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Abstract 
The political views of Israr Ahmed reflect three streams of thoughts 
emanating from Azad, Iqbal, and Maududi. The impact of these ideas 
realized through time under some political and social conditions. What 
matters most is introduce this intellectual development in a historical context 
as well as explain his political views. Ahmed was at first following Azad 
regarding a return to Quran and also Iqbal concerning an intellectual reform 
based on a historical-analytic method. To do so, he established Markazi 
Anjuman for Khuddam-ul-Quran in 1972 and publicized it in his writings. 
Next, the effects of revolutionary thoughts of Maududi and reforming views 
of Iqbal manifested themselves in his views. He then established Tanzeem-e-
Islami in 1975 and Tahreek-al-Khilafah in 1991, returning to Azad’s views 
and also Maududi’s Islamic Revolution in order to realize an overarching 
revolution as well as the system caliphate. The last stage in his political 
theory was composed traditional Sunni views on the system caliphate and 
modern western government with such basic elements as the belief in 
dhimmis, limiting the role of women merely to choosing, electing the Caliph 
from the public for a limited period, ijtihad, jihad for promotion, etc. 
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 های سياسي و ديني إسرار احمد يشهبازخواني اند

 عبدالواحد قادری

 بيگي محمد حسن

 فر فرهاد صبوری

 چکيده

که از آزاد، اقبال و مودودی  است  إسرار احمد بازتاب سه جریان فکریسیاسی  هاندیش
خود أثیر ت ،اجتماعی -زمانی و ذیل شرایط سیاسی یندفرآ ها در این اندیشهاما  ،بود  شده شروع

زمانی و  یینددر فرآ وی، ل فکریناساندن تحوش ،روِ پیش اساسی هلد. مسأدنرا نشان دا
اساس روش است. بر پرداز این متفکر و نظریهسیاسی  های هی و تبیین اندیشتاریخ ای هزمین

اصالح  هبازگشت به قرآن و اندیش هدنخست تابع افکار آزاد در ایاحمد تحلیلی،  -تاریخی
 در سال را «ام القرآنانجمن خدمرکز » ،اهدافاین  ننبال کرددر راستای دبال بود و اق فکریِ
 ه. در مرحلتألیف کردنیز در همین چهارچوب را ش کتابو نخستین  نمودبنیان  میالدی 2791

 در را «تنظیم اسالمی» و دش بیشتر نمایانتأثیر تفکر انقالبی مودودی و اصالحی اقبال  ،بعد
آزاد در جنبش خالفت و انقالب  هسرانجام با بازگشت به اندیش اندازی کرد، هرا میالدی2791

جانبه و  منظور انقالب همه را به« تحریک الخالفت» میالدی 2772 در سال اسالمی مودودی،
ترکیبی از نگرش سنتی  ،اخیر همرحلسیاسی احمد در  هنظری تشکیل داد. نظام خالفتاستقرار 

. در این نگرش بودنیز حکومت  هدربارغربی های مدرن  شیوهخالفت و  باب دراهل سنت 
قائل شدن به اهل : اشاره کردبه موارد زیر توان  ترتیب می آشکار است که بهعنصر اساسی  چند

زمانی  هسوی مردم برای یک دور ، انتخاب خلیفه ازاتانتخاب درذمه، محدود شدن نقش زنان 
 .تبلیغیجهاد  اجتهاد ونقش  ،محدود

 .اجتهاد، ، حکومت اسالمی، خالفتزگشت به قرآن، اصالح فکریبا سرار احمد،إ واژگان: كليد
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 مقدمه

شرایط  هواسط به ،13هند، در آغاز قرن  قاره شبهحکومت اسالمی در  ههای اندیش زمزمه
شد. منادی نخست این  ، مطرحقاره شبههای خاص  عمومی جهان اسالم و ویژگی

 استقرار باهدفبود که  (میالدی 2999-2719) لکالم آزاد، موالنا ابواجاآناندیشه در 
د. پس از کر« اهلل حزب»جنبش  )شریعت( و تأسیس حکومت الهی اقدام به تشکیل دین

به مسلمانان بود تا  خود در تالش هشیو به (میالدی 2999-2709) اقبالمحمد او عالمه 
در را خودآگاهی مسلمانان  ،طریق  این از بتواندتا  یادآوری کند که شما مسلمان هستید

این بر  هاآنآگاهی  ،اقبال در میان مسلمانان هند هاندیش هنتیج .کند لمتحوجهان اسالم 
جای  بهاز اسالم  او 2پویای فهم این نگرشِ اقبال نیز هریش ت هستند.ملامر بود که یک 

 .است 1ایستافهمی 
با تأسیس  (میالدی 2730-2797) االعلی مودودیابود سیالنا پس از اقبال، مو

 ر زمین بیانأسیس حکومت خدا دهدف نهایی جنبش خویش را ت «جماعت اسالمی»
، با استقالل پاکستان و درگیر شدن در مسائل سیاسی لاعضای این تشکچند کرد. هر

 .ندقبل از استقالل دست کشید آرمانِ زیادی از هتا انداز ،در پاکستانعنوان یک حزب  به
 انقالبی که هنوز به آرمان جنبش، یعنی وجود آورد که عناصر به مر شرایطی راهمین ا

نبش جدا از ج بودند  پایبند مانده ،حکومت اسالمی دین و تشکیلاحکام  حاکمیت
 .های قبلی، ایجاد کنند طبق هدف ،های دیگری ها و جنبش و سعی کنند که تشکل ندشو

سیاسی  هبررسی اندیشه بتحلیلی  -با نگرشی تاریخی ،نوشتار حاضرنویسندگان در 
مثابه  بهسیاسی  هاندیش. در این روش، دنپرداز می (میالدی 2701-1323) إسرار احمد

 ،زمان درگذربحث  شود و با توجه به تاریخی بودنمی  گرفته ای تاریخی در نظر پدیده
 گیرد. مورد تحلیل و بررسی قرار می

تالش  ،جدا شدمودودی  میِجماعت اسال هاز بدنکه  اساس، احمد هنگامی  همین بر
تنظیم »و « ام القرآنانجمن خدمرکز »با تأسیس  بعد  به میالدی 2703 کرد تا از سال

زمینه را برای  میالدی 2773در سال  «الخالفت تحریک»با تأسیس  تیدرنهاو  «اسالمی

                                                                                                                                        
1. Dynamic 
2. Static 
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احمد در این د. کن مهیا موردِنظر خود )شریعت( قرار دینتو اسحکومت الهی  تأسیس
های آغازین قرن  افکاری که از سال .بودافکار آزاد، اقبال و مودودی تأثیر  تحت راه

 قاره شبه هبه جامع استقالل هند از بریتانیا و معرفی مسلمانان هند ، در جریانبیستم
 ق و راهنمایمشو  ،استقالل پاکستانو  قاره شبه هبا تجزی ،ازآن پسو  ندمطرح شد

  .نددتأسیس حکومت اسالمی بو
سرار و آثار إ حال شرحبه نخست در بخش  است:شامل دو بخش شتار حاضر نو
حکومت اسالمی در  هتاریخی گفتمان اندیش هبه زمینبخش دوم در  پردازیم و می احمد

 سیاسی هاحمد، نظری سیاسی هنظریمؤثر در  اجتماعی  -های سیاسی زمینه، قاره شبه
دولت در گذاری  منابع قانون مانند ؛مرتبط با آن های حکومت اسالمی و موضوع

  اسی و تعاملش با حزب اشاره خواهیمکرودم جتهاد وهل ذمه، ااسالمی، جایگاه زنان و ا
 .کرد

 

 تحقیق هپیشین. 1

 هنام ان، پایشده پرداختههای إسرار احمد به بررسی اندیشهدر آن از اولین آثاری که 
است که  «Dr. Israr Ahmad’s Political and Activitie» عنوان باشگفته احمد 

زیرا  رود؛شمار می وی نیز به هاندیش هدر زمین اول دست، از منابع تحقیقی بودن بر عالوه
 است.   تعامل داشتهشفاهی یا کتبی،  صورت به ،احمد نویسنده در برخی موارد با إسرار

 Who Speaks for Islam? Muslim»کتاب  ممتاز احمد در ههمچنین نوشت

Grassroots Leaders and Popular Preachers in South Asia » های پژوهشاز دیگر
 است.   بررسی کردهرا  اوهای سیاسی و عقیدتی اندیشهنویسنده در آن، مهمی است که 
 هاندیش ،تا ضمن توجه به دو اثر مذکور کنند یمپژوهش حاضر تالش نویسندگان 
کنند و طرح نظام سیاسی  حلیلتإسرار احمد  مکتوبآثار  بر هیتکبا سیاسی او را 

 ،تحسین نگریسته شده ههای تندرو با دیدسوی برخی جریان نظر وی را که ازمورد
 د.نبررسی قرار دهمورد
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 إسرار احمد هنام زندگی .2

در پنجاب شرقی  میالدی 2701آوریل  10در  ،پسر دوم شیخ مختار احمد إسرار احمد،
ش لیگ آموزی جنب اعضای دانش بیرستان جزءو دهند به دنیا آمد. در ایام نوجوانی 

اش  خانواده میالدی 2709تان بود. با استقالل پاکستان در ستأسیس پاک برایمسلمانان 
 مهاجرت کردند.  تأسیس  به این کشور تازه

  هاحمد با اشعار و افکار اقبال آشنا شد اظهاررش ادطریق بر و قبل از مهاجرت، ازا
قرار گرفت. او در نیز مودودی  تأثیر افکار و آرای ان تحتو با مهاجرت به پاکست بود
. در کرد تحصیل میزشکی الهور پ هدر دانشکد میالدی 2710تا  2707زمانی  هلفاص

عضو شد و  اسالمیدانشجویی جماعت  ه، شاخ«جمعیت طلبه»در  میالدی 2713سال 
 هدانشکد« هحلقناظم »را گذراند و در همان سال طلبه جمعیت  داخلیسرعت مراتب  به

عالی ناظم ا»میالدی  2710تا  2711از  و ،الهور و پنجاب« ناظم جمعیت»پزشکی، 
 د.ش« جمعیت

)عضو کامل(  «رکن»عنوان  پس از فراغت از تحصیل، به میالدی 2710در سال 
و یکی از گرفت را  «2هیوالاامیر جماعت س»جماعت اسالمی درآمد و بعدها عنوان 

همچنین  .(Mumtaz, 2010: 13; Ahmad.sh, 1993: 29-40) دش« امجلس شور» اعضای
خود را وقف مطالعات زمان از عضویت جماعت اسالمی استعفا داد و در همان سال 

مطالعات اسالمی را از دانشگاه  ارشد کارشناسیمدرک  میالدی 2701قرآنی کرد. در 
وقت  ا کامالًدست کشید تاز کار پزشکی  میالدی 2792در سال  اچی دریافت کرد.کر

 دها و معارف قرآنی کن بر روی آموزه قف مطالعات اسالمی و تمرکزخود را و
(Ahmad.sh, 1993: 40-46).  را در  ام القرآنخدمرکز انجمن میالدی  2791سال در

آکادمی  هدو مؤسس طریق های قرآنی از هدف آن ترویج آموزه د کهالهور تأسیس کر
های درسی و چاپ  لها و محف رگزاری سخنرانیهمچنین بقرآن و  هقرآن و دانشکد

  .(Mumtaz, 2010: 13; Ahmad, 2002: 40) بود  نشریه

                                                                                                                                        
1. Sahiwal 
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ندازی کرد که هدف آن ا راه میالدی 2791سال إسرار احمد تنظیم اسالمی را 
 ابعاد زندگی ههای قرآنی در هم برای اجرایی کردن آموزه فعالیتنظم اسالمی و  تأسیس

 .(Ahmad, 1975: 8-9) بود
 های حزب در اثر آشنایی با اندیشهإسرار احمد  میالدی 2772سال  در که شده گفته

که هدف  ،وردوجود آ را به ، جنبش تحریک الخالفتمتحده االتیاالتحریر در بریتانیا و  
 برایپاکستان و سپس جوامع اسالمی و جهانی  هجانبه در جامع آن ایجاد تغییرات همه

 هچند نگرش او دربارهر ؛(Mumtaz, 2010: 16-17) تأسیس حکومت اسالمی بود
 بهکه در ادامه بیشتر  ،استالتحریر متفاوت   با نگرش حزب یا تااندازهخالفت 

 ازسالگی  99در سن  میالدی 1323 آوریل 20 إسرار احمد در .پرداخت  آن خواهیم
 دنیا رفت.

 

 ها آثار و نوشته .3

نوارهای الف( آثار مکتوب؛ ب(  :است هدودستشامل إسرار احمد های  هتآثار و نوش
کتاب و  01بیش از توان گفت که وی  نخست می همورد دست صوتی و تصویری. در

و پاکستان مرتبط با اسالم  های عمدتاً با موضوع ردو ود که همگی به زبان اُنوشتار دار
 ترین مهم ز ا است.  شده ترجمهها  یا دیگر زباناثر وی به زبان انگلیسی  نُهحدود  .هستند

 :موارد زیر اشاره کرد توان به و میا مکتوب آثار
 به میالدی  2709در سال اصل این کتاب  :رو ه واقعی پیشوظیف ؛سانس اسالمیرن

این  میالدی 2793سال در . است  میثاق به چاپ رسیدهنشریه نوشته و در  زبان اردو
پس از چهار حمد افضل ادکتر  ،ترجمه نقص خاطر گلیسی ترجمه شد ولی بهاثر به ان

عنصر  نقشبر  إسرار احمد در این کتاب،. دکرانگلیسی ترجمه آن را به مجدداً دهه 
کاری که وی  .است  تأکید کرده ،های قرآن طبق آموزه ،ایمان در احیای اسالم

کاری که  .بازسازی فکری مسلمانان بود ،زمانی انجام دهد هخواست در آن بره می
 هایی سخنرانیآن  هو درباربر آن تأکید  ،سال پیش 01یا  00د وی اقبال حدو قبل از

در این  .است  هبه چاپ رسید نی در اسالمدی احیای فکرکه با عنوان  بود  هنیز کرد
نیرومندی ایجاد شود که  جنبش عقالنیِ إسرار احمد معتقد است که بایدکتاب، 
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و نخبگان باسواد  هوشمندفکر و دیدگاه طبقات در تغییرات اساسی  باعث ایجاد
نخست،  شود:  برداشتهدو گام عملی  باید غاز چنین جنبشیآ برای .دگردجامعه 
 .(Ahmad, 2011) تأسیس آکادمی قرآندوم، و  تبلیغی گسترده نهاد کیایجاد 

 ز ا ای تاریخچه شامل بررسی تاریخ اسالم واین کتاب  :طلوع و غروب امت مسلمان
احیاگری است. این کتاب  دیبادهای اسالمی  احیاگری در اسالم و بررسی جنبش

شناساندن در این کتاب، هدف او  کتاب رنسانس اسالمی است. مکملحدودی تا
 منظور ایجاد یک هویت ی تاریخی بهتحلیلخالل تاریخ اسالم به نسل امروزی در 

 .(Ahmad, 2002) است اسالمی

 درواقعکه  ی استهنوشتار کوتا :اساس سازماندهی حزب احیاگر در اسالم ؛بیعت ،
او در این  .است  هبود میالدی 2771 آمریکا، سال در دانشگاه ایلینویزسخنرانی وی 

های اسالمی و  سیاسی اسالم و اهمیت آن در جنبش به نقش بیعت در ساختارکتاب، 
ین سخنرانی همان تعریف سنتی بیعت را پردازد. ایشان در ا خالفت می در دولت آتیِ
بیعت در ساختار نظام که را و سپس نقشی  کند مطرح می دارد،« بیع»که ریشه در 

تشریح  ،نماید تواند ایفا می ساالر مردمهای مشروطه و  نظاممقابل  دردولت اسالمی، 
 .(Ahmad: Bai’yah) کند می

 یل چگونگی تشک هکتابی است دربار :ت در پاکستان، چطور، چرا و چگونه؟خالف
اول  هدر مقالوجود دارد که کتاب این و مقاله در د .خالفت و مراحل مرتبط با آن

س مشخصات نظام اسالمی را بیان اجتماعی پاکستان را تحلیل و سپ -شرایط سیاسی
مجلس،  مانند به دولت اسالمی های مربوط دوم به موضوع هکند و در مقال می

 ، اجتهادگذاری در دولت اسالمی یند قانونفرآنتخابات، چگونگی تشکیل خالفت، ا
 .(Ahmad, 2006) پردازد و... می

 اشاره کرد:های زیر  کتابتوان به  از آثار دیگر او می

 ؛2اسالم در پاکستان 

 ؛1بیعت نزد موالنا مودودی بازگشت به قرآن، مسأله 
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 )؛2منهج انقالب پیامبر)ص 

 ؛1نظام خالفت در پاکستان 

  ؛0جنبش جماعت اسالمی دربارهپژوهشی 

 ؛0می در قرآنمعانی و مفاهیم انقالب اسال 

 )1انقالب دینی حضرت محمد)ص. 

 

حضرت  ههای آن، سیر و آموزه قرآن هدربار که اغلب آثار اوتحلیل کرد توان  می
در یک نظام اسالمی  و ها و مفاهیم در عصر حاضر آن آموزه یریکارگ بهو  )ص(رسول
نظام » :ردک این موارد اشاره  توان به نیز می های ایشان سخنرانی ترین مهم  از است.

مقصد و هدف تنظیم » ،«استقرار دین» ،«نزد عالمه اقبالاجتهاد » ،«سیاسی اسالم
 «.نقالب اسالمییند افرآ» ،«اسالمی

 

 إسرار احمد ههای اندیش سرچشمه .4

 :داشاره کرفت، یرپذها تأثیر که إسرار احمد از آنی عابمناز وان به سه دسته ت می
 های اسالمی؛ با جنبش ارتباط از محیط اطراف و اش تجربیات شخصی .2
 ؛گزینشی به شکلهای غربی  اندیشه .1
 .های آزاد، اقبال و مودودی اندیشه .0

 

توان  های وی را می یهو نظر تفکر سه منبع اصلیگفت که  باید در شرح مورد اخیر
 یرپذیری نیزکه البته ترتیب زمانی این تأث ،ابوالکالم آزاد، اقبال و مودودی دانست

 مهم است.
که در همان  بودعالمه اقبال  ، گذاشتبر افکار وی تأثیر بسیاری تین کسی که نخس

از عالمه مودودی  چند او در این ایام متأثرهرام نوجوانی با اشعار و آثار وی آشنا شد. ای
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توان تأثیرپذیری مودودی را  هنوز نمی ،فکری استقالل خاطر نداشتن به اما ،نیز بود
 نشان داد. صراحتاً 

احمد جایگاه مهمی إسرار  در تفکر ،نزد مودودی بسیار مهم بود انقالب کهعنصر 
عنصر  ؛داد اقبال قرار می ذیل فکر اصالحیِ انقالب را ،او در این برهه اما ،داشت

رنسانس »با عنوان  احمد کرد در اولین کتاب ید میاصالحی که اقبال بسیار بر آن تأک
ویژه نخبگان و  بهمسلمانان و یشه و تفکر خوبی مشهود است. اصالح اند به «اسالمی

از اسالمی  1بادانش 2اسالمی و هماهنگی علوم اجتماعی و طبیعی هاندیشمندان جامع
 کرده استبر آن تأکید احمد در این کتاب اصری بود که إسرار عن ترین مهم 

(40: 2011 Ahmad,). ر از اد نیز بسیار متأثاجته هدر زمیناحمد این، إسرار  بر  افزون
 اقبال بود.

باب  مودودی در هنگرش دیگری که إسرار احمد بسیار از آن تأثر پذیرفت، اندیش
جماعت اسالمی  هاز بدن نکهیازا پسانقالب اسالمی و حرکت جنبشی بود. إسرار احمد 

 هر دو هدف د کهاندازی کر را راه «تنظیم اسالمی»و  «ام القرآنخد»جدا شد، انجمن 
مسیر انقالب بود. اوج این تفکر را  اکردنیمهاقبال و  راه اصالحیِدن دنبال کر انجمن،

 هدر این مرحل. یددتوان  می «حریک الخالفتت»تأسیس  هنگام میالدی 2773 سالدر 
مودودی در تالش بود تا راه  فکرها و آرایتگیری از  فکری، إسرار احمد ضمن بهره

 باهدفتحریک الخالفت را بنابراین  ،ادامه دهددر جنبش خالفت را نیز ابوالکالم آزاد 
 ایجاد تغییرات انقالبی تشکیل داد. 

نیز مشاهده کرد.  «آنرام القخد»انجمن مرکز توان در تأسیس  تأثیر آزاد را می
التحریر نیز  را به تأسی از افکار حزب «تحریک الخالفت»برخی تأسیس همچنین 

، این احتمال را دارد «حزب التحریر»با إسرار افکار که   های اساسی تفاوتاما  ،اند دانسته
  کند. میرنگ  کم
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عمدتاً متأثر از ابوالکالم آزاد بود. او همچنین از موالنا نیز تفسیر قرآن  ازنظرإسرار 
تفسیر قرآن بر ارتباط  درروشکه نیز  راهی و موالنا امین احسان اصالحیحمیدالدین ف

 .(Mumtaz, 2010 :14) بود  هدرونی قرآن تأکید داشتند، تأثیر پذیرفت

 

 و پاکستانهند  قاره شبهدر خالفت گفتمان  .5

های آگاهی سیاسی  ، زمزمههند قاره شبهدر میالدی  13و اوایل قرن  27در اواخر قرن 
ملی  هکنگر» هاآنوجود آمد. این امر به تأسیس چندین سازمان منجر شد که از میان  به

 شدند.  نام برداربیش از سایرین  «لیگ مسلمانان»و  «2هند
هندوها  هتشکیل شد و مدعی بود که نمایند میالدی 2991ملی هند در سال  هکنگر

که زیر نفوذ هندوها قرار داشت. اما لیگ مسلمانان سال  درصورتی ،و مسلمانان است
سیاسی  های فش حمایت و پیشرفت حقوق و مطالبهوجود آمد که هد میالدی به 2730

عمدتاً  ستقیم علیه حکومت بریتانیا بود. این سازمانگیری م ه، بدون جبهمسلمانان هند
دار و طبقات باال و متوسط  و متشکل از نجبای زمین انمدرن مسلمان هطبق هنمایند

از ابوالکالم آزاد و محمدعلی جناح که  روست ازآناخیر جامعه بود. اهمیت جنبش 
مورد حکومت  کدام چهارچوب نظری خاصی درآن بودند که هر هاعضای برجست

 داشتند.  قاره شبهمسلمانان در 
« دو ملتی»جناح تئوری محمدعلی  ،با باال گرفتن اختالف میان هندوها و مسلمانان

تاریخی، فرهنگی و نیز دینی میان  های اختالف»این تئوری  اساسکرد که بررا مطرح 
مسلمانان و عظیم موجود میان  شکاف هکنند . این امر بیاناستمذکور حاکم  هدو جامع
وجود  بخشی بین طرفین به آمیز و رضایت مسالمت هرابطگاه  هیچو اینکه  استهندوها 
 .(Ahmad.sh, 1993: 39)« آمد نخواهد

ابوالکالم  ،ن جنبش مسلمانان هنددر مراحل آغازی ،قبل از استقالل پاکستان
 (.Ahmad.sh, 1993: 13)کرد شعار بازگشت به قرآن را مطرح  الدین احمد آزاد محی

ت حکوم تأسیس برایمیان مسلمانان هند  آزاد همچنین در تالش بود تا شرایطی را در
را اعالم کرد « اهلل حزب»دعوت  میالدی 2720وجود آورد، لذا در سال  به الهی
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(Ahmad, 2006: Article2/15) .مبنای بیعت یا در این حزب، اساس عضویت بر
به این همچنین عنوان خلیفه معرفی کرد. او  به مراهانش راو آزاد یکی از ه بودسوگند 

 که ازپرورش دهد در تالش بود تا علمایی  «دار االرشاد»بلکه با تأسیس  ،دکرامر اکتفا ن
های مدرن باشند.  آموزش مطلع از ،آگاه به شریعت اسالمی و از طرف دیگر یطرف

این موارد مربوط به ایام  هاما همجنبش خالفت نیز بود.  پرداز نظریه آزاد ،این بر افزون
او  میالدی 2712پس از . بود ،اش زندگی ، یعنی مقطع نخستاسالمی بودن او پان

شد. وی تبدیل ملی هند  هگرای هندی و حامی کنگر یکرد و به یک مل تغییری اساسی
 . (Ahmad.sh, 1993: 13-17) ندد که با ایجاد پاکستان مخالف بودکسانی بو هاز زمر

خودداری کرد و همین امر سبب شد تا جنبش خالفت ف اهداپیگیری  ابوالکالم از
پس از  .(Ahmad, 2002: 35) کار ببرد به ومورد ا را در« مرده»اصطالح بعدها مودودی 

ار عبدالجبار و های عبدالست دو برادر به نام 2،بازگشت ابوالکالم آزاد از این اندیشه
چند واضح نیست که آیا این هر .ندرا دنبال کن  خیری تالش کردند تا همان هدف

 در ذهن داشتند یا نه.  ران چهارچوب مشخصی از حکومت الهیرهب
تفکر عقالنی  ،نمعیّ یاسلوب براساسنخستین شخصیتی که  ،نظر إسرار احمد بنا به

ولت تنها به شرح و بسط مفهوم د رفت، عالمه محمد اقبال بود که نهکار گ به باره نیدرارا 
احیای فکر دینی  هبارو افکارش را در نظرها بلکه ،ت گماشتعارش هماسالمی در اش

به فقط د که حاکمیت مطلق کر تأکید می شعرهایشعالمه اقبال در  .کردبیان  در اسالم
او همچنین به مفهوم نیابت  .(Parray, 2011: 7) کس دیگر هیچاهلل تعالی متعلق است نه 

چهارچوب نظرهای خود را  میالدی 2719انسان اشاره و طی شش سخنرانی در سال 
 (.Parray, 2011: 6-7)کرد مورد نقش دین در جامعه بیان  در

که بعدها با -در الهور   انیابواالعلی مودودی طی سخنرموالنا سید ،یازده سال بعد
دکترین سیاسی  هبار، دو اصطالح را در-به چاپ رسید «ی اسالمنظام سیاس»عنوان 

 وضعآن را  جدیدی که خودش هواژ «2کراسیوتئودم»نخست،  اسالم شرح داد:
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 بود  آن نظر داده مورد تر در که اقبال نیز پیش «2نیابت عمومی»و دیگری  کرده
(Ahmad, 2006: Article2/15-19). 

چهارچوب حکومت  گفتمان خالفت به طرح هیکی دیگر از کسانی که در ادام
 سه متفکر مندی از افکار و آرای رهه ضمن بهکه البت استإسرار احمد  ،اسالمی پرداخت

ربه گرفتن احمد از تج دلیل اندیشید و این امر به ها میآناز   متفاوت یا تااندازهمذکور، 
متفکران  نظرهای هسوءتعبیر دربار یا ایجاد  تکرار شکست و پرهیز ازها های آن اشتباه

که مودودی مطرح « ت عمومی مردمنیاب»مقابل  ، إسرار احمد دربرای نمونه بود.مذکور 
تر و محدودتر  چهارچوبی تنگکند که  را وضع می «1نیابت جمعی مسلمانان» کند می

إسرار احمد چنین حاکمیت در یک جامعه دارد. علت این امر را خود  هلأنسبت به مس
شود. در نظام سیاسی  نظر من نیابت عمومی مردم سبب سوءبرداشت می به» :دکن بیان می

شهروندان یک  هتا به هماست جانشین کامالً متعلق به مسلمانان  اسالم، خلیفه یا
إسرار احمد  .(Ahmad, 2006: Article2/19) «نظر از اعتقاداتشان ملت صرف -دولت

 متفکران سکوالر مسلمان را، از آرای عالمه اقبال بیان داشته یتعبیرهایکی از این سوء
حاکمیت مسلمانان و  عیتکلی، وضای صریح و نه  با شیوه کرده بودو تالش 

 .(Ahmad, 2006: Article2/16,28) مسلمانان را در حکومت اسالمی مشخص کندغیر
کردند،  میهند و پاکستان رهبری  قاره شبهمنظر کسانی که گفتمان خالفت را در  از

اید که فرم پیوسته بیان می قرآنفهم کامل خالفت مبتنی است بر رد حاکمیت مطلق بشر. 
عای چنین تواند اد کس نمی ، هیچرو نیازاتعالی است.  ق متعلق به خداوندحاکمیت مطل

 . استجانشین خداوند  فقطبلکه  ،باشد  حاکمیتی داشته
 کند: ن نیابت را به دو مرحله تقسیم میإسرار احمد خود ای

 در این مقطع پیامبران متصدی : نیابت فردی و شخصی هنخست، دور هدور
بر روی  تعالی اهللها نمایندگان ه آنهمند و ا هند بوددریافت مستقیم پیام خداو

آمدند. با بعثت  شمار می ها و دستورهای خداوند به فرمان هاجراکنندزمین و 
پایانی خویش نائل و حدنهاد پیامبری به باالترین مرحله  )ص(حضرت رسول
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تعالی در قالب فردی و شخصی  اهلل فهیخلآخرین  )ص(. حضرت محمددش
 بود. 

 نظر اهل سنت است. او  اسرار مطابق با این نظرِ :نیابت جمعی هدور :دوم هدور
کس  و هیچامکان ادامه نداشت  نخست با پایان عصر پیامبری هدورمعتقد است 

باشد. بنابراین با فوت حضرت   را داشتهادعای دریافت وحی  ستتوان نمی
ل جمعی مسلمان شک هجامع تمام میان درنهاد خالفت بایست  می رسول)ص(

 باقی بماند )ص(زمان پیامبر فردیِ هن مانند دورجای اینکه همچنا به ،پیدا کند
(Ahmad, 2006: Article2/19-22). منظور بیان این اندیشه به  إسرار احمد به
 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»دهد:  نور ارجاع می هسور 11 هآی

 ،آیهدر این جمع  ضمیر مخاطبِکند که  می خاطرنشانو  «خْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرْضلَيَسْتَ
 .(Ahmad, 2006: Article2/22) ن است نه یک شخصجماعت مسلمانا

 

 بلکه تاریخ اسالم یا به ،کند بندی تاریخ بشری اکتفا نمی فقط به تقسیمإسرار 
وز رستاخیز، به پنج تا ر )ص(از زمان حضرت رسول جمعی را نیز، نیابت هتعبیری دور 

خلفای راشدین؛ سوم،  هدوم، دور )ص(؛نخست، عصر پیامبر اکرم کند: دوره تقسیم می
تأسیس  هم، دورپنج و ؛بندگی مسلمانان هپادشاهی و ملوکیت؛ چهارم، دور هظالمان هدور

د معتقد است که جنگ جهانی سوم إسرار احم .)ص(حضرت رسول روشخالفت بر 
، شده انیبکه در حدیث پایانی  هراه را برای اجرایی شدن دورو داد  واهدزودی رخ خ به

در افغانستان و پاکستان تأسیس شود،  بایددر پایان این جنگ خالفت کرد.  مهیا خواهد
 خواهندکشی به لشکر« مهدی»الفت و تحت رهبری خ هسپس نیروهای مسلمان در سای

 ین مسیحیت بهدگونه  نایکرد و  ظهور خواهد )ع(حضرت عیسی و پرداخت

 رسد.  پایان می
بامداد احیای اسالم و شامگاه  ،سوم میالدی هآغاز هزار ،إسرار احمد هبنا به گفت

 یهای تندرو ، جنبشهمین گفتمان هدر ادام .(Mumtaz, 2010: 17)است مسیحیت 
ی و در راستا بود خواهندسیاسی خالفت  نظام بهقائل مانند سپاه صحابه، نیز  ،اسالمی

 .(Howenstein, 2008: 32) خواهند کردآن عمل  هاعاد
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 نظام سیاسی و نهاد خالفت. 6

 ؛نظام سیاسی خالفت .2نداز: قسمت دارد که عبارت چندگفتمان خالفت إسرار احمد 
 کراسی.وخالفت و دم .0 ؛. اجتهاد1
 

 خالفت. نظام سیاسی 6-1
 

 سیاسی إسرار احمد هگیری نظری های شکل زمینه .6-1-1

  ی،متفاوت شکل تغییر فکری، بهاین بعدها در بحث پیشین به تغییر مشی آزاد اشاره شد. 
ش از ای به تغییر مسیر جنب المی نیز رخ داد و سبب شد تا عدهدرون جماعت اس

آرمان در نزد این نوع تغییرات  .(Ahmad, 2002: 6) کنند توجهش ا های اسالمی آرمان
همچون  ،های اسالمی ر افرادی از پیروان جنبش، بر افکاویژه آزاد و مودودی رهبران، به

  د.کنننظر ها تجدیدآنتا در همراهی با  تأثیر گذاشت و سبب شد إسرار احمد
ایجاد حکومت الهی  کردن شرایطی برایفراهم  ،مودودی از تشکیل پاکستان هدف

 های نبهمذهب بلکه روش زندگی است و تمام ج و بیان این نکته بود که اسالم نه یک
عاملی شد تا همین مورد  .(Ahmad, 2002: 36) گیرد حیات اجتماعی را دربر می

ستقالل ااما با  ،را تأسیس کند «جماعت اسالمی» میالدی 2702مودودی در سال 
درگیرشدن در مسائل  خاطر به ،پاکستان جماعت اسالمی از آرمان حکومت اسالمی خود

 این بودالمی سوی جماعت اس دی ازعملکرچنین  هاندکی عقب نشست. نتیج ،سیاسی
 هاز بدن جیتدر بهو  دکردنهمراهی با جنبش خودداری  هادام تعدادی از اعضا از که

 . گرفتندفاصله  جماعت
های  جنبش نظمی در سطح عنوان یک بی بهرا ، این امر چون إسرار احمد افرادی

کند که این  یان میمی بمورد تنظیم اسال دراو که خود . چناناسالمی در نظر گرفتند
که  درحالی  ،خود ندیده به حال تابهپاکستان  هفرد است که جامع ای منحصربه جنبش نمونه

قیاس با  قابل  اماعنوان جنبش در پاکستان وجود داشته  ، جماعت اسالمی بهقبل از آن
 .(Ahmad, 2002: 38)نیست تنظیم اسالمی 

دلیل دیگر را برای بیان سرگشتگی  خود إسرار احمد چندموارد،  این بر افزون
نمونه  چندبه  ،خالفت هدربارگیرد. او در ابتدای بحث خود  می در نظرپاکستان  هجامع
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 که ای منطقه گرایی ملی .2 از:ترتیب عبارتند که بهکند  اشاره می آور از این موارد اضطراب
که  ها و حدود ایالت ها نام .0 ؛نیدموکراسی پارلما .1؛ است سکوالریسم غربیاز برآمده 

نوان امری ابدی ع ها را بهتنها آن ا نهبود و م  کردهبریتانیا برای مصالح اداری خویش تعیین 
 .(Ahmad, 2006: Article1/7) دانیم میبلکه همچنان مقدس  ،گیریم و ازلی در نظر می

 که زمانی قرار بود هستندنظمی در ساختار سیاسی پاکستان  این سه مورد عامل بی
 شود.   اسالمی در آن بنیان گذاشته حکومت

 های ار اقتصادی است که در تمام سطحنظمی در ساخت سه مورد بعدی مربوط به بی
، تمام درواقعکه  مربوط به صنایع و تجارتبانکی  نظام .0اقتصادی مشهود است: 

است.   آلود ملوث شده های گناه با مصلحتامروزه  اقتصاد ما بر آن مبتنی است و
قرآن در جنگ با اهلل و رسولش)ص( قرار  هت و کشور بنا به فرمودمل ، تمامجهیدرنت

عنوان  ها بهاز آن آزمایی که قرآن نظیر قمار، احتکار و بخت ،شایع شدن منکرات .1 ؛دارند
که  م فئودالیسم و اربابینظا .0؛ برد نام می( 73)مائده:  ...«رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشََّيْطَان»...

اصالحات  شدن مطرح باوجودو  ن و تنفربرانگیزترین شکل ظلم و غصب استبدتری
  .(Ahmad, 2006: Article1/7) است  ، اساساً بدون تغییر ماندهداری زمین کذایی

 هجامعدر تر  ها و در سطح کلی در ساختار اجتماعی خانوادهکه نظمی بعدی  بی
اختالط  .9 :شده استجامعه منجر  ها و به تهدید اساس خانواده و شود پاکستان دیده می

پاکدامنی و پاکی دچار که عفت،  جاآن تا  حیات اجتماعی تا حد غرب پایین آمده
هم زده و ساختار خانواده را دچار  است. این امر آرامش خانوادگی را بر  آشفتگی شده

 .(Ahmad, 2006: Article1/7) است  کردهپریشانی 
منظر إسرار احمد سبب شده تا به طرح  که ازبود  هایی شد، زمینه  مواردی که گفته

 2773 سالدر را سیاسی خالفت  هنظری هاما ارائچهارچوب نظام خالفت بپردازد. 
ل درونی یعنی فرآیند تحو ،إسرار احمد هل اندیشه تاریخی تحوباید در زمین میالدی

ای  هزمینرد. سه ک تحلیل و بررسی، از افکار متفکران پیشیناش  یتأثیرپذیرو  او هاندیش
دعوت برای بازگشت به  از:ندبود عبارت  شده مطرح قاره شبهکه قبل از إسرار احمد در 

 .اجتهادو  )شریعت( استقرار دین، قرآن
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إسرار  طرف ، ازسوی آزاد، اقبال و مودودی مطرح و با همان تأکید این سه زمینه از
ام القرآن جمن مرکزی خدانهدف نخست،  تحقق . إسرار احمد برایشدنداحمد تأیید 

؛ کاری های قرآنی در سطح جامعه بپردازد هد تا به تبلیغ و ترویج آموزاندازی کر را راه
ام متأثر از آرا و . او در این ایادد آن را انجام میاالسالم االرشاد و داردار ،تر که پیش

در خود را کار آزاد اف تأثیردر این مرحله،  .ابوالکالم آزاد بود یا تااندازهافکار اقبال و 
 دهد.  نشان می به قرآن ندای بازگشت

در  ، او برای استقرار دین و شریعتإسرار احمد هل اندیشتحو بعدی همرحلدر 
که هدف نهایی آن همانند جماعت  کند گذاری می تنظیم اسالمی را بنیان ،جامعه

د تغییر است؛ جامعه نیازمن منظر وی در جامعه بود. ازدین و شریعت  ه، اقاماسالمی
را دگرگون سازد و شرایط را برای اسالمی کردن جامعه  ساختارتغییری انقالبی که کل 

کار  دی را در تنظیم اسالمی بهمودو او عنصر انقالبیِ ،فکری هد. در این مرحلاهم کنفر
احمد ذهنی إسرار  هزمین تفکر اصالحی اقبال در پس هیما بنهنوز گیرد، اما  می

 در تمام یانقالبتا  فکر و اندیشه است هاو در زمیننظر ذا انقالب موردفرماست و ل حکم
 .سطوح جامعه

سیاسی  هحوز پردازی توان در نظریه احمد را میإسرار  شهیاندل ه بعدی تحومرحل
، و همانند آزاد کردخالفت  ه، او اقدام به بازسازی نظریمشاهده کرد. در این مرحله
خالفت  گفتمانچهارچوب در  که یکساننظر م اد. ازدجنبش خالفت را تشکیل 

دارد و آن نظام سیاسی  مختص به خود اسالم یک نظام سیاسیکنند،  پردازی می نظریه
 )ص(و بنا به حدیثی از حضرت رسول خلفای اولیه هاست که از همان دورخالفت 

 منتقد اصلی این نگرشنو زنده کرد. است و اکنون باید آن را از   شده عملیطرح و م
 کند بیان می ،«اصول الحکم االسالم و» خویش با عنوان که در کتاب بودعلی عبدالرازق 

ن اسالمی داریم و این برداشت فقها و متفکراما در اسالم هیچ نظام حکومتی خاصی ن»
و آنها را با خالفت بنگرند  هنظری با دیدگاه و احادیث را ها اند آیه کردهبوده که تالش 

 .(01-230: 2711 )عبدالرازق، «تأویل، تفسیر و تشریح کنند محوری خالفت نگرش
د ر اسالم وجوشود که شکل خاصی از حکومت د إسرار احمد خود متذکر می

شرطی که در  به ،کند را تأیید می های حکومت لها و شک ندارد و اسالم تمام گونه
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 خالفت باورمند است نظام به ،تیدرنهاچهارچوب قرآن و سنت باشند اما 
(Ahmad, 2006: Article2/25). إسرار احمد از تفکر  هتوان گفت سیر اندیش می

نهاد خالفت  نظام اسالمی در قالب تأسیس تیدرنهاسوی انقالب فکری و  اصالحی به
او دارای نوعی دوگانگی سیاسی ل فکری، نظام تحو نیباوجودااما هنوز  در نوسان بود.

ب مشخصی از حکومت توسط قرآن و سنت او باور دارد که چهارچو ،سو یکاست؛ از 
گیرد که  می در نظراسالمی را همان خالفت  او نظام ،ارائه نشده و از سوی دیگر

عنوان الگوی حکومت اسالمی در جهان حاکمیت پیدا کند. شاید بتوان این  تواند به می
 :است  دهکرخذ اصطالح خالفت را از دو منبع أوی دوگانگی را چنین توجیه نمود که 

و  اشاره داردبر روی زمین نخست، قرآن که در موارد متعددی به خلیفه بودن انسان 
همان نیابت جمعی  ،اش سیاسی هاز اصطالح خالفت، در نظریاحمد مراد إسرار 

گرفت،  فت که یک نفر را خلیفه در نظر میکه با تفکر سنتی خال استمسلمانان 
صورت، معنای این اصطالح   این رکه دعملکرد خلفای راشدین  ،دوم متفاوت است.

 ،کدام از این دو کاربرد در هیچ. است اسالمی هجانشینی حضرت رسول)ص( در جامع
نظیر خاص  هبلکه کاربرد اصطالحی است در زمین ،مراد یک ساختار سیاسی نیست

های کسانی که معتقدند  تأثیر اندیشه ای سیاسی، تحت هو بردن آن در زمین حقوقی هزمین
 خالفت است.همان یاسی در اسالم نظام س

 

 سیاسی هنظری هارائ .6-1-2

 است  شدهو اجتماعی سیاسی  بیماری پاکستان دچار هجامعکه معتقد است إسرار احمد 
بلکه مربوط به  ،مشکل فردی نیستاین شد.  افراد جامعه برطرف خواهد باهمت که

اما این تغییر  یر کندتواند تغی است و محصول شرایطی است که می اجتماع مسلمانان
 اجتماعی را با خود دگرگون سازد. -سیاسی نظامانقالبی باشد تا کل  باید

من جماعت : »نویسد می اعت اسالمیش از جما گیری علت کناره مورد إسرار در
یند آفر طریق کردم که پاکستان از ترک کردم به این خاطر که فکر می اسالمی را

های انقالبی چنین  سیاست طریق از فقطبلکه  ،شود نمی اسالمی ،های انتخاباتی سیاست
انقالب  براین شرایط تمام تالش خود را صرف آماده کرد چیزی ممکن است، لذا
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 های نظری سعی کردم تا افکار خود را در سیاست طریق ، ازاسالمی کردم. در این مقطع
 «مکنها اعالم ها و نوشتار روی پاکستان در سخنرانی مشکالت پیش مورد

(Ahmad.sh, 1993: 59-60). استقرار ،او معتقد است که هدف از تشکیل پاکستان 
 و اکنون چنین امری مغفول مانده است  هابعاد جامعه بود در تمامو شریعت دین 
 دش مل ثبات و پایداری پاکستان خواهداین امر است که عا فقطو 

(Ahmad, 2006: Article18; Bai’yah: 6). 
گونه نیست که در آن اسالم حاکمیت پیدا کند، پس  پاکستان آن زامرو هاگر جامع

 ؟است  تهدر ذهن إسرار احمد وجود داش ،اسالمی هبازسازی جامع چه الگویی برای
صرفاً یک آرمان است یا در واقعیت نیز  اسالمی کدام است؟ آیا حاکمیت اهلل هجامع

 هجامع واقعی هوننم ،ار احمداست؟ از نگاه إسر یدسترس قابلدیگر وجود داشته و بار 
ام حضرت رسول)ص( و خلفای راشدین وجود داشته که او اصطالح در ای سالم

بار  گزیند که باید را برای آن برمی( هالنبوالمنهاج  هخليف) «خالفت بر الگوی پیامبری»
خالفت » همانند وجه هیچ اما الگوی خالفت در آینده به ،وددیگر در آینده احیا ش

 .(Ahmad, 2006: Article2/22-24) آمد وجود نخواهد هب« راشده
 ای و خلفای راشدین چنین نظم اجتماعی )ص(توانیم بسان پیامبر نمی که اکنون

ارد که ما اصرار د ،در پاسخ به این پرسشإسرار احمد ما چیست؟  هایجاد کنیم، وظیف
 ر جهان متمدنهای سیاسی که د سازمان ها را باأخذ کنیم و آنها را آن اصول باید

 ترکیب کنیم است  افتهی توسعه ،ل اجتماعیآیندهای تحوفر جهیدرنت ،معاصر
(Ahmad, 2006: Article2/24). 

 ،اساس  این دهد و بر خالفت قرار می همجموعجامعه را زیر شده یبازسازاو شکل 
حاکمیت پیدا کند. در آن خالفت  ساختارای است که  جامعه شده یبازساز هجامع

او معتقد است که در اسالم شکل یا ساختار روشنی از حکومت وجود ندارد چند هر
میزان اسالمی بودن حکومت را توان  میآن   نی وجود دارد که براساسبلکه اصول معیّ

إسرار  خالفت یقین حاصل کرد. لذا ساختارأسیس از ت هابا آنو  موردارزیابی قرار داد
و هر حکومتی با داند  سالمی الزم میبرای تشخیص حکومت ااحمد سه اصل زیر را 

. هیچ قانون 1؛ متعلق به اهلل تعالی است فقطیت حاکم .2دینی است:  ،ها مطابق باشدآن
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فقط  .0 ؛دشوتواند اجرا  نمی کلی یا جزئی که در تعارض با قرآن و سنت باشد،
 شوند محسوب میاهل ذمه  هستند و غیرمسلمانان جزءشهروند کامل مسلمانان 

(Ahmad, 2006: Article2/26).  
و قالب نظری و عملی در درا  سیاست ،به این هدف رسیدنمد برای إسرار اح

 های موضوعسیاست نظری، سیاستی است که باید به آموزش هدف از  کند: تعریف می
 شکل ها بپردازد و آنها را در تفکراتشان راهبر باشد، اما خودشان را به سیاسی به توده
افتد، عوامل  میاتفاق  داردبفهمند چه چیزی  ها بایدآن د؛ابات درگیر نکنمستقیم در انتخ

 سیاست عملی، منظور از و...؛ باشد دیباخارجی ما چه چیزی د، سیاست ها هستن کدام
که هدفش  استاقتصادی کشور  سی، اجتماعی وسیا نظامهای انقالبی مرتبط با  سیاست
یا  که انتخابات دکن میکید او تأشین. پی نظاماست نه راه انداختن  ساختارتغییر 

جلوگیری  آنشود و از تغییر  منجر میپیشین  نظامهای انتخاباتی به حفظ  سیاست
 .(Ahmad.sh, 1993: 59) دکن می

، نیازمند تغییراتی کلی روی پاکستان یشمشکالت پحل إسرار احمد معتقد است که 
تأسیس نهاد به این هدف،  برای رسیدناست و  اجتماعی -در تمام تاروپود سیاسی

و ای  آغاز جنبشی تودهطریق  فقط ازامر  این .عدالت اجتماعی ضروری است اسالمی
 عدالت ساختار. پذیر است امکانطالبان احیای اسالمی  و فدا نمودن پیاده کردن مسیر

 که هدف واقعی شود می  خالفت ارجاع داده نظام به طور خالصه بهاقتصادی  -اجتماعی
کستان و تقسیم آن به ت پادستگی ملپاکستان بود و علت اختالف و چند تأسیس

صورتی مشمول  فقط درغفلت از آن بود. کشور نیز ای، نژادی و زبانی  منطقه  گرایان ملی
تأسیس نهاد  درراهشد که  ( خواهد09حج: ) ...«ذينَ ءامَنوالَّهلل يدافعُ عن اا إنَّ»... هآی

 .(Ahmad, 2006: Article1/8) خالفت گام بردارد
 

 های نظام خالفت و خلیفه مشخصه .6-1-3

بلکه  ،کند کفایت نمی تغییر سطحی عنوان فقطد خالفت برای نهااز نگاه إسرار احمد 
جنبش چه که نیازمند آن طریق بذل مال و جان و هر انقالب کامل است که از نیازمند
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که این انقالب به  هنگامی کند. ، تحقق پیدا میانقالبی است هو مبارز نیرومندمردمی 
 در آن مشهود است:زیر  های أسیس نهاد خالفت انجامید، خصوصیتت

همان اجرایی کردن قرآن و سنت  ،عمل به حاکمیت مطلق اهلل تعالی که درم التزا .2
یا مجلس  (مجلس) گذاری مجمع قانون ،در این نظام همچون یک قانون است.

 را خواهددادگاه عالی کشور این قدرت پرداخت و  گذاری خواهند شورا به قانون
 .اجرا نکندبا قرآن و سنت در تضاد باشند،  را که کلی یا جزئیداشت که قوانین 

گذاری  یند قانونآمسلمانان باید در فر فقطآن  ه براساسک ترکیبی گرایی نفی ملی .1
 بود رأی خواهد و مرد مسلمان دارای حقترتیب هر زن  باشند. بدین  نقش داشته

توانند  شود. فقط مردان میتخاب اعضای مجلس شورا سهیم تواند در ان یو م
شان و جان و مال هستند ذمه اهل . غیرمسلمانان جزءندت شونامزد این هیأ

 و در اجرای قانون و مراسم مذهبی خویش آزادند. و محترم محفوظ
یفه انتخاب کنند. خلخویش خلیفه را با رأی مستقیم  مسلمانان سراسر کشور باید .0

ی یا مجلس شورا وابسته باشد س ملگذاری یا مجل نباید به اکثریت مجمع قانون
 جمهوری که در بسیاری از کشورها رایج است، او  ریاست ساختاربلکه مانند 

 های اجرایی گسترده انتخاب شود. با قدرتن و معیّ هدوریک برای  باید
 یی.گرا عدم تمرکز و ناحیه هنجارنا ساختارپایان دادن به  .0
 .و اربابی الطوایفی ملوک نظامبرای حذف اصالحات ارضی  .1
 .اجرای کامل قانون زکات .0
ی یا مجلس شورا اعضای مجلس ملن و مسلمانا هخلیف قانونی برای همه؛برابری  .9

 .دنباش  ای نباید داشته معافیت قانونی یا امتیازات ویژه گونه هیچ
دن ساختار جدید کرتنظیف اقتصاد با حذف کامل سود و قمار و جایگزین  .9

 اصول مشارکت و مضاربه. بر یمبتنتجاری و صنعتی 
ر و دیگر کی و مواد مخدمجازات برای مصرف مشروبات السخت اجرای قوانین  .7

 .مسکرات
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زنان و فعالیت  همحدودا و مشخص کردن مجزو اختالط جنسی  جلوگیری از .23
 دنجدا باشباید . ها و.. نهادهای آموزشی، بیمارستاندر مردان و زنان  ؛مردان

(Ahmad, 2006: Article1/9-11). 
 

 توان گفت که ذکر این موارد که تا می های باال نمونهشناختی  تحلیل رواندر 
 إسرار احمد هدغدغ هدهند شود، نشان حدزیادی تمام شئون یک جامعه را شامل می

و قمار دچار بهره  باگریبان است. اقتصاد  به مشکالتی است که جامعه با آن دست هدربار
گیر جامعه  اعتیاد و مصرف مواد گوناگون گریبان با، بحران اجتماعی استنابسامانی 

های خود را در  آرمان کسانی است که هو نهاد اسالمی دغدغ هشده و ایجاد یک جامع
جامعه را  است تا  عی کردهسرداز پ نظریه بنابراین ،کنند جستجو می یلچنین نظام ایدئا

  .ددایت کنسعادت هسوی  به
 برای نمونه .پردازد به برخی جزئیات نیز می إسرار احمد ،های کلی جدا از مشخصه

شود. او همچنین   المسلمین خوانده هخلیف رئیس دولت اسالمی باید کند که بیان می
اهلل  هخلیفمسلمین متعلق به یک کشور خاص است. اطالق عنوان  هخلیفکند که  اظهار می

 هاکنون نمایند مسلمانانی است که وی هلکه او خلیفب ،جایز نیستیا نایب خدا بر او 
 هاست. آن

و تشکیل شود اساس نیابت جمعی مسلمانان زمانی که یک دولت اسالمی بر
عنوان امیر واگذار کنند، آن  به یک شخص بهبا انتخاب خودشان، ا مسلمانان این حق ر

سنش  مردی مسلمان که از:های خلیفه عبارتند . ویژگیخواهد بود هاآنشخص نایب 
 دشواش محرز  ، شایستگیقبل از اشغال این منصب باشد و بایدسال ن 03کمتر از 

(Ahmad, 2006: Article2/35). از ده که آیا منظورش کردرستی مشخص ن جا او بهاین
که این دولت یعنی وجود چندین دولت اسالمی یا این تعلق خلیفه به یک کشور خاص

 هزیر سیطرنیز سعی کند که سایر مناطق جهان اسالم را  تأسیس بایدبعد از  هدر مرحل
در  ،نزد عبدالرزاق احمد السنهوری ،طرز تفکر را در مصراین شبیه  خویش درآورد.

است و مرادش از سنهوری قائل به دول اسالمی متعدد  .توان دید می «الخالفهفقه »کتاب 
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 :2090)نوری،  عتقادی و فرهنگی استلحاظ ا لحاظ سیاسی بلکه به امت اسالمی نه به
290). 

 

 دولت اسالمیدر گذاری  منابع قانون. 6-1-4

نساء  هسور 17 هتفسیر آیحکومت اسالمی،  درموردبرانگیز  یکی از موضوعات مناقشه
مْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ طِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُآمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ»است: 

. إسرار «يالفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِ
 در «اطيعوا» هپردازد و معتقد است که ذکر واژ نخست به تفسیر این آیه می احمد نیز

 گذاری دولت اسالمی یند قانونآلت بر مطلقیت این دو منبع در فردال ،هلل و رسولمورد ا
 هبلکه در محدود ،از این مطلقیت برخوردار نیست «اولي االمر»که  آینده دارد، درحالی

شود، اما  گوناگون فقهی نیز می های مطلق نبودن شامل مکتبقرآن و سنت قرار دارد. 
مخاطب  .(Ahmad, 2006: Article2/27) نیست هاآندن نبو معنای کارآمد این امر به

 نیمجتهدا هدربار مطلق نبودنبلکه این  ،فقط شخص خلیفه نیستإسرار احمد در اینجا 
 .کند صدق می پردازند، که در موارد متعدد به اجتهاد مینیز 

جای خود اشاره در گذاری در یک دولت اسالمی اجتهاد است که  منبع سوم قانون
گذاری  نیند قانوآخورد، نقش مجلس در فر اجتهاد پیوند می د. بحثی که باش خواهد

 است مجلس هعهد به گذاری در دولت اسالمی  قانون کند که است. إسرار احمد بیان می
 مجلستابع دو منبع پیشین باشد.  ندارد و بایدقدرت مطلق نیز  مجلس، وجود نیباااما 

ممکن  مجلسلذا برای  ،فقیه هستنداغلب غیر است که  شده لیتشکاز نمایندگان مردم 
خاص را  یباشد که اجتهاد  کند بلکه باید این قدرت را داشتهنیست که خود اجتهاد 

ترتیب، او مجلس  بدین .(Ahmad, 2006: Article2/30) دعملی اعالم کنآن را قانون و 
جتهدان است اش بررسی و تحلیل نظرهای م گیرد که وظیفه جتهدان در نظر میرا ذیل م

 گذاری کند. تواند اقدام به قانون صورت مستقل نمی و خود به
 

 ، اهل ذمه و زنان در دولت اسالمیها بتعدد حز هلمسأ .6-1-5

نظر إسرار موردسیاسی حکومت اسالمی  نظامموضوع مهم دیگر که در ارتباط با  سه
 از:شود عبارتند مطرح میاحمد 
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حزبی؟ او حزبی است یا چند حکومتی تک ،نظرمورد دولت اسالمیآیا  :ها حزب .2
 هولی این امر نشان حزبی باشد ه بسیاری معتقدند که حکومت باید تکد ککن میاشاره 

ناپذیر دولت مدرن است و  زء جداییحزبی جچند ساختاراست.  آگاهی ننبود
چندحزبی  این. بنابرستها موزش سیاسی تودهآ هوسیل ترین مهم  هاآنهای  اعالمیه
های چندحزبی دیگر در  نظامای دولت اسالمی مدرن الزم است و تفاوتش با بودن بر

مجلس وضع تابع همان اصولی باشند که  های سیاسی باید این است که تمام حزب
 .(Ahmad, 2006: Article2/31) کند می

این مورد بسیار  إسرار احمد در :غیرمسلمانان در دولت اسالمی وضعیت .1
که اصل اساسی، هرچند برای  گوید میاز همان آغاز  کند و عمل می گیرانه سخت

 فقط ،خالفت نظاماین مبنا قرار دارد که در  ناخوشایند است، بر هاسکوالر ذهن
هستند و اهل ذمه  مسلمانان صرفاًشوند و غیر میحسوب مسلمانان شهروند کامل م

ود که ب لمانان دارای همان حقوقی خواهندغیرمس .ندآی نمی حساب بهشهروند کامل 
 درشان  ه تبلیغ دینآنها مجاز ب دارد. شحفظ جان، مال و شرف هدربار مسلمانفرد 

قابت همپای مسلمانان ر تجارتکه در  مجاز هستندهمچنین  هستند. جوامع خویش
ق، حقو نیباوجوداست. هاآن های عبادی ظ مکاندولت اسالمی موظف به حف کنند.

 :برابر باشند توانند در آن با مسلمانان نمی نی وجود دارد که غیرمسلمانانموارد معیّ
یند آانند در فرتو اما می باشند  داشتهتوانند مناصب عالی سیاسی  غیرمسلمانان نمی

باالی  های منصبتوانند  که غیرمسلمانان نمیدلیل این گذاری مشارکت کنند. قانون
 هتوسعت با اولویپس از استقرار دولت اسالمی،  این است که باشند  داشتهسیاسی 

 هاآنتوان به  نمی جهاد تبلیغی،مورد  در و دستور اسالمی در سایر کشورهاست ونظم 
در چهارچوب قرآن و س دولت اسالمی باید این وظیفه را . همچنین، مجلدکراعتماد 

در  توانند ، نمیسنت به انجام رساند و کسانی که به قرآن یا سنت باورمند نیستند
 .(Ahmad, 2006: Article2/32,35) باشند وثوق دمور یانجام چنین قانون

د و یند انتخابات شرکت کننآتوانند در فر فقط میزنان  :نقش زنان در دولت اسالمی .0
مورد  دراولین شرطی که است. او  نشده  فیتعرها نقشی مجلس شورا برای آندر 

 باب او درنظری  است. شاید یکی از دالیل تنگکند، مرد بودن  بیان میانتخاب خلیفه 
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در تأسیس دولت اسالمی  آنقرار دادن  های صدر اسالم و مبنا زنان رجوع به نمونه
در زنان  ،تا آخر خلفای راشدین )ص(از زمان پیامبر ،. در صدر اسالماستآینده 

منتسب به  های حدیثدر  ،بر این افزونو  قدرتی نداشتندمناصب باالی حکومتی 
خبر کشته شدن  که آنگاه برای نمونه، .است  هذکرشداین امر نیز  )ص(حضرت رسول

مردمی  )ص(پیامبر ،حدیثی طبقِ ،رسد می خسرو پرویز و جانشین شدن زنی به مدینه
فقها های بعد نیز  در قرناست.   بخت خوانده نگون ،در ایشان حکومت کنکه زن برا 

کتاب  ردی درکه ماو  جایی اند تا کردهتأکید و محدثان و متکلمان مدام بر این نگرش 
یکی از  ،«و االقتصاد في االعتقاد المستظهريةغزالي در السلطانية و احكام » با عنوان

 . دانند های خلیفه شدن را مرد بودن می شرط

 

اما این امر تغییری در  ،علوم نوین استالتحصیل  فارغدرست است که إسرار احمد 
او وجود سیاسی  هسنتی در نظری از افکار مدرن و ترکیبی وی ایجاد نکرده و تفکر سنتی

  به کار گرفته خود سیاسی سنتی هبیان نظری مدرن را برای های ، اندیشهنهایت و در دارد
 کند. بسیار تأکید می های زنان و مردان فعالیت هجدایی محدود او بر است.

 کمتر از مردان باشد های کاری زنان باید کند که ساعت اشاره میهمچنین 
(Ahmad, 2006: Article1/11). مزایای  ،بسیار های ضمن داشتن عیباو  نظرهای

 . داردنیز به نفع زنان  محدودی
و در   فعالیت داشتهها  بیمارستان مراکز آموزشی و إسرار احمد خود در دو بخشِ

این اختالط  ،و از نگاه او است  شاهد اختالط شدید زن و مرد بوده ،محیط این دو
ی، پایان دادن به آشفتگی در اش از تشکیل نظام اسالم غدغهشده و لذا دموجب فساد 

 است.این دو نهاد 
 

 اجتهاد .6-2

و نقش آن در اجتهاد  ،قرن بیستم در نزد متفکران اسالمیهای بسیار مهم  حثیکی از مب
 با این تفاوت که آن را ،است  همد بر این عنصر حیاتی تأکید نموددین است. إسرار اح

گذاری  یکی از منابع قانون ،اد در نظر اود. اجتهده ار مینظرش قروردنظام سیاسی مذیل 
اهمیت  و  هتوجه عالمه اقبال نیز بودهای مورد اجتهاد از موضوع در نهاد خالفت است؛
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او اصل حرکت در اسالم را اجتهاد است که  یا تااندازهله در نزد عالمه اقبال این مسأ
 .(207تا:  بی ،الهوری )اقبال خواند می

دارد و  ییکی از پیروان عالمه اقبال بر نقش اجتهاد تأکید زیادعنوان  بهإسرار احمد 
پس از استقرار را سرگشتگی امت اسالمی سپس  ،پردازد اجتهاد مینخست به شرایط 

 آشکاریک تفاوت اقبال اما  کند. یابی می ریشه ،در برخورد با این موضوع مهم ،حاکمیت
بلکه  ،ر شرع نیستاز اجتهاد، تفقه د وا مرادِن است که ایدارد و آن خویش  خلفبا 

ا در اجتهاد راحمد که إسرار  درحالی ،(271تا: ، بیالهوری )اقبال تفهم در دین است
 هو این زمینه بر اندیش داردعرفانی  ای اقبال زمینه بیند. همان شکل سنتی یعنی تفقه می

برابر  در او هو اندیش ندارد عرفانی هإسرار احمد چنین زمینکه  است، درصورتیاو غالب 
 است. ظاهرگرایانهاغلب  «سنت»و  «قرآن» دو منبع

نخست،  بگیرد: توجه قراررداجتهاد باید مو هباردرسه موضوع  ،إسرار احمد ازنظر
 تواند اجتهاد و نظرهای خود را بیان ، میباشد  سلمانی که توانایی و مهارت داشتههر م
کردن کس از اجتهاد  ه وجود ندارد. دوم، اگرچه هیچاین زمینو هیچ محدودیتی در کند 

برای یک دانشمند  است؛ ازیموردننیز مشخصی از دانش و تخصص حدمنع نشده اما 
 یر زبان عربی، تفسیر، حدیث، فقه و...اسالمی نظ تیسندر علوم  بایست میاجتهاد 

 های و موضوع اجتماعی مدرن و مشکالت تفکربا الزم است همچنین . متبحر باشد
 اجتهاد توانایی هدربار لهمسأ ترین مهم  ،باشد. سوم  یی داشتهآشنانیز جهان معاصر 

ها و از آن نظرهای خود را بیانتواند اجتهاد کند و  کسی میهر اجرایی کردن آن است؛
 اجرایی کندتواند نظرش را همچون یک قانون  اما هرکسی نمی ،دفاع کند

(Ahmad, 2006: Article2/29). 
، اسالمی دارد گذاری از جایگاه اجتهاد در قانون در تحلیلی تاریخی که احمد إسرار

و  همجتهد بودنیز  بلکه هفقط حکمران نبودکه در عصر خلفای راشدین، خلیفه  گوید می
اما بعدها  ه است،نایی اجرایی کردن آن را نیز داشتضمن شایستگی برای اجتهاد، توا

حکمران صرفاً قدرت اجرایی در آن زمان،  .تغییر کردعباس  بنی هدوردر وضعیت 
. شبیه همین نظر بود این امر در اختیار فقهاصالحیت داشت و فاقد اهلیت اجتهاد بود و 

ی و ه و معتقد است که خلفای امونیز در سیر تاریخی اجتهاد بیان کردرا عالمه اقبال 



001    مدهای سياسي و ديني إسرار اح بازخواني انديشه

د را در دست افراد قرار دهند دانستند که نیروی اجتها عباسی مصلحت خود را در آن می
اجتهاد تشکیل شود که محتمالً بسیار نیرومند  و نگذارند که یک انجمن و مجمع ثابت

اما در زمان معاصر  .(279تا:  بی ،الهوری )اقبال ها قرار بگیردقدرت آنبرابر  د و درگرد
قرار  مجلسگذاری دارد؟ إسرار احمد این توانایی را در اختیار  چه کسی توانایی قانون

مال اختالف در میان تواند نظرش را بیان کند، احت دهد. زمانی که هر مجتهدی می می
در تواند  که فقط یک نظر می درحالی ،وجود داردخاص  یمورد موضوع در ،علمای فقه

اجتهاد  مجلساست. زمانی که  مجلساین امر مشروط به پذیرش باشد و قانون  حکمِ
 مجلسگذاری  قانون مرجعترتیب،  این شود؛ به د قانون میفت، آن اجتهارا پذیر یخاص

انتقال »نیز معتقد به عالمه اقبال ( Ahmad, 2006: Article2/30) .است نه شخص فقیه
 )اقبالبود  «گذاری اسالمی مذاهب فقهی به یک مجمع قانون هقدرت از افراد نمایند

 .(279تا:  بی ،الهوری
کند و معتقد است  وضع هر قانونی محدود میرا در  مجلسإسرار احمد اختیارات 

اختالف  برای حلتابع قرآن و سنت باشد و باید بلکه  ،حاکمیت مطلق نداردمجلس که 
 اعلی مراجعه شود هبه یک مرجع باالتر یعنی محکم ، بایددر موارد نزاع

(Ahmad, 2006: Article2/31). 
وان گفت که این عنصر پویا ت قش اجتهاد در نگاه إسرار احمد میدر تحلیل نهایی ن

شرع و  هحوزکار فقیهان و در بسیار محدود و عمدتاً در  نزد إسراردر نزد اقبال، 
رنگ شود و نگرش پویای اقبال  خالصه میسنت  و قرآناستنباط احکام از دو منبع 

محدود داند،  گذاری می ی را که اقبال آن را مرجع قانونمجلسإسرار احمد حتی  .بازد می
 دهد.  ند و ذیل اجتهاد فقیهان قرار میک می

 

 کراسیوبا دم نسبت خالفت .6-3

نماید  قبول می ، قابلتر بیان شد بندی نیابت فردی و جمعی که پیش منظری، تقسی ازلحاظ
. اکنون جای حاکمیت جمعی هستیم در تاریخ اسالم شاهد حاکمیت فردی بهولی 

حکومت  جایِ إسرار احمد باید به هتو بنا به گف شده یسپرختم نبوت  چندین قرن از
إسرار احمد در جواب به  یافت. میاسالمی استقرار  هدر جامعجمعی  فردی، حاکمیت
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اسالم و  هبه مقایس است،  چنین حاکمیتی استقرار پیدا نکردهچرا له که أاین مس
، اگر پادشاه پس از ختم نبوت ،در طول تاریخکه پردازد. او معتقد است  کراسی میودم

است و حاکمیت   بودهبر امیال شخصی خویش ده صرفاً بنایا حاکمی حکمرانی کر
اما  ساالری در عصر حاضر است. کراسی و مردمودم شدن مطرحجمعی حاصل 

به گیرد. او  ی علیه خداوند در نظر میمثابه طغیان ، إسرار احمد هر دو را بهنیباوجودا
انسان در تعیین  خودآگاهی و استقالل که مضمون آن بیان کند اشاره میبیتی از اقبال 

در  نیازا شیپاما این خودآگاهی فرقی با حاکمیت فردی که  ،حاکمیت خویش است
 فرض دلیل این امر .پادشاهی خود را نشان داده، نداردطول تاریخ بوده و در قالب 

طاغی علیه خداوند یک نفر بود و اکنون  ،درگذشته .حاکمیت مطلق برای انسان است
 هد که اندیشکن می، إسرار احمد تأکید هرحال بهاست.   داکردهیپمر شکل جمعی ا این

 عنصر جانشینی ولی ،است های حضرت رسول)ص( جمعی متأثر از آموزه حاکمیتِ
 شده استت مطلق برای انسان قرار داده حاکمی ،جای آن جمعی در آن حذف و به

(Ahmad, 2006: Article2/22,24). کند که انسان  مانی معنا پیدا میی زکراسی حقیقودم
گونه حاکمیت مطلقی قائل نشود. در طول  انشینی خویش آگاه و برای خود هیچبه ج
باید  ،نظر إسرار احمدمورد در دولت اسالمیهمواره این امر مغفول مانده و لذا  ،تاریخ

ی به حاکمیت مطلق اهلل و نیابت جمع ،خداوند و استقرار دین های ضمن اجرای فرمان
 قائل بود.نیز مسلمانان 

شده با  بحث تطابق خالفت را ،دتری که إسرار احمد بر آن تأکید دار موضوع مهم
 ینظام کند که خالفت راشده اشکال حکومت است. وی اشاره می امروزیهای  گونه

 مجلسجمهوری و   ریاست های امروزی براساس نوع حکومت یکپارچه بود و با
توان در خالفت  بهترین شکل ساختار سیاسی که امروزه میید است. اما شا سهیمقا قابل

بسیار مریکا است که جمهوری و ایالتی آ  ریاست ساختارکرد، آینده از آن اقتباس  راشدِ
ن برخی محققا .(Ahmad, 2006: Article2/25) خواهد بودبرای پاکستان سودمند 

ر احمد با افکار حزب إسراتأسیس تحریک الخالفت به آشنایی  همعتقدند که اندیش
توان  هرچند نمی .(Mumtaz, 2010: 16-17) گردد و انگلیس باز میمریکا آالتحریر در 
إسرار میان تفکرات اساسی  های انکار یا قبول کرد ولی اختالف صراحت بااین امر را 
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 نظامد که کن میإسرار احمد تأکید برای نمونه،  ؛داردوجود احمد با حزب التحریر 
 هاساس نظری ،مقابل در اما ،نشده انیبسوی قرآن و سنت برای ما  مشخصی از حکومتی

چند . هراستوار است ،عنوان تنها شکل حکومت در اسالم به ،بر خالفت التحریر حزب
ولی این  ،برد کار می وان خالفت را بهعن تیدرنها سیاسی خود هإسرار احمد در نظری

است  و بحث نیابت جمعی مسلمانان دینخلفای راش هاساس ارجاعش به دورکاربرد بر
الخالفت با  که تحریک دیگری  اختالف اساسیمبنای قرآن و سنت پیامبر)ص(. نه بر
کند.  در آن استقرار پیدا بایدای است که خالفت  ، در تفاوت منطقهالتحریر دارد حزب
بط نزدیکی به مه هواسط به ،های عربی کرده که سرزمینالتحریر همواره تأکید  حزب

که  درحالی ،(00: 2097 ،و قادری )حضرتی دارنداستقرار خالفت را  وحی، شایستگی
 استقراردر آن خالفت  دإسرار احمد معتقد است که کشوری که بای

 اسر جهان اسالم، پاکستاندر سرت»د که: کن میاو اشاره  .پاکستان است ،یابد
 در آن استقرار یابد و تواند شوری است که دولت اسالمی مدرن میترین ک الع هاید

 «جهان به کار آید عنوان مدلی برای تمام احیا شود و به در آن خالفت حقیقی
(Ahmad, 2006: Article2/36).  

ولی به انتقال مرکز امت اسالمی  ،إسرار احمد به مرکزیت جهان عرب واقف است
دارد و برای  هند و پاکستان باور قاره شبهدوم هجری از جهان عرب به  هدر آغاز هزار

، در نیباوجودا 1.کند شریعتی و مالک بن نبی استناد می این انتقال به گفتار دکتر علی
 ان مرکز امت اسالمی در نظر گرفتهعنو تواند به التحریر جهان عرب هنوز می اه حزبنگ

مرکز فعالیتش در انگلستان قرار دارد اما هنوز به انتقال مرکز از  نکهیباوجوداشود و  
 التحریر حزبی حزب ائل نیست. تفاوت دیگر در نگرش تکق آن عرب به غیر جهان
سیاسی  نظامه إسرار احمد بر ک ( درصورتی00 :2097 ،و قادری )حضرتی است
مشهود است ولی  شمیان هر دو جنبهای آشکاری نیز  شباهت حزبی تأکید دارد.چند

های  زیرا زمزمه باشد؛ تواند نمیالتحریر  از حزب احمد رمعنای تقلید إسرا بهها  این تشابه
های آغازین قرن بیستم در  خالفت در قالب جنبش خالفت از همان دهه هاندیش
حضرت  هاشتراک دو جنبش در اهتمامشان به سیر هنقط ترین مهم  .وجود داشت قاره شبه

 برای استقرار خالفت در نظر  روشعنوان یک  واند بهت است که می رسول)ص(
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 ؛2097، و قادری )حضرتی دارد ای در هر دو جنبش عت نیز جایگاه ویژهبیشود.   گرفته
Ahmad, 2006: Article2/35-6). 

 

 گیری نتیجه

 :دبندی کر دستهزیر  ترصو  به توان را می تحقیقاین آمده از  دست نتایج به ترین مهم
 متفکران معاصر دانست همرز در را اوتوان  می ،إسرار احمدزندگی علمی  براساس .2

، همانند نیباوجودااست.   کرده لیتحصمطالعات اسالمی  و پزشکی هحوزه در دو ک
 بود.  شده هاآنسوی  وی از خریبتهمین امر سبب  و هن سنتی آموزش ندیدروحانیو

 عضووقتی او زمانی ممکن است.  یندآدر فر سیاسی إسرار احمد هندیشفهم ا .1
با جدا شدن از این  اما ،تنداش کاملیهنوز انسجام  ، افکارشجماعت اسالمی بود

با  و علوم اسالمی پرداخت. او قرآن همدتی به مطالعه و تحصیل در حوز ،جنبش
و انقالب آزاد  قرآنای که از افکار اصالحی اقبال و تفکر بازگشت به  توجه به پیشینه

تألیف  «رنسانس اسالمی»اولین اثر خویش را به نام  در ذهن داشت،اسالمی مودودی 
وت اساسی با ولی یک تفا ،دهد خوبی نشان می کتاب تأثیر افکار اقبال را به کرد. این

 مسلمانان تمام ،اقبال در احیای فکر دینی شود؛ مخاطب اقبال نیز در آن دیده می
که  درحالی ،باشدمسلمانان  هاندیشدر تمام سطوح  این احیا بایدباور دارد که است و 
اسالمی و  هطبقات نخبه و تأثیرگذار جامع ،رنسانس اسالمیإسرار احمد در مخاطب 

، دهند تا آنها بتوانند افکار جامعه را تغییر استتغییر نگرش این طیف  شهدف
 آن بود. انجام در پینیز د جمال سی کهچنان

آزاد  نبش خالفتِفکر انقالب اسالمی مودودی و جتبه  مرور بهبعدتر، إسرار احمد  .0
خوبی نمایان  کند به هایی که تأسیس می سازمان در ل فکریگرایش پیدا کرد. این تحو

در بازگشت  دن تفکر آزاد و اقبالدنبال کر منظور را به ام القرآناست. او انجمن خد
 یانقالب اسالم هبرای فراهم کردن زمین. سپس تنظیم اسالمی را ، تأسیس کردقرآنبه 

تأسیس نظام  شرایط نکردفراهم  ایربحریک الخالفت را ت ،تیدرنهاو  تشکیل داد
 .گذاشت اسالمی بنیان
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 .بودو سنت  قرآنهای  کردن آموزهاجرایی سرار احمد ر إنظمورد نظام اسالمیهدف  .0
دو  شامل های تاریخی دورهاین  کند که اش از تاریخ بشر، بیان می بندی وی در تقسیم

با استناد به حدیثی از  ،نیابت جمعی هاست. دورنیابت جمعی  نیابت فردی و هدور
عصر خلفای راشدین، عصر  )ص(،عصر پیامبر به پنج مقطع ،)ص(ضرت رسولح

د. إسرار شو تقسیم می نبی خالفت بر منهجِ پادشاهی، عصر رکود مسلمانان و عصر
اسالمی  هخالفت است. جامع امر حاکمیت از آنِ تیدرنهااحمد معتقد است که 

، زمینه برای عصر سومجنگ جهانی  دنیفرارسو با  قرارگرفتهچهارم  هاکنون در دور
تا  ،)ص(پیامبر اکرم روش اساسبر ،حاکمیتاز شد و این شکل  پنجم مهیا خواهد

 یافت. روز رستاخیز ادامه خواهد

 

زیرا  ،است گرایانه آرمانبسیار  إسرار احمدسیاسی  هاندیشکه گفت  باید ،تیدرنها
، و از این منظر ه نظر داردبیشتر به آیند ،باشد  کاربرد داشته حالن جای اینکه برای زما به

 باوجودنظری، او  لحاظِاز .است های گوناگون دینهای آخرالزمانی در میان  نگرش شبیه
بسیار و...  مجلس، انتخابات، ها ب؛ نظیر تعدد حزدولت مدرن های ویژگیگیری از  بهره

، ه()اهل ذم سالمیدر تقسیم جامعه به اسالمی و غیراسنتی است و این سنتی بودن را 
ین طرز فکری چنگفت  ، بایدرو نیازا. دهد محدود کردن نقش زنان و... آشکارا نشان می

داشت و در این  نفوذ خواهد ،قشر خاصی از جامعه وهای تندرو  بیشتر در میان جریان
 شود و زنان نیز به خودآگاهی سیاسی و میدو نقد  و  کی درجه شهروندِ هعصر که اندیش

 تبدیل شود. جنبشی غالب و فراگیر تواند به اند، نمی رسیدهاجتماعی 
 

 نوشت  پی

گیری ابوالکالم آزاد از  شکل مبسوطی، به دالیل کناره منبع زیر، بهدر  احمد إسرار .2
 است:  اهداف جنبش خالفت پرداخته

Ahmad, I. (2002). Rise & Decline of the Muslim Ummah, Lahore: Markazi 
Anjuman Khuddam-ul-Quran, 34-35. 

نبی در کدام  بن که دکتر شریعتی یا مالک است  دهدرستی بیان نکر إسرار احمد به .1
مورد دکتر شریعتی  چه در. آناند هیا اثر خویش به چنین انتقالی قائل شد سخنرانی

از و تمایزش  فکری دلیل فضیلت روشن بهعالمه اقبال از  او ستایش ،کند می صدق
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اصالحی اقبال معطوف بود  هبیشتر به اندیش عتیشریتوجه  است؛ها  ها و صوفیمال
 .(230: 2099 )بدیع،
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