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چکیده
تاریخ معاصر ایران با حرکتها و نهضت های متعدد مردمی در ابعاد مختلف آن ،وآثار متفاوتی که این حرکتتهتا
ونهضتهای مردمی به همراه داشته ،رقم خورده است .یکی از این جنبشهای بارز در این مقطع تاریخی که با نقتش
آفرینی علما و روحانیون برجسته آن زمان در صحنههای سیاسی اجتماعی و همچنین ،حضور گسترده و نقش بتارز و
آشکار مردم به پیروی از علما در تاریخ سیاسی ایران معاصر به وقوع پیوست ،نهضت و جنبش مشروطیت است.
تبیین علل تعارض و تضاد جهتگیری مشروطهخواهان ،مشروعهخواهان و آرای دو تتن از رهبتران مشتهور ایتن
جریان یعنی شیخ فضل اهلل نوری ومرحوم نائینی از آغاز تا پایان این جنبش مد نظر گرفته شده استت .ایتن مقالته بته
دنبال پاسخ دادن به این س وال است که با توجه به شخصیت فقهی ،دینی و مبانی اندیشه سیاسی واحد محمد حستین
نائینی وشیخ فضل اهلل نوری و مشارکت هر دو در شکل گیری مشروطیت ،اختالف نظر این دو فقیه شتیعی در متورد
مشروطیت چگونه توجیه میشود؟ پاسخ و فرضیهای که به این سوال داده میشود این است که شیخ فضل اهلل نتوری
و مرحوم محمد حسین نائینی از نظر درک شرایط سیاسی ،اجتماعی و پیامدهای ناشی از مشتروطیت بتا هتم تفتاوت
دارند .روشن شدن پاسخ این سوال میتواند به رشد اندیشه سیاسی شیعه کمک موثری نماید.
واژههای کلیدی :مشروطیت ،نقش علما ،مشروطه ،مشروعهخواهی ،اندیشه سیاسی شیعه
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و مرحوم نائینی که در عصر مظفری دارای دو دیتدگاه

 -1مقدمه
در دهمین ستال ستلطنت مظفرالتدین شتاه قاجتار،

متفاوت و مواضع جداگانه بوده اند ،پرداخته میشود.

نهضت ضداستبدادی موجود در ایران با حمایت بیشتر

روش تحقیق در ایتن پتژوهش توصتیفی تحلیلتی،

طبقات اجتماعی جامعه به پیتروزی رستید و توانستت

استتتفاده از ابتتاار کتابخانتتهای ،اطالعتتاتی ،استتنادی و

نظام ریشهدار کهن و مبتنی بر اراده فتردی را بته نظتام

مدارک مکتوب است.

سیاسی نوینی تبدیل کند .نظامی که قرار بتود در قالت
آن اراده آحتتاد جامعتته جتتایگاین تمتتایالت فتتردی و

مشروطیت

مستبدانه شود .این نهضت متورد بحتک کته بتر علیته

واژه مشروطیت معادل واژه ()Constitutionalism

"نظام معلومه" یا حکومتت استتبدادی بتود بعتدها بته

در زبان انگلیسی ،واژه (دستور) در زبان عربی و معادل

نهضت مشروطیت شهرت یافت اما از آغاز شکلگیری

واژه (آیین) در زبان رایج در کشورهای هند و پاکستان

فاقد جهتگیریهای سیاسی معین و ایدئولوژی روشن

است .این واژه اصطالحاً بته عنتوان حکتومتی کته بتر

و مبتنی بر اهداف شخصی بود.

شالوده یک قانون اساسی ،و نظامی پارلمانی بنیاد شتده

باتوجه بته اینکته ستابقه قتانون ختواهی در ایتران

باشد ،به کار بترده شتده استت در ایتران ایتن دو واژه

طتتوینی استتت ولتتی تتتا آستتتانه پیتتروزی نهضتتت

(مشتتروطه و مشتتروطیت) بتته جتتای نظتتام حکتتومتی

مشتتروطیت ،رهبتتران نهضتتت مشتتروطیت و طبقتتات

خودکامه کهن یا استبداد که پس از انقتالب  1191هتت.

اجتماعی که از این نهضتت حمایتت متیکردنتد و در

ق 1191( .هتتتت .ش ) .پدیتتتد آمتتتد (الگتتتار:1100 ،

فعالیتها و اهداف نهضت شرکت داشتند بته روشتنی

ص .)912در وصتتف مشتتروطیت و مشخصتتات نظتتام

نمتتیدانستتتند کتته در نهضتتت استتتبدادی ختتود چتته

مشروطه در رساله حرمت مشروطه ،اثتر مرحتوم شتیخ

حکتتومتی معینتتی را بتترای

فضل اهلل نوری بیان شتده استت کته معتقتد استت در

متتیخواهنتتد و چتته قال ت

جایگاینی "نظام معموله" طل

شکلگیری مشروطیت ابتدا به نوشتن قانون اساسی بته

میکنند.

پس از پیروزی نهضتت مشتروطیت ،در حتالیکته
روشنفکران ،تاجران ،اصناف و بازاریان نظتام مشتروطه

اعتبتتار اکیریتتت آرا ،تستتاوی حقتتوق ،آزادی قلتتم و
مطبوعات ،بسط عدالت توجه شد.

مستقر را به عنوان دستاورد مبارزه خود و کالمی بترای
تجدید استبداد مطلقته پذیرفتته بودنتد ،علمتای عصتر
مظفری در خصوص مشروعیت نظتام مشتروطه دچتار
نوعی دو گانگی شده بودند که این امر موج

شتد تتا

زمینههای فکری پیدایش مشروطیت عبارتند از :
زمینههای فکری
 -1عدالت خواهی تشیع

علمای حاضر در این عصر با توجه به موضوع دوگانته

 -9تالشهای فکری مسلمانان و روحانیونی ماننتد

و متفاوت خود ،هر کدام جداگانه به تعاریفی همچتون

سید جمال الدین اسد آبادی ،مرحوم نائینی ،شیخ فضل

عتتدالت ،آزادی ،اندیشتته سیاستتی بدردازنتتد .در ایتتن

اهلل نتتتوری و میتتترزاری شتتتیرازی (بتتترادان:1131 ،

پژوهش ،به بررسی دیدگاه افرادی همچون شیخ نوری

صص،)11-13
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 -1تفکرات ،تالشهای فکری و غربگرایتانی کته
خواهان توسعه و ارتباط ایران با سایر کشورها بودنتد

دوره غیبت مرجع در حوادثند را از جمله ویژگیهتای
نظام مشروعه میداند (ترکمان :1119 ،ص.)191

مانند :ملکم خان ،مراغه ای،
 -2عدم تبعیت از کفار و اطاعت از فقهتا و مراجتع
تقلید (کرمانی :1131 ،ص.)192

نقش علما در مشروطیت
نقش بیبدیل رهبران در فراینتد تحتویت بتهویتژه
سهم انکارناپذیر آنان در رقم زدن سرنوشت نهضتهتا

زمینههای اقتصادی

و انقالبهای بشری ،همواره مورد توجته استت .زیترا

 -1مالیاتهای سنگین (کرمانی :1131 ،ص،)112

بدون حضتور رهبتران خرمنتد و متدبر ،حرکتتهتای

 -9فتتروش حکومتتت ایتتایت (کستتروی:1139 ،

اعتراضی به شورشهتای عقتیم و بتیسترانجام منجتر

ص،)13

خواهد شد .از سوی دیگر ،رهبران نهضتها هستند که

 -1همچنین ،وامهای کتالن و امتیارزهتایی کته بته

اهداف و آرمانهای انقالب را تبیین متیکننتد و مبتانی

روسیه وانگلیس داده میشد و عتواملی ماننتد تشتکیل

فکری و مکت

سیاسی آنها را بنیان و وضع موجود را

کمیتههای انقتالب  1902زیتر نظتر آیتت اهلل بهبهتانی

از اساس نفی متیکننتد و از آینتدهای مطلتوب ستخن

(کسروی :1139 ،ص ،)13آیت اهلل طباطبتایی ،و شتیخ

میگویند .آنان با بسیج تودههتای ناراضتی و کشتاندن

فضل اهلل نوری،

آنها به صحنه مبارزه تا دگرگونی کامل مناسبات پتیش

 -2متتاجرای نتتوز بلژیکتتی کتته اقتتداماتش موجت

میروند .روحانیت که از جمله مهتمتترین گتروههتای

نارضایتی بازرگانان ایرانی شد وهمچنین پوشیدن لباس

اجتماعی هستند چنین نقشتی را در نهضتت مشتروطه

روحانیت که نارضایتی مردم و روحانیون را بته دنبتال

ایفا کردند .نهضت مشتروطیت بتا مشتارکت اقشتار و

داشت.

طبقات مختلف اجتماعی و با خاستگاهها و دیدگاههای
مختلف فکری و اهداف متفاوت شکل گرفت .سلطنت
کتاهش بنیته و

مشروطیت و مشخصات نظاا مشاروطه در رساا ه

ناصرالدین شاه قاجار در کشور موج

حرمت مشروطه

عقتت مانتتدگی اقتصتتادی ،استتتبداد مطلقتته داخلتتی،

رساله حرمت مشروطه ،اثر شتیخ فضتل اهلل نتوری،

عقت مانتتدگی شتدید سیاستتی ،اجتمتاعی ،فرهنگتتی و

نوشتهای است که در آن به مبانی حرمت مشتروطه بته

اقتصادی ،را به وجود آورد و آشنایی برخی ایرانیان بتا

شکل روشنتری آمده است .ایشان معتقد است کته در

اندیشههای روشنفکران اروپایی ،شکلگیری انجمنهتا

شکلگیری مشروطیت ابتدا به نوشتن قانون اساستی و

و اندیشههای روشتنفکری و در نهایتت گستترش روز

اعتبار اکیریتت آرا توجته شتد کته بتا شتریعت استالم

افاون دخالت قدرتهای خارجی در کشور زمینهستاز

مبانیت دارد .ایشان همچنتین ،تستاوی حقتوق ،آزادی

نهضت مشروطیت به رهبری روحانیت و روشتنفکران

قلم و مطبوعات ،گسترش عتدالت و ایتنکته فقهتا در

شد (آبادیان :1132 ،صص .)11-31اقدامات نابخرادنته
مظفرالدین شاه موج

گسترش مبتارزات متذهبی بتر
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علیه حکومت قاجار شد و زمینههای تدوام نقش سنتی

عدالتخانتته و جنتتبش روحانیتتت و ستتدس ،در تتتدوین

علمتتای دینتتی در رهبتتری مبتتارزات مردمتتی بتتر ضتتد

قانونی اساسی نقش ویژه ای بر عهده داشت.

حکومت را فتراهم کترد (آبادیتان :1132 ،ص .)99بته

در ایتن بختتش بتته بررستی اختتتالف دیتتدگاههتتای

دنبال اقداماتی از جمله شالق زدن تجار به بهانه گرانی

میااری نتائینی و شتیخ فضتل اهلل نتوری در خصتوص

قند (نائینی :1109 ،ص )91ائتالف گسترده گتروههتای

حکومتتت مشتتروطه ،اندیشتته سیاستتی ،مس ت له آزادی،

مخالف دربار به ویژه روحانیون و مبارزان بته رهبتری

ماهیت و تحتول اندیشته مشتروعهختواهی ،و معایت

علمایی چون آقاسید محمد طباطبایی و آقاسید عبتداهلل

مشروطیت و ماهیت نظتام مشتروعه در رستاله تتذکره

بهبانی تشکیل شد .آنان با تجمع در مسجد شاه اهداف

الغافل میپردازیم.

خود را مبنی بر عال عالءالدوله حاکم تهران و تشکیل
مجلسی از سوی پادشاه جهتت رستیدگی بته عترای

حکومت مشروطه از دیدگاه نائینی بته یکتی از دو
وجه زیر متجلی و محقق میشود .یکی همان حکومت
و کاستی امام معصوم استت کته

متتردم را خواستتتار شتتدند (دولتتت آبتتادی:1119 ،

کامل و عاری از عی

ص .)191این علما در دوره بعد با مهاجرت و تحصتن

کمال آن از عصمت امام منشتع

در آستتتان حضتترت عبتتدالعظیم خواستتتار تاستتیس

حکومتتت مشتتروطه غیتتر معصتتوم کتته اگرچتته ماننتتد

عدالتخانه در ایتران و اجترای احکتام استالم دربتاره

حکومت معصوم ،پیراسته از عی

ونقتص نیستت ،امتا

آحتتاد جامعتته و عتتال عالءالدولتته از حکومتتت شتتدند

در ابعاد زیادی بتر حکومتت مستتبده ارجحیتت دارد.

(خستتروپناه :1100 ،صتتص .)909-131متتدتی بعتتد بتتا

مشروعیت و مطلوبیت ایتن نتوع از حکومتت از غیتر

کشته شدن شیخ محمد واعظ روحانی جتوان مختالف

کامله مشروطه از دیگاه نتائینی نیتا از همتین جتا ستر

دولت ،جمعی از علما از جمله شیخ فضل اهلل نوری در

چشمه میگیرد .مرحوم نائینی  1دلیتل فقهتی و عقلتی

مسجد جامع تهران اجتماع کردند و ستدس ،مهتاجرت

زیر را در برتتری مشتروطیت بتر استتبداد ،بته عنتوان

کبرای ختود بته قتم را آغتاز کردنتد (ترکمتان:1119 ،

اساس مشروعیت نظام مشروطه را مطرح میکند.

متیشتود و دیگتری

صص .)111-111زمان زیادی نگذشت که مظفرالتدین

 -1وجوب امر به معروف ونهی از منکر .نتائینی در

از شتاهادگان،

خصوص این اصل توضیح میدهد که وقتی یتک فترد

علما ،مالکین ،اصناف و سایر شد .اما به دلیل مخالفتت

منکرات متعددی را مرتک

قاعتده

علما با آن (به دلیتل نبتردن نتام تتوده در آن) مجلتس

نهی از منکر که از ضروریات دین استت ،بایتد او را از

شورای اسالمی را تشکیل داد .شیخ فضل اهلل نتوری از

ارتکاب یکایک آن منکرات بازداشت .حال اگر ممکتن

جمله روحانیون مبارزی است که در مهاجرت علما بته

نشد که او را از ارتکاب یک منکر بازداشت ،این عتدم

قم حضور داشت .ایشان جنبش عدالتخواهی را ناشی

ارتکاب موج

وظیفه در نهی فترد یتاد شتده از

از ستم زمامداران ،فقتر عمتومی و نفتوی بیگانگتان در

سایر منکرات نخواهد شد .بته نظتر متیرستد مقصتود

تصمیمها متیدانستت و در قیتام متردم بترای تاستیس

نائینی و نتیجه سخن او از ایتن قاعتده ایتن استت کته

شاه مجبور به ایجتاد مجلستی منتخت

سل

میشود ،به موج

وقتی ممکن نیست سلطانی را از ارتکاب تمام منکرات
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حکومت بازداشت ولتی ایتن امکتان

به عبارت روشنتر وقتی فقها قادر نیستند که در عصتر

و از جمله غص

هست که با محدود کردن دایره اقتدار وساطه وی را از

غیبتتت بتته ادای تمتتام وظیفتته ختتود در تحدیتتد کامتتل

ارتکاب منکرات دیگری نهی کرد و دور نمود.
 -9نیابت مجتهد جتامع الشترایط از امتور حستبیه
اقامه نظتم ممالتک استالمیه وحفتظ بیضته استالم .بته
موج

اعتقاد عمومی علمای شیعه ،مجتهتدین در هتر

سلطنت مطلقه بدردازند ،بر آنان واج

است تا به قتدر

ممکن به تحدید سلطنت و مشروطه کردن آن مبتادرت
کنند.
مرحوم نائینی پس از توضیح سه اصتل فقهتی بتای

زمان ،مقام نیابت امتام زمتان را دارا هستتند .نتائینی بتا

نتیجه میگیرد که " :چون ،این سه مطلت

توسل به همین باور و اعتقاد شیعی ،یتاد آور متیشتود

مجال شتهبه و تشتکیک در وجتوب تحویتل ستلطنت

که چون ثبوت نیابتت فقهتا و نتواب عتام امتام عصتر

حاصل غاصبه از نحوه اولی به نحتوه ثتانوی از یتد آن

حداقل در امور حسبیه قطعی استت و از ستوی دیگتر

باقی نخواهد بود( " .زرگری :1132 ،ص.)199

حفظ نظم ممالتک استالمیه و حفتظ بیضته استالم ،از
بارزترین مصادیق امور حسبیه است ،بنابراین ،بتر فقهتا

د) معای

مبتین شتد،

قانونگتذاری در نظتام مشتروطه از نظتر

علمای مشروطهخواه

و علمتتا فتترض استتت کتته در امتتور وظتتایف یادشتتده

همانطور که بیان کردیم علمای مشروعهخواه یکی

بکوشند و با تحدید و استقرار مشتروطیت ،و وظتایف

از عمدهترین دییل حرمت مشروطه را جعل قتانون در

حسبیه ،که همان نظم ممالتک استالمی وحفتظ بیضته

این نظام و مبانیتت قتانونگتذاری بتا خاتمیتت پیتامبر

اسالم است اقدام کنند.

استتالم (ص) متتیدانستتتند .بتتدیهی استتت کتته علمتتای

 -1وجتتوب تحدیتتد کامتتل تصتترفات عتتدوانی

طرفدار مشروطه هر گا در صحت این مبانیتت تردیتد

اشخاص .در صورت امکتان و یتا حتداقل تحدیتد آن

نداشتند و طبعاً جعل هر قانون ،در مقابل قانون الهی را

تصرفات در برخی جنبههای ممکن تحدیتد تصترفات

کفر میشمردند .بنابراین ،در ییل دییل مشروطهختواه

عدوانی اشخاص از اموری است که وییتت آنهتا بتر

مرحوم نائینی را در زمینه قانونگذاری و عتدم مبانیتت

عهده مجتهدین استت و از وظتایف مستلم ایشتان بته

آن بتتا خاتمیتتت پیامبراستتالم (ص) متتورد توجتته قتترار

شمار میرود .از جمله امتوری کته فقهتا در زمینته آن

متتیدهتتیم .تفستتیر مرحتتوم نتتائینی از مشتتروعیت

وظیفه دارند ،رفع تصرفات عتدوانی از اوقتاف عتام و

قانونگذاری در مجلس مشروطه و عدم مبانیتت آن بتا

خاص است .یعنی اگر مشاهده کنند کته موقوفتهای در

شالوده شریعت اسالمی همانند سایر مباحک مطروحته

تصرف عدوانی شخصی قرار نگرفته ،آنان وظیفه دارند

کتتتاب وی ،از قتتوت و استتتحکام بیشتتتری برختتوردار

که در صورت امکتان ،رفتع کامتل تصترف یتاد شتده

است.

نمایند ،ولی اگر رفع کامل تصرف یاد شده ممکن نشد،

نائینی که بدون شک رسائل مشروعهخواهتان را در

وظیفه تحدید ،برای هر اندازه مستیر و مقتدور ،ستاقط

هنگام تالیف تنیه ایمه در اختیار داشته و میدانسته کته

نبوده و باقی است ،چنین است وظیفه فقها در تحدیتد

باید پاسخگوی ایرادات مجتهتد برجستتهای ،همچتون

استبداد مطلقه و محدود کردن آن به هر اندازه ممکتن.

شیخ فضل اهلل نوری باشتد ،استتدیلهتای ختویش را
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برمبنای فقهی وکالمی استوار کترده استت .دیتدیم کته

استوار میسازد و نتیجه میگیرد کته بتا آن این و ایتن

مشروعهخواهان در راستای بیان حرمت قانونگتذاری،

نظتارت کتار نماینتدگان مجلتتس مشتروع استت .ایتتن

دییل حرمت را بر این محورها استوار میکردند.

نماینتدگان بایتد عتالم بته امتور سیاستی و مجتهتد در

-1اگر کسی گمان کند که مقتضتیات عصتر تغییتر

سیاست باشند ،حقوق مشترک بینالملتل را بداننتد بتر

دهنده بعضی مواد آن قانون الهتی استت یتا مکمتل آن

دقایق و خفایای حیلههای معمولته بتین التدول واقتف

است ،چنین کسی خاتمیت پیامبر (ص) را انکار کترده

باشند و مقتضیات عصر را بدانند ،بیغرض و بیطمتع

و از عقاید اسالمی خار و کافر شده است.

باشند تا در اغراض و طمعهای ایشان استتبداد جمعتی

 -9اگر مقصود از جعل قتانونگتذاری در مجلتس،

جایگاین استبداد شخصی نشود.

تعیتتین قتتانونی استتت در صتتغوریات اعمتتال متتامورین

مرحوم نائینی پس از تبیین نستبتاً تفضتیلی مطلت

دولت که ابداً ربطی به امور عامته کته تکلتم در آنهتا

اول از وظیفه علمیه نمایندگان مجلس سخن میگویتد

مخصوص شارع است نتدارد پتس چترا استم شترع و

و عقیده دارد که بایتد اصتول وظتایف سیاستی عصتر

قرآن را میبردند و تمسک به ییل امضاء و انفای حجج

غیبت را مشخص کرد .آنگاه مقام امامت و وییتت بته

اسالم میکردند.

شرح زیر است :اول :ضبط و تعتدیل خترا و تطبیتق

-1اگر مقصود مجلسیان تعیین قانون الهی و اجرا و

دخل و خر مملکت که از مهمترین وظایف است.

تقویت آن بود ،عوام و فرق مختلفه را چه مدخلیت در

به عقیده نائینی این وظیفه سیاسی از بدیهیات است

این امر بود وچرا از آنها در امور عامه رای میطلبیدند

زیرا حفظ نظام و حوزه و بیضه اسالم متکی به تربیتت

وچرا اسمی از دلیل شرعی آن نمیبردند؟

قتوای مختلفتته بتترای انتظتتام داخلتتی و نگهتتداری ستتر

مرحوم نائینی بترای پاستخ دادن بته شتبهات بتای،

حدات است و تدارک این قتوانین جتا بتا تصتحیح و

خاصتتته شتتتبهه نخستتتت کتتته جتتتوهر استتتتدیل

تعدیل ضبط خرا و ممانعت از حیف و میل آن میسر

مشتتروعهخواهتتان را در حرمتتت مشتتروطه تشتتکیل

نیست.

میدهد ،در فصل پتنجم کتتاب ختود دو مطلت
مورد بررسی قرار میدهد و در قال

را در

دوم :تشخیص کیفیت قرار داد دستتورات و وضتع

همین بررسی بته

قوانین و ضبط و تطبیق آنها بر شرعیات و تمیا متواد

شبهات مشروعهخواهان پاسخ میگوید .این دو مطلت

قابله نسخ و تغییر از ما عدای آن استت .نتائینی کته در
بیتان ایتن وظیفته ،بته بختش مهمتی از شتبهات

عبارتند از -1 :شترایط صتحت و مشتروعیت مداخلته

قال

مبعوثان ملت در سیاستهتا و -9بیتان مست له وظیفته

مشروعهخواهان در حرمت قانونگذاری پاسخ میدهد،

علمیه ایشان

در تفسیر وظیفه بای ،مجموعه وظایف راجع به نظتم و

نائینی مشتروعیت مداخلته نماینتدگان مجلتس یتا

حفتتظ مملکتتت و سیاستتت امتتور استتت را اعتتم از

مبعوثان ملت در امر قانونگذاری و امتور کشتوری بتر

دستورات اولیه و ثانویه از دو دسته منصوصات ،یا غیر

بنیاد این نافذ الحکومه و نظارت عتدهای از مجتهتدین

منصوصات خار نمیداند .منصوصات یعنتی مستائلی

عادل و علم به سیاست (اصل دوم متمم قانون اساسی)

که حکم صریح و روشتن و دائمتی شترعی در زمینته

عل
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آنها وجود دارد .به اختتالف و اعصتار قابتل تغییتر و

از جمله انتقادات شدید علمای مشتروعهختواه بته

اختالف نیست و جا تعبد به آن راهتی وجتود نتدارد.

مشروطیت و ادعای مبانیتت آن بتا شتریعت استالمی،

غیر منصوصات نیا ،یعنی مسائلی کته حکتم صتریح و

اصل مساوات است.

روشن دائمی شرعی در زمینته آن وجتود نتدارد ،اویً:

آنان مدعی بودند که اصل مساوات از ریشه و بنیان

تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصتار هستتند .دوم:

با شریعت اسالمی تبایین دارد ،زیرا یزمه مستاوات آن

چنانکه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهتی (ولتی

است که طایفه امامیه و فرق ضاله نهتج واحتد باشتند.

معصوم) در سایر اقطار به نظر و ترجیحتات منصتوبین

شیخ نوری در مبانیت مساوات به تفتاوتهتای زیتادی

معصوم موکولند ،در عصر غیبت هم ،به نظتر

در احکام اسالمی ،بین موضتوعات مکلفتین و کتافر و

و ترجیحات نواب عام یتا متا یونتین از ستوی ایشتان

مسلم و یمی و حربی و . . .اشاره میکند و متینویستد

موکول خواهند بود.

که با توجه اختالفها ،مستاوات ممکتن نیستت ،جتا

از جان

نائینی پس از تبین این اصل ،فروع مترتبه بتر آن را

اینکه خیال این باشد که دکانی در مقابل شرع گشود و

مواردی بیان میکند که ما خالصته ای از هتر

احکتتام جدیتتدی تاستتیس شتتود (حتتائری :1112 ،ص

در قال

.)103

کدام را میآوریم:
-1قوانین و دستوراتی که بایتد در تطبیتق آنهتا بتا

تفسیر علمای مشروعهختواه از اصتل مستاوات در

شریعت دقت شود ،تنها مربوط به منوصات است و نته

نظام مشروطه و قتانون اساستی بتا تفستیر بتای کتامالً

غیر از آن.

متفتتاوت استتت .تفستتیر مرحتتوم محالتتتی از علمتتای

-9شورا فقط دربتاره غیتر منصوصتات رواستت و

مشروطهخواه از اصل مساوات در زیر آورده متیشتود.

آنجا که نص شرعی حکتم و قتانون مست لهای را بیتان

مرحوم محالتی ،مساوات را به برابری مردم در اجترای

کرده شورا بی معنا و فاقد مجوز شرعی است.

حکم تفسیر میکند ،از دیدگاه او متراد از مستاوات در

 -1چنانکه در زمان حضور و بسط ید امام و ولتی

نظام مشروطه همان است و برای بیان مقصود ختود از

کل ،ترجیحات ویة و کارگااران امام ،ملام قسم دوم یا

مساوات در نظغم مشروطه آورده است .وی مینویسد:

همان غیر منصوبات است ،ترجیحات نواب عتام و یتا

مساوات که در این دوره گفته میشود ،بته ایتن معنتی

آنان (از جمله وکالی مجلس شتورا)

است که هر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه

ماَیونین از جان

نیا ملام غیر منصوبات است.

یا عرضیه بار باشد در اجرای آن حکتم فرقتی متا بتین

سوم :از وظایف یزم سیاسیه دیگتر ،تجایته قتوای

مصادیق آن گذارده نشود ،متیالً ستارق دستتش بریتده

مملکت (قوای سه گانه) استت .متورخین ایرانتی ایتن

میشود هر کس میخواهد باشد و . . .نه آنکته معنتای

تجایه قوا را به جمشید نسبت میدهند ،حضرت علتی

مستتاوات چنتتان باشتتد کتته بعض تی از جنتتود شتتیاطین

(ع) در فرمان به مالک اشتر نیا از ضترورت آن ستخن

تحریف کرده و با کمال وقاحت و بتیشترمی متا بتین

گفته است (نائینی :1103 ،صص.)919-912

مردم نشر داد که جمیع عناوین مختلفه که حکم آنهتا

تفسیر علمای مشروعهخواه از مساوات در مشروطه

مختلف است از متا بتین خلتق برداشتته شتود و همته
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اصناف خلق به یک چوب رانده شوند (بهشتی:1101 ،
ص .)929نائینی که اصل مساوات را از اشترف قتوانین
مبارکه و ماخویه از سیاسات استالمیه و مبنتا و استاس
عتتدالت و روح تمتتام قتتوانین متتیدانتتد ،آن را در یتتک
عبارت کوتاه چنین معنا میکند:

الف) حکومتهای استبدادی خودکامه کته چنتدان
به این دو وظیفه توجهی ندارند
ب) حکومتهتایی کته در خصتوص ایتن مستائل
همت میگمارند.
در واقع میترزای نتائینی از الگتوی دوم حکومتت

"هر حکمی که بر هر موضوع و عنتوانی بته طتور

دفاع میکند .اگر ایشان از اصطالح حکومت مشتروطه

قانونی است و بر وجته کلیتت متربتت شتده باشتد در

یا مقیده و مانند اینها استفاده میکند ،در واقع نظرشان

مرحله اجرا نسبت بته مصتادیق و افترادش بالستویه و

به چنین حکومتی است که هم به مسائل داخلی نوعیته

بدون تفاوت مجری شود جهات شخصتیه و اضتافات

کشور توجه دارد وهم اجازه نمیدهتد کته اجانت

در

حاصله راستاً غیتر ملحتو و اختیتار وضتع و رفتع و

مملکت نفوی کنند از این رو به شدت با انواع استتبداد

اغماض و عفو از هتر کتس مستلوب استت و ابتواب

مخالفت میکند.

تخلف و رشوهگیری و دلبخواهانه حکمرانتی بته کلتی

مرحوم شتیخ در واقتع از حکومتت ،بته یتک نتوع

مسدود است( . . .طلوعی :1102 ،صص" .)191-111

امانت الهی تعبیر میکند و از همان ابتتدا بتا دو شتعار،

اندیشة سیاسی (از دیتدگاه مرحتوم نتائینی و شتیخ

گفتمان سیاسی خود را شکل میدهد و در واقتع نگتاه

فضل اهلل نوری):
مرحوم نائینی آغاز رستاله اش را بته همتین بحتک
اخصتصاص داده و حکومت را یتک ضترورت عقلتی

خویش را به سیاست بیان میکند:
 -1مقابلتته بتتا استتتبداد و خودکتتامگیهتتای رژیتتم
استبدادی

میداند چون معیشت نوع بشتر ،بتر آن مبتنتی استت.

 -9رهایی از سلطه استعمار بیگانه.

سدس ،دو امر مهم را وظیفه حکومت و سیاستت یکتر

تأکید شیخ بر شعار دوم ،بسیار بیشتر از شعار اول

میکند:

بتتود چتتون نفتتوی روستتیه و انگلستتتان را متتیدیتتد و

 .1حفظ نظامهتای داخلتی مملکتت ،تربیتت نتوع

گرایشهای برخی از غربزدگان را به ایتن دو کشتور

اهالی ،رساندن هر یی حق به حق خود و منع از تعدی

مشاهده میکرد امتا بته طتور کلتی مرحتوم شتیخ در

و ظلم و ستمی که ممکن است در هر جامعه ای باشد
 .9تحفظ از مداخله اجناب.

نوشتههایش به هر دو مطل

اشاره کرده است.

در مورد استبداد داخلی هم به طور مکرر –به ویژه

در واقع این دو وظیفه به مقاله با خود کامگیهتا و

هنگام تحصن– به شاه فشار آوردنتد تتا نظتام نامتهای

استبداد داخلی ،حفظ مملکتت از آستی هتای بیرونتی

تدوین شود و رفتتار پادشتاه و طبقتاتی کته همتراه او

ناشی از استعمار خارجی نظر دارد.

بودند ،تا حدودی محدود شود .عدالتخانه را که شیخ

وی در نهایت یاد آور میشود کته حکومتتهتا از
حیک این دو هدف به دو قسم تقسیم میشوند:

مطرح کرد و بعضی نیا به آن اشاره نمودنتد ،در واقتع
وسیلهای برای همین کار بود کته در قالت

یتک روش

بومی و اسالمی مطرح شد چتون بحتک عتدالت یتک
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مفهوم دینی و کامالً بومی بود و متردم بتا ایتن مفهتوم

در نظام مشروطه و تشکیل مجلس مقننه ،بترای «جعتل

آشنایی داشتند از این رو ،برای مهار خودکامگیهتای

قانون» است.

شاه ،عدالت خانه را مطرح کردند.

نویسنده این کتاب معتقتد استت کته «حفتظ نظتام

شتتیخ فضتتل اهلل نتتوری اصتترار نداشتتت کتته از

عالم ،محتا به قانون استت » .امتا بهتترین قتانون کته

مشروطیت دم باند و این اصطالح را به کار گیرد زیرا

قانون الهی است اصل اساسی مسلمانان پس از توحید،

مشروطیت (میل دموکراسی) در جامعه ما یتک مفهتوم

نبوت است .بنتابراین ،پتس از رستول اکترم (ص) متا

مشترک لفظی استت کته چنتد معنتا دارد و طبیعتتاً بته

نیازی به جعل قانون نداریم ،و باور نداشتتن بته عتدم

مغالطه نیا دچار میشود اما عدالت در میان مسلمانان،

ضرورت اتکا به وحی در قانونگذاری ،در واقع انکتار

یک مفهوم روشنی داشت و عالوه بتر استالمی بتودن،

نبوت عامه و کفر است .بنا بر همین عقیده و بته بتاور

بومی نیا به شمار میرفت .این نکته نشان میدهتد کته

علمای مسلمان در چون اسالم بدون نظریه به نبوت به

شیخ عتالوه بتر شت قم فقاهتت و اجتهتاد ،از یتک شت قم

عند دلیل عقلی ندارد ورید عقلی بر نبتوت ،جتدای از

جامعهشناسی خوبی نیا بهره میبرد .وی میدانست چه

احتیا ما به چنین قانونی (جعل قانون است) و اگر متا

واژههایی را در آن زمان جعل کند و بته کتار گیترد تتا

خود را قادر به ایجاد و قانون بدانیم دیگر دلیتل عقلتی

ماهیت دینی و بومی اش محفو بماند.

بر نبوت نداریم .حتی اگر کسی چنین تصتور کنتد کته
مقتضیات عصر تغییر کترده و قتانون الهتی نمتیتوانتد

معایب مشروطیت و ماهیت نظا مشروعه در رساا ه

پاسخگو باشد هم از عقاید انسان خار است چرا کته

تذکرا غافل

پیامبر خاتم اینبیا است و قانون او ختم قوانین است.

رساله تتذکره الغافتل ،یکتی از مهتمتترین رستائل

ب) وظایف مجتهدین و نواب عام :نویسنده کتتاب

سیاسی و ایدئولوژیک مشروعهخواهان است که در آن

تذکره الغافل وظیفه ستلطان را تهیته دستتورالعملی بتر

مشتتروطیت و هتتم دییتتل مبانیتتت آن بتتا

مبنای چهار منبع قرآن ،اخبار ،اجماع و عقل میدانتد و

شریعت بررسی شده و نویسنده در آغاز به دنبال ارائته

وظیفتته عامتته اطاعتتت از ایتتن دستتتورالعمل استتت .در

دلیل شرعی علیه مشروطیت است و همچنین بتا اقامته

اندیشه مشروعهخواهان ،قلمرو عمل نواب عام فقهتا و

دلیل شرعی و پایداری بته آن تتا آختر کتتاب بته ایتن

مجتهدین« ،همان وییت دینی است» .به عبارت دیگتر

وفادار است که ما در اینجتا بته شتکل مختصتر

شتتیعی

هتتم معایت

مطل

بیان میکنیم.

آنتتان «روایتتت نصتت » را کتته فرزنتتد بتتار
«صاح » « جواهر الکالم » به موج

آن تموم شت ون

الف) مبانیت قانونگذاری با خاتمیت پیامبر استالم

امام معصتوم را قابتل انتقتال بته فقیته جتامع الشترایط

(ص)  :از دیتتدگاه مرحتتوم نتتوری (نویستتنده تتتذکره

می دانتد و ادعتای اجمتاع بتر آن دارد تنیته بته جتوزه

الغافتتل) و مشتتروعهخواهتتان ،دلیتتل شتترعی حرمتتت

استنباط احکام شترعیه یتا تفقیته در احکتام محتدودی

مشروطه و شالوده عدم تطابق آن بتا شتریعت استالمی

می کننتد و بترای فقیته جتامع (شترایط) وییتت نامته

مبانی عقیدتی شیعه به رسمیت شناختن قتانونگتذاری

معصوم را اصنافی مینمایند.
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) مساوات و آزادی :مقولههای مساوات و حدیک

وحدانیت خداوند میداند .از ایتن رو انبیتای الهتی در

و مشتتروعیت و عتتدم مشتتروعیت آنهتتا در شتتریعت

جهت بسط آزادی و آدمیان تالش کتردهانتد و رهتایی

اسالمی ،یکتی از مهتمتترین وجتوه تضتاد و اختتالف

ملل از استبداد از مقاصد اصلی آنان بوده استت .آزادی

علمتتتای مشتتتروعهختتتواه و مشتتتروطهطلت ت

بتتتود.

عالوه بر اینکه انسان را از جنبه نباتی و حیوانی ختار

مشروعهخواهان مساوات و آزادی را از بنیان و استاس

متتیستتازد بتتر شتترافت و مجتتد و عظمتتت انستتان نیتتا

مبانی اسالمی مخالف میدانستتند و بته ایتن معنتا بته

میافااید .هنگامی که شخص به آزادی دست متییابتد

صراحت تاکید میکردند .مولف ارشاد الغافل که آزادی

در واقع از بندگی و رقیت دیگران رهایی یافته و بنتده

و مساوات را باور دارد در این زمینته متینویستد" :ای

پاک و خالص خدا شده است) .در این صورت اطاعت

برادر عایا اگر مقصودشتان اجترا قتانون الهتی بتود و

از مستبدین ،شرک به خداوند به شمار میرود.

فایتتده مشتتروطیت حفتتظ احکتتام استتالمی بتتود ،چتترا

تاکید نائینی همواره بر این استت کته ظلتم و ستتم

خواستند اساس او را بر مساوات و آزادی قترار دهنتد.

نسبت به مردم کاهش یابد و حکومتت از خودکتامگی

که هر یک از این دو رکن قدیم قانون الهی است ،زیرا

دست بتردارد و کنتترل شتود .بترای ایتن منظتور وی

قوام اسالم به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام

حکومت را به دو قسم مشتروطه و استتبدادی تقستیم

آن به تفریق و جمع مختلفات است نه بر مساوات" .

میکند ،حکومت استتبدادی در تعریتف وی حکتومتی

د) سلطان پاسدار شریعت و حافظ دولت استالمی:

است که «حاکم فعال ما یشا» است و خواستت اوستت

در اندیشه مشروعهخواهان وییت در عصر غیبتت بته

و هر گونه اراده کند ،کارها به همان گونه باید به انجام

وییت سیاسی و دینی تقسیم میشود و شاه کته دارای

رسد اما حکومت مشروطه حکومتی است که ستلطه و

وییتتت سیاستتی استتت وظیفتته دارد کتته عتتالوه بتتر

تصرف حاکم در امور ،تاسیس مقید ،محدود و مشروط

جلوگیری از هرگونه تعرض نستبت بته امتور دینتی و

است .نائینی تاستیس حکومتت را منتوط بته دو اصتل

اعتقادی ،حکومت سلطنتی ختویش را نیتا کته همتان

آزادی و مساوات میدانتد و آزادی متورد نظتر نتائینی

دولتتت استتالم استتت ،محافظتتت و مراقبتتت کنتتد کتته

رهایی از بند استبداد است و نه رهایی از خدا (متدنی،

اینگونه نبود و مشروطیت را مخالف اسالم میدانست.

 :1111صص.)11-11

نویسنده ،تذکرالغافل معتقد است کته بته دلیتل وجتود

شیخ فضل اهلل نوری و مسئله آزادی

مذاه

مختلف کیرت ایالت بادیه ،تحقق مشتروطیت

در ایران امکانپذیر نیست.

به نظر متیرستد بحتک امنیتت و نظتم و ثبتات و
انسجام فکری ،اعتقادی و ملی جامعه ایران ،عنصر مهم
و اولویتتت اندیشتته شتتیخ فضتتل اهلل نتتوری بتته شتتمار

نائینی و مسئله آزادی
آزادی عنصر اصلی مباحک آیت اله نائینی در کتاب

میرود .از این رو شاید بتوان گفت همراهتی نخستتین
او با نهضت مشروطیت نیا به این سب

بود که انتظتار

«تنبه ایمه و تنایه المله» است .وی آزادی را ختدادادی

داشت به وسیله آن نظم و امنیتت در جامعته گستترش

و مرتبتتهای از شتت ون توحیتتد و از لتتوازم ایمتتان بتته

یابد .اما پس از مدتی دریافتت آنچته کته منظتور نظتر
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اوست تامین و برقرار نخواهد شد و بنتابراین بته نظتر

 -9نائینی معتقد است آزادی ،خدادادی و مرتبتهای

خود در جهت حفظ و امنیت گام برداشت و این گونه

از ش ون توحید و از لوازم ایمان استت .نتوری امتا بته

بود که به صورت مخالف نهضت و مشروطیت و البتته

تضاد آزادی با قانون الهی و کفر بودن آزادی در استالم

حامی مشروطه مشروعه در آمد.

باور دارد .به نظر او قوام اسالم به عبودیتت استت نته

شیخ فضل اهلل نوری با طرد مشروطیت و به ویتژه،
آزادی سعی در پاسخ به مسائل و مشکالتی دارد که به

آزادی.
 -1نائینی بر رهایی از استبداد و کس

آزادیهتای

گونه ای آنها را مغایر با شریعت و احکام آن میدانتد.

سیاستتی و اجتمتتاعی و نتته رهتتایی از ختتدا و دیتتن

از این رو ،وی به تبیین آرای خود میپردازد و به ویژه

میاندیشد و نوری از سوی دیگتر در پتی اثبتات ایتن

بر آزادی بیان و قلم سخت حمله میکند .جایگاه مردم

است که در پرتو آزادی ،شریعت و مسلمانان تضتعیف

و آرای اکیریت را در حکومت و شریعت نمیپتذیرد و

و هر و مر و ناامنی ترویج و قتل و غارت بر کشور

ترویج اندیشههای مشروطیت را چیای جا زوال دیتن

مستولی خواهد شد.

و ایجاد هر و مر و نا امنی نمیبیند ،بتدین ترتیت

با توجه به بحکهای ارائه شتده و نیتا کتتاب یتاد

شیخ نوری گامی مهم در همراهی با طرفداران استتبداد

شده میتوان به طور کلی نتیجه گرفتت کته دغدغته و

بر میدارد و در کنار آنان جای متیگیترد و ستخت از

مشتتکل نتتائینی ،تبیتتین دیتتدگاههتتای استتالمی دربتتاره

وضعیت موجود دفاع میکند.

مهمترین بحکهای روز یعنی آزادی و تبیین نسبت آن

شیخ نوری به نظر خود در پی حفظ امنیت (امنیتت

با مباحک دینی بوده استت .از ایتن رو صترف نظتر از

دینی و اجتماعی) بترای متردم استت کته بتا پراکنتدن

همه مسائل میتوان نائینی را اندیشتمند طرفتدار آزادی

اندیشههای مشتروطیت ستخت دچتار تالتال شتده و

و نوری را اندیشتمند طرفتدار امنیتت دانستت .تاکیتد

بنابراین ،به سمت تقویت آن حرکت میکنتد .خالصته

نتتوری بتتر محافظتتت از شتتریعت و نظتتم اجتمتتاعی و

اینکه شیخ نوری اعتقاد داشت بتا استتقرار مشتروطیت

جلوگیری از هر و مر از چنین دیتدگاهی حکایتت

«چیای نگذرد که حریت مطلقه روا منکترات مجتاز،

میکند .ضمن اینکته در بحتکهتای نتوری «دو متتن:

مسکرات مباح ،زنان مکشوف ،شریعت منسوخ و قرآن

رساله حرمت مشروطیت در رساله تذکرالغافل و ارشاد

مهجور شود » .البته این نکتته متورد تاکیتد استت کته

الجاهل» هیچ گونه تاییتدی نستبت بته آزادی مشتاهده

نوری بر عبودیت تاکید میکند .به طور کلتی نتوری و

نمتتیشتتود .بتته هتتر حتتال متتیتتتوان وی را در حتتوزه

نائینی در مورد آزادی معتقدند:

نهادگرایان سیاسی جای داد که معتقدند در دوره گتذار

 -1همان قدر کته نتائینی ستعی متیکنتد امکتان و

و بحران با حرکتت بته ستمت توستعه کته منجتر بته

وجود آزادی در اسالم و تاریخ صتدر استالم را اثبتات

خشونت میشود .نهاد و امنیت و استتقالل مهتمتتر از

کند .شیخ فضل اهلل نوری بر خالف او در تالش استت

آزادی فرد و گروه است .زیرا این نهاد (دولتت) استت

تا با استناد به متون دینتی و بته ویتژه قترآن بته امتنتاع

کته نظتتم و امنیتتت را تتامین متتیکنتتد (زرگتتری،1132

آزادی در شریعت اسالم و قرآن حکم کند.

صص.)11-11
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بررسی اشتراکات دیدگاههای شیخ فضل اهلل نتوری
و میرزای نائینی در مسائل

وییت فقیه معتقد بودند اما از نظر جامعه شناختی بته
این نکته توجه داشتند کته وضتعیت موجتود ایتران در

درباره دیتدگاه مرحتوم نتوری و مرحتوم نتائینی و

عصر قاجار ،زمینه و بستر مناسبی برای تحقق حکومت

نگرش آن دو به مجلس شورا ،قانون اساستی ،آزادی و

وییی نیست و باید به دنبال بهترین بدیل برای آن بود.

مساوات این مس له وجود دارد که در هر چهتار مستأله

چنانکه یکر شتد ،مرحتوم نتائینی دنبتال راه حلتی

عبتتارات فراوانتتی از هتتر دو بارگتتوار وجتتود دارد کتته

برای این مشکل است که هنگام کوتاه بودن دست امت

دیلت میکند آنان بتا مجلتس شتورا ،قتانون اساستی،

از دامان عصمت و غص

مقام وییت نواب عتام چته

آزادی و مستاوات مختتالف نبودنتد .اگتتر در جتایی بتتا

باید کرد؟ آیا تبدیل حکومت استبدادی ،که ظلم زاید و

مجلس شورا مخالفت کردهاند ،به ایتن دلیتل بتوده کته

غص

است ،به حکومت مشروطه ،که درصدد تحدیتد

مجلس قوانین اسالم را حذف میکترد .مرحتوم نتائینی

استیالی جتور بته قتدر ممکتن استت ،واجت

در «تنبیه ایمه» تصریح میکند که مجلس شورا موظف

است؟ یا آن که غص

است طبق قوانین شرع حکم صادر نماید و حتما بایتد

تکلیف است؟ به عبارت دیگر ،آیا اکنون که حکومتت

هیأت نظارتی باشتد کته بتر قتوانین مصتوب مجلتس

غص

شده و در دست استبداد است ،ما بایتد ستاکت

نظارت کند تا از قوانین اسالم تخطی نداشته باشد.

بمانیم و دیگر هتیچ تکلیفتی نتداریم؟ یتا اینکته بایتد

مرحوم شیخ فضل اهلل نوری نیتا همتین مطالت

را

شدن آن ،موجت

و یزم

ستقوط ایتن

بکوشیم و تا حد امکان ،استبداد را کاهش دهیم؟

دارد .اصتتتطالح «دارالشتتتورای کبتتترای استتتالمی» از

مرحوم نائینی با استدیل به اصل  ،99اصل نهتی از

اصطالحاتی است که شتیخ مطترح کترده بتود .وجتود

منکر و با توجه به بحیی کته در ابتواب وییتات دارد،

قانون اساسی که از آن به «نظام نامه» تعبیر متیکردنتد،

میگوید :اگر غاصبی موقوفهای را تصرف عدوانی کرد

مورد تایید شیخ بود .ایشان در سخنانش در دفع تتوهم

و نتوانستیم تمام آن را از دستش بگیریم ،عتدم تمکتن

مخالفت وی با قانون اساسی ،این گونه اشاره متیکنتد

موج ت

که چه کسی گفته نظام نامته یزم نیستت؟ قطعتاً نظتام

نمیشود بلکه از بتاب ایهتم فتایهم ،بایتد سترا آن

نامه و قانون اساسی ضرورت دارد .اصویً مگر میشود

درجه کمتری برویم که در قدرت ما هست .این مسأله

جامعهای بدون قانون اساسی باشد؟ اصل وجود قتانون

از باب تااحم است و بحیی فقهی است که همته فقهتا

اساسی ضروری است اما این قتانون اساستی بایتد در

به آن اعتقاد دارند .مرحوم شیخ شتهید نیتا ،بته همتین

چهارچوب شریعت باشد.

مطل

ستتقوط وظیفتته تحدیتتد در تصتترف غاص ت

معتقد است.

نکته دیگری که در بررسی دیدگاههای این دو عالم

در بُعد حکومت استالمی و وییتت فقیته ،شتواهد

قابل طرح است ،بحک «قدر مقدور» استت .کته نشتان

فراوانی در آثار مرحوم شیخ و مرحوم نائینی بته چشتم

میدهد آنان مباحک جامعه شناسی سیاسی را نیتا ،متد

میخورد که نشان میدهد هر دوی آنتان بته حکومتت

نظر داشته اند .به عبارت دیگتر ،آن دو از نظتر فلستفه

دینی و حکومت وییی فقیته معتقتد بودنتد .در کتتاب

سیاسی و فقه سیاسی به حکومتت وییتی و حکومتت
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«تنبیه ایمه» در موارد زیادی بر این مطل

تاکیتد شتده

است .مرحوم نائینی میگویند:

نیابت از حضرت ولی عصر بر کل امور عمومی وییت
دارد.

«در ایتتن عصتتر غیبتتت کتته دستتت امتتت از دامتتان

مرحوم شیخ فضل اهلل نیتا دقیقتاً بته همتین نظریته

عصمت کوتاه و مقام وییتت و نیابتت نتواب عتام در

سیاسی اعتقتاد دارد .البتته ایشتان از تعبیتر امتور عامته

اقامه وظائف یاد شده هم مغصوب و انتااعش هم غیتر

استفاده میکند و میگوید:

مقدور است ،نمیتوانیم این مقام و موقعیت را به فقهتا
ارجاع دهیم».

رعایای مملکت هست و تکلم در امور عامه و مصتالح

در بخش دیگری از کتاب در ایتن بتاره ایتن گونته
میفرماید:
«از جمله قطعیات مذه

«امور عامه ،یعنی اموری که مربوط بته تمتام افتراد
عمومی ناس ،مخصوص است به امام علیته الستالم یتا
نواب او و ربطی به دیگران نتدارد( ».آجتودانی:1101 ،

ما طائفه امامیه ،این است

صص.)11-11

که در این عصر غیبت –علی مغیبه السالم– آن چته از

در واقع ایشان هم به وییت معتقد است از ایتن رو

وییات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال

تصریح میکند که ما به وییت معتقدیم ،نه وکالتت ،و

آن حتی –در این زمینه– معلوم باشد وظتایف حستبیه

وییت هم در زمان غیبت امام زمان علیه السالم با فقها

نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقتین

و مجتهدان است.

و ثابت دانستیم( ».آبادیان :1132 ،صص.)11-32

میرزای نائینی از یک جهت دیگر به نوری نادیتک

از نظر میرزای نائینی مسأله امور حسبیه که فقها آن

میشود و آن اینکه آزادی ،مطلتق نیستت و دارای قیتد

را مطرح کرده اند ،به ایتتام ،امتوال مجهتول المالتک و

است .به اعتقاد وی آزادی ،بتی بنتد و بتار و ابتتذال و

سایر منحصر نیست بلکه همه امتور نتوعی و عمتومی

هتک حرمتت اشتخاص در جرایتد و تهمتت و ستایر

که به مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط میشود ،جتاو

نیست و نوری نیتا بته ایتن مستائل اشتاره متیکنتد و

امور حسبیه قرار میگیرند و نیابت فقهای عصر غیبتت

میگوید مشروطه طلبان با شعار آزادی بیان و قلتم بته

در این زمینه هم ،متقین و ثابت است از این رو ثبوت

دنبال بی بند و باری ،ترویج منکرات ،کشتف حجتاب،

نیابت فقها و نواب عام عصر غیبتت در اقامته وظتایف

منع شریعت و کنار گذاردن قرآن است .نوری آزادی را

خواهد بود .میتوان گفتت

برابر با این مس له میبیند و بنابراین ،به نفی آن به طور

مرحوم میرزای نائینی نه تنها مدافع وییت فقیه استت،

کلی مبادرت میورزد .اما نتائینی بتا پتذیرش آزادی و

بلکه مدافع وییت مطلقته فقیته نیتا استت زیترا یتک

ضرورت آن به تبیین آن میپتردازد و قیتدهایی بتر آن

ساحت از وییت مطلقهای که حضرت امتام در کتتاب

میافااید و نباید از نظتر دور داشتت کته نتائینی ختود

«وییت فقیه» یکر میکند ،مطلق امور عمومی است کته

مجتهدی شیعی است که در گفتمتان استالمی از آزادی

در کتاب «بیع» هم بدان تصریح میکنند .مرحوم میترزا

سخن میگوید.

یاد شده ،از قطعیات مذه

نیا همین عقیتده را دارد کته فقیته جتامع الشترایط بته

از سوی دیگر همان گونه کته یکتر شتد نتوری در
بحک تحدید حکومتت و ستلطنت بته نتائینی نادیتک

/12مجله دانش سیاسی و بین الملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان1111

میشود .گرچه وی مقصود ختویش از ایتن تحدیتد را

نداشت .و بحک او در کیفیتت ایتن نتوع حکومتت در

بیان نمیکند ،اما مسلم این است که وی به آزادیهتای

جامعه اسالمی ایران بود .انتقتاد او از قتانون اساستی و

سیاسی و نقش مردم اشاره نمیکند .نائینی بتا مطلتوب

قوانین جاایی و حقوقی و سایر قوانین وزارتخانههتا و

توصیف کردن حکومتت مشتروطه در تقلیتل ظلتم بته

ادارات بود .او متعقتد بتود قتانون اساستی ایتران بایتد

مردم به دفاع از آزادی ،مستاوات ،تحدیتد حکومتت و

مطابق با قتانون استالم باشتد .شتیخ فضتل اهلل نتوری

حاکم ،اعتبتار ریی اکیریتت و مشتورت و ستایر بتاور

دریافته بود که هیچ تضمینی برای اصل نظارت فقهتا و

داشته و با استفاده از باورهای دینی و تاریخی سعی در

تطبیق قوانین با شریعت اسالم وجود ندارد .شیخ قانون

اثبات آنها دارد .با توجه به بحکهای ارائه شده و نیتا

اساسی را به دلیل مخالفتت بتا احکتام صتریح استالم،

کتاب فوق می تتوان بته طتور کلتی نتیجته گرفتت کته

«ضاللت نامه» میخواند و معتقد بود که در آن ،بیستت

دغدغه و مشکل نتائینی ،تبیتین دیتدگاههتای استالمی

مطل

مخالف حکم صریح اسالم وجتود دارد .از ایتن

درباره مهم ترین بحکهتای روز یعنتی آزادی و تبیتین

نظر ،معتقد بود که محال است کشور اسالمی با قتانون

نسبت آن با مباحک دینی بوده است .بنابراین ،میتتوان

اساسی مشروطه اداره شود چون نتاگایر بایتد پتس از

گفت که:شیخ فضل اهلل نوری و مرحوم حستین نتائینی

مدتی اسالم را حذف کنم مرحتوم نتائینی بتا تکیته بتر

از حیک اندیشه و گفتمان سیاسی ،هیچ گونه اختالفتی

اصول فقهتی دلیتل برتتری حکومتت مشتروطه را بتر

با هتم نداشتتند و در ایتن حیطته ،تفستیر یکستانی از

استبدادی بیان میکند ،و در توضیح این دیدگاه خود به

آموزههای دینی ارائه میکردند ،چون هتر دوی آنتان از

سه نوع حق اشاره میکند «حق خدا ،حق امتام و حتق

نظر فقهی جتواهری بودنتد و از نظتر اصتولی نیتا ،از

هتر سته

مکت

مردم» و میگوید حکومت استبدادی ،غاص

اصولی شیخ انصاری پیروی میکردند ،آنان هتر

حق نامبرده شده در بای است .در حتالی کته حکومتت

دو ناد مرحوم میرزای شیرازی درس خوانده بودنتد و

مشروطه تنها حق امام معصوم را غص

متیکنتد و دو

از مبانی فقهی یکسانی برخوردار بودند.

حق دیگر به دلیل یات مشروطه که انتخابی است و بته

نتیجه گیری

حقوق مردم تجاوز نمیکند به جای خود باقی میماند.

شیخ فضل اهلل نوری و مرحوم محمد حسین نائینی

از این رو به نظر نائینی مشروعیت حکومتت مشتروطه

از نظر اندیشه و گفتمان سیاسی ،هیچ گونه اختالفی بتا

به خاطر آن است که دفع افسد به فاسد استت و بتا آن

هتتم نداشتتتند و در ایتتن حیطتته ،تفستتیر یکستتانی از

میتوان استبداد داخلی را کاهش داد .میتوان گفت:کته

آموزههای دینی ارائه میکردند ،چون هتر دوی آنتان از

فرضیه این مقاله اثبات متیشتود یعنتی بته دلیتل درک

نظر فقهی تابع فقه جتواهری بودنتد و از نظتر اصتولی

متفاوت است که این دو عالم با هم تفاوت دارند چترا

اصولی شیخ انصاری پیروی میکردند .از

که درک شرایط داخلی توستط شتیخ فضتل اهلل نتوری

این رو فقته سیاستیشتان هتم یکستان و موافتق بتود

باعک این نوع تصمیمگیری و مخالفت با مشروطه شتد

اختالف آنها در اثبات فرضیه است به طوری که شیخ

در صورتی که مرحوم نائینی از شرایط داخلتی بته دور

نیا ،از مکت

فضل اهلل نوری نسبت به موضوع مشروطیت مختالفتی
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بود و تحت شرایط که قرار داشتت ،طرفتدار مشتروطه
بود و آن را بر حکومت استبدادی ترجیح میداد.
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