شریات است اما دولت مدرن نیازمند به قوانین فراتر از شریات است،
قوانین موضوعه در دولیت هیای میدرن شیامل قیوانین شیرعی و عرفیی اسیت.
(فیرحی)58۹ :۹7۱8 ،
خرقانی در توضیح این دو نوع قانون ،قوانین را به دو نوع ت سیم میکنید :قسیم
اول قوا نین شرعی و الهی است که نحوه اجرای آن را خداوند ماین کیرده اسیت و

بررسی

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

اندیشه سیاسی

و اجرایی شدن آن باید با نظر همه افراد جاماه صورب گیرد.

خرقانی

او در خصوص مکانیسم قوانین در حوزه عرف یا همان غیر منصوصاب شیرعی

( 51تا )71

مینویسد :احکام عرفیه که بیان آنها از وظایف اولیه شرعی نیست ،از قبییل قیانون
اداری وزارتخانهها ،این سنخ امور راجع به هیئت م ننیه اسیت بیرای هیر موضیوع
عرفی حکمیی موافیق عیاداب و اخیالق مملکیت وضیع نماینید .لیزوم طیراز اول
[مجتهدین خمسه موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه] راجع به این م ام
است که احکام موضوعه مخالف صریحه با اصول دیانت نداشته باشد.
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این دو جلد ،یکی احکام شرعیه و دومی ،عرفیاب مطمونه هیئیت م ننیه منظمیا
قانون جاریه خواهد بود( .خرقانی ،رساله م دسه قتا و شهاداب ،به ن ل از فیرحی،
)58۹ :۹7۱8
وی در بخس احکام عرفی هم کیه م صیود قیوانین اداری اسیت کیه در شیرع
حکمی برای آنها نیامده است ،مالحظه مصالح ع لی را بسیار اساسیی دانسیته و از
ترجمه بی رویه قوانین ملل دیگر برای ایران بدون توجه به مصالح انت اد کرده است.
(خرقانی ،رساله عدلیه ،به ت ل ازجاکریان)۱0 :۹702 ،
بنابراین خرقانی مات د است در وضع قوانین عرفی آنهه باید رعایت شیود ایین
است که احکام موضوعه مخالف صریحه با اصیول دیانیت نداشیته باشید و وضیع
قانون بر اساس موازین اسالمی باشد.
از فایده عملی رفع این ابهام نباید غافل شد «الزام بیه وضیع قیانون بیر اسیاس
موازین اسالمی» با «منع وضع قانون مخالف اسیالم» یکسیان نیسیت اگیر تکلییف
مجلس «وضع قانون بر اساس موازین اسالمی» باشد در ایین صیورب دامنیه ابتکیار
مجلس محدود است .رراکه مالوم نیست رگونه با تکیهبر منابع اصلی یانیی قیرآن
و سنت میتوان با رعایت مصالح جاماه برخی از قوانین را وضع نمود .بهعنوانمثال
میزان جریمه قاراق ارز رگونه از این منابع به دست مییآیید؟ وانگهیی در مجمیع
قانونگااری ره کسی صالح به استنباط م رراب موردنیاز جاماه از قرآن و رواییاب
است؟ البته بدیهی است که قرآن کتا
است و ال رطب و ال یابس اال فی کتا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

کاملی اسیت و حیاوی تمیام امیور زنیدگی
مبین(اناام )5۱ ،طبیق تکاسییر هیر آنهیه

هست و نیست و هر آنهه در آینده هسیت و نیسیت خواهید شید در کتیا

مبیین

مطرح شده است اما مسئله ایین اسیت کیه در وضیایت موجیود در ییک پارلمیان
قانونگااری ره کسی مختص استنباط این احکام است؟
اما اگر تکلیف مجلس «عدم وضع قوانین مغایر میوازین اسیالمی» باشید آنگیاه
مجلس در تمام مستحدثاب و مسائل روز جاماه میتواند قانون وضع کند .وانگهیی
در استکاده از منابع اسالمی و غیره آزاد است و ف ط نبایید قیوانین مغیایر بیا اسیالم
وضع نماید.
خرقانی مشروعیت جال قانون را وابسته به اراده و مشیت عامه ملت میدانید و
مینویسد:
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رون مملکت به نظر وحدانی من عمومی است ،پس غیر از خود ملیت احیدی

حق جال قانون برای آن ندارد .هیئت اجتماعیه از جهیت اجتمیاع بایید جایل
قانون نماید .هیئت م ننه رون از اعتای جمایت است ،به این لحاظ میتوانید
جال قانون کند  .مشیت و اراده هیئت حاکمه و م ننیه منبایو و برانگیختیه از
مشیت و اراده عامه ملت است و رون هیئت م ننه و حاکمیه مظهیر و مجیالی
من عموم و ارادهاش نماینده ،اراده من عموم اسیت ،مین عمیوم مبیدأ حیس و
شاور و به منزله مخ است .هیئت م ننه و حاکمه زبیان گوییای طیوطیوش آن
است .به این لحاظ میتواند به عنوان وکالت ککالت متسلسله جماییت ملیت را
تربیت و اجرا نماید( .خرقانی)۱:۹771 ،
برخورداری انسان از حقوق

خرقانی که خود نماینده دوره سوم مجلس شورای ملی بوده است ،با توجیه بیه
نیازهای موجود در جاماه جدید ایران برای قانونگیااری و بیا توجیه بیه تککیراب
مسلط ح وقی در جاماه جهانی ی که در آن هم در لیبرالیسم و هم در مارکسیسم بر
ح وق افراد جاماه و ح وق جمای تأکید میشیود ی شیروع بیه نظرییهپیردازی در
ح وق اسالمی میکند.
خرقانی در م دمه رساله روح التمدن و هویه االسیالم ،ابتیدا تاریکیی از حید و
حدود آن میکند.و می گوید :حق ریزی است که به کسی اختصیاص دارد و حید،
حدود و نهایت آن حق است .جایی که صاحب حق ،فراتیر از آن نبایسیتی تصیرف
کند واال تجاوز محسو

میشود و سپس باد از تایین حدود و ح یوق ،حکومیت

عادل و متمدن را حکومتی تاریف میکند :که حافظ ح وق ملت باشید و در سیایه
حکومت وی کسی نتواند از حدود ح وق خود تجاوز کند .بر اساس نگیرش وی"
طبیات حق و حد" "عدم تمایز صاحبان حق و حدود"است( .جاکریان)0۹:۹702 ،
سپس به ت سیمبندی ح وق میپردازد .در این ت سیمبنیدی ،وی از حیق شیرفی
یاد می کند که به دو بخس شرف شخصی و شرف نوعی ت سیم میشود و شیرافت

بررسی
اندیشه سیاسی
خرقانی
( 51تا )71

نوعی را ح وق عمومی میداند که در قلمرو سرزمین –اییران -بیا پشیتوانه عناصیر
قومی و دینی بر پایه خواست و ارادهی افراد " قوانین داخله ما که مظهر آراء ملّیت
است"عینیت مییابد.
ولی شرافت نوعی که عبارب از شرافت قومی و دیانتی باشید ،در ایین عصیر از
فتای مملکت ایران و از سلولهای دماغی ما ،به کلّیی مهیاجرب کیرده .و قیوانین
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داخلة ما که مظهر آراء ملّت است در جنب انگشتهای کورکی پلتیک اجانیب بیه
توسّط دسایس رند نکر خائن ملّت کس مملکت فروش ،ع یم و خنثیی نمییمانید.
بااینحال مشهود ،دعوی شرافت قومی جزاف و با جهالت و جنون توأم است .رون
حق نیست ،حد هم نیست( .خرقانی ،رساله روح التمدن به ت ل ازجاکرییان:۹702 ،
)۹7۱
بدین ترتیب خرقانی در کنیار بیه رسیمیت شیناختن مالکییت و ح یوق فیردی
مالکیت و ح وق در سطح اجتماع را مطرح میکند و بیدین ترتییب حیق سیاسیی
برای انسان قائل میشود.
خرقانی در توضیح دیدگاه خود نسبت به مسائل سیاسی اسالم مینویسد:
احکام سیاسی اسالم از ح وق مشترکه است ،هیی کیس (هیر کیه باشید) حیق
تصرف و تغییر در امور مشترکه را ندارد ،مگر به اذن شرکا .پیس تغیییر احکیام
سیاسی آن نسخ حکم خدا و توهین به شارع اقدس اسالم و ظلم به مسیلمین و
عمل جزافی است که شرافت سی میلیون ملت را رخنیه دار مییکنید و اعمیال
قدرب استبداد است به هیئت اجتماعیه و هی دلیل ع لیی و منط یی مسیاعد و
مؤید آن نیست( .خرقانی)3 ،۹771 ،

بنابراین از نظر خرقانی دخالت در ح وق مشتر

بدون اذن صیاحبان حیق کیه

کل جمایت جاماه را شامل میشود ،استبداد و خودرأیی است و عملکرد حاکمیان
بدون اذن مردم حرام و موجب از بین رفیتن مصیلحت عمیومی جامایه مییگیردد.
حتور مردم در عرصیههیای عمیومی مخصوصیاً سیاسیی الزم و واجیب اسیت و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

ازآنجاکه قانون عرفی از ح وق مشترکه منشأ میگیرد هی کس حق وضیع قیانون و
اجرای قیانون را در جامایه نخواهید داشیت ،مگیر بیا اجیازه و رأی میردم( .خیان
محمدی)۹71 :۹7۱2 ،
پس بنا بر برداشت جدید خرقانی از مسائل سیاسی اسالم امر سیاسیی از م ولیه
حق و نه تکلیف است .او با استکاده از اصل شراکت حق تایین سرنوشیت افیراد را
به طور کامل در اختیار خودشان قرار میدهید و لیاا ح انییت اعمیال اقتیدار را بیه
خواست و رضایت مردم –شرکا -وابسته میسازد.
در ادامه خرقانی به رابطه دولت و ملت و وظایف دولت میپردازد .طبق نظیر او
در جاماه واقای اسالمی ،قانون حاکم است و قانون بر دولتمردان و مردم بیهطیور
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مساوی حکومت میکند:

از ضیق عبارب و تنگی قافیه گکته میشود مملکت یانی هیئت حاکمه و هیئیت
محکومه وگرنه نظر به روح ح ی ت و هوییت جیوهر مانیی ،مملکیت «یانیی
ح وق من عموم» مملکت «یانی جریان ح یوق مشیترکه و ککالیت متسلسیله».
مملکت یانی «مرابطاب بیین بینیی و حییاب اجتمیاعی» و افیراد ملیت «یانیی
اعتای اجتماعی که زندگی هر یک زندگانی اجتماعی است نه شخصی» دولت
«یانی حافظ جریان ح وق اجتماع» دولت «یانی جاماه اجتماع» دولیت «یانیی
ح وق مشترکه» دولت «یانی جلب نکع و دفع ضرر و جریان عیدالت و ارتکیاع
ظلم من عموم»( .خرقانی)۱-۹8 :۹771 ،

از بیان باال مالوم میشود دولت و جامایه متمیایز از هیم بیوده اسیت و دولیت
نگهبان و حافظ ح وق ملت است نه مالک .خرقیانی درصیدد اسیت کیه بیرخالف
نظریههای سنتی-که اصل را حکومت دانسته و حاکمان را تشویق میکردند با مردم
با عدالت رفتار کنند-جاماه و ملت را اصل قرار داده ،حاکمان را نمایندگان وابسیته
به مردم مارفی می کند این اندیشه به نظریههای دولت حداقلی یا دولت محیدود در
سنت لیبرترین ( )libertarianنزدیک است .این نیوع حکومیت کیه بیر آزادی اراده،
آزادی فردی و مساواب استوار است ،اختیاراب حکومت را به حداقلهای ضروری
ت لیل می دهد و غایت دولت را به نظم و امنییت داخلیی و دفیاع از تهیاجم بیگانیه
محدود میکند( .فیرحی)281 :۹7۱3 ،
خرقانی در ادامه ،قیام علیه حکومتی که طبیق قیانون عمیل نمییکنید و قواعید
عمومی را در اداره جاماه مدنظر قرار نمیدهید ،الزم و واجیب مییدانید .خرقیانی
حاکم مستبد را متجاوز به ح وق ملت مارفی میکند و مات د است طبق نظر قیرآن،
متجاوز باید قصاص گردد و از بین برود:
و در متن واقع و قانون بشری ،حاکم ،قانونِ مساواب مطلق است .محکوم افیراد

بررسی
اندیشه سیاسی

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

خرقانی

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

( 51تا )71

این دو مدغم و مدغم فیه و شامل و مشتمل تابیر میشود به «من عموم» هر یک از
حاکم محکوم که جامایه را پیرایید حیثییت وقاییه هوییت خیویس نمایید ،میردود
جمایت و ملاون فطرب بشریت است .شیطان انکرادی وسییع وحیدانی اسیت کیه
جمایت را طامه خود کرده و اگر جمایت رنین شخصی را طامه خویس کند ،بیه
حکم ع ل قصیاص کیرده اسیتَّ « :د طکن يقعنايرَّط عْصنَّللَيح نَّللايُياط َّعنايرَدَّطنن ع
َّللَيَّد دََِّ طکن يىدنَّْن طْن دي»
د
دد د ط
د
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(ب ره )۹1۱ ،این است ح ی ت حکومت ملی که اکنون تمام دنییا میدعی آن اسیت.
(خرقانی)۹8 :۹771 ،
خرقانی از بحوهای قانونگااری باال این نتیجیه را مییگییرد کیه هیی فیردی
نمی تواند بر مردم حکومت کند ،مگر اینکه به صیورب قیانونی و بیااراده ملیت بیه
قدرب رسیده باشد:
واضح شد کیه هیر انسیانی در جهیاب سیهگانیه آزاد و همیه افیراد در ح یوق
اجتماعی سهیم و شریکاند .ح وق مملکتی (م ننه و مجریه) راجیع بیه جامایه
ملت و مملکت ح وقی است .هی فردی و شابه و م امی به عنوان خصوصیی
حق تصدی قانونی ندارد .اگر بگویند قانون مملکتی کیه بیه اراده عمیوم ملیت
وضعشده ،م تتی فالن است ،باید همه افراد اطاعیت نماینید زییرا کیه قیانون
مملکتی ناشی از آرای عموم و تصدیق هر ماده ،تصدیق حق مشیتر اسیت و
تصدیق حق مشتر  ،با فطیرب انسیانی تیوأم و قیرین اسیت و وقاییه ح یوق
شخصی است در ظل ظلیل اجتماع و اگر بگویند فالن شیابه و فیالن شیخص
قانون گاارده ،این حرف منیافی ح یوق اجتمیاع و مخیر

جامایه مملکتیی و

مخالف منطق ربوبی و ظلم به افراد و غصب ح وق آنهاست .افراد ملت نبایید
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
یک مغز بوالهوسی ال ا و از دهن خودمختاری بیرون آمده ،در محلیه ح یوق و
حدود و ککالت بین بینی قابلاعتنا نیست .هر ملتی کیه بیه ایین مثابیه عیالم بیه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

ح وق خویس نباشد ،انسانیت از آن ملت صحت سلب دارد .مسیلم کیه دارای
دین ح وقی است( .خرقانی)۹۹ :۹771 ،

تاریف سیاست از ح وق مشتر و نیوعی در دییدگاه خرقیانی و توجیه او بیه
اراده ملی در وضع قوانین او را به تاریف جدیدی از جاماه و دولت سوق میدهد
او اجتماع شهروندان را نه بر جماعت مؤمنان که بر قانون اساسی اسیتوار مییسیازد
درحالی که تا آن زمان در بین متککران اسالمی طرح رنین تارییفهیایی از ملیت و
دولت مانا نداشت و فرد مسلمان تالق به امت اسیالمی داشیت پییس از خرقیانی
ماموالً متککران اسالمی ،ف ط بحیو امیت اسیالمی را و جامایه اسیالمی را طیرح
می کردند و مرزهای سیاسی را به رسمیت نمیشناختند امیا در ایین مییان خرقیانی
طبق نیازهای واقای جاماه ،قلمرو سرزمینی مشخص با ویژگیهای مشتر قیومی،

66

ملی و دینی را بهنوعی دولت و ملت را به رسمیت میشناسد.

با این مجموعه ح وقی ،ملت در مانیای جدیید ،تایین ح یوقی پییدا مییکنید.
رهاررو

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

پایه یک نوع دموکراسی به تابیر خرقانی دموکراسی اسالمی مالوم میشود.
دولت و حکومت

دیدگاه خرقانی در مورد حکومت و دولت درزمانی ارائه شد که مسئله دولیت و
حکومت مورد مناقشه جریانهای فکری-سیاسی پهلوی اول بود.
ماتریالیستها و دربار از ایده جدایی دین از دولت سیخن مییگکتنید و جرییان
ماهبی بر تککیکناپایری اسالم و سیاست اصرار داشتند( .فیرحی)3۱3 :۹7۱8 ،
برای ورود به طرح دیدگاه اندیشه خرقانی در مورد حکومت ابتدا بایید میروری
بر دیدگاه ماتریالیستها درباره حکومت داشته باشیم.
ماتریالیسییتهییا دیییدگاه ویییژه ایییی دربییاره دولییت در ایییران داشییتند یکییی از
منسجمترین دیدگاههای مواضع مادی گری را می تیوان در برنامیه فرقیه جمهیوری
ان البی ایران دید که توسط ت ی آرانی ویارانس تدار شده بود.
در این برنامه شکل حکومت ،جمهیوری دموکراتییک اعیالمشیده بیود کیه بیه
صورب متمرکز باید اداره میشد .پارلمان تک مجلسی ،عالی تیرین رکین حکومیت
بود که از طریق انتخاباب مست یم ،عمومی و مخکیی شیهروندان اعیم از زن و میرد
شکل میگرفت .نظام قتایی ماهیت سکوالر داشت .هرگونه دخالیت روحانییت در
امور قتایی برریده میشد و دادستان از طریق رأی مردمان انتخا

میشد .در ایین

نظام پیشنهادی ،آموزش عمومی ،اجبیاری و رایگیان بیود و تحصییالب تخصصیی
خانوادههای کارگری موردحمایت دولت قرار میگرفت.
همه مدارس خصوصی تحت نظارب دولت بود و با انحالل حوزههای علمییه و
ملی کردن همه اوقاف دینی و اموال متالق به مسیاجد م ررشیده بیود علیوم دینیی
همانند دیگر رشتههای تخصصی تنها در مؤسساب آموزش عالی تدریس شود .ایین

بررسی
اندیشه سیاسی
خرقانی
( 51تا )71

برنامه با لغو ماهب رسمی ،به جدایی دین از حکومت تصریح و تأکید میکرد .دین
امر خصوصی افراد است و نباید اجباری باشد( .شاکری)۹13-۹10 :۹701 ،
در این میان خرقانی دیدگاه ویژه ایی درباره قانون ،دولت و حکومت در اسیالم
داشت که میتوان در دموکراسی اسالمی خالصه کرد.
تجربه دموکراسی در ایران و بهطورکلی نوگرایی دینی-سیاسی در جهیان اسیالم
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با مکهوم شوری شروعشده و با آن پیوند دارد .بیرخالف دموکراسیی غیر

کیه بیا

فردگرایی و ح وق طبیای آغازشده است .بدینسان ،فرایند مردم ساالری در ایران و
اقداماب مردمساالرانه در اسالم و شیاه ،به اعتبار مبانی نظیری و شیرایط تیاریخی-
ماهبی ،بنیادی متکاوب با غر

دارد .تجربه دموکراسی در ماهب شیاه ،بیا مکیاهیم

بزرگی رو ن امامت ،غیبت و والیت به هم تنیده است (فیرحی)۹71 :۹703 ،
امیا خرقیانی بیرخالف جرییان رایییج نیوگرایی در اییران اسیاس دموکراسییی و
مردم ساالری اسالمی را درشوری و امامت و غیبت و والیت نمی داند بلکیه صیرفاً
در تساوی ح وق میداند.
ایشان در تبیین ماهیت دموکراسی اسالم رنین توضیح میدهد:
رون ترتیباب فالی (ان ال

مشروطه) ککایت در اصالح امور نوعیه نکرد بلکه

موجب شدب مرض شد ،به حکم ناموس قومییت الزم اسیت کیه ایین موافیق
اخالق ایرانی تادیل شود و رون عودب اوضیاع مختیاری (اسیتبداد) بیا آنکیه
بالطباه غلط بود و مخالف ع ل بود ،با وضع فالی دنییا جیزو امیور غییرممکن
است .پس باید وجه سومی اختیار کرد و آن عنوان دموکراسی اسالمی است که
مواساب تام و مساواب مطلق نسبت به ح یوق ابتیدایی و جزاییی و حیدود آن
باشد که به مراتب ،اتم از دموکراسی دولتهای دیگر است ،رنانکه اشاره شید
و این عنوان م دس وجه تمایز ملت ایران از ملل جهان اسیت( .خرقیانی ،روح
التمدن ،به ت ل از جاکریان)۹10 :۹702 ،

خرقانی در پاسخ به این سؤال کیه بیرای جلیوگیری از هیراومیرا و اسیتبداد
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

حاکمان در ایران ره باید کیرد ،بیر عیدالت ح یوقی در جامایه تأکیید مییکنید و
میگوید:
هر ملتی که بخواهد از حکومیت خودمختیاری (اسیتبدادی) اشیخاص و ظلیم
ظالمان خالص شود و به دایره ترقی وارد گردد ،ف ط عیالا آن در قیدم اول و
وسط و آخر نشر قیوانین مسیاواب در ح یوق محیدود مشیترکه اسیت .ریاره
دیگری نیست .روشن اسیت خیط مسیت یم در تیأمین مملکیت همانیا تسیاوی
ح وقی است( .خرقانی ،روح التمدن ،به ت ل از خان محمدی)۹21 ،۹7۱2 ،

دموکراسی اسالمی موردنظر ایشان مبتنی بر مساواب و مواساب اسالمی است و
دموکراسی اسالمی را اصلی ترین نوع دموکراسی در جهان میداند و حتیی بیر ایین
باور است که دموکراسی تمام ملل ریزه خوار نامت اسالمی است وی بر ایین بیاور
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است:

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
دموکراتی دنیا است ،اساساً مأخوذ از اسالم است .بلکه انتشار فرقیه دموکراسیی
قرّة الاین و ثمرة الکؤاد اسالمی است که ح ی ت دیین حنییف اسیالم ،بیه ایین
اساس محکمتر و اساس ادیان دیگر ضایفتیر مییشیود .بلکیه اگیر کسیی در
مسلک سیاسی به زبان ع یده ماهبی ادعا کند که انتشار حکومت ملی در تمیام
دنیا از بشاراب قر

ظهور ولیعصر عجل اهلل فرجیه اسیت سیخنی اسیت بیه

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
عملیاب رهل سال اول اسالم میدانیم .اگر دانایان اسالم از قوه ت لیدیه اجانیب
بکاهند و به جانب م رراب اسالم مراجاه نمایند ،بالتیروره تصیدیق خواهنید
کرد که دموکراسی تمام ملل ریزهخوار خوان نامت اسیالمی اسیت( .خرقیانی،
رساله روح التمدن ،به ت ل ازجاکریان)۹57-۹52 :۹702 ،

از نظراو ،نظریه دموکراسی اسالمی بر دو منبع عمده قرآن و صدر اسیالم متکیی
است و دولت رهلساله نخست اسالمی مهم تیرین تجربیه تیاریخی آن اسیت کیه
ح وق در آن رعایت شده اما بادازآن اسیتبداد و غتیب ح یوق ضیاکا جیایگزین
گردید .در این مورد میگوید:
از اول هجرب تا سال رهلم که ریاست اسالمی و تحت عنوان خالفیت نبیوی
بود و اعمال سیاسیّه خلکا شبیه به سیاسیّاب صادع اسالم ی صلیاهلل علیه و آله ی
بود به اوا عزب اسالمی نائل شدند و پس از رهل سیال اگرریه لکیظ سیاده
خالفت برقرار بود ولی سیاست های دربار اسالمی به جبّاریت و سلطنت ظالمه
بدل گشته ،رشته مواساب ح وقی در دربار گسیخته شد و م رّبان دربار خالفت
شروع به غصب ح وق ضاکا کردند و از ح وق جزا و کیکیر سیاسیت اسیالمی

بررسی
اندیشه سیاسی
خرقانی
( 51تا )71

مااف شدند و بیت المال مسلمین که متالق به جهاب عامه اسالمی بیود ،ملیک
شخص خلیکه و سلطان گردید روح مساواب اسالمی من بض گشت و حرّییت
ح وقی منثلم شد .احکام مشترکه ح وق سیاسی درار مسامحاب هوا و هیوس
درباری گردید( .خرقانی ۹58 :۹77۱ ،تا )۹5۹
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نسبت بین قدرت و حاکمیت ملی

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

و

مدنیت جوامع مسیلمان شیناخته میی شیود .ازایینرو اصیالح اندیشیه اجتمیاعی و
آگاه سازی ایرانیان به ح وق خود نیز از امور اصالحی وی است .اولین گام در ایین
مسیر خارا کردن حکومت اسالمی از هاله قداست و دادن جنبه عرفی و زمینی بیه
آن است .الزمه این تنزل از آسمان قدسی به زمین عرفی آن است که بپایریم حاکم
اسالمی انسانی غیر ماصوم و خطاپایر است .درنتیجیه انتخیا

او بیر اسیاس آراء

عمومی و رجوع به ع ل جمای و نظارب ملت بر عملکرد وی الزم است.
در اندیشه خرقانی ،مسلمین خود باید حاکمشیان را بیا توجیه بیه ویژگییهیای
قرآنی انتخا

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

اهل آن واگاار کنند .وی مدعی است که خداوند این مسئله را به مردم واگااشیته و
در آن دخالتی ندارد و «قرآن رئیس تراشی نکرده است»( .خرقانی)715 :۹77۱ ،
به اعت اد وی تنها یک مورد در قرآن ذکرشده است که باید آن را به عنوان ییک
استثنا در نظر گرفت و آن نصب طالوب به سلطنت از سوی خداست« :و قیال لهیم
نبیهم ان اهلل قد باو لکم طالوب الملک و نحن احق بالملک منه ...له الملک و نحن
احق بالملک منه  ...پیغمبر بنی اسرائیل به آنها گکت خداوند طالوب را بیرای شیما
پادشاه قرار داده ،قوم گکتند ما به سلطنت احق از او هستیم و او مالی ندارد .پیغمبیر
فرمود که خداوند او را برای شما برگزید و در علم و جسم و قوب افیزود خداونید
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

ملکس را به هر که میخواهد مییدهید خداونید ازهیر جهیت محییط و داناسیت»
خرقانی اضافه میکند که «در کتا

و سنت ،این ییک میورد اسیتثنا بیه سیلطنت از

جانب خداوند تصریحشده [است]»( .خرقانی)728 ،۹77۱ ،
خرقانی با استناد به ایاب  50و  5۱سوره نساء بر آن است که علمیا مییبایسیت
صکاب اولواألمر را برای مردم بیان کنند و آنان خود مصداق آن را انتخا

کننید .او

با تکسیر این دو آیه ،وظایف دولت اسیالمی و حیاکم آن و وظیکیه مت ابیل میردم و
دولت را تبیین مینماید و به این نتیجه مهم نائل می گردد که حاکم از دیدگاه قیرآن
باید انتخابی باشد یانی نظریه نصب و انتخا
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که امیروز در جامایه اییران مطیرح

است( .خان محمدی)۹38:۹7۱2 ،
ع
ِع َّ يرَيَيطمننسطُ ياد يىطنناَْ رطيرَدم ن د ع
نأيرَََّّن ع
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َّللِىيِع دايا طداَ د نَّللي د ِعمد د
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هد د ط ط ط

ع
دَ ِ ن رطيرَي ا ع
ع
ع
ع
عع ع
دَ ِطن رطير ََّّس طو ن دفي داططع يرَ طدم ن عسي
ِ َّْنَّلليُدِظط طا ن يلعننَّيِع َّ ه
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نا د
يامَطن رطيا ط هد د
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ع ع
ع
يَننوُيقد ننسَْ ايِع دا ع
ع
نَي د ط ننسي
يرَي در ََّّس طو ن عفيِع ي طَُننْط ط يىنط طاعمَط ن د ي ع هَي درَّطدن ن ط ير ع ن عسيمدَّن د
مننَ طا ط يقد نعَ يىدنَد ن دَّللِف طْْط ط يع د ط ط ط ه
لًي
دح دس طيي دَتط عُ ي
دا ط
معنای اولواألمر قرآنی

خرقانی در توضیح آیه اولواألمر تأمالتی رند دارد :اول آنکه آیه اول مربوط بیه
اولواألمر و حاکمان و وظایف آنهاست و آیه شریکه ،حیاکم و اولیواألمر اسیالم را
بیان کرده .در این با

اهمال نشد و این اساس دیانت اسالم تایین حیاکم اسیالمی

است دوم آنکه حاکم را به صکت و لغت بیان کرده ،به طیورکلی کیه وظیکیه عمیده
قانونگااری است ،اختصاص به شخص و طایکیهای نیدارد یانیی نسیبت را در او
مالحظه نکرده تا اشاار به این باشد که مناصب خدایی و قیانونی راجایه اسیت بیه
علم و عمل به آن قانون ،شخص از هر طایکه و قبیله باشد ،سوم آنکه در این دو آیه
تمام وظیکه حکام را بیان نموده است :وجو
وجو

تأدیه اماناب و حرمیت خیانیت ،دوم

حکم به عدل میان مردم و حرمت جور و جکا و حیفومیل در حکومیت و

قتاوب (سید اسداهلل خرقانی)201 :۹77۱ ،
وی دربند رهارم تأمالب خود از این دو آیه ،به بحو اساسی دوبیاره اولیواألمر
میپردازد:

ع
ى» (نساء )50 :این آییه مییزان
َّللِ عي
يَيططمطسطک ط ياد ط يىطن داَْ يرَ ددم د
در آیه اولواألمر فرمود َّ ِ« :يهللاد د
تحملی است که کارهای تشریای و اتیان به وظایف و تکالیف الهیه به امر الهی
و اختیار مکلکین است که باد از امر الهی به اختیار ،تأدیه امانت الهیی پییامبر و
سایر مردم را بکنند و اجباری نیست .همهنین ذیل آیه است به اختیار حکومت

عادالنه بکنند نه به اجبار ( ...خرقانی)20۱ :۹77۱ ،

از عباراب خرقانی رنین بر میآید که وی با وجود تأکیید بیر حکومیت قیرآن،
ن س مردم را نیز بسیار برجسته میداند .بنا بر نظر خرقانی مردم باید با اختیار خیود
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تن به رنین حکومتی بدهند و در حکومت قرآن اجبار نیست.
خرقانی حاکمیت اولواألمر از نظر شرع ،ع ل و عیرف ثابیت مییدانید و مات ید
است اولواألمر ف ط بر اساس قوانین الهی جاماه را اداره میکنند ،نه بر اساس هوای
نکس و غیره به همین دلیل هر وقت حاکم بر اساس قیانون الهیی و عیدالت رفتیار
نکند ،باید از طرف مردم عزل گردد .در تککر قرآنی خرقانی عزل و نصب اولیواألمر
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در دست مردم قرارداد به عبارب دیگر قرآن شیرایط و اوصیاف اولیواألمر را بییان
میکند و تایین مصداق بر عهده مردم گااشتهشیده اسیت( .خیان محمیدی:۹7۱2 ،
.)۹31
نکاب فوق به این مانی است که خرقانی دو فرض را همزمان ،در امر حکمرانی
لحاظ میکند نخست آنکه حکومت ح ی است که از سوی مردم به حیاکم واگیاار
میشود لاا حکومت را نه حق امتیاز ،بلکه امانت نوع تل ی میکند ثانییاً بیا لحیاظ
حق عزل از سوی مردم در ایین واگیااری شیرط اسیترداد وجیود داشیته باشید و
صاحبان حق در صورب مخالکت امانتدار حق عزل او رادارند.
ساختار سیاسی و نهادهای حکومتی

خرقانی جهت اصالح امور کشور و در جهت تمرکززداییی از قیدرب حیاکم و
ت لیل ماایبی که خود برای شوری باور دارد و از آن به استبداد پارلمانی یاد میکنید
ساختار سیاسی متشکل بر  5رکن مارفی میکند:
عالا اوضاع حالیّه و حکظ هویّت ایرانی و سیوق آن بیه صیراط ترقّیی ،منیوط
است به وجود یک موظف و یک وظیکه.
اما موظّف عبارب است از پنج مرکز عمده و منشأ اصلی:
 یکی ،شورای وکالی ملت. دوم ،سنا. سوم ،شورای اداری یا شورای مملکتی.فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

 رهارم ،هیئت وزرا:که هر رهار باید از اشخاص ماتدل الا ل و مست یم الکهم که دارای افراط و
تکریط نباشند ،انتخا

بشوند و خود را عالقهمند بر است الل ایران بداننید و

آلت اجرای م اصد اجانب نباشند.
 پنجم ،وجود رئیس کل و حامل بیرق ماهب جاکری که نکس نکیس سیلطانوقت باشد(.خرقانی ،روح ال وانین ،به ت ل ازجاکریان)۹15 :۹702 ،
خرقانی تاریف خاصی از ساختار سیاسی مدنظرش نداده اسیت شیاید دلییل آن
این باشد که وظایف و تااریف رایج در آن زمان موردقبول وی بوده است:
مجلس شوری و سنا دو نهاد قانونگااری هستند که در قانون اساسی مشیروطه
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آمده است اما مجلس سنا تا زمان پهلوی دوم تشکیل نشد.

هیئتوزیران در ساختار قوه مجریه متصیدیان وزارتخانیههیا و وزییران مشیاور
تشکیل میدادند و مسئولیت دو امر مهم را داشتند:
 .۹تنظیم الیحهها و طرحهای قانونی و تایین خطمشی سیاست کلیی دولیت و
ارائه آن به مجلس شورای ملی برای طی مرحله قانونی
 .2مدیریت تمام نیروهای انسانی و سازمانهایی که مأمور اجیرای قیانونهیای
موضوعه دو مجلس بودند (تنکابنی)32 :۹70۱ ،
خرقانی نظام سیاسی موردنظر خیود را کیه اصیالحیهای بیر دولیت مشیروطه و
اندیشه نائینی است ،با پیشنهاد دیگری تکمیل میکند .به نظر او ،عالوه بیر شیریات
و هیئت رهارگانه م ننه و حاکم منتخب مردم ،الزم است «یک مجلس کبیر ملیی از
اشخاص عالم بصیر ،از علمای قدیم و جدید تا یکصد نکر و بیشیتر...تأسییس و ...
مدتی تااطی افکار کرده ،وظیکه هیئت حاکمه و محکومه را ماین نمایند ».هیدف از
تأسیس رنین مجلسی آن است که اوالً ،افکار انکرادی و خصوصی تحیت مشیاوره
آمده ،صحت و س م هر یک مالوم خواهد شد ثانییاً ،میدب انا یاد مجلیس ،آرای
ع الی مملکت به مجلس آمده و صالح و فساد راجع به عامه میشود نیه بیه ییک
عده ،ثالثاً ،دستهبندیها که برهان بی تکلیکی جاماه اسیت ،از اثیر مجلیس مت یار
الا یده میشوند.
رنین می نماید که مجلس کبیر ملی در اندیشه خرقیانی متمیایز از قیوه م ننیه و
مجلس قانونگااری است .ظاهراً این مجلس بیشتر جنبه نظیری و مشیورتی دارد و
برخالف مجلس شورای ملی که متشکل از وکالی منتخب ملت است ،مجلس کبییر
ملی مختص دانشمندان قدیم و جدید و به اصطالح امروز ،عالمیان علیوم سینتی و
مدرن است و وظیکه این مجلس طرح و بررسی ایدههای جدید و مکید برای جاماه
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نداده است.
نتیجه
قرآن گرایی ،تسامح و تساهل ماهبی ،تساوی و عیدالت ح یوقی  ،مشیروعیت
بخشی به حال قانون وتوجه به اراده ملی در وضع قوانین و انتخابی بودن اولیواألمر
از مؤلکههای اساسی اندیشه خرقانی است و درواقع بداعت اندیشه وی تالش بیرای
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ترکیب این عناصر است که در اندیشه دینی و ف هی سیاب ه نداشیت .قیرآن گراییی
محور گکتمان خرقانی است .به اعت اد خرقانی قرآن خیر مشتر است که فرقههیای
مختلف میتوانند حول محور آن به اشترا برسند .این رویکرد به قیران و خیوانس
جدید و متکاوب و مبتنی بر مسائل روز از قران به اندیشه های خرقانی رن

و بیوی

خاصی می دهد و وی را به اندیشمندی اصالح طلب تبدیل می کند که از پیشیگامان
متککران قرآن پژوه در درون سبک تککر قرآن گرایان سیاسی اسیت کیه هدفشیان از
بازگشت به قرآن ،نوعی اصالح طلبی و پیرایس دین از مسائلی اسیت کیه بیه دیین
افزوده شده است .در واقع قرآن برای ایشان ییک منبیع متککرانیه بیرای نشیان دادن
قابلیت و اناطاف اسالم در گکت وگو با مدرنیته و ابزاری برای تغییر از وضع فکری
قبلی به دوره جدید است .وی با استناد بیه قیرآن بیرای خیروا از بحیران دوگانیه
استبداد و مشروطه دیدگاه دموکراسی اسالمی را طرح می کند .یانی برخالف جریان
غالب دینی که به خوانشی از قران دست میی ییازد کیه از دل آن ضیدیت اسیالم از
دموکراسی استنباط می شود وی کامالً برعکس به دنبال استنباط دموکراسیی از قیران
است .دموکراسی که بر اساس حق ملت و توجه دولت به مصلحت عمیومی شیکل
میگیرد .و بدین سان ح وق بشر و ح وق شهروندی به رسمیت شناخته می شود و
ملت تاین ح وقی پیدا می کندو دولت نیز در رهار رو

قانون به مکهیوم جدیید

بر پایه یک نوع دموکراسی اسالمی تح ق می یاید.
از سوی دیگر وی بران است که حاکم جاماه اسالمی هم بایید از ویژگیی هیای
دینی برخوردار باشد که قرآن بیان کرده اسیت و هیم بایید منتخیب میردم باشید و
فصـلنامه
علـمــی
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درواقع این دو انگار الزم و ملزوم و مکمیل هیم هسیتند یانیی در صیورتی حیاکم
می تواند واجد ویژگی های ذکرشده در قران باشد که منتخب مردم باشد .از عبیاراب
خرقانی رنین برمیاید که با وجود تأکید بر حکومت قرآن و به تابیر بهتر حکومیت
قرانی ،ن س مردم را نیز بسیار برجسته می داند .بنا بیر نظیر خرقیانی میردم بایید بیا
اختیار خود تن به رنین حکومتی بدهند و در حکومت قرآن اجبیار نیسیت و ایین
نشاندهنده ان است که وی به یک نوع انتخا

رئیسجمهور باور دارد و با اندیشیه

دولت مدرن که مبتنی بر حق و اراده ملت است قرابت پیدا میکند.
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