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مقدمه و طرح مسئله -1
 برقراري و ) 1906 اوت 5(ش .  ه1285 مشروطيت در سيزدهم مرداد ماه  پس از اعالم

رح پيشنهادي مظفرالدين شاه براي طمجلس اول قانونگذاري و اقدامات مجلس از قبيل رد 
 تقسيم ة آن دو دولت دربار1907 رد قرارداد ،دريافت وام از انگليس و روس و همين طور

 محمد علي –قرون وسطايي بود رسم  كه يك – تيول ن از ميان برداشت،ايران و همچنين
رگ مظفرالدين شاه به سلطنت رسيده بود و نيروهاي پشتيبان استبداد شاه كه پس از م

.مخالفت با رژيم نو را آغاز كردند
 زيرا رژيم ؛در اين اثنا گروهي از رهبران مذهبي از مشروطيت و مجلس هواداري كردند

 به سود ايران و مردم مسلمان » اسالموطنحفظ «جديد را چه از نظر سياسي و چه از حيث 
ي خود را در آن يافتند كه در نبود يك نظام خيص دادند و رسالت مذهبي و ملّآن تش

ي پارلماني ضد استبدادي و مبتني بر  ، بايد از يك رژيم ملّ)ع(مطلوب حكومت امام معصوم
 يعني –از جمله اين علما كه رويدادهاي دوران استبداد صغير . قانون اساسي پشتيباني كنند 

ها در نجف اشرف و  سبب خيزش جدي آن- جلس تا فتح تهراناز آغاز به توپ بستن م
 نائيني  خراساني ، مازندراني ، و ميرزاي مي توان به آخوند،گرديد هامبارزات شديد آن

.اشاره كرد
علما و رهبران مذهبي مقيم عراق در زماني كه محمد علي شاه با همكاري قشون قزاق 

 و يا به شهادت رسانديخواهان و مشروطه گران را مجلس را به توپ بست و بسياري از آزاد
ند حكومت استبدادي محمد علي شاه توانستي به خاطر دوي از دسترس،به تبعيد فرستاد

 در علماةانگيز. نهضت مشروطيت و آزادي خواهي را با فعاليتي خستگي ناپذير ادامه دهند 
ةروسي(د كه پاي سربازان بيگانه اين مبارزه از ميان بردن يك دولت مستبد و غير اسالمي بو

،با اين انگيزه.  ايرانيان مسلمان به شمار مي رفتةرا به ايران باز كرده بود و كشند) تزاري 
ةبلكه در عرص،نبوداما اين رويارويي تنها در ميدان مبارزه .  بر مبارزات خود افزودندعلما

هاي فراوان ت، رساالت و كتابانديشه نيز جريان يافت و اين امر سبب پديد آمدن نشريا
اين آثار عمدتاً در خالل ده ساله نخست تاريخ مشروطيت ، . به سود و زيان مشروطه گرديد

.)214ص: 1364حائري، (در ايران و خارج از ايران پراكنده شد
 بهترين ، محكم ترين و ة نائيني به عنوان نويسند اين مبارزات فكري و مطبوعاتي نامدر

اهميت كتاب نائيني صرفاً از .ها افتاد كتاب درباره مشروطيت ايران  برسر زبانمنظم ترين
هايي است كه به ايرادات در خصوص  پاسخ، همچنين؛نظريه پردازي آنة بعد نظري و جنب

 هنگامي كه نائيني تصميم گرفت اين 1.عدم انطباق مشروطه با شريعت اسالمي داده است
ادي محمد علي شاه بر سر قدرت بود و مبارزات قلمي بر  حكومت استبد،كتاب را بنويسد
 نائيني احساس كرد كه يك ،در چنين فضايي. طه به اوج خود رسيده بودروضد رژيم نو مش
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از نوشته نائيني چنين . فوري و حتمي به نوشتن كتابي پيرامون اصول مشروطيت مي باشدنياز
بدين . اره مشروطه همانامذهب بوده است آيد كه تنها انگيزه او در نوشتن كتابش درببر مي

معني كه ظهور الحاد و ستمكاري به حقوق خدا و پيامبر او و پايمال شدن مذهب ، يك 
).65ص ، 1376كديور، (مسئوليت مذهبي براي وي پديد آورد 

 از پشتيبانان آخوند خراساني در مبارزات مشروطه ،نائيني همان طوري كه اشاره شد
 زيادي با خراساني و ديگر ة انگيزه اش در درگيري در آن جنبش تا اندازخواهي بود و

مشروعيت مشروطه خواه يكي بود ، اما شيوه توجيه نائيني از مشروطه و ةمجتهدان برجست
اين تفاوت را مي توان در مباحث و استدالالت ايشان . حكومت با ديگر علما متفاوت بود 

كومت مشروطه مشاهده نمود كه در اين مجال ح نوع حيتارج و يا مشروعيتدر ارتباط با 
.به آنها مي پردازيم

 حكومت از ديدگاه عالمه نائيني مشروعيت-2
آنان چنين استدالل . ه حكومت براي صدها سال مورد بحث فقيهان شيعه بوده است ئلمس

به يك ، بشري كه در هر گوشه اي از جهان به سر بردةكرده اند كه هر بخش از جامع
 دادگري م است كه صلح ،زوجود حكمران و دولت از آن رو ال. حكمران نيازمند مي باشد

وندان خود را از حمله و تجاوز بيگانگان نگهداري و نگهباني  برقرار سازد و شهر راو نظم
 آن است كه چون داشتن حاكم ،مطلب ديگري كه فقيهان  برروي آن تاكيد كرده اند. كند

ة خرد حكم مي كند كه جامع، طبيعي و اجتبناب ناپذير ، بنابراينودولت امري است
فقيهان شيعه پس از تاكيد . اسالمي بدون دستور وقانون در مورد مسئله حكومت رها نگردد

بر ضرورت و اجتناب ناپذير بودن حكومت، در پاسخ به اينكه چه كسي حق حكومت 
 اما آنچه آنها در مورد آن ،اند حكومت پرداخته مشروعيت به مسئله ،كردن را دارد

،گفته اند هر چند در مفهوم با آنچه انديشمندان و فالسفه سياسي غرب،استدالل كرده اند
.  اما معني آن متفاوت است؛يكسان است

 يعني؛است(Legitimacy)مشروعيت،آنچه انديشمندان غربي به آن پرداخته اند
مك .( » وضع و اجراي قانون يك رژيم براي اتباع آني خاصيت پذيرفتني بودن رويه ها«

 اما كاربرد اين مفهوم در انديشه فقيهان شيعه به معناي شرعي بودن و ).462 ص ،1381لين؛ 
 با استناد به ،از اين رو. مطابقت داشتن رويه ها و وضع اجراي قوانين با شريعت اسالم است

را براي اداره نظام ) ع(اهل بيت و امامان معصوم اين معنا ، فقيهان شيعه معتقدند كه خداوند 
به اعتقاد آنان ، امامت . برگزيده است) ص(سياسي و هدايت جامعه اسالمي بعد از پيامبر 

) ع( ابتدا در خصوص علي بن ابيطالب  ترين داليل و روشن ترين عبارات  با محكممشروع 
 نسل آنان زرگز اي سياسي ه رهبر.به صورت عام تصريح شده) ع(امان  ديگر ام،و سپس

261كه از سال ) عج(ه آخرين امام معصوم حضرت مهدي ك چنانبيرون نخواهد شد،
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براي ، هجري قمري غيبت نموده، روزي كه تعيين آن براي كسي جز خداوند معلوم نيست
).41 ص ،1382،فيرحي(  از ظلم و جور ظهور خواهد كردبشريتنجات 

مي دانند كه خداوند اطاعت آنان را واجب نموده » اولواالمر « فقيهان شيعه امامان را
است؛ امرشان امر خدا، نهي شان نهي خدا، اطاعتشان اطاعت خدا و سرپيچي از فرمان هاي 

در انديشه شيعه ، هر چند خداوند قرآن را تمام و . آنان عصيان از خدا محسوب مي شود
ب اهللا براي تضمين هدايت مردم و دور كمال به پيغمبرش نازل فرموده ، صرف وجود كتا

ناگزير بايد كساني باشند كه راسخان در علم الهي . كردن آنان از گمراهي كفايت نمي كند
بوده، پوشيده ها و متشابهات قرآن را توضيح دهند وآنان همان اهل بيت وائمه عليهم السالم 

 و ستارگان هدايت اهل تنجال اةسفينيكي از ثقلين ، ) ص(هستند كه در احاديث پيامبر 
 ).41 ، ص1382،فيرحي .(اند زمين معرفي شده 

 رهيافت ذيل را 3فقيهان شيعه در مواجهه با نظام سياسي دوره غيبت ، غالباً يكي از 
: اتخاذ كرده اند

ا تكيه بر اضطرار  و تقيه ، يا به طوركلي عدم واليت سياسي  عده اي از آنان ب)الف
هر چند آن را نا مشروع . ر وانهاده اندياسي دوره غيبت را به سلطان جامجتهدان، نظام سي

.مي دانستند 
 گروه ديگر نيز با تكيه بر واليت سياسي مجتهدان، دانش و اجتهاد را شرط اساسي )ب

اين دسته در درون خود دو ديدگاه .  نظام سياسي در دوره غيبت تلقي كردند مشروعيت
ي با اصرار در عدم جواز اذن واگذاري حكومت غيبت به برخ. اساسي را بسط دادند 

ه را تنها يديگران، همچنان بر واليت سياسي بالواسطه و مباشر فقيه پافشاري و حكومت فق
بعضي ديگر نيز با توجه به جواز اذن . در عصر غيبت معرفي كردند » سلطان عادل«مصداق 

، كه هر چند فقيه نيستدل شدند مصداق ديگري از سلطان عابه غير فقيه ، موجب ظهور
،كديور( سلطان ماذون و مشروع تلقي مي شود ، از جانب فقيه اجازه سلطنت داردچون

.)112- 109ص ،1376
پادشاهان دوره غيبت را بي آنكه ناشي از اذن فقيه  سرانجام عده اي ديگر، حكومت )ج

با ) ع( اين نظريه نيابت امام در. تلقي مي كنند) ع(بدانند ، مستقيماً منبعث از امام معصوم 
توجه به عدم بسط يد فقيهان از يك سو و عدم فقاهت شاهان از سوي ديگر و نياز جامعه 
به هر دو ، به دو شعبه شرعي و عرفي تقسيم مي شود و در نتيجه ، واليت فقيهان در امور 

-173،ص1374،فراتي ( پيدا مي كند مشروعيتشرعي و سلطنت سلطان در امور عرفي 
172 ( .

پس از تاكيد بر لزوم يك حكومت و يك نظام حكمراني به  نائيني »تنبيه االمه«در
را مورد ) ع( حكومت پس از غيبت امام معصوم مشروعيتعنوان يك امر غير قابل بحث، 
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 بسياري از فقيهان پيش از وي ينظرات نائيني در اين زمينه با آرا. بحث قرار داده است 
اين بعد از انديشه نائيني را مي توان در آن قسمت از مباحث وي . مطابقت داردمشابهت و 

،كه به آن مي پردازدن مسئله اينائيني اولي. مشاهده كرد، استمسئله اغتصابكه پيرامون 
او با استناد به مباني فقهي مي گويد كه هر .مسئله غصبي بودن حكومت غير معصوم است

: ي كندحكومتي سه نوع حق را غصب م
زيرا حكومت و ؛ غصبي كه نسبت به حضرت باري تعالي صورت مي گيرد)1

را از آن خود مي سازد، شان حضرت باريتعالي  آنهواليت كه حاكم، سلطان يا پادشا
.است
از نظر شيعه حكومت زماني ) ع(غصب نسبت به ساحت مقدس امام معصوم )2

س آن أنصوب از ناحيه ايشان در ريا فردي م) ع( پيدا مي كند كه امام معصوم مشروعيت
 حكومت ،از آنجايي كه پادشاه نه معصوم است و نه منتسب به او، بنابراين. قرار گيرند

.استبدادي نسبت به مقام عصمت نيز غاصب است
 با ظلم و ،)چنانچه استبدادي باشد( و باالخره ، غصب سوم آن است كه حكومت)3

.)66ص ،1364نائيني ، (كندحقوق آنان را نيز غصب مي تعدي به مردم 
 فسادش ،كنداز نظر نائيني حكومت استبدادي با توجه به اينكه هر سه حق را غصب مي

 فسادش ،را غصب مي كندبيشتر است، اما حكومت مشروطه به دليل آنكه تنها حق معصوم 
 ترين  اين است كه شيعه كامل، آنچه نائيني بر آن تاكيد دارد،راين استداللبابن. كمتراست
وي نظام ايده آل و مشروع را . متي را به جامعه بشري عرضه داشته استوشيوه حك

و در دوره غيبت در صورت امكان واليت نواب حضرت ولي ) ع(حكومت امام معصوم 
نظام مشروطه ،در غير اين صورت. يعني مجتهدين و فقيهان مي داند)  تعالي  اهللاعجل(عصر

 بلكه به سبب ،حدالنفسه يك شكل ايده آل حكومتي استامي في را نه به علت آنكه نظ
. دور به اذن فقيهان مشروع به حساب مي آ،آنكه داراي شباهت فراواني با اسالم است

 حكومت مشروطه از ديدگاه نائيني ارجحيت علل -3
يعني حكومت » تملكيه«-1:به عقيده نائيني حكومت ها به دو نوع تقسيم مي شوند

يعني حكومتي كه وي قانوني و مشروطه مي خواند»واليتيه«- 2وخودسر استبدادي 
.)233ص ،1364حائري ، (

امنگير هاي خانمان برانداز كه تاكنون د گسيختگي ها و زشتيةاز نظر نائيني علل هم
 آن همه تباهي ها، بي شك از حكومت استبدادي سرچشمه گرفته ةايران شده و سبب هم

اسالم هنگامي گام به سوي انحطاط برداشت كه گرفتار حكومت از نظر او امت . است
و مي گويدكه قرآن و امامان شيعه ، در موارد گوناگون تاكيد  بني اميه گرديديخلفا
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كرده اند كه زندگي همراه با پذيرش سلطه حكمرانان استبدادگر تفاوتي با بردگي ندارد و 
آنان به مسلمانان دستور داده اند كه اين بردگي درست ضد آزادي است و مي افزايد كه 

نائيني ناداني توده مردم را يكي از عناصر بنيادي رژيم . خود را از يوغ بردگي آزاد كنند
ت هايي است كه مردم زير يوغ سته كه نتايج حاصل از آن، محروميهاي استبدادي دان

.)239:همان (استبدادناچار از تحمل آن هستند 
 و مسئوليت حاكم ر تقسيم بندي فوق را بر شالوده قانون ، دادگري گونه دوم دنائيني

جلوگيري  آن بايد محدود گردد تا از تمايلش به سوي استبدادةت دارندمي داند كه در دس
 جلوگيري از تبديل ةبهترين وسيل. نمايد وتحت مراقبت و مواظبت دقيق قرار گيرد 

همان عصمتي است كه «ز نظر نائيني حكومت مشروطه و محدوده و عادله به استبداد ا
 ولي چون در حال .» اماميه بر اعتبارش در ولي نوعي مبتني است ةاصول مذهب ما طايف

 يك حكومت مشروطه ، بنابراين،نيست»  عاصمه عصمت ةآن قو« حاضر دسترسي به 
، يني نائ( بايد بنيان گردد ،پارلماني كه با مذهب موافق و محدود كننده حاكميت مطلق باشد

).8-14 ص ،1364
 نقطه  نو حكومتي ، اسالم را ة يك شيوهاي نائيني براي توصيف و ياد آوري ويژگي

هاي با جنبه كوشش مي كند كه نهادهاي نوين سياسي را،آغاز بحث خود قرارداده
گوناگون از اسالم همسان سازد و نشان دهد كه شيعه كاملترين شيوه حكومتي را به جامعه 

 كه براي حفظ يك رژيم قانوني و  اياز نظر نائيني باالترين وسيله. عرضه داشته استبشري
درستكار و منع تبديل اين امانت و جلوگيري از استبداد و خودسري حكمرانان مي توان 

چه بالضروره معلوم است كه  « . عصمتي است كه امامان معصوم از آن برخوردارند،يافت
و ساير صفات الزمه آن مقام اعلي ) لدني (م خدايي آن مقام واالي عصمت از علو

برخوردار و از هر گونه خطا واشتباه تهي است و خالصه داراي شرايط و صفاتي است كه 
 ولي با دسترسي نبودن به ، تفصيليه به آنها خارج از اندازه عقول و ادراكات مي باشدةاحاط

ه شخص سلطان مجتمع كماالت به ندرت تواند شد ك) امام معصوم ( آن دامان مبارك 
 نيز برخوردار باشد تا اساس مراقبه و محاسبه و –بوده از رايزنان دانشمند و دانشور 

، وي ادامه مي دهد حتي اگر چنين مواردي هم يافت شود.»مسئوليت را بر پاي دارد
 زيرا نخست آنكه چنين حكومتي آزادي ، برابري و شركت .دشواري ها حل نخواهد شد

ور عمومي را براي همه مردم ضمانت نخواهد كرد، دوم آنكه امتيازاتي كه مردم در ام
 تفضل است نه از ةغير وافي و از مقول « ، داشته باشند ايممكن است در چنان نظام سياسي

 در ،بنابراين. ام ها كمتر در جهان پديد آمده اند  سوم اينكه اين گونه نظ.» استحقاق باب
چنين شرايطي تنها شيوه كشور داري كه مي توان جانشين آنگونه حكومت ايده آلي امام و 

 همانا يك نظام مشروطه است كه اگر چه با برقراري آن ،كرد»قوه عاصمه عصمت «آن 
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مجازي از آن « غصب مي گردد، ولي مي توان آن را به عنوان خود به خود مقام عصمت 
.)12- 15ص : 1364نائيني، (پذيرفت » آن معني و قامت حقيقت و سايه و صورتي از 

ستمگري و غصب حقوق با  نائيني حكومت مشروطه را با اين استدالل كه ،به اين ترتيب
 ترجيح مي دهد و ، همان طوري كه پيش از اين در مبحث اول آمد،كمتري همراه مي باشد

 مطلوب و آرماني و تهي از  چون برقراري حكومتي.آن را بهتراز رژيم استبدادي مي داند
 حكومتي ة لذا بهترين شيو،هر گونه كمبود و كاستي را در آن شرايط امكان پذير نمي داند

حائري ، ( همان حكومت مشروطه ارزيابي ميكند،قابل دستيابي را كه مي تواندبنياد گردد
.)266 ص ،1364

استبدادي ، جحان عقلي و شرعي آن نسبت به حكومت ربا پذيرش كلي مشروطه و 
نائيني به سراغ اثبات شرعيت قانون اساسي و مجلس و توجيه شرعي دو اصل مساوات و 

ائيني در  لذا ن.م مشروطه به حساب مي آمدندحريت مي رود كه همگي از اركان اصلي نظا
اساس استدالل وي از . اثبات ضرورت آنها با استناد به مباني فقهي به استدالل مي پردازد 

 از 2.گيردنشات مي» واجب بودن مقدمه واجب « يا قاعده فقهي تحت عنوان يك مفهوم 
اما .  يك امر واجب است ، مانند نماز،در مقابل دشمنان» سالم اوطن «نظر او دفاع از 

برآوردن آن واجب يا تحقق آن مستلزم پاره اي ملزومات يا مقدمات مي باشد كه آن 
 آنها نيز از نظر شرع ضرورت ،بنابراين.  كنند را پيدا مي» مقدمه واجب « مقدمات حكم 

ظر نائيني نه مجلس ، نه قانون اساسي و نه حتي حكومت از ن. پيدا كرده و واجب مي شوند 
 اسالم وطن حفظ  صرفاً، آنچه واجب است،جب نيستندمبتني بر قانون خود في نفسه وا

قدمه واجب را پيدا اما برآوردن اين واجب مستلزم مقدماتي مي باشدكه حكم م،است
. پس آنها نيز واجب مي شوند ،كنندمي

 ضرورت وجود قانون مدون و مجلس قانونگذاري-4
 نائيني برداشتن دو گام اساسي را براي تحقق مشروطه الزم ،با توجه به مقدمات فوق

.  يكي قانون اساسي  و ديگري مجلس :مي داند
قانون اساسي -الف

رسائل «تن يك قانون اساسي مدون ، نائيني قانون اساسي مدون را با  پيرامون لزوم داش
ضبط اعمال مقلدين « همانگونه كه ،بر اساس اين قياس. مجتهدان مقايسه مي كند » عمليه 

 مراجع تقليد در دست مقلدين باشد »در ابواب عبادات و معامالت بدون آنكه رسائل عمليه 
 همينطور در امور سياسيه و ؛ممكن نيست، منطبق كنندتا اعمال شبانه روزي خود را بر آن 

ليت بودنشان بدون مسئونوعيات مملكت هم ضبط رفتار متصديان و در تحت مراقبت و 
ترتيب دادن قانون مدون امكان ندارد و بنابراين ، تهيه چنين قانوني الزم وواجب 

. ) 57- 58 ، ص 1364نائيني ، (است
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 جنجال ن يك قانون اساسي براي ايرانروطه مسئله تدويصادف با انقالب مشالبته م
 مخالف مشروطه احساس كردند كه از آن پس ي آنكه علمابه محض. فراواني بر انگيخت

 واكنش ،اي رسمي مورد استناد قرار گيردامكان دارد قانوني غير از قرآن و حديث به شيوه
 را از  نوري نظير شيخ فضل اهللا البته نائيني واكنش برخي از آنها.هاي سخت نشان دادند

 سپاه معاويه در جنگ صفين كه را با قرآن بر نيزه كردن» مغالطات «مغالطات دانسته و آن 
بر سر مسئله حكميت گرديد، همسان) ع(منجر به جدايي خوارج از اردوي حضرت امير

يا  باز كردن ر مقابل شرع مقدس دكاند« به باور نائيني ، قانونگذاري در صورتي . مي داند
ي يا كلي ي مخالف اسالم خواهد بود كه فردي يك حكم جز،، به شمار آمده... بدعت و 

ر ا ارائه و اظهار كند و آن.... شرعي و حكم الهي عزاسمه « غير شرعي را به عنوان حكمي 
 هيچ گونه بدعتي صورت نمي گيرد ، ولي اگر چنين نكند؛»به مرحله اجرا در آورد 

. )74- 75همان، ص ( 
ي به عنوان مقدمه اي برا ي حفظ اسالم كه سوين قانون اسا از نظر نائيني تد،بنابراين

. به عنوان مقدمه امر واجب ، واجب مي گردد،امري واجب است
 قانونگذاري مجلس-ب

 از نظر نائيني يك نظام نمايندگي به عنوان بهترين شيوه حكومتي مي توانست تا حدود 
 و مجتهدان در علما قدرت و اختيار حكومت استبدادگر را محدود سازد و چون زيادي

 لذا چاره اي جز گزينش يك رژيم ،عمل نمي توانستند خود قدرت را در دست گيرند
 همچون كواكبي ، 19نائيني همانند ديگر نوگرايان جهان اسالم در قرن .پارلماني نبود

 همسان ،وحديث نيز بودمورد حمايت قرآنتئوري پارلمان را با مفهوم رايزني كه 
در .... رهم في االمر وو شا... « با اشاره به اين بخش از آيه قرآن كه مي گويد . 3سازدمي 

« چنين مي آورد كه مخاطب قرآن ،)159 آل عمران ، آيه ةسور( » .... امور رايزني كنيد 
اين آيه از قرآن به نظر . »اشخاص خاصه جميع نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است نه 

 عالوه  بر قرآن، ، راست مي آمد و براي اثبات اين،نائيني ، با آنچه كاركرد پارلمان بود
هايي از حديث و تاريخ اسالم مي آورد كه حكايت از آن داشت كه پيامبر اسالم با مثال

را » مشورت به عدل « يش  پيروان خوبه)ع(ياران خود رايزني مي كرد و علي ابن ابيطالب
.) 52-54نائيني ، همان ، ص ( مي آموخت 

نائيني مي افزايد كه هنگامي كه يك حكمران واقعاً قانوني و شرعي يعني امام معصوم 
در ميان نيست و ثابت شد كه اصل رايزني مورد پشتيباني اسالم است و روشن گرديد ) ع(

 وجود ندارد كه جايگزين شيوه حكومتي امام كه هيچ نظامي كاملتر از نظام پارلماني
 الزم و واجب مي شود كه ،بنابراين) در غياب فقدان شرايط براي واليت فقيهان .(گردد

اما . بنياد گردد،حكومتي مشروط و پارلماني كه بتواند نيروهاي استبدادي را در هم بكوبد
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 نمايندگان  براي انتخابي يك انتخابات همگانيمسئله بنيانگذاري يك پارلمان و برگزار
علت .  آن از ميان مردم عادي ، از مواردي بود كه مخالفت برخي علما رابر انگيخت

 :مي شد در سه مورد خالصه در آن زمانمخالفت آنها 
) عج(است كه در زمان غيبت امام زمان » واليت« رسيدگي به امور مردم از باب )1

.با فقها و مجتهدين است
 قانون است ، بنا به مذهب اماميه ة آرا كه در نظام مشروطه سازنداعتبار و اكثريت)2

. غلط است
سومين مسئله وكالت بود كه شيخ فضل اهللا نوري معتقد بود كه : مسئله وكالت )3

. ه واليت است نه وكالت زمطرح باشد، اين امر در حو» امور شرعيه عامه«اگر اين امردر 
اشاره مي كند كه  بر اساس » كر نهي از من « ة قاعدهب نائيني ،ت فوقهادر پاسخ به شب

براي عموم ملت ايجاب مي كند كه افراد مردم بنا به اين قاعده » مراقبت و نظارت « حق ،نآ
مانند استبداد گري حكمرانان اقدام كنند و اين وظيفه نهي از » منع از تجاوزات « و اصل به 

به «تنها و توانايي بر اجراي اين وظيفه » ت  واجب اس،به هر وسيله كه ممكن شود« منكر 
 بدين معنا كه بايد ملت نمايندگان واقعي خود را انتخاب كندتا .»انتخاب ملت متوقف است 

 يعني ،آنان در سنگر قانون و پارلمان و با موضعي نيرومند و قانوني به نهي از منكر
. ها، بي قانوني ها و ستمگري ها بپردازندجلوگيري از بدي

 مي افزايد كه چون حكومت ،مورد توجه قرار داده مسئله حكومت اكثريت را نيز ،نائيني
، ثابت شده است»به نص كتاب آسماني« و اصل رايزني اسالمي بر پايه رايزني بنياد 

بر راي » اكثريت عقال« به آساني مي توان پذيرفت كه در مورد اختالف نظر ، راي ، بنابراين
اط با زير سوال بردن وكالت و غير شرعي در ارتب.مسلماً رجحان داردو تصميم يك اقليت 

باشد » وكالت شرعيه «الزم نيست كه لزوماً » وكالت « بودن آن، نائيني تصريح مي كند كه 
د كه آنگاه كه لزوم برقراري يك دستگاه براي رتا درست و مشروع گردد و اعالم مي دا

بت شد ، هر بحث و جدلي پيرامون انطباق و عدم مراقبت امور و جلوگيري از استبداد ثا
در خصوص .نخواهد بود » مناقشه لفظيه « چيزي جز» وكالت شرعيه «انطباق آن به باب 

 چون مصوبات مجلس را ؛ او اين اقدام را بدعت نمي دانست،قانونگذاري توسط مجلس
او .  نمي شوند قوانين عرفي به حساب مي آورد كه به عنوان احكام شرعي بر مردم تكليف

از نظر او نظارت مجتهدين بر مصوبات مجلس . تكليف احكام شرعي را روشن مي دانست 
نائيني تاكيد مي كند كه اگر . جهت مغاير نبودن آنها با احكام شرع كفايت مي كرد

ل سياسي يا قضايي در ي مساة دربار-» منصوصات  « - پيشاپيش ، احكام اسالمي مسلم 
 باشد ، »بوطمضدر شريعت مطهره  آن بالخصوص معين و حكمش ةليوظيفه عم« دست و 

هيچ گونه نيازي به قانون گذاري در آن زمينه نخواهد بود و مي افزايد كه آنچه نبايد مورد 
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است و آنچه نياز به كند » منصوصات« منحصر به همان ،بحث ، اشكال و يا تغيير قرار گيرد
 مي گويد درست نائيني. است »  غير منصوصات «مربوط به  مطالب ، داردبررسيو كاو و

نواب خاص «در حوزه اختيارات امام و » غير منصوصات « است كه قانون گذاري در مورد 
و رسميت و » قانونيت «وي قرار دارد، ولي در شرايط موجود زمان ، قانون هنگامي » يا عام 

هاي صاحب راي وي مقام حال اگر فردي از س.نفوذ مي يابد كه از تصويت مجلس بگذرد 
 هيچ ، تصديق و امضا كند،و اختيار مذهبي تعيين شود و قانوني را كه از پارلمان مي گذرد

.جاي ترديدي در مورد مشروع بودن پارلمان به عنوان محل قانون گذاري باقي نخواهد ماند
نتيجه گير ي-5

نشان مي دهد كه وي در  » تنبيه االمه و تنزيه المله«مباحث عالمه نائيني در كتاب 
مواجهه با تحوالت سياسي ايران و باالخص انقالب مشروطه و چالش بين حكومت 

 بر اساس مباني ن، به عنوان يك مجتهد و فقيهاستبدادي محمد علي شاه و مشروطه خواها
فقهي ، حاكميت حكومت مشروطه را ترجيح مي دهد  و وضع و شرايط آن زمان را براي 

ة  يعني حكومت مجتهد جامع الشرايط در دور،حكومت ايده آل اسالمياستقرار يك 
 از ميان دو نوع حكومتي كه قابليت ،از اين رو.  نامناسب مي داند ،)عج(غيبت امام معصوم 

 به مباني ،حكومت مشروطه را از حيث اينكه فساد كمتري داشتتاسيس تحقق داشتند ، 
 اينكه وظايف راجع به حفظ و نظم ممالك او با تاكيد بر.اسالمي نزديك مي دانست 

 به اين نتيجه مي رسد كه از ،اسالمي از تمام امور حسبيه با اهميت تر و خطيرتر است
فقها و نواب عام «قطيعات مذهب خواهد بود كه اداره حكومت كشور نيز از وظايف حتمي 

و تغيير اما در صورتي كه شرايط براي تحقق اين نوع حكومت . باشد » عصر غيبت 
با ترتيبات عمليه «  باز هم واجب مي داند كه تا آنجا كه ممكن است ،ميسر نباشدحكومت 

 تغيير ، بر اين اساس.تصرف حاكم در امور جامعه محدود شود» ت نظاري أو گماشتن هي
. سلطنت استبدادي را به يك شيوه حكومتي مشروطه امري واجب مي داند

عالمان شيعه بود كه براي نخستين بار به فلسفه سياسي ،  نائيني يكي از معدود ،در واقع
 جديد ياو با الهام و تاثير از آرا. حاكميت و حكومت در يك چارچوب فقهي پرداخت

سياسي تالش نمود نوعي همسازي ميان مباني انديشه سياسي كالسيك شيعه و معرفت 
 اما جامع ترين تالش را در ،دالبته اين تالش منحصر به نائيني نبو.جديد سياسي برقرار نمايد

ل جديد وتطبيق آنها با مباني اسالمي را او به عمل آورد و سعي كرد يارتباط با فهم مسا
مشروعيت جديد در خصوص قانون گذاري ، آزادي و ي سنتي با آراةپيوندي ميان انديش

.برقرار نمايد
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هايادداشت
تنبيه االمه و تنزيه « : از  استعبارت، استعنوان اصلي كتاب كه به زبان عربي نوشته شده 

 نوشتن اين .»المله في لزوم مشروطيه الدوله المنتخبه لتقليل الظلم علي افراد االمه و ترقيه المجتمع

. كتاب مصادف بود با به توپ بستن مجلس و تعطيلي كامل مشروطه، يعني دوره استبداد صغير 

م خراساني و مازندراني بر اين كتاب و اعالم منطبق  آيات عظا،تقريظ دوتن از علماي بزرگ وقت

آگاه « ترجمه كتاب نائيني . بودن آن با شرع مبين، اهميت و غناي محتواي آن را نشان مي دهد

 ضرورت مشروطه بودن دولت انتخابي از نظر كاهش ستم  بر ةكردن و منزه كردن ملت دربار

ش با . ه1334:ق و چاپ سوم . ه1328ران ته: ق ، چاپ دوم . ه 1327نجف : چاپ اول » مردم

.پاورقي و مقدمه آيت اهللا طالقاني
 نبودن شرايط مساعد براي حكومت فقيهان كه  شرايط ونائيني حكومت مشروطه را در غياب-1

. جايز مي شمارد و ترجيح مي دهد ،به شمار مي روند) عج(نواب حضرت ولي عصر 

 يعني برپايي فريضه نماز كه در ،راي انجام امر واجباست ب» مقدمه واجب «  وضو،به عنوان مثال

به . مثل وضو منطقاً واجب است » مقدمه واجب « لذا از نظر فقها ؛قرآن برآن تصريح شده است

. منظور اين است كه مقدمه هر امري واجب است ،عبارتي

در اين دوره را  در كتاب انديشه سياسي در اسالم و ايران، نوگرايان جهان اسالم عنايتحميد -3

.مي دانند... افرادي چون علي عبدالرزاق ،عبدالرحمن كواكبي ، رشيد رضا و 

كتابنامه
ل علماي يبه انضمام رسا(مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه ، 1374آباديان ، حسين ، .1

.نشر ني : تهران)موافق و مخالف مشروطه 

ش علما در دوره قاجار ، ترجمه ابوالقاسم ، دين و دولت در ايران ؛ نق1369الگار ، حامد، .2

.انتشارات توس: ستري ، تهران

.انتشارات بوستان: ، عالمه نائيني فقيه نظريه پرداز، قم1386جمعي از نويسندگان، .3

.، تشييع و مشروطيت در ايران ، تهران ، انتشارات امير كبير1364حائري ، عبدالهادي ، .4

مركز اسناد :  قرن تالش شيعه براي ماندن و توسعه ، تهران، چهار1382حسينيان، روح اهللا ، .5

.انقالب اسالمي 

.نشر كوير: ل مشروطيت، تهران يرسا، 1374زرگري نژاد ، غالمحسين، .6

» سيري در آراء و انديشه هاي نابغه بزرگ شيعه آيت اهللا محمد حسين غروي نائيني «.7

.ن پژوهشكانو: همايش بزرگداشت عالمه نائيني ، اصفهان،1379
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سيري در بنيادهاي ... در ستيز با استبداد «،)1382فروردين و ارديبهشت (صوفي نياركي، تقي ،.8

.7و8ماهنامه زمانه، سال دوم، ش » نظري كتاب تنبيه االمه و تنزيه المله 

زندگي و گزيده ي انديشه سياسي كشفي در تحفه الملوك «، 1374فراتي ، عبدالوهاب ، پاييز .9

.12 علوم سياسي، ش فصلنامه» 

شركت : تهران) ديني و غير ديني (سرآغاز نوانديشي معاصر، 1374فراستخواه ، مقصود، .10

.ار تشسهامي ان

.انتشارات سمت: نظام سياسي و دولت در اسالم ،تهران، 1382فيرحي، داوود، .11

.نشر ني: نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران،1376كديور ، محسن، .12

: ، فرهنگ علوم سياسي آكسفورد، ترجمه حميد احمدي ، تهران1381ايان، مك كين ، .13

.نشر ميزان

: ، تنبيه االمه و تنزيه المله ، به كوشش آيت اهللا طالقاني، تهران1364نائيني، محمد حسين، .14

.شركت سهامي انتشار

.ارات آگاهانتش: ، تاريخ بيداري ايرانيان ، دوجلد، تهران1362ناظم االسالم كرماني، محمد، .15


