
 

 

 

 

 )قدس سره( حاج آقا نور اصفھانى از منظر  كارآمدى سیاسى
 )با تأكید بر رساله مقیم و مسافر(

 فصلنامھ حكومت اسالمي: منبع 

 39شماره 

 * مھدى ابوطالبى

مقاله حاضر ضمن پرداختن . كارآمدى سیاسى از مباحث مھم در انديشه سیاسى است
  به

حاج آقا » رساله مقیم و مسافر«ھاى مختلف كارآورى سیاسى، با استفاده از  جنبه
  نوراللّه

 .كند  اصفھانى كه از عالمان عصر مشروطه بوده است، اين بحث را مطرح مى

  ھاى اجتماعى و سیاسى، حاكمیت قانون  از ديدگاه حاج آقا نورهللا تعلیم و تربیت، آزادى
 اسالم، عدالت و مساوات، امنیت و رفاه، استقالل و خودكفايى از اھداف حكومت كارآمد

 .رود  بشمارمى

 چنان كه مشروعیت الھى، توجه به مبانى اعتقادى اسالمى، رعايت مصلحت عمومى و
  خدمتگزارى از اصول حاكم بر حكومت كارآمد اسالمى است كه با استفاده از ابزارھايى

 نظارت و كنترل ھمگانى، نیروھاى انسانى متعھد و متخصص، مشاركت و چون
  عمومى، قواعد و مقررات مناسب، حسن تدبیر و مديريت و جلب اعتماد مردم  ھمكارى

 .يابد  مى تحقق 

 .دانش آموخته حوزه علمیه و كارشناس ارشد علوم سیاسى*. 

  

 مقدمه
 »كارآمدى سیاسى«برانگیز در انديشه سیاسى، بحث  از مباحث بسیار مھم و بحث

  ھاى عینى و عملى موفقیت يك نظام در تحقق اھداف اين بحث از آن جا كه به جنبه.است
  پردازد، اھمیت فراوانى ھايش و رسیدگى به وضعیت مادى و معنوى مردم مى وبرنامه

  است و از آنجا كه بعد از پیروزى انقالب اسالمى ايران، نظام سیاسى حاكم در ايران يافته
 ھاى اسالمى شكل گرفت و در حقیقت انقالبیون از ھمان آغاز نھضت در براساس آموزه

  ھاى اساسى تحقّق نظام سیاسى اسالم در ايران بودند، از ھمان زمان يكى از پرسش پى
 .در میان نخبگان داخلى و خارجى، بحث كارآمدى نظام سیاسى اسالم بود مطرح

  اش مطرح الھى -نیز يكى از دو تذكر مھمى كه در آغاز وصیتنامه سیاسى ) قدس سره( امام حضرت
 گويند كنند، اشاره به ھمین مسأله و ھمین دغدغه است و پاسخ به كسانى است كه مى مى

 ھم اكنون نیز. ھا پیش است و براى امروز كارآيى ندارد ھاى اسالمى مربوط به سال آموزه
  ھاى باگذشت ربع قرن از حاكمیت نظام جمھورى اسالمى ايران، با طرح موانع و چالش
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  ھا و اَشكال مختلف تر و در قالب مختلف توسط مخالفین انقالب، اين بحث به طور جدى
 .مطرح شده است

  وقوع انقالب اسالمى ايران و تشكیل نظام جمھورى اسالمى به عنوان نمونه عینى يك
 اگر. حكومت اسالمى در زمان غیبت، ريشه در حوادث بسیارى، در تاريخ معاصر ايران دارد

ّع اين حكومت صفوى در ايران تشكیل نمى   گونه در عمق جان و فكر و ذھن مردم شد و تشی
  اى كه به تعبیر بسیارى از محققان داخلى و خارجى، ھويت به گونه -گرفت  ايران شكل نمى

  در ايران انقالب - ]1[شیعى جزئى از ھويت ايرانى شده است و اين دو قابل تفكیك نیستند
  پردازان انقالب، يكى از علل اصلى چرا كه به اعتراف بسیارى از نظريه; داد اسالمى رخ نمى

 چنان كه مشابه اوضاع و شرايط اقتصادى،. ھاى شیعى بود پیروزى انقالب در ايران، آموزه
  اجتماعى، سیاسى و فرھنگى ايران قبل از انقالب در بسیارى از كشورھاى مسلمان

 ]2[.ھا چنین انقالبى در آن كشورھا شكل نگرفت ولى به دلیل سنى بودن آن; خاورمیانه بود

ً به ھمین دلیل بود كه بعد از انقالب اسالمى تعداد محققان عالقمند به مطالعه راجع به   اساسا
  

  شناسى و فلسفه سیاسى در تاريخ معاصر ايران، انتشارات دانشگاه علوم اسالمى موسى نجفى، جريان: به.ك.ر] 1[
 51ھاى انقالب ايران، ص  نیكى كدى، ريشه; 1379رضوى، مشھد، 

  

 228-226، صص 2نیكى كدى، چرايى انقالبى شدن ايران، مندرج در متین، ش : به.ك.ر] 2[

   

 اگر نبود ]1[.اى گسترش يافت شیعة دوازده امامى نیز به صورت فزاينده
  اجتماعى مانند نھضت -تجربه موفق حضور علما در امور سیاسى 

 میرزا مسیح مجتھد، مقابله مرحوم مال على كنى با قرارداد رويتر،
 ، اگر نبود تجربه عدم اعتماد به نیروھاى سكوالر و... نھضت تنباكو و 

 غیر مذھبى در مشروطه و تجربه پرھیز از اختالفات داخلى در
  شاھد چنین انقالب 1357مشروطه و نھضت ملّى شدن نفت، در سال 

 .اى نبوديم اسالمى

  توان گفت حكومت استبدادى رضاخان، تحقق ترديد مى بى
  اھداف و نیات نیروھاى سكوالر فعال در مشروطه و انقالب اسالمى

 .ايران تحقق اھداف و نیات حقیقى نیروھاى مذھبى مشروطه بود
  توان گفت به نوعى ھمان چیزى را كه نیروھاى مذھبى بنابراين، مى

 كرد در طول نھضت دنبال مى) قدس سره( كردند، امام خمینى مشروطه دنبال مى
 و آن چیزى نبود جز حاكمیت اسالم و اجراى قوانین اسالمى در حد

  لذا در جريان نھضت مشروطیت نیز به. ممكن و مقدور در ھر زمان
  نوعى اين بحث مطرح بوده است و علماى آن دوره در قالب

 . اند ھاى گوناگون به اين بحث پرداخته رساله

  يكى از كسانى كه ھم در مقام نظر و ھم در مقام عمل به اين مسأله
  ايشان با پذيرش. است) قدس سره(  مرحوم حاج آقا نورهللا اصفھانىپرداخته،

 انديشه تفكیك ناپذيرى دين و سیاست، نه تنھا به تفسیر شرعى و
  بلكه در صحنه عمل سیاسى و اجتماعى; اصولى اين انديشه پرداخته

  در نواحى وسیعى از اصفھان و بختیارى و مركز ايران، حكومتى
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  از آنجا كه وى. چه در نظر داشته، پیاده و اجرا نموده است مطابق آن
 چند سال حكومت عملى داشته و به خوبى بر بسیارى از موارد ريز و

  جزئى ولى مھم آگاھى يافته، نوشته او در اين زمینه، كه در دوره فترت
  زيرا اين نوشته ناظر به; مشروطیت به نثر در آمده حائز اھمیت است

  

[1] Andrew J.Newman, The formative period of twelver Shi'ism :Hadith 
as discourse between Qum.Baghdad, p. XVI . and 

  

  

  

  

  

  

  توان گفت ايشان به طور عینى به بحث لذا مى; گرايى است فرسايى و آرمان عمل و فارغ از قلم
 .كارآمدى پرداخته است

 مفھوم كارآمدى
 است كه در متون effectivenessمعادل واژه التین » كارآمدى«كلمه  :مفھوم لغوى

 اين اصطالح در زبان فارسى به تأثیر، سودمندى، اثر. كنند انگلیسى با اين تعبیر از آن بحث مى
 ]1[.بخشى، كارآيى و فايده ترجمه شده است

  اصطالح كارآمدى بیشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سیاست :مفھوم اصطالحى
 در فرھنگ علوم سیاسى، اين اصطالح به اثر بخشى، تأثیر، توانايى نفوذ، كفايت،. كاربرد دارد

 در تعريف ديگرى كارآمدى با كارآيى مترادف گرفته شده و. قابلیت و لیاقت معنا شده است
 .ھاى تعیین شده و مشخص قابلیت و توانايى رسیدن به ھدف: اين گونه تعريف شده است

  سنجش مقدار كارآيى از طريق مقايسه مقدار استاندارد با ھدف يا مقدار كیفیتى كه عمالً به
  را مترادف دانسته» كارآيى«و » كارآمدى«در فرھنگ اقتصادى،  ]2[.گیرد دست آمده صورت مى

  استفاده مطلوب از منابع يا عوامل تولید يا قابلیت و توانايى رسیدن: اند و چنین تعريف كرده
 ]3[.به اھداف از پیش تعیین شده

  بینى شده در مديريت، كارآمدى به درجه و مقدارى كه يك اقدام يا فعالیت به ھدف پیش
 ]5[.ھا تعريف شده است ھا به نھاده يا به نسبت ستاده ]4[شود، نايل مى

  ھاى گوناگونى كه براى توصیف مفھوم كارآمدى آمده براى تعیین با توجه به تعريف
  ترين كه در اينجا مھم ]6[ ھاى مختلفى ارائه شده است مالك و معیار دقیق كارآمدى، تئورى

  بندى ھا و جمع پس از طرح اين تئورى. دھیم ھا را مطرح كرده و مورد بررسى قرار مى آن
  

 1 ، ج1377فرھنگ نشر نو، نشر تنوير، تھران، ; جعفرى، محمدرضا] 1[

  

 446، ص 1379فرھنگ علوم سیاسى، انتشارات چاپار، تھران، ; آقابخشى، على] 2[
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 فرھنگ توصیفى لغات و اصطالحات علوم اقتصادى، مركز آموزش بانكدارى، چاپ اول، تھران،; گلريز، حسن] 3[
1368 

  

 ،1371فرھنگ توصیفى مديريت، ترجمه محمد صائبى، مركز آموزش مديريت دولتى، تھران، ; فرنج، درك] 4[
 211 ص

  

 112و  111، صص 1376فرھنگ جامع مديريت، چاپ سپھر، تھران، ; السادات زاھدى، شمس] 5[

  

 49 - 97مباحثى در مشروعیت و كارآمدى، صص : الريجانى، محمد جواد، حكومت: به.ك.ر] 6[

  

  

  

  

 »رساله مقیم و مسافر«بر اساس ) قدس سره( كارآمدى سیاسى از نظر حاج آقا نورهللا اصفھانى«ھا به بحث  آن
 :پردازيم مى

 ھاى كارآمدى تئورى
  مطابق اين تئورى، از آنجا كه ھر سازمانى براى نیل به ھدف يا اھداف :تئورى توفیق

  آن مورد محاسبه» توفیقات نھايى«شود، در ارزيابى كارآمدى يك سازمان،  معینى تأسیس مى
  ھاى نیل به اين گیرد و مالك اصلى كارآمدى ھمین توفیقات نھايى است و روش قرار مى

 .اھداف، در ارزيابى كارآمدى آن نقشى ندارد

  در بررسى كارآمدى يك سازمان بر اساس تئورى سیستمى، مسأله :تئورى سیستمى
ّل،(كارآمدى آن، به سه ركن مثل اركان موجود در سیستم   ورودى، عملیات تغییر و تحو

 در اين تئورى، كارآمدى مبتنى بر قدرت تھیه ورودى،. شود تجزيه مى) خروجى
 ھا، چگونگى سازماندھى خروجى و حفظ استقرار در انجام عملیات روى آن چگونگى

 .تعادل سیستم است

 براساس اين تئورى، حكومتى كارآمد است كه عناصر مؤثر در :تئورى رضايت
 بنابراين، كارآمدترين حكومت، حكومتى است كه بتواند. خود را ارضا كند بقاى

 را نسبت به خود) عموم مردم يا نخبگان يا خواص(وبھترين رضايت مردمى  بیشترين
 .كند جلب

 :اين تئورى بر اساس دو مبنا شكل گرفته است :تئورى نسبیت

 عدم وجود مبنايى واحد و اصیل براى مفھوم و میزان كارآمدى . 1

  ھاى ارزشى دخیل در مسأله كارآمدى محدود بودن زمینه. 2

  آورد كه بر اساس تركیبى از معیارھاى ارزشى دو اصل پیش گفته اين امكان را به وجود مى
 ھا به تناسب وضع ناظر تھیه شود و مختلف، الگوھاى عملى براى ارزيابى كارآمدى سازمان
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 .بر اساس آن كارآمدى تعیین گردد

  صاحب اين تئورى معتقد است كه ريشه كارآمدى در ماھیت عامل :تئورى ذاتى عمل
  بدين. بنابراين، كارآمدى به چگونگى صدور فعل از عامل مربوط است. بودن حكومت است
 از او صادر شود كارآمدتر) تر معقول(تر  فرد يا جمع، كه افعال درست; گونه كه ھر عاملى

  

  

  

  

 فھم وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مراد يا مطلوب،: ھر عملى ھم سه ركن دارد. است
  بنابراين، براى بررسى. طراحى برنامه براى حركت از وضع موجود به وضع مراد يا مطلوب

 .كارآمدى، بايد سه ركن ياد شده بررسى شود

  اند و ھركدام را به نوعى ھاى اشاره شده اشكاالتى وارد كرده منتقدان، بر ھريك از تئورى
  ھاى الزم براى ارزيابى رسد براى بحث كارآمدى و تعیین مالك به نظر مى. اند ناكافى دانسته

  كارآمدى يك حكومت، بايد عناصر و عوامل گوناگونى را در نظر گرفت و بر اساس اين
 .عوامل، كارآمدى و ناكارآمدى يك حكومت را تعیین كرد

 بندى، تعريفى ارائه كرد كه به طور توان در يك جمع لذا با مالحظه تمام تعاريف باال، مى
  ھا را نداشته باشد، لذا به كلى حاوى روح ھمه اين تعاريف باشد و در عین حال مشكالت آن

 :توان گفت بندى مى عنوان جمع

 ]1[.»كارآمدى عبارت است از موفقیت در تحقّق اھداف، با توجه به امكانات و موانع«

  اھداف غايى: شود در ھر حكومتى، اھداف به دو دسته كلى تقسیم مى :اھداف) الف
 .ومتوسط

  خواھد به اھداف غايى، اھداف نھايى و كلى يك حكومت است كه حكومت در نھايت مى
 اما اھداف متوسط يا میانى، اھدافى ھستند كه قبل از رسیدن به اھداف غايى،. ھا برسد آن

  دلیل. كند ھاى آن به سمت آن حركت مى گیرند و حكومت و برنامه مورد توجه قرار مى
  نظام ارزشى به طور كلى تابع نظام. گردد ھا باز مى تفاوت اھداف، به نوع ارزش آن

  بنابراين، كارآمدى ھر نظام با توجه به جھان بینى و نظام ارزشى آن. شناسى است جھان
 امكانات و موانع نیز تأثیرگذار ]3[عالوه بر اھداف، نظام ارزشى بر برخى ]2[.گردد مشخص مى

 :بنابراين. است

  اين تعريف را جناب آقاى محمود فتحعلى، با در نظر گرفتن تعاريف مختلفى كه در مورد كارآمدى] 1[
  مباحثى در باب; فتحعلى، محمود: به.ك.ر. (وجود دارد، به عنوان جمع میان تعاريف مختلف مطرح كرده است

). 1382كارآمدى، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوھشى امام خمینى، قم، 

  

 10، ص 14مجله حكومت اسالمى، ش : كارآمدى نظام جمھورى اسالمى، مندرج در; مرتضوى، سید ضیأ] 2[

  

  به; چون بر برخى موانع و امكانات تأثیر گذار است، در نمودار، بخشى از آن با رنگ مشخص شده است] 3[
 . ھا تأثیرگذار نیست اين معنا كه بر برخى از آن
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  يكى از عناصر ارزيابى كارآمدى، امكانات است كه اين امكانات الزم براى :امكانات) ب
 .تقسیم كرد» امكانات معنوى«و » امكانات مادى«توان به دو دسته كلى  كارآمدى را مى

 و» داخلى«توان دو دسته كلى  موانع كارآمدى ھر نظامى را نیز مى :موانع) ج
 .دانست»خارجى«

 كارآمدى سیاسى از نظر مرحوم حاج آقا نورهللا اصفھانى
 توان به چند اند، مى پردازان غربى، جھت كارآمدى ارائه كرده الگوھايى را كه بیشتر نظريه

 :دسته كلى تقسیم كرد

 ھاى كارآمدى مد اى از اين نظريات، ھدف حكومت، به عنوان يكى از مؤلفه در دسته. 1
  مانند تئورى رضايت كه مھم جلب رضايت مردم است ولو اين كه; نظر قرار نگرفته است

  بلكه مھم اين است كه اقدام. حكومت به اھداف از پیش تعیین شده خود ھم نرسیده باشد
  به تعبیرى جلب رضايت مردم، ھدف. انجام شده فقط مورد رضايت مردم باشد

 حكومت است و ھیچ مبنايى جز رأى و نظر مردم وجود ندارد كه به عنوان مالك مدنظر اصلى
 .قرار گیرد

  ھاى ھا ھدف حكومت نیز يكى از مؤلفه اى ديگر، نظرياتى ھستند كه در آن دسته. 2
  مثل; رغم اھمیت ھدف، راه رسیدن به ھدف اصالً مھم نیست اما على. كارآمدى است

 .توفیق تئورى

ّم، نظرياتى است كه عالوه بر توجه به ھدف حكومت به عنوان يكى از. 3  دسته سو
  

  

  

  

  ھاى كارآمدى، به راهِ رسیدن به ھدف ھم توجه شده است، ولى مؤلفه
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  اگر حكومت اھداف غیر انسانى داشته! مھم نیست كه ھدف چیست
  ھاى متناسب با اھداف، به اين اھداف برسد، اين باشد و از راه

 .مانند تئورى سیستمى و تئورى نسبیت. حكومت كارآمد خواھد بود

  به ھمین جھت در بحث كارآمدى سیاسى از نظر حاج
  ، با توجه به الگوى فوق در اين مقاله، در پى اين مطلب)قدس سره( آقا نورهللا

 ھستیم كه از نظر حاج آقا نورهللا اصفھانى، نظام سیاسى مطلوب و
  ھايى كارآمد، بايد چه اھدافى را دنبال كند و از چه امكانات و ظرفیت

  اين ]1[براى رسیدن به اين اھداف بھره ببرد؟...) اصول، ابزار، منابع و (
 :توان از نوع سخنان و آثار اين بزرگوار استفاده كرد مطالب را مى

  مطالبى كه به اھداف و امكانات الزم براى رسیدن به حكومت. 1
  مشروطه، به عنوان قالبى براى يك حكومت مطلوب و كارآمد مطرح

 .كردند مى

  نقايص و مشكالتى كه به عنوان اشكاالت و نقايص حكومت. 2
 .كردند استبدادى و به تعبیر بھتر حكومت ناكارآمد مطرح مى

  لذا در اين بحث نیز در ھريك از موارد، از ھر دو نمونه براى بیان
 .عناصر الزم جھت كارآمدى حكومت استفاده خواھیم كرد

  اھداف. الف

  ھدف غايى. 1

  ھدف اصلى حكومت را حفظ اساس) قدس سره( حاج آقا نوراللّه اصفھانى
  اسالم و رساندن مسلمانان به باالترين مراتب رشد مادى و معنوى

  لذا در بحث از علت اقدام عملى در راستاى تحقق مشروطه. داند مى
 :نويسند ھاى قبل، مى در آن زمان و عدم چنین اقدامى در زمان

  از آنجا كه موانع موجود در ھر نظام سیاسى بسته به موقعیت زمانى و مكانى] 1[
  توان دستورالعمل كلى به عنوان موانع ارائه كرد، در اين آن نظام حاكم است و نمى

 .بخش به اين بحث پرداخته نشده است

  

  

  
 علت آن بود كه ھرچند ظلم از«

 سالطین اعصار در دربار بسیار بود،
 اساس اسالم محفوظ و به  لیكن اصل

 واسطه قدرتى كه سالطین اسالم
 و تسلط خارجه  داشتند، ھجوم اجانب

 و اضمحالل محكمه اسالم بالكلیه
 سالطین  شد، اما اين اوقات كه نمى

  

  

ه به اسالم و بیت ّ  المال مسلمین را خرج شھوترانى و مصارف مضر
  ناچار به جھت حفظ اسالم در مقام احیاى قانون... تضعیف مسلمین نمودند 

  برآمد كه به اين وسیله اسالم را محفوظ و مسلمین را قوى و به... مشروطه و 
 ]1[».فوايد دينیه و دنیويه محفوظ دارد
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  بنابراين، از نظر اين بزرگوار، ھدف غايى در يك حكومت مطلوب و كارآمد، رساندن
  بشر به سعادت حقیقى است و سعادت حقیقى با گام نھادن در صراط مستقیم و عمل به

  لذا وظیفه اصلى حكومت، حفظ اسالم و تأمین. شود دستورات شرع مقدس حاصل مى
 .ھا براى رسیدن به اين مرحله است ھاى رشد و تعالى انسان زمینه

 اھداف متوسط. 2

  در آثار مرحوم حاج آقا نورهللا و برخى اقدامات عملى ايشان، عناوين ديگرى نیز به
  شود كه در حقیقت ھمان اھداف متوسط و میانى عنوان اھداف و وظايف حكومت مطرح مى

 :اين اھداف عبارتند از. آيد حكومت به حساب مى

  تعلیم و تربیت. 1-2

  حاج آقا نورهللا، يكى از اھداف میانى حكومت را ترويج علم و معارف و تعلیم و تربیت
 داند و معتقد است كه بايد زمینه تعلیم و تربیت و آموزش احكام و آداب دين مبین اسالم، مى

 :براى تمام افراد، در تمام نقاط مملكت فراھم شود

اصفھانى، نورهللا، رساله مقیم و مسافر، مندرج در نجفى، موسى، انديشه سیاسى و تاريخ ] 1[
  نھضت حاج آقا نورهللا

  356 اصفھانى، ص

  

  

  

  

  بايد در تمام شھرھا مدارس علمیه. بايد در مملكت ترويج علم و معارف كرد«
 داير كرد و مدارس ابتدايیه و متوسطه و عالیه، كه تمام اطفال مردم را به تعلیم و

  اوالً خواندن و نوشتن را ھمه كس. تعلّم گذارد كه ھمه صاحب علم و ثروت شوند
 ]1[».ھا ياد بدھند بداند و بتواند و آداب دين و اسالم را به قاعده به آن

 ايشان ھمچنان يكى از مشكالت دولت استبدادى وقت و يكى از عاليم ناكارآمدى آن را
  داند كه اكثر مردم از سواد ابتدايى و قدرت خواندن و نوشتن محروم بوده و توانايى در اين مى

  دانند كه ايشان علت اين امر را ھم در اين مى; يعنى قرآن را ندارند; خواندن كتاب مذھبى خود
ً صالح دولت مستبد در اين است كه رعايا بى  علم و سواد باشند و چیزى نفھمند و اساسا

  ھاى عملى مھمى نیز برداشت كه از آن ايشان در اين رابطه گام ]2[.عارف به حقوق خود نشوند
  ھاى در يكى از روزنامه. توان به تأسیس مدارس عام و مدرسه خاص ايتام اشاره كرد جمله مى

 :زمان مشروطیت اصفھان آمده است

 به ھمت و اھتمام حضرت]  است[بحمدهللا اصفھان كه بازار ترقى و تمدن «
  افزا گشته و تمام جھات و حیثیات االسالم، به منتھاى مدارج امكان رونق ثقة 

 شرف و عزت توصیت و استقالل را محل مواظبت و دقت خود قرار داده،
  از جمله نتايج... فرمايند اى از دقايق الزمه را از مد نظر دقت غفلت نمى دقیقه

 ]3[».اقدامات حضرت ايشان افتتاح مدرسه ايتام است

  آزادى. 2-2

  مرحوم حاج آقا نورهللا، يكى از مسائل مھمى را كه حكومت بايد به دنبال تأمین آن
  ايشان معتقدند كه يكى از مشكالت. داند و بر لزوم اين آزادى تأكید دارد باشد،آزادى مى
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  خواھد اين آزادى را از مردم سلب كند و ھمه بنده حكومت استبدادى اين است كه مى مھم
  نكته. گونه آزادى در برابر سلطان نداشته باشند وچاكِر دست به سینه سلطان باشند و ھیچ

  اين است كه آزادى از نظر ايشان نیز آزادى در چارچوب شرع مقدس و دين مبین مھم
 :است اسالم

 369 اصفھانى، نورهللا، پیشین، ص] 1[

  

. ھمان] 2[

  

 .قمرى 1325رجب  12روزنامه جھاد اكبر، ] 3[

  

  

  

 ;ھا را مقید نموده، بايد آزاد باشند چه قانون كتاب و سنت آن تمام خلق در غیر آن«
  گويند كه مرادشان آزادى نه آزادى به اين معنى كه بعضى از جھال خیال كرده و مى

 بلكه ھمان حريت و آزادى مقصود است كه خداوند در كتاب و; در مذھب باشد
 ]1[».ھا را آزاد فرموده، در مقابل بندگى سنت فرموده و آن

  اى باشد كه آزادى احدى مزاحم با آزادى ديگرى ايشان معتقدند اين آزادى بايد به گونه
 معتقدند »الناس كلّھم أحرار ولكن فضل هللا بعضكم بعضاً «ايشان با استناد به روايت . نباشد

  كه به رغم وجود آزادى، بايد مقام و شأن ھركس نیز به جاى خود محفوظ باشد و از كسى
 .سلب شرف و عزت نشود

  يكى از موارد بحث آزادى، كه در اقدامات عملى مرحوم حاج آقانورهللا و برادرشان آيت
  قمرى، جمعى از مبلغان 1320در سال . هللا آقانجفى اصفھانى بروز دارد، آزادى بیان است

 عیسوى كه از اروپا به ھندوستان رفته و زبان فارسى را آموخته بودند، كتب متعددى در رد
 ھا آيند كه سردسته آن برخى از اين مبلغان به ايران مى. كنند اسالم نوشته و در ھند چاپ مى

  شخصى انگلیسى به نام تیزدال بوده كه در محله جلفاى اصفھان ساكن شده و علماى اصفھان
  ينابیع«نموده و كتاب خود در رد اسالم را به نام  را به مباحثه درباره مذھب مسیح دعوت مى

 ]2[.كند منتشر مى» االسالم

 مرحوم حاج آقا نورهللا و برادرشان، آقانجفى، با ھمراھى مرحوم ركن الملك شیرازى و
 با ھمت و عالقه مرحوم داعى االسالم، انجمنى در محله جلفاى اصفھان تشكیل داده و

 تا. كنند براى بیان مقاصد و طرح مناظرات دو طايفه منتشر مى» االسالم«اى ھم به نام  روزنامه
 پردازند و ھا در محیطى آزاد و علمى، علماى دو مذھب به بحث و احتجاج مى مدت

  ھاى آن مورد استناد ديگر مسلمانان ھاى اين روزنامه به ساير بالد نیز راه يافته و بحث نسخه
 ]3[.گیرد قرار مى

  حاكمیت قانون اسالم. 3-2

ً مھم ِ حكومت، كه تقريبا   باشد، حاكمیت قانون ھا نیز مى ترين آن از ديگر اھداف میانى
  

 365 اصفھانى، نورهللا، پیشین، ص] 1[

Page 9 of 22Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\47.htm



 

 

  

 238 ، ص1 صدر ھاشمى، محمد، تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج] 2[

  

 74و  75 نجفى، موسى، پیشین، صص: به.ك.ر] 3[

  

  

  

: ھمواره بر اين مسأله تأكید داشت كه) قدس سره( مرحوم حاج آقا نورهللا. اسالم است

  بايد قانون. بايد در حكومت، قانون حاكم باشد و ھمه چیز بر اساس قانون اجرا شود: اوالً 
 از شاه و گدا، تكلیف خود را بدانند و از وظیفه خود تجاوز ننمايند و; وضع شود تا ھركس

  میان حاكم و مردم در اجراى قانون ھیچ فرقى نباشد و قانون. كارھا مطابق قانون منظم گردد
 .ھاى ظاھرى، در مورد ھمه اعمال شود انديشى بدون ھیچ كم و كاستى و مصلحت

ً اين قانون حاكم بايد قانون اسالم باشد و بر اساس كتاب و سنت و قانون اسالمى،  ثانیا
 .حدودى براى ھريك از طبقات جامعه تعیین شود

 :فرمايند ايشان در اين باره مى

 شود كه قول و امر در صورتى اطاعت امر و حكم آن پادشاه يا حاكم يا آقا الزم مى«
  يقین باشد كه اگر حكمى بر خالف قانون. و فرمان او مطابق با قانون مملكت باشد

  پس در حقیقت در سلطنت مشروطه حاكم. از او صادر باشد، مطاع نخواھدبود
 نمايند و چون در قانون است و شاه و امیر و حاكم و قاضى و آقا بیان آن قانون را مى

 هللا و سنت پیغمبر است در سلطنت مشروطه اگر مملكت اسالمى قانون كتاب
  حكم ھر حاكمى مطابق با قانون اسالم باشد، مطاع است و اگر از روى ھواى نفس

  باشد، وجود غرضى بر خالف قانون اسالم حكمى بنمايد، به ھیچ وجه مطاع
 ]1[».نخواھد بود

 از جمله اعتراضات ايشان به حكومت استبدادى قاجاريه در اين اواخر، كه حاكى از
  حد و حصر شاه و عدم حاكمیت قانون و فقدان ناكارآمدى آن حكومت بود، اختیار بى

 .ھرگونه حد و حدودى براى سران مملكت و حاكمان محلى و عدم اجراى احكام الھى بود
ً در اين نوع حكومت   ھا تعیین حدود و تشخیص مشكل اين نوع حكومت اين است كه اساسا

 :تكلیف معنا ندارد

 ;در زمان استبداد كدام يك از صد ھزار حكمى كه از شرع مقدس رسیده بود«
 مجرا بود و به كدام يك از اوامر الھیه، به آن قسمى كه صاحب شريعت فرموده بود

 ... شد؟  عمل مى[ در حكومت استبدادى] شاه كه صاحب اختیار و مالك الرقاب
  

 354و  355اصفھانى، نورهللا، پیشین، صص ] 1[

  

  

Page 10 of 22Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\47.htm



 

  

  جان و مال و ناموس رعیت است حاكم كه از جانب پادشاه
 و. است البته صاحب اختیار مال و ناموس رعیت است

  در اين صورت. ھكذا ضابط و فراش و ساير طبقات دولتى
  تعیین حدود يعنى چه؟ و تشخیص تكلیف چه معنى

 ]1[»...دارد؟

  عدالت و مساوات. 4-2

  اندازھاى حكومت مطلوب مرحوم حاج آقا نورهللا يكى از چشم
  كن كردن ھا و ريشه و كارآمد را ايجاد عدالت و تحقّق آن در تمام زمینه

  ايشان معتقدند قانون بايد با عدالت. داند عدالتى مى ظلم و ستم و بى
 :كامل بر ھمه حاكم باشد و نسبت به ھمه اجرا شود

 كس بر در مملكت بايد قانون عدل مجرى باشد و ھیچ«
 ديگرى ظلم و ستم نكند و كسى را به ناحق حبس نكرده و

  صدمه و اذيت و زنجیر ننمايند و ھتك عرض و فحاشى
  اين وجوھى كه به عنوان مالیات گرفته... نكرده، بد نگويند 

 بايد... شود، به طور عدل و انصاف و صحت بايد باشد  مى
 ]2[».ضعیف و قوى يكسان باشد

 ايشان معتقدند مطابق حكم الھى، در تمام حدود و مجازات، بايد
  كسى كه. تمام افراد مساوى بوده و احكام الھى در مورد ھمه اجرا شود

 خواه حاكم باشد يا محكوم، امیر باشد يا مأمور،; مرتكب خالفى شد
 اگر كسى از. بايد بر اساس قانون، حدود خاص آن بر وى اجرا شود

 دست حاكم يا ضابط يا يكى از اعیان شاكى شد، بايد به شكايت او
  رسیدگى شود و اگر صدق ادعاى او ثابت گرديد بايد احقاق حق شده

 :و حاكم يا ضابط يا ھركس ديگر كه باشد مجازات شود

 384و  368 ھمان، صص] 1[

  

 365و  361 ھمان، صص] 2[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چه از صاحب شريعت وكالى ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند كه در آن«
 حكم آن معین و مبین شده تغییر و تبديل واقع نشود وحكم آن ما بین وضیع و

  و احكام قوانین الھیه بر تمام... شريف و بزرگ و كوچك و شاه و گدا مجرا گردد
 ]1[».السويه جارى گردد بندگان على

 ايشان يكى از مشكالت اصلى حكومت استبدادى به عنوان يك حكومت نامطلوب و
 عدالتى حكام نسبت به رعايا، تحمیل مالیات اولیاى دولت و ناكارآمد را رواج ظلم و بى

 صاحبان قدرت به ضعفا، عدم توجه به توانايى افراد ھنگام اخذ مالیات وتعرض به مال و
 ناموس و عرض مردم بر اساس خواست نفسانى، شھوانى و غضبانى يك حاكم يا مأمور

 .داند علم مى دولتى ِجاھل و بى
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  امنیت و رفاه. 5-2

  اندازھاى دولت كارآمد را تأمین امور رفاھى مردم يكى از چشم) قدس سره( حاج آقا نورهللا
 ترين مواردى كه ايشان بر آن تأكید در رابطه با تأمین مسائل رفاھى، يكى از مھم. داند مى

 فراوان دارند، اين است كه حكومت بايد زمینه اشتغال و رونق تجارت و زراعت و ساير
  ھا را فراھم كند تا تمام مردم در حد نیاز خود، از ثروت و امكانات مادى مناسب حرفه

 :برخوردار باشند

  بايد كارى كرد كه در مملكت زراعت و تجارت و فالحت ترقى كند و مردم«
 ھاى بزرگ تجارى در بايد تشكیل كمپانى... صاحب ثروت و مكنت باشند 

 ثروت مملكت را. معادن را بیرون آورد، كارخانجات داير كرد... مملكت كرد و 
  به اھل زراعت كمك كرد زراعت را توسعه داد، تجارت را ترويج. بايد زياد كرد

  ھم براى بیكارھاى رعايا كار پیدا شود كه از گرسنگى نمیرند و به گدايى. كرد
 ]2[».خزانه معمور شود. نیفتند و ھم به دولت فايده برسد

  يكى ديگر از تأكیدات شديد ايشان در بحث امكانات رفاھى، مسائل بھداشتى و پزشكى
 .و تأسیس بیمارستان است

 360 ھمان، ص] 1[

  

 369و  368 ھمان، صص] 2[

  

  

  

  خود ايشان از مؤسسین و حامیان مالى بیمارستانى اسالمى در اصفھان بودند و پس
  كند كه در تأسیس چنین اى از ھمه اقشار مردم دعوت مى ازتأسیس آن طى اعالمیه

 پیش قدم شوند و در محافل و مجالس مختلف، با زبانى شیوا و بیانى زيبا مراكزى
  ايشان در مورد ضرورت تأسیس. رابه چنین كارھايى تشويق و ترغیب كنند ديگران

 :نويسند مى مريضخانه

  بايد در تمام شھرھا مريضخانه باز كرد كه فقرا براى آن كه تمكن حالى و مالى«
  براى عالج امراض خود ندارند، به مريضخانه بروند كه غذا و پرستارى مجانى

 ».داشته باشند و محتاج نشوند كه فقرا و مسلمانان در مريضخانه خارجه بروند

 يكى ديگر از موارد امكانات رفاھى، بحث تعلیم و تربیت و آموزش ھمگانى است كه در
 بحث امنیت نیز مورد توجه خاص مرحوم حاج آقا. ھاى قبلى به آن اشاره شد بخش
  زمانى به. اند ھاى فراوانى داشته ھا و تالش بوده است و براى تحصیل آن پیگیرى نورهللا

 شود، ايشان مسأله را از مأمورين دولتى جويا امنیتى مى علت شكايات فراوانى كه از بى
 كنند ھاى فراوان و برخى اقدامات مالى اين مشكل را حل مى شوند و با پیگیرى مى

 ايشان در رابطه با. فرمايند به مردم اعالم شود، كه الحمد امنیت حاصل شد ومى
 :نويسند وجود امنیت مى ضرورت

 در مملكت امنیت جانى و مالى و عرضى بايد باشد وگرنه زندگانى براى رعايا و«
 ]1[».سالكین ممكن نیست

  استقالل و خودكفايى. 6-2
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  به ضرورت كوتاه كردن دست اجانب از مملكت و رسیدن به استقالل) قدس سره( حاج آقا نورهللا
 ايشان معتقد بودند بايد در حد امكان از. سیاسى و اقتصادى تأكید فراوان داشتند

  ھا نسبت به كشورھاى خارجى تقلیل يابد و به داخلى استفاده كرد تا وابستگى محصوالت
 :خودكفايى داخلى برسیم

  بايد اسباب كسب و تجارت داخله را فراھم آورد كه از اول صادرات مملكت به«
ّم است كه. قدر واردات باشد   امروز بر ملت ايرانیه و حوزه اسالمیه الزم و متحت

  

 370 ھمان، ص] 1[

  

  

  

  و تا آخرين... در رفع احتیاج از خارجه به قدر مقدور و اندازه میسور بكوشیم 
 ]1[».درجه امكان از امتعه داخله خود استفاده نمايیم

 پس از قیام عظیم مردمى و مذھبى ملت ايران علیه قرارداد امتیاز انحصارى توتون و
  به فكر توسعه اين) قدس سره( تنباكو و تحريم تنباكو توسط مرحوم میرزاى شیرازى، حاج آقا نورهللا

 ھايى در لذا براى رسیدن به اين ھدف، اقدام به تالش; تحريم به ساير كاالھاى خارجى افتاد
  ترين اقدامات ايشان تأسیس شركت يكى از مھم. جھت سازندگى و خودكفايى داخلى كرد

  اى گسترش يافت كه در ھمه شھرھا و حتى اين شركت به گونه. اسالمیه و شركت شرافت بود
 تولیدات و منسوجات اين شركت در. در برخى كشورھاى خارجى نیز دفاترى ايجاد نمود

 ھايى را كه پارچه خارجى داشت از سراسر كشور پخش گرديد و مردم با عشق و عالقه، لباس
 اين گونه اقدامات و صدور ]2[.كردند تن درآورده و از محصوالت اين شركت استفاده مى

  ھاى مھیج و تشويق مردم به پرھیز از كاالھاى خارجى تا مرز تحريم ھا و ايراد نطق اعالمیه
  اين كاالھا و استفاده از تولیدات محدود ملّى، از اقدامات ايشان در راستاى رسیدن به استقالل

 .و خودكفايى است

  امكانات. ب

ّ نظر قرار گیرد بحث امكانات است كه   دومین عنصرى كه بايد در بحث كارآمدى مد
  براى كارآمدى) قدس سره( لذا امكاناتى كه امام. باشد امكانات شامل اصول و ابزارھاى مورد نیاز مى

 :شود مطرح مى» ابزارھا«و » اصول«دانند، در دو بخش  حكومت اسالمى الزم مى

  اصول. 1

 مراد از اين بخش، اصول فكرى حاكم بر رفتار حكومت است كه اين اصول كامالً متأثر از
  اصولى كه در نظام سیاسى اسالم بايد حاكم. جھان بینى و نظام ارزشى حاكم بر جامعه است

 :شود عبارت است از باشد و موجب كارآمدى آن مى

  مشروعیت. 1-1

 در. از جمله عوامل بسیار مؤثر در كارآمدى ھر نظامى، حقانیت و مشروعیت آن است
  

 17و  16 نجفى، موسى، پیشین، صص] 1[
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 .ھمان] 2[

  

  

  
 ھاى حقانیت و جاى خود ثابت شده است كه از میان مالك

  مشروعیت، مالك حقانیت و مشروعیت الھى پذيرفتنى است و ھیچ
 ...ھاى زور و غلبه، وراثت، توافق جمعى، اكثريت و  يك از مالك

  حس; مشروعیت الھى. تواند مالك مشروعیت واقعى باشد نمى
 رضايتمندى، اطمینان، فداكارى و مسؤولیت در حاكمان و مردم را باال

 مرحوم حاج آقا ]1[.افزايد برد و از اين طريق بر كارآمدى نظام مى مى
  نورهللا يكى از اشكاالت حكومت پادشاھى را عدم مشروعیت آن

  داند و معتقد است كه سلطنت پادشاه را به ھیچ عنوان مى
  به ھمین جھت، ايشان دستورات و فرامین; مشروع شمرد توان نمى

  دانند و نیز توافق جمعى و رضايت پادشاه را واجب االطاعه نمى
 شمارند و معتقدند عمومى و رأى اكثريت را مالك مشروعیت نمى

  قوانین و دستوراتى از مجلس شورا الزم االجرا است كه بر اساس
 بر ھمین اساس اصل نظارت فقھا بر. كتاب و سنت الھى باشد

 .پذيرند و بر لزوم اجراى آن تأكید دارند مجلس را مى قوانین
  اى كه ايشان و ديگر علماى اصفھان در زمان تحصن لذادرنامه

  خطاب به مجلس) ع( شیخ فضل هللا نورى در حرم عبدالعظیم مرحوم
  اند، بر اين مسأله تأكید فراوان دارند و خواھان اجراى نوشته
 :اين قانون ھستند فورى

 -دامت بركاتھم  -حضور امناى مجلس شوارى ملّى «
  جز نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقلید ناس... 

  باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقید به علم به
  اقتضاى وقت در قانون اساسى، كه جز شدن اين فصل

 باعث بقاى اساس اسالم است، مھیج علما و متشرعین و
 -دامت بركاتھم  -از امناى مجلس . طالب غیور در دين شد

ً مستدعى ھستیم، واالّض خوف   رفع مراتب منظور را فورا
  

تثبیت و كارآمدى نظام سیاسى جمھورى ; صنیعى منفرد، محمد على] 1[
 اسالمى ايران،

 105 ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )علماى اصفھان. (حدوث فتنه و اين كه زحمت كامله يك ساله ھدر رود ھست
 ساير... داعى شیخ محمد تقى نجفى، داعى شیخ نوراللّه، األحقر شیخ مرتضى و 

 ]1[».علما و طالب

 بنابراين، ايشان مشروعیت بر اساس وراثت، غلبه، رضايت عمومى و رأى اكثريت را
  توان در نظر و عمل ايشان ديد، مشروعیت الھى تنھا مبناى مشروعیتى كه مى. پذيرند نمى
 حاج آقا نورهللا در عمل قائل به مشروعیت الھى بود و حكومت ايشان در اصفھان،. است
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  ھاى فقاھت زيرا بزرگان فقھا و استوانه; آمد نمونه يك حكومت مشروع الھى به شمار مى
 وزھاد علماى حوزه بزرگ اصفھان، اطاعت وى را واجب دانسته و در مقام تأيید او

 :لذا بايد گفت.اند بوده

 حكومتى كه به رياست سیاسى حاج آقا نورهللا در اصفھان پیاده و اجرا شده بود،«
 از نظر عقیدتى و ديدگاه شرعى بر مبناى مشروعیت و واليت فقیه و مجتھد

 ]2[».سیاسى و آگاه به زمان استوار بوده است

  مبانى اعتقادى. 2-1

 .اى است يكى از اصول مھم و مؤثر در كارآمدى نظام سیاسى، مبانى اعتقادى و انديشه
  اى حكومت مطلوب از نظر مرحوم حاج آقا نورهللا اصفھانى، مبانى اسالمى به مبانى انديشه

  زيرا خواستار تشكیل حكومت بر اساس مبانى اسالمى; طور عام و شیعى به طور خاص است
  اى شیعه نیز امورى ھستند كه ھر كدام به نوبه مبانى انديشه. به معناى خاص شیعى آن بودند

 .باشند خود عامل بسیار مؤثرى در افزايش كارآمدى سیاسى مى

 اعتقاد به خداوند. گرايى است اى شیعه خدامحورى و وحى اولین مبناى انديشه
 شود گرايى، از امورى است كه موجب احساس مسؤولیت در برابر خداوند مى ووحى

  ھايى يكى از مؤلفه. خود نقش مؤثرى در ايفاى مسؤولیت حكومتى در حاكمان دارد واين
  حضرت امام در كارآيى حكومت اسالمى تأكید دارند ھمین خدايى بودن و اعتقاد به كه

  

  سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول: نظارت مجتھدين طراز اول; تركمان، محمد] 1[
 33 تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص: تقنینیه، مندرج در

  

 182 نجفى،موسى، پیشین، ص] 2[

  

  

  
 يكى ديگر از. و تمسك به وحى است وحى
  اى تشیع، امامت ترين مبانى انديشه مھم

 .مدارى است و واليت

 ترين و شود كه عالم واليت مدارى موجب مى
 ترين فرد حاكم باشد و رھبر جامعه، الگوى عادل

 محور سوم در. جامعه و در صف مقدم عمل باشد
 چنین اعتقادى. اين مبانى، اعتقاد به معاد است

  

  

 يكى ديگر از. موجب دقت در رفتار و گفتار به دلیل لزوم پاسخگويى در قیامت خواھد شد
 ديگر در انديشه  مبناى مھم. اين مبانى، عدالت محورى است كه قبالً به تفصیل از آن بحث شد

 پذيرى و مطابقت احكام با شرايط زمان و گرايى موجب انعطاف عقل. گرايى است شیعه عقل
 ]1[.شود و خود عامل مھمى در كارآمدى حكومت است مكان مى

  رعايت مصلحت عمومى. 3-1

  ترين اصول حاكم بر نظام سیاسى اسالم، كه ھمان نظام سیاسى مطلوب يكى ديگر از مھم
  مرحوم حاج آقا نورهللا اصفھانى است، بحث رعايت مصلحت عمومى و منافع عامه
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  ھاى مملكتى، بايد صالح گیرى حاج آقا نورهللا اصفھانى معتقدند كه در تصمیم. باشد مى
 ھاى شخصى و نه امیال و ھوس; ملت و مملكت و اسالم و مسلمین در نظر گرفته شود

 :ھاى نفسانى يك فرد حاكم خواسته

 در مجلس بنشینند به ھر قسم صالح ملت و مملكت را دانسته و رأى دادند،«
 و ھر نوعى كه صالح اسالم و مسلمین را مشخص نموده، مجرا... رفتار نمايند 

 ... دارند [ كه نه اين] علم و صاحب قواى نفسانى و شھوانى و شخص جاھل و بى
 پرستى او اقتضا نمايد، تمام افراد غضبانى باشد كه به ھر قسم میل و رضا و شھوت
 ]2[».مملكت بدون چون و چرا اطاعت و انقیاد او را نمايند

مباحثى در باب كارآمدى، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و ; فتحعلى، محمود: به.ك.ر. -] 1[
  پژوھشى امام

 1382خمینى، 

  

 360 اصفھانى، نورهللا، پیشین، ص] 2[

  

  

  

 از امكاناتى
 توان كه مى

 براى
 تحقّق كارآمدى

 از آن
 بھره گرفت،

 نظارت
 و كنترل

. است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدمتگزارى. 4-1

 از اصول مھم ديگر در نظام سیاسى مطلوب مرحوم حاج آقا
  واضح. نورهللا اعتقاد به خدمتگزارى مسؤوالن نسبت به مردم است

 است در حكومتى كه مسؤوالن خود را خدمتگزار مردم بدانند قطعاً 
  در جھت منافع و مصالح آنھا قدم برخواھند داشت و اين خود ضريب

 بر) قدس سره( حاج آقا نورهللا. دھد كارآمدى حكومت را به شدت افزايش مى
 لزوم خدمتگزارى مسؤوالن نسبت به مردم تأكید فراوان دارند و

 ضمن استفاده از تعبیر راعى و رعیت، معتقدند كه راعى عنوان و
  اى براى مسؤولیتى جھت حفظ رعیت است، نه رعیت وسیله

 . گذرانى راعى خوش

 : داند لذا به تعبیرى مردم را ولى نعمت حاكمان مى

ّ نعمت اوست. پادشه پاسبان درويش است«  ...دولت به فر
  نه... پادشاه بايد شب و روز در فكر آسايش رعیت باشد 

  ھا را به دست گرگان ھا منتفع شود و آن كه از آن اين
 خوار بسپارد و خود شب و روز مشغول عیش گردد آدمى

  ھا را جھت و خلقت خلق را از پرتو وجود خود داند و آن
 ]1[».آسايش و عیش و كامرانى خود پندارد

  ھاى استبدادى ايشان معتقدند يكى از علل ناكارآمدى حكومت
  ھا اعتقاد بر اين است كه خلقت اين است كه در اين نوع حكومت

 جھت آسايش و عیش و كامرانى پادشاه است و رعیت بايد خلق
 و روز زحمت بكشد و حاصل زحمت و دسترنج خود را شب

 حضور پادشاه نمايد و پادشاه ھمیشه مشغول عیش و تقديم
 ]2[!باشد كامرانى
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 367 ھمان، ص 35.

  

 .ھمان] 1[

  

  

  

 ابزار. 2 

  نظارت و كنترل ھمگانى. 1-2

  به. توان براى تحقّق كارآمدى از آن بھره گرفت، نظارت و كنترل است از امكاناتى كه مى
  ويژه نظارت و كنترل عمومى كه از ناحیه مردم در قالب امر به معروف و نھى از منكر اعمال

  شود، عاملى بسیار قوى و مھم براى كنترل تمام افراد موجود در حاكمیت و حركت به مى
 مرحوم حاج آقا نورهللا بر كنترل و نظارت ھمگانى به عنوان يكى از. سوى كارآمدى است

ِ كارآمد اشاره دارند و معتقدند بايد از طريق نمايندگان مردم در مھم  ترين اركان نظام سیاسى
  مجلس شورا، بر تصمیمات مملكتى نظارت شود تا اين تصمیمات خارج از محدوده شرع

 :نباشد و قوانین نسبت به ھمه اجرا شود

  وكالى ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند كه در آنچه از صاحب شريعت«
  حكم آن معین و مبین شده، تغییر و تبديل و كم و زياد نشود و احكام قوانین الھیه

 ]1[».السويه جارى گردد برتمام بندگان، على

  از اشكاالتى كه ايشان نسبت به حكومت ناكارآمد زمان خودشان دارند، عدم اطالع مردم
 .ھاست ھا و چگونگى دخل و خرج آن ھا بر مسائل مملكتى به ويژه بحث مالیات و نظارت آن

  كه ايشان معتقدند در زمان سلطنت استبدادى قاجاريه در ايران، نه تنھا مردم و رعیت از اين
 اى است كه بزرگان مملكت ھم بايد بلكه امر به گونه; خبرند رود بى مالیات مملكت به كجا مى

ً اطالعى نداشته باشند   از اقدامات مھم عملى مرحوم ]2[.از صورت دخل و خرج دولت ابدا
  حاج آقا نورهللا در جھت افزايش نظارت بر امور دولتى، تأسیس انجمن مقدس ملّى اصفھان

  نموده ھا اظھار نظر مى است كه ھمواره بر امور مختلف دولتى نظارت داشته و نسبت به آن
 :ھاى اين انجمن از قول مرحوم حاج آقا نورهللا آمده است در يكى از روزنامه. است

  انجمن به مقتضاى نظارتى كه دارد بايد درباره مالیات اصفھان و دخل و خرج آن«
  توضیح بخواھد و بايد به ايالت جلیله اخطار كنیم كه ترتیب جمع و خرج مالیات

 ]3[».امساله داده شود

 360 ھمان، ص] 1[

  

 379 ھمان، ص] 2[

  

 106 به نقل از موسى نجفى، پیشین، ص. 1325روزنامه انجمن مقدس ملّى اصفھان، رمضان سنه ] 3[
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  حاج آقا نورهللا غیر از اين اقدامات عملى در جھت نظارت بر عملكرد دولت، اقدام به
  رسانى ھا و بسترھاى مقدماتى براى افزايش آگاھى و اطالع ھا نموده كه زمینه برخى فعالیت

  يكى از اين اقدامات ايجاد خانه. به مردم و نظارت آنان بر امور عمومى را ايجاد كرده است
 .شده است از آن ياد مى» خانه قرائت«مطبوعات است كه با عنوان 

  خانه مكانى بوده كه در آنجا جرايد و ساير اخبار و اطالعات وجود داشته و كسانى قرائت
 در يكى از. كردند ھا بودند به آنجا مراجعه مى كه مايل به كسب آگاھى در اين زمینه

 :ھاى اصفھان آمده است روزنامه

  محض اشاعه معارف و خدمت به نوع، اعضاى انجمن عارف اصفھان«
  خانه خانه افتتاح نموده و براى سھولت كه ھركس از خاص و عام به قرائت قرائت

  به عموم... اند  رفته و از اخبارات مستحضر شوند، بابت آن يكشاھى قرار داده
 شود كه ھر كدام محض ھمراھى به اين اساس خیر ارباب جرايد اعالن مى

 ]1[».خانه را رھین منت فرمايند خواستند روزنامه ارسال و مؤسسین قرائت

  نیروى انسانى متعھد و متخصص. 2-2

 از امكانات و ابزار مھم براى كارآمد شدن حكومت، استفاده از نیروھاى متعھد و
  ترين ابزارھاى حاج آقا نورهللا نیز استفاده از افراد متعھد و آگاه را از مھم. متخصص است

 ايشان براى تحقق تفكّر اصیل و حفظ شعائر اولیه دخالت روحانیون و. دانستند كارآمدى مى
 علماى صالح و مردمى و رجال خوشنام و ملّى را بھترين و مورد اعتمادترين راه براى حفظ

  دانست كه اگر رھبران اصیل و دلسوز جامعه منزوى او به خوبى مى. شناخت منظور خود مى
  ومطرود شوند و حاكمیت به دست افراد غیر صالح بیفتد، نھضت به تدريج به شكست

 دانست اگر اين نھاد در رابطه با انجمن مقدس ملّى اصفھان نیز از آنجا كه مى ]2[.خواھد انجامید
  انديش و ضعیف بیفتد، موجب انحراف تعھد يا ساده در دست افرادى فاقد صالحیت و بى

  لذا با ھوشیارى توانست دست اشخاص فاقد صالحیت ونیز مدعى; شود نھضت مى
  سرسخت ودشمن اصلى يعنى ظل السلطان را از اين نھاد مھم كوتاه كند و خود و افرادى چون

 ]3[.مرحوم مدرس كنترل آن را برعھده گرفتند

 99 قمرى، به نقل از موسى نجفى، پیشین، ص 1326روزنامه جھاد اكبر، ] 1[

  

 172و  173 شناسى و فلسفه سیاسى در تاريخ معاصر ايران، صص جريان; نجفى، موسى] 2[

  

 84ھمان، ص ] 3[
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  شورا، مشاركت و ھمكارى. 3-2

  ھاى ھاى گوناگون اجتماعى، از مالك امروزه مشاركت سیاسى و ھمیارى در زمینه
  ھا و به سازى ھر اندازه مردم در تصمیم. آيد توسعه، پیشرفت و كارآمدى نظام به حساب مى

 ھا سھم بیشترى داشته باشند، توسعه، پیشرفت و كارآمدى بیشتر عھده گرفتن مسؤولیت
 ھا در ھاى آن مرحوم حاج آقا نورهللا بر لزوم مشورت با مردم و جلب ديدگاه ]1[.خواھد بود

  اى نیست ايشان معتقدند بحث شورا و مشورت مسأله. مسائل حكومتى تأكید فراوان دارند
 بلكه مشورت و; ھا به چنین كارى دست زده باشند كه از خارج آمده باشد و اولین بار غربى

 نیز در) ص(داند كه از آغاز خلقت آدم و عالم بوده و شخص پیامبر گرامى شورا را از امورى مى
 البته ايشان بر اين نكته تأكید. كردند موارد بسیارى در مسائل حكومتى با مردم مشورت مى

  بلكه مشورت محدود به امورى است كه; دارند كه ھمه امور حكومتى قابلیت مشورت ندارد
  وگرنه در امورى كه از جانب; حكم و قانون معینى در كتاب و سنت در مورد آن وجود ندارد

 خداوند نسبت به آن دستور و حكم خاصى صادر شده، احدى حق چون و چرا و تغییر و
 :تبديل ندارد

  در اين قبیل... يك، امرى كه خداوند در آن امر فرموده : مطالب بر دو قسم است«
 يك امرى است كه حكم و... نیست ... احكام، احدى را حق سؤال و جواب و 

  خداوند عالم اين امور را به مشورت... قانون معینى در كتاب و سنت نوشته نشده 
 ارجاع فرموده كه مسلمانان مشورت و مصلحت بینى كنند و ھر قسم صالح دانند

 ]2[».رفتار نمايند

  ايشان معتقدند تمام امور دولتى كه در محدوده فوق است بايد بدون استثنأ توسط وكالى
 :گیرى شود مجلس و در مجلس شورا مورد بررسى قرار گیرد و در آنجا راجع به آن تصمیم

 ھر. تمامى امور دولت بايد از روى قانون و به تصويب وكالى ملت بوده باشد«
 مطلبى راجع به داخله يا خارجه باشد، بايد در مجلس شورا عنوان بحث قرار

  

: به.ك.در اين رابطه ر] 1[

  

Myron Weiner & Samuel P. Huntington "Understanding Political Development", The goals of 
Development , Little , Brown & Co, 1987. 

  

 358 اصفھانى، نورهللا، پیشین، ص] 2[

  

  

 ]1[».بدھند و بدون امضاى مجلس شورا ھیچ امرى مجرا نباشد

  قواعد و مقررات مناسب. 4-2

  ترين عوامل كارآمدى ھر نظام سیاسى، وجود قواعد و مقررات مناسب در آن نظام از مھم
 حاج آقا نورهللا بر دين اسالم به عنوان يك دين جامع، كامل و جاودانى تأكید داشتند و. است

  شدنى نیست، بلكه به دلیل معتقد بودند كه دستورات و قواعد و احكام اسالمى، امورى كھنه
  پذيرى نوع احكام اسالم و قابلیت تطابق با شرايط زمان و مكان بھترين و كاملترين انعطاف

ً قوانین و مقررات حكومتى اسالم، كه بسیار ھم در اين زمینه. قواعد ومقررات را دارد   قطعا
 بر اين مطلب تأكید) قدس سره( مرحوم حاج آقا نورهللا. احكام وجود دارد، از اين شرط مستثنى نیست
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 دارند كه قوانین و مقررات مورد تصويب مجلس، كه موجب حل مشكالت مردم خواھد
  ايشان قانون اسالمى را مساوق. شد، بايد بر اساس احكام و دستورات دين مبین اسالم باشد

 : داند صالح و فالح و رفاه و آسايش مسلمین مى

  كه لفظ مشروطه را نگويیم و بگويیم خواھیم يا اين اگر بگويیم مشروطه مى«
 خواھیم، صالح و فالح و رفاھیت و آسايش مسلمین را قانون اسالمى را مى

 ».خواھیم در حقیقت يك معنى دارد خواھیم و تقلیل در ظلم مى مى

 لذا ايشان معتقدند كه بايد با وضع قوانین و مقررات مناسب، اوضاع و شرايط
 كشور سامان داده شود، بھترين و كارآمدترين قانون را قانون اسالم و كتاب و نامناسب

 .دانند مى) ص(پیامبر سنت

  حسن تدبیر و مديريت. 5-2

 ھمچنین يكى از ابزارھاى مھم حكومت براى رسیدن به شايستگى و كارآمدى، تدبیر
 السیاسة و يا نیك و مديريت صحیح و مطلوب است كه گاه از آن با عنوان حسن التدبیر، حسن

  مرحوم حاج آقا نورهللا براى افرادى كه قرار بود وكالت مردم. حسن مديريت ياد شده است
  گیرى نمايند و بايد از حسن تدبیر الزم را بر عھده بگیرند و در مورد امور مملكتى تصمیم

 :اند برخوردار باشند، از ھمین تعبیر صاحبان عقول استفاده كرده

 368 ھمان، ص] 1[

  

  

  

  خوب است صد نفر يا صد و پنجاه نفر از عقالى ھر مملكتى را كه وكاليشان«
  نامند، در مجلس بنشینند، به ھر قسم صالح ملت و مملكت را دانسته و رأى مى

 ]1[».دادند، رفتار نمايند

  ايشان ھمچنین در تقبیح حكومت استبدادى، به عنوان يك حكومت ناكارآمد، به بحث
 عدم علم و عقل حاكم اشاره دارند و معتقدند وقتى قرار باشد يك نفر به عنوان پادشاه،

 گیرى نمايد و اختیار كامل در دست او باشد، از آنجا امور را رتق و فتق و تصمیم تمام
  شود و گاھى ممكن است شخص جاھل ھمیشه آن يك نفر عادل، عاقل و كامل نمى كه

  علم در مصدر امور باشد، لذا حكومت كارآمدى الزم را ندارد و در موارد مختلف وبى
 ]2[.دچارمشكل خواھد شد

  جلب اعتماد مردم. 6-2

 تواند از آن بھره ببرد، از ابزارھا و عوامل ديگرى كه دولت براى رسیدن به كارآمدى مى
  مرحوم حاج آقا نورهللا به اين مطلب اشاره دارند كه. جلب اعتماد و اطمینان مردم است

 ھا در داخل كشور گذارى آن دولت بايد اطمینان مردم را به خود جلب كند تا بتواند از سرمايه
 :ھا از كشور شوند استفاده كند و مانع خروج سرمايه

  ھاى خودشان را به كار بیندازند و اشخاصى كه بايد به رعايا اطمینان داد كه پول«
  نمايند به میھمانى و امنیت تامه به اند، تجارت و صناعت مى در خارج رفته

 ھا عايد ھا را تشويق كرد تا فوايد تجارت و صناعت آن مملكت وارد كرد و آن
  ھاى خارجه از قرار صد پنج ھاى خودشان را در بانك نروند پول. مملكت شود

  بايد طورى اطمینان داد كه رعايا به دولت... بگذارند و در داخله پول نابود باشد 
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 ]3[».قرض بدھند

 داند ايشان يكى از اشكاالت حكومت استبدادى را اخذ اموال مردم توسط حكومت مى
 :داند ھا به حكومت را متأثر از اين مسأله مى اعتمادى آن وبى

 360 ھمان، ص] 1[

  

. ھمان] 2[

  

 369 ھمان، ص] 3[

  

  

  

 ھركس ھر چه دارد، بايد از او گرفت به ھر وسیله باشد، بايد: گويد مستبد مى«
 ]1[»!رعیت را دوشید و به قول و نوشته بلكه به قسم قرآن ھم نبايد پايبند بود

  دھد كه ھاى تعیین شده در نظريه مرحوم حاج آقا نورهللا اصفھانى نشان مى مالك
 ھاى رايج غربى، در بحث كارآمدى سیاسى، بحث محور افتراق نظريه شیعه با تئورى نقطه

 چه گذشت، بنابر آن. ومالك اصلى سنجش كارآمدى و عدم كارآمدى يك نظام سیاسى است
 )اھداف،امكانات و موانع(اى كه براى تبیین كارآمدى ارائه شد، عناصر اصلى  در نمونه

  ھا كارآمدى يك نظام سیاسى را سنجید، به ويژه بايد با در نظر گرفتن مجموع آن كه
 اھداف،ھمواره مبتنى بر يك نظام ارزشى خاص ھستند كه اين نظام ارزشى برآمده از

  توان گفت كه تفاوت اصلى در ھمین جھان بینى بنابراين، مى. بینى مشخص است جھان يك
  در جھان بینى اسالمى و به خصوص شیعى، محور ھستى خداست و انسان. شود ظاھر مى

  بر ھمین اساس نظام ارزشى برآمده. شوند وعالم ھستى بر مدار و محور او تعريف مى
  ھاى غربى، جھان بینى جديدى اما مبناى تئورى; بینى يك نظام الھى است جھان ازاين
 در. كه پس از رنسانس با نگاه جديد انسان به خود، خدا و عالم پديد آمده است است

  و ھمه چیز بر اساس خواست و اراده) اومانیسم(جھان بینى محور ھستى انسان است  اين
 .شود اوتعريف مى

  ھاى در جھان بینى الھى جلب رضايت خداوند و اجراى احكام ودستورات او، از مؤلفه
  ھا در طول رضايت الھى مھم در اھداف حكومت است و خواست مردم و رضايت آن

  اى به نام بینى اومانیستى وجود مؤلفه اما در نظام سیاسى مبتنى بر جھان. شود سنجیده مى
 بلكه انسان محور; جا خداوند محور نیست زيرا در اين; جلب رضايت خداوند معنا ندارد

 ھاى غربى، ھم در بحث مشروعیت، رأى و خواست مردم و بنابراين، در حكومت. است
  ترين رضايت و قرارداد اجتماعى مالك و معیار است و ھم در بحث كارآمدى، محورى

 ھايى كه بتوانند امنیت و رفاه را به ھمین جھت حكومت. ھدف، تأمین رضايت مردم است
  فقط با قید عدم(براى مردم به ارمغان آورند و بیشترين امكان آزادى و تحقق خواست مردم 

 شوند ولو ھا محسوب مى را فراھم آورند كارآمدترين حكومت) تضییق آزادى ديگران
  در حالى كه در نظام. ھا بر خالف خواست الھى و دستورات دينى باشد كه اين خواست اين

  

 .ھمان] 1[
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 سیاسى اسالمى، اصل اولى، اجراى دستورات

 دستورات  الھى است كه البته اجراى صحیح اين
 موجب تأمین رفاه و سعادت دنیوى و اخروى

ً جلب رضايت آن  اما. ھا خواھد شد مردم و عمدتا
 اگر زمانى مردم خواستى برخالف خواست الھى

 رضايت خود را از  داشتند و به اين جھت عدم
 حكومت اعالم كردند، از نظر مبانى شیعى

  

  

 به تعبیر ديگر، جلب رضايت مردم. ناكارآمد نخواھد بود  حكومت يك حكومت اين
 حكومت است ولى با اين قید كه رضايت مردم در طول  ھاى كارآمدى ازمؤلفه يكى

 معنا اگر حكومتى نتواند رضايت مردم را جلب  به اين; الھى سنجیده شود رضايت
 .جلب رضايت، بر خالف رضايت و دستورات الھى باشد  كند،درصورتى ناكارآمد است كه اين عدم

 آدرس
 منبع در
يافت فايل
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