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  کارنامه نظري مواجھه علما با تجدد و نظام پارلمانتاريسم در عصر مشروطیت

  ذبیح هللا نعیمیان

  

  :منبع 

http://www.historylib.com  

  

تمدن بتوانند در برابر تمدن ديگر   داران يک توان انتظار داشت، پرچم دى استوار در معرفت سیاسى، نمىدون داشتن بنیا

غناى قانونى و حقوقى اسالم، باعث شده است که   توجھى جريان منورالفکرى به تغافل يا بى. مقاومت نمايند

بديل از غرب بوده و ھیچ بويى از رايحه آن  بى ارمغان» قانون«گذارى شود که  بنیان  نگارى سیاسى بر اين اساس تاريخ

  .ايران استبداد زده نرسیده است  به مشام

  

سازى و مواجھه با  براى نظام  مقاله حاضر به بیان روحیه حاکم بر انديشمندان مسلمان و تالش فکرى علماى شیعه

ى چون راھبردھاى مواجھه با مدرنیته و تجدد و نظام پارلمانتاريسم در عصر مشروطیت پرداخته و مباحث آن بر محورھاي

با   روحیه حاکم بر انديشمندان مسلمان به ويژه علما و روحانیت، در سده اخیر، در مواجھه.امثال آن استوار شده است

ّرالفکرى نبوده است ّن جديد، به ھیچ وجه قابل مقايسه با روحیه حاکم بر جريان منو چه آن که اينان از خاستگاه ; تمد

سیاسى جديد، به ويژه نظام مشروطه و پارلمانتاريسم   اند و مواجھه ايشان با نظام غنى و با ثباتى برخوردار بودهفکرىِ 

  .بر اين اساس رقم خورده است

  

با اين توضیح که . پردازد نوشتار حاضر به بررسى عینى اين امر، با تکیه بر رسائل سیاسى علماى عصر مشروطه، مى

ضر، که درباره کارنامه نظرىِ مواجھه علم و روحانیت است، محدود به مواجھه با نظام تحلیل کلّى نوشتار حا

د است  پارلمانتاريسم نیست، بلکه درباره مواجھه آنان ّ ّت تجد اما مسأله پارلمانتاريسم به عنوان مصداق خاص ; با کلی

  .قرار گرفته است  آن، مورد توجه بیشترى

  

خواھان خواھیم  باور و مشروعه خواهِ دين اين مسأله، در مواجھه علماى مشروطه ھاى آينده به تبیین ابعاد در بخش

  .پرداخت

  

  

  »سازى سیاسى نظام «تا » نظام معرفت دينى«ز ا

  

ّن   داران يک توان انتظار داشت که پرچم بدون داشتن بنیادى استوار در معرفت سیاسى، نمى تمدن، بتوانند در برابر تمد

ّن توسعه. ديگر مقاومت کنند يافته غربى مواجه شدند، در  انديشمندان مسلمان در دوران معاصر، ھنگامى که با تمد

نى غرب بنگرند خويش به فراورده  تالش بودند تا از پايگاه مستقل ّ   ترين مؤلفه در اين روشن است که محورى. ھاى تمد

آنان را در نحوه برخورد با   ريزى بود که گذارى و برنامه آن در قانونزمینه، جامعیت قوانین الھى اسالم و لزوم محوريت 

ھم . ھاى مختلف سیاسى مشاھده کرد توان در گرايش اين گونه مواجھه را مى. کرد تمدن غرب راھنمايى مى
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نظر دارند و ھم مشروعه خواھان دين مشروطه ّ   .خواھان باور اين نکته را مد

  

و حاکمیت است، نیازمند   که داراى چھار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت) عام به معناى(بديھى است ھر دولتى 

ّن مطلوب خود مى گزينش کیفیت و سطح دقت اين ضوابط، . باشد ضوابطى براى اداره امور خود، براى رسیدن به تمد

  .فرماست است که بر ھر دولتى حکم  اى وابسته به وضعیت زمانى و مکانى ويژه

ولو به شکل (از ساختار حکومتى که ھر جامعه براى خود، به انتخاب يا اجبار، برگزيده است، قانون به ھر حال، گذشته 

. دھى به آن نیاز است گذارى و مشروعیت براى امر قانون  امرى نیست که از آن گريزى باشد و لذا مرجعى ١)نامدون

ً ب گیرد، ب اجتماعى، مورد توجه قرار مى  اى که در تغییرات تنھا مسأله ازنويسى قانون بر اساس معیارھاى جديد و احیانا

  .دھى به قوانین است مرجعیت جديدى براى مشروعیت

  

در دوره مشروطه نگاه کنیم،   يابى آن گذارى و مشروعیت اکنون اگر از اين زاويه به چگونگى مطرح شدن مسأله قانون

  .انات مشروطه داشته باشیمترى از جري توانیم از سطح به عمق راه يافته و قضاوت شفاف مى

که در ايران پیش از مشروطه   گذارى امرى نیست يابیم که اھمیت قانون و قانون اى که گذشت، در مى باتوجه به مقدمه

تر خواھد شد  اين امر زمانى روشن. قرار گرفته است  سابقه نداشته باشد، بلکه تنھا کیفیت و چگونگى آن مورد چالش

ن اسالم در مقايسه با قوانین خودساخته اروپاى مسیحى را در نظر آوريم و نقش روحانیت و در که جايگاه عملى قوانی

  .آنان، جايگاه مجتھدين و مراجع تقلید را فراموش نکنیم  رأس

  

ّرالفکرى به غناى قانونى و حقوقى اسالم، باعث شده است تغافل يا بى ِ جريان منو نگارى سیاسى بر  که تاريخ  توجھى

بوده و ايرانِ استبداد زده ھیچ بويى از رايحه آن به   بديل از غرب ارمغانى بى» قانون«: گذارى شود که بنیان اين اساس

اساسى در عدم التزام حاکمان مسلمان به قوانین شفاف و جامع   مشامش نرسیده است، غافل از آن که اشکال

ز جانب ديگر، رويکرد بسیارى از فعاالن روشن ضمیر در ا. فشرد اسالمى بود که گريبان ايران و ايرانیان را گرفته، مى

تر از  محکم  اند، در اسالم بنیانى دنبالش بوده گرايى، که آنھا به سیاسى، بر اين باور استوار بود که بنیان قانون  عرصه

تر از خود در  موفق اى اند تجربه توانسته  زمین دارد و تنھا از اين جھت به آن اقلیم نظر داشتند که گرايى مغرب قانون

داشته باشند، واال ترجیحى براى بنیان قانون آنان بر بنیان ) مدارانه و پر نقصشان ھر چند قانون انسان(اجراى قانون 

  .ديدند قانون خود نمى

  

دانستند که براى  مى  ھا و ضوابط خاصى البته يکى از عوامل موفقیت ايشان در اين تجربه موفق را، مکانیزم، قالب

ديدند عناصرى از اين امور را، که متناسب با فلسفه سیاسى خود و وضعیت آن  اند و الزم مى راى قوانین خود برگزيدهاج

ِ آنان را در برنداشته باشد جھت  روز ايران بود، اقتباس نمايند، البته اقتباسى که ھمان گونه که در اين امر . دھى

ھاى موفق و گاه مشابه با تجارب غرب را در کارنامه  اى خود، تجربه هکردند در پردازش نظام و روش برنام فراموش نمى

فراموشى اصالت انديشه و   اند و اين نگاھشان به برخى تجارب موفق غرب، به معناى اسالم و مسلمانان داشته

  .استقالل فکرى ايشان نبود

  

الفکران غرب  ىسازى، خودباختگ گذشته از تالش فکرى علماى شیعه در عصر مشروطه براى نظام ّ ھاى  باور و تالش منور
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گذارى  شکلى خاص در وادى بحث از کیفیت مشروعیت قانون  تبلیغى آنان نیز موجب شد که علماى عصر مشروطه به

استوار ) هللا استنباط احکام(آن که کار اجتھادى ايشان بر مبناى خاصى از نظام تقنین   بیفتند، حال) انديشه سیاسى(

گذشته از مباحث صرف (اموش کرد که بسیارى از مسائل چالش آفرين در اين مورد، در میان علما بود و نبايد فر

ً متفاوت ايشان در مورد بسیارى از رجال و جريانات مربوط به انديشه سیاسى ) مطرح جامعه  سیاسى و ديدگاه احیانا

بنیان نھادن نظام سیاسى مطلوب و در واقع  نبود، بلکه مربوط به کیفیت -گرفت  که از بنیانى مشترک مايه مى - ايشان 

  .ريزى مناسب ب زمان بود که در خدمت پیاده شدن احکام آسمانى اسالم باشد نوعى برنامه

  

خواه، بر اساس نگاھى خاص به  طلب و مشروعه به ھر حال، بنیاد معرفت و حرکت سیاسى علماى مشروطه

  .و برترى آنھا، محور اصلى نگاه آنان بود ھاى اسالمى شکل گرفته بود که ثبات، جامعیت آموزه

  

دانست و  قوانین اسالمى مى  هللا نورى، مبناى سیاست را توجه به خاستگاه و اصالت از ھمین رو بود که شیخ فضل. ١

  :شد ھاى اسالمى را متذکر مى برترى آموزه

  

. ... ترين قوانین الھى را در دست داريم کامل و بحمداللّه ما طايفه امامیه بھترين و... بھترين قوانین، قانون الھى است«

ِ ما، مخصوص به حتى ; عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفى داراست  اين قانون الھى

ّل   اگر کسى را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دھنده.... ارش الخدش بعض مواد آن قانون الھى است يا مکم

به جھت آن که ; خارج است)[ص(پیغمبر م] خاتم انبیا است و قانون او ختم  ، چنین کس ھم، از عقايد اسالمىآن است

  ٢».است قوانین

  

بودند، برايشان خاستگاھى جز   ھاى فلسفى جديد و گوناگون غرب طبیعى است کسانى که از نظر فکرى وامدار نحله

ّ دينى ِ برآمده از روح ضد رغم آن که افراد بسیارى در غرب  على. توان يافت عصر جديد نمى لیبرالیسم و اومانیسم

ّت دين را انکار نکرده و ھمواره در برابر الحادگرايان مقاومت داشته ّدگرا بودند که حجی ھا نیز  اما ھمان ٣اند، تجد

ً چ; دينى قوى داشته باشند گذارى بنیان توانستند در عرصه اجتماع، مبنايى براى حقوق و قانون نمى را که اصالتا

ّتى که قرن کلمه نداشت و اگر دخالتى   ھا بر اروپا حکم رانده بود، احکام حقوقى برآمده از دين، به معناى تمام مسیحی

ً مصلحت  دينى ھم مطرح بود، تنھا دخالت ارباب کلیسا در زمینه مسائل ھا و استحساناتى را  سنجى اجتماع و صرفا

کردند و در واقع روحانیت مسیحى نھادى بود که در کنار ديگر  مطرح مى شد که ايشان از جانب خود شامل مى

رشد کرد و ابعادى از حاکمیت را به خود اختصاص داد، نه آن که متن عھد جديد مشتمل بر   نھادھاى اجتماعى

  .ھاى حقوقى خاصى باشد آموزه

  

از طرف بسیارى از   اين اشکال و(ھمین مطلب يکى از اشکاالتى بود که شیخ فضل هللا نورى به آن پرداخت 

  :کرد گرايان را خلع سالح مى غرب  و در واقع ۴)شد انديشمندان فرزانه و غیر مرعوبِ غرب طرح مى

  

ِ پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره امروز مى« اند،  احتیاج، به قانون توسعه قائل شده  بینیم در مجلس شورا، کتب قانونى

اند و در موقع اجرا  اى نگاشته اند، لھذا براى ھر عنوان نظامنامه نداشته  شريعت مدونه که ملل اروپا غافل از اين
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و مستحکم است،   اند و ما اھل اسالم شريعتى داريم آسمانى و جاودانى که از بس متین و صحیح و کامل گذاشته

پس حاجت ما . فرموده است صادع آن شريعت، در ھر موضوع حکمى و براى ھر موقع تکلیفى مقرر. دارد نسخ برنمى

  ۵».قانون منحصر است در کارھاى سلطنتى  وضع مردم ايران به

  

است که در حمايت مشروطه به   باور برجسته نجف، از نخستین کسانى خواه و دين مرحوم محالتى، عالم مشروطه. ٢

که علما را به غوررسى و تعلیم  آنوى، به رغم . نگارش روى آورد و مورد تأيید کسانى مانند آخوند خراسانى قرار گرفت

ً به مطالعه انديشه   کند، دچار مرعوبیت فکرى نشده و بنیان ھاى غربى ترغیب مى و تعلّم علوم سیاسى و قاعدتا

بودن » اکمل و اتقن و اتم و اوفى«شود و  مرصوصى را که اسالم در اختیار مسلمانان قرار داده است، يادآور مى

  :خواند ھاى اسالمى مى خرمن آموزه  چین خوشه» عین الیقین«ر شده، ديگران را به سیاسات اسالمیه را متذک

  

القیامه باقى و  جمیع احکام کبرويه و واجبات کلیه اسالمیه، از ھر گونه تغییر و تبديل مصون و محفوظ است و الى يوم«

  ۶».برقرار خواھد بود

ِ علما در اين دوره، غیر از اين« ِ حتمى استبداد و خیاالت استبداديه چشم بپوشند   نباشد که از رجال پس تکلیف واجبى

سیاسیات   ھمدست شده قواعد تمدن و سیاسیات منظمه را با مراعات تطبیق آنھا به  و به اخوان سیاسیون مملکت

ّن شده، جارى و معمول دارند احاطه به علوم «در ادامه . حقه اسالمیه و مدنیات حقانیت که در کتاب و سنت مبی

  غوررسى در آيات کتابیه و آثار نبويه و نشر سیاسات کتاب و سنت در ما بین«و نیز » سیاسیه و شعب و شؤون آن

  ٧».اکمل و اتقن و اتم و اوفى است  سیاسات اسالمیه«را از وظايف علما دانسته تا بر ھمگان معلوم شود که » مردم

  

شناسانه، اساس نیاز غرب به  غرب  ھاى ترين انديشه از بنیانىاى زيبا، باتوجه به يکى  گونه المراد به صاحب کشف. ٣

و (گذارى  گذارى را محور تحلیل خود و نقد افراط در قانون قانون  نیاز اسالم از اين نوع گذارى گسترده و بى قانون

  :دھند قرار مى) اى که بر اين اساس باشد خواھى مشروطه

  

زيرا که دول روى زمین، يا ; آيد مى  لیس و ساير دول، غیر از اسالم درستبلى اين مطالب، نسبت به فرانسه و انگ... «

باشند و ھیچ يک از اينھا، کتاب آسمانى، که مشتمل بر تفصیل احکام حدود و  پرست مى طبیعى يا مسیحى و يا بت

به مشورت و  سیاسات و مواريث و معامالت باشند، ندارند، بلکه البدند که جمعى از عقال و علماى آنه جمع شده

وضع کنند و اگر خطايى و يا منقصتى بینند به تدريج زمان و به   بینى ھمديگر قانونى براى اصالح امر دنیايشان صالح

بلى طايفه يھود احکام تورات دارند، اما دولت ندارند و ام زمره مسیحى اگر چه . اصالحش کوشند  مقتضاى عصر به

اخالق است، مشتمل به فروعات معامالت و سیاسات   ک ناظر به تزکیهکتاب آسمانى که انجیل باشد دارند، لی

  ٨».نیست

  

وافى و کافى به وقايع جزئیه و   حاصل کالم و فَذلَکه مرام آن که، در دول مشروطه روى زمین، چون احکام الھیه«

لک و ملت را به پارلمنت مرکب از عقال و علما ترتیب دھن  سیاسیه مدنیه، در میان خود ندارند البدند مجلس ُ د و صالح م

بلى عیبى که داريم ... داريم،   اما ما اھل اسالم و ايمان، چون احکام شرعیه وافى و کافى. ... آرأ دست آرند  اکثريت

  ٩»...اين است که عمل مطابق با قول نیست
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توان  صداقى براى آن نمىم  باشد، در دنیاى مسیحیت مى» فرانھاد«دين، که در تعريف خاصى از آن، اصالً به عنوان 

و آن ھم  - چرا که به عنوان نمونه، از چنان غناى حقوقى برخوردار نبوده است که بتواند جز به صورتى اخالقى ; يافت

ّ برخى دستورالعمل راھبرى اجتماع و سیاست را به عھده بگیرد، لذا در ذات خود مبتنى بر  -کلى   ھاى تنھا در حد

است و   مند بوده اما در عمل از تعامل خاص نھاد روحانیت و سیاست بھره; سیاست بوده استدين و   اى از جدايى گونه

اى را  باشدکه خود بحث ويژه  توانسته است داراى کارکردھاى مثبت و ھم کارکردھاى منفى اين امر نیز، ھم مى

  .اند آن پرداخته  طلبد، ھر چند در رويکردِ پس از رنسانس، تنھا به ابعاد منفى مى

  

نى مانند غرب،   گذارى، میان مرحوم عبدالرسول مدنى کاشانى نیز در مقام تثبیت جايگاه مجلس قانون. ۴ ّ اسالم و تمد

  :شود ھمین تفکیک را قائل مى

  

ّت عملى  و اين مجمع مرکب از احرار بايد نه از اشرار، و مذاکره آن« ّت و حرمت و وجوب و کراھت و فساد و صح ھا از حلی

  را جز خداوند ندانیم، بلکه در تدبیر امور مملکت و اجراى امور به مجراى قانون  واضع اين احکام; نیست، چهيا عبادتى 

ً . ... است کند و حق مداخله ندارد و اگر مداخله  نمى  مداخله در اين احکام» شوراى ملّى«پس خوب معلوم شد که ابدا

يعنى مذھبى نداشته ; باشد  ] غیر مذھبى[= ولتى غیر ملّى بلىاگر مشروطه در د... کند، شما اطاعت نخواھى کرد،

  ١٠».نیز قانون بگذارند]معامالت[= باشند، بايد براى اين امور

تر نیست و به ھمین جھت تصديق  تر و معقول تر، جامع تر، پاک تر،کافى و اُشھد هللا قوانینى از قوانین محمدى کامل«

ّت آن صحیحه   ما ملّت ايران و ھمچنین عثمانى و بعضى دول ديگر، اين قوانینکنیم و چون براى  حضرت را مى  نبو

ّسه حاکم مابود، نه شخص  ترين قوانین محکمه، که اول قانون و محکم ّن  است، مادام که قوانین مقد تر و  انسانى، متمد

نبودند، محتاج به عنوان  قوانینى  نبوديم و دول ديگر چون داراى چنین به پارلمان  ترين دول بوديم، محتاج با ثروت

لھذا در آن دول، . ...فقط آن را حاکم خود شناسند]و [ شدند تا بدين حیلت تحصیل قوانین صحیحه نمايند» مشروطه«

  ١١».پارلمانى وضع کردند براى وضع قوانین صحیحه  مجلس

  

حقوقى اسالم دست  خلخالى در عصر مشروطه بر غناى  ازجمله مرحوم; انديشمندان روحانى فراوان ديگرى. ۵

  ١٢.اند گذاشته و نحوه تقنین در امور سیاسى را برشمرده

  

انديشه آنھا مغرب زمین بوده است، حتى در بھترين   توانیم دريابیم کسانى که خاستگاه با اين توضیح به راحتى مى

لھى براى آنان ترسیم نمايند گذارى ا قانون  توانند بسترى براى نیز نمى - گرايى به سبک مسیحیت باشد  دين  که -حالت 

ھاى مختلفى  اند و لذا بر اساس مشرب دانسته گذارى بشرى تمام عیار مى قانون دينى را نوعى  گذارى و ھر گونه قانون

اى  ھاى بشرى رھیافت  دنبال به -ھاى دنیوى را کنار بگذاريم  شخصى و انگیزه  ھاى اگر فرض سأ استفاده -اند  داشته که

دينى، و صحت   ھاى بوده است وپیشرفت مادى غرب را دلیل بر بطالن رھیافت  زمین برآمده از تجربیات مغرباند که  بوده

  .اند دانسته ھاى سکوالر ولیبرال مى رھیافت
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  راھبردھاى مواجھه با مدرنیته. ٢

  

اند براى عصر حاضر تو بررسى شیوه برخورد و مواجھه روحانیت و علماى عصر مشروطه با تجدد و ابعاد مختلف آن، مى

  .آموز باشد درس

  

ً نگاھى مطلق به فراورده مى  ورزى علماى عصر مشروطه نشان بررسى تاريخى انديشه د  دھد که آنان عموما ّ ھاى تجد

ورزى آنان  باورى، بنیان انديشه اند، ھمواره دين بوده  اى از اقتباس دنبال گونه اند و حتى در مواردى نیز که به نداشته  غربى

ً به نحوه  که در قسمت  اى خاص از اقتباس، مورد توجه آنان بوده است در مجموع، گونه.وده استب ھاى آتى، عمدتا

  :پردازيم وتفکیک قوا مى  ويژه در زمینه پارلمانتاريسم، مشروطه سیاسى مغرب زمین، به  آموزى آنان از تجربه درس

  

  خواه اقتباس از منظر علماى مشروطه. ١-٢

نى، ماھیتى  نگاه تحلیل شود که عناصر و مؤلفه  تواند بر اساس اين اند، مى نگاھى که آنان داشته ترين عمده   ّ ھاى تمد

توانستند  شناخته شده و از ديد آنان، در آن عصر، تا حد زيادى مى» دموکراسى به مثابه روش«قالبى و ابزارى دارند و 

زاويه ديد، اين است که صاحبان   از جمله لوازم اين. باشند به عنوان ظرف و قالب براى مظروف اسالمى و غیر دينى،

مشروطه با ھر دين و آيینى سازگار بوده و در مقابل مخالفین ي ناقدين مشروطه،   آن، بر اين نکته تأکید ورزند که

، پاسخ اقتضاى شريعت ھر کشورى را متذکر گردند و از اين راه، به برخى نقدھاى متوجه به نظام و آرمان مشروطیت

  .گويند

  :براى نمونه، در اطالعیه منسوب به مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم مازندرانى، اين امر تجلى يافته است. ١

و بعون هللا تعالى و حسن تأيیداته، ھمچنان که مشروطیت و آزادى ساير دول و ملل عالم بر مذاھب رسمیه آن «

ّده السالم کامالً استوار از خلل و طور در ايران ھم بر اسا ممالک استوار است، ھمین س مذاھب جعفرى، على مشی

نخواسته، خودى به میان اندازد و   و ھیچ صاحب غرض فاسد و مفسدى متمکن نخواھد بود که، خداى. پايدار خواھد بود

بر خالف قوانین واحکام مذاھب جعفرى، حکم قانونى جھل و زندقه و بدعتى احداث، و قانون اساسى و اصل 

پرستان  و البته، اسالم. ايران را نقض، و استبداد به شکل ملعون ديگر، به مراتب اشنع اراذل برپا نمايد  وطیتمشر

اند،  خود را در طريق اين مقصد بزرگ اسالمى فدا نموده  ھاى ملت، ايدھم هللا تعالى، که جان مملکت و سرداران عظام

  ١٣».درنخواھند داشتکامالً مراقب و ھرگز چنین استبداد ملعونى را تن 

  

خويش چنین رويکردى را به صورت   خواه نجف، نیز در رساله مرحوم محالتى از برجستگان صاحب سخن و مشروطه. ٢

اخذ با «وى نیز مانند ديگر انديشمندان اصیل اسالمى، در تالش بوده است تا راھبرد . تفصیلى، اتخاذ نموده است

ھاى مختلفى در  اين امر بازتاب. مندى از تجربه پارلمانتاريسم غربى قرار دھد ر مبناى بھره» ايرانى -تصرف اسالمى 

ندانسته و خاستگاھى را که   که بر اين اساس، مطلق بودن آزادى را اقتضاى اصل مشروطیت چنان; سخنان وى دارد

از يک جھت، . رويه دارداين تبیین، دو . کند، مذھب و قانون ويژه ھر کشورى است براى تعیین دامنه آزادى، معرفى مى

ً بسیارى از آنھا میان الزمه عملى و  دانسته مشروطیت مى  پاسخ به کسانى است که آزادى را الزمه اند که البته قاعدتا

از . اند پرداخته مى  خواھان مورد مشاھده خويش ويژه مشروطه گرايى و به قائل بوده و به نقد مشروطه  نظرى آن تفکیک

گرى  اى براى ترويج الابالى مشروطیت را بھانه  باشد که انديشه گرايانى مى ن سلب بھانه از ھرزهجھت ديگر، به عنوا
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ّقى دارد که. قرار داده بودند خواھى  تنھا نبايد آن را در برابر انديشه مشروعه نگاه تفصیلى وى در اين باره، نشان از تعم

حاصل از دورى امثال او ازصحنه تھران بود  از اختالف نظر مصداقى که فارغ -ورزى  را از نظر انديشه  بلکه بايد آن; قرار داد

پذيرى فرھنگ سیاسى غرب  مخالف مطلق  خواھان ارزيابى نمود که خواھانه مشروعه خواست تأمل در راستاى ھمان -

  :بودند

  

ّ اين اسارت، آزادى اقالم و مطلق حرکات و « سکنات خلق است، در الزمه رھا شدن از قید اين رقیت و خالصى از ذل

  جلب منافع عامه و دفع مضار نوعیه از عامه ملت، و ھر چه که موجب عمران مملکت اسالمیه و قوت نوع مسلمین

ْ التى ھى القوام فى   گردد، بدون اين که با مذھب آنھا منافرت و منافاتى داشته باشد، و ھذا ھو معنى الحرى

ْ عن القیود و ا مشروطىْ  ، الالحرى ْ خالصه سخن آنکه ھمه مردم در ممالک حريت، از ھرگونه ... االلھىْ   لنوامیسالسلطن

خصوصیات ممالک و اختالف مذاھب   تعدى، خالص و آزادند، مگر آنچه مقتضاى قانون آنھا باشد و آن قانون به حسب

  ١۴».مختلف است

  

اين سو سوق داده است که بر   را نیز بهآقا نورهللا اصفھانى  بندى به شريعت، حاج العاده به ضرورت پاى توجه فوق. ٣

، اين نظام را در  - عنصر مجلس و نظام پارلمانى است   که نقطه اتکاى آن - اساس ابزار و قالب شمردن نظام مشروطه 

  :راستاى احیاى قوانین اسالم بازشناسد

  

بق با قانون اسالم مشروطه مطا  قانون«و  ١۵»غرض اصلى از مشروطیت، احیاى قانون الھى و سنت نبوى است«

  ١۶».است

  :داند در سايه چنین نگرشى است که حاج آقا نورهللا، مشروطه را عین اسالم مى

  

روشن  ١٧».خواھى است خواھى، اسالم مشروطه عین اسالم است و اسالم ھمان مشروطه است و مشروطه«

ّتى که ايشان از آن سخن مى ً قالبى است » مشروطیت  نظام« باشد که رانند، بر اين باور استوار مى است عینی صرفا

را در راستاى » قالب«ھر يک از دو مکتب فکرى، اين   تواند با بستر توحید و الحاد سازگار باشد و باورمندان به که مى

آشنايى ب ابعاد اين مسأله در انديشه حاج آقا نورهللا، مستلزم توجه به عناصر مختلفى . کار گیرند اھداف خويش به

  .اند راستا در رساله مکالمات مقیم و مسافر قابل توجه  اين است که در

  

است که رويکردى مناسب با   دنبال آن خواه نجف، به نويسان سیاسى و مشروطه مرحوم خلخالى از نخستین رساله. ۴

ّف ايرانى «وى، راھبرد . دور باشد زمان ارائه دھد که از ھرگونه افراط و تفريط به . کند را تجويز مى» اسالمى - اخذ با تصر

نى از طريق   وى افزون بر تأکید بر لزوم مالحظه ّ وضعیت فعلى ايران و طرح لزوم سیاست تدريجى در بسترسازى تمد

پارلمانتاريسم غربى،   گذارى را در جھت تمییز از نظام قوانین، ھمانند ديگر علما و روحانیون اصیل، دامنه قانون  وضع

تر  و به تعبیر دقیق -گذارى ايران  بدين وسیله تمايزى بنیادين در ساختار نظام قانون محدود به امور عرفى خوانده و

توان آن را تجزيه ساختارى در  از منظر فلسفه حقوق اساسى مى  نھد که از ساختار پارلمانى غربى مى - ريزى  برنامه

  ١٨.کند امالً تفکیک مىظاھر مشابه را از يکديگر ک بنیان اين دو نظام به  نظام پارلمانى دانست که
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سید نصرهللا تقوى که نماينده وعاظ و ذاکرين در دوره اول مجلس و عضو مستمر لژ بیدارى ايرانیان بود، نگاه قالبى را . ۵

گذارى مرز  قانون و قالب قانونکند و کامالً میان مواد  خواه تبلیغ مى مشروطه  تر از بسیارى ديگر از علما يا روحانیون صريح

  ١٩.کند شود و تجربه قالب غربى را بسیار موفّق ارزيابى مى مى  مشخصى قائل

  

  خواه  راھبرد اقتباس از منظر علماى مشروعه. ٢-٢

هللا نورى نیز از کسانى است که از جھت نظرى، نظام پارلمانتاريسم ر به مثابه روش و ابزارى،  مرحوم شیخ فضل  

شناسى  عمالً و بر اساس بینش و موضوع  که - باور  خواه و دين اما برخالف علماى مشروطه; نسته استخنثى دا

خواھى تھران و ايران، به ھمین اندازه اکتفا نموده و  سیاسى خاص زمان و مکان خود، به خاطر دورى از صحنه مشروطه

ّر کرده   رغم توجه به و عالم واقعیت را نیز در نظر گرفته و بها -اند  ساحت خارج از ذھن و عمل را ھمانند عالم نظر تصو

ّف اسالمى «در مقام ) به معناى محدوديت قدرت(محاسن مشروطه  هللا، با  شیخ فضل. برآمد  خاصى» ايرانى -تصر

ّد زدگى سامان دھد  اتخاذ چنین راھبردى تالش کرد مقاومت استوارى را در برابر سیل گونه که به دنبال  ھمان. تجد

  :ھا، چشمى نیز به آينده داشت ھادينه کردن اين نھضتِ مقاومتِ اسالمى نیز بود و از وراى افقن

  

. حرفى نیست... ومحدود بودن سلطنت  گويم، ھمه بدانید که مرا در مشروطیت در اين مدت مکرر گفته و باز مى... «

مالیه   اصالح امور مملکتى از قبیل. الزم است ھا تواند موضوع را انکار کند و موقوف داشتن بعضى بدعت بلکه احدى نمى

ً محدود شود مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مستقله   اگر ما بخواھیم. و عدلیه و ساير ادارات الزم است که تماما

ً قانون اساسى و نظامنامه  را محدود داريم و حقوقى براى ّن نمايیم، محققا   دولت و تکلیفى براى وزرا معی

  ٢٠».خواھیم ھا مى لودستورالعم

  

ّف«، يکى از مؤثرترين اقدامات، »نھضت مقاومت اسالمى«در اين  » صورت«يعنى ; در عناصر وارداتى است» تصر

حال ; اى براى صورت ديگرى قرار گیرد که روح فرھنگ اسالمى در آن دمیده شده است»ماده«اقتباسى جديد، بايد 

ّن غرب بسیار  که اين نکته در اينجا مھم است که آن  -اند  محور آن بوده که زاده روح انسان - ى از مظاھر و عناصر تمد

ّفانه نیز مسأله گذشته از آن. توانند چندان در اين فرايند شرکت کنند نمى ديگرى است   که میزان موفقیت در اخذ متصر

  .انگارانه از کنار آن گذشت توان ساده که نمى

  

ِ بزرگ ّف اصالح شیخ فضلمردانى چون  پافشارى و ايستادگى گرايانه در  هللا در برابر اين اقتضائات جديد، وتالش براى تصر

تأمل در نوع . ھاى فراوان مواجه شد ولى با کارشکنى; اى برسد توانست به فرجام امیدوار کننده نامه اين نھاد، مى آيین

  شده از يک نتاريسم بومى و ھدايتفھماند که نظام پارلما خواه مى طلب و مشروعه مشروطه  نگاه بسیارى از علماى

سو به عنوان قالبى براى محدود کردن اختیارات سلطنتى و کارگزاران دولتى و از سوى ديگر، به عنوان قالبى براى 

ا به شرط آن; توانست برخوردار از کارآمدى عملى گردد اجتماعى، از منظر آنھا مى -ريزى سیاسى  برنامه ّ که بتوان  ام

ّف اسالمى « هللا بر اين اساس، براى ايستادگى در برابر سیل  شیخ فضل. داشت  مناسبى در آن اعمال» ايرانى -تصر

نى غرب مى ّ ّد زدگى، ھوشیارى و مراقبت ويژه را چاره مقابله در برابر ورود عناصر تمد   گونه که بر نقش داند، ھمان تجد

ّن اسالمى در طى   حفظ فرھنگ اسالمى و اعتالىکند و از اين راه خواستار  کلیدى علما در اين میان تأکید مى تمد

  :قرون متمادى است
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مجلس دارالشوراى قائم دائم، که امور جمھور اھالى را ھمواره ... مملکت ايران، از ھزار و سیصد و چند سال قبل«

اس از فرنگستان اداره بکند، نداشته است، امروز که اين تأسیس ر از فرنگستان اقتباس کرده، به ھمین جھت که اقتب

نظرى مخصوص در  -که عندهللا و عند رسولِهِ مسؤول حفظ عقايد اين ملّت ھستند  - است، بايد علماى اسالم 

ّرات آن داشته باشند که امرى بر خالف ديانت اسالمیه به صدور نرسد، و مردم ايران ھم مثل اھالى   موضوعات و مقر

ّات واقع نشوند و منکر و بىباک در فحشا  قید در دين، و بى فرنگستان بى ّات و روحانی مالحظه و مراقبه،   اين. بھره از الھی

نويسند الزم است، و ھم  حسب التکلیف الشرعى، ھم حاال که قوانین اساسى مجلس ر از روى کتب قانون اروپا مى

ّل هللا تعالى فرجه  ھاى مِن بعد، در جمیع قرن   ٢١».آينده الى يوم يقوم القائم عج

  

نى به چالش با آنھا پرداخت و در تالش بود تا اين هللا نورى، با توجه به اين ضلشیخ ف ّ گونه  گونه بسترھاى تمد

ّف شريعت فراورده نى غرب را تنھا با شرط تصر ّ بر اساس ھمین تحلیل قالبى از نظام . طرح دھد  پسند اجازه ھاى تمد

توان به  مى -داند  بردارى در ھر مسیر و ھر فرھنگى مى رهاى مناسب بھ که آن را ت اندازه - مشروطه و پارلمانتاريسم 

  .هللا با مباحث رايج در عصر مشروطه، دست يافت فھم بھترى از کیفیت موافقت و مخالفت شیخ فضل

  

ترين لوازم  که يکى از عمده چنان; ايشان، در صدد تفکیک لوازم فرھنگى و سیاسى عناصر و ابزارھاى آمده از غرب بود

  :خیزد بیند و ب الگو و نماد غربى آن به مخالفت برمى جلس غربى را آزادى به شیوه غربى مىفرھنگى م

  

بايد قوانین و احکامش سر مويى از   اما مشروطه. جا است مشروطیت خیلى به. مجلس براى ما خیلى خوب است«

ً حرفى نیست. طريقه شرع مقدس نبوى خارج نشود ما آزادى که جزو مشروطیت ا. پس ما را در موضوع مشروطیت ابدا

  ٢٢».نیست

  

مخالفت داشته و نه کارکرد اصلى   ريزى نگارى به معناى برنامه هللا نه با اصل قانون بینیم که شیخ فضل در اين راستا مى

او و . اش، تحريم آن نبود مجلسى با لحاظ شرايط و ضوابط ويژه  برده است و فتواى او درباره مجلس را زير سؤال مى

و اگر در اواخر عمر  ٢٣ خواھان بر اين باور بودند که اگر نظامنامه را مطابق اسالم قرار دھند، ديگر نزاعى نیست همشروع

مشروطه زمان خويش و   خاطر سیطره کارکردھاى منفى خويش، با الگوى پارلمانتاريسم مخالفت نمود، در واقع به

ّترغم د خواه بود که به عملکرد ناصواب تندروھاى مشروطه بودنِ نمايندگان آنھا در مجلس، زمام امر مجلس را   ر اقلی

يعنى، شرايط و ضوابطى که ايشان براى بنیاد مشروطه در نظر ; دست گرفته و اساس شريعت را تھديد کرده بودند به

  .ديد - نه فتوا به تحريم آن  - اجرا گذاشته نشد و سرانجام مصلحت در حکم تحريم آن   داشتند، در عمل به

  :آمده است ١٣٢۵ الثانى جمادى ١٠ر اليحه متحصنان عبدالعظیم حسنى در د

  

عموم مسلمانان مجلسى ... امروز مجلس شوراى ملى منکر ندارد، نه از سلسله مجتھدين و نه از ساير طبقات«

  ٢۴»...خواھند که اساسش بر اسالمیت باشد مى

  :ه استبینیم که در متون تاريخى آمد درباره مورد مخالفت شیخ مى
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احدى را در موضوع : گفت فقط حرفى که شیخ نورى داشت در وضع قوانین است واالّض اين مسأله را کرار مى«

ھا بايد صورت شرع و مطابقت با قرآن، که کتاب  خانه مشروطیت حرفى نیست و لکن قوانین مملکتى و ادارات و وزارت

  ٢۵».است، داشته باشد  آسمانى

  

ّت در برابر دخالت وکالى مجلس در حوزه از سوى ديگر، ايشان در کرد  گذارى شرعى مقابله مى قانون  اين راستا به شد

نگارى غربى  بود که خروجى مجلس تفاوت بنیادين با قانون  نگارى مستقلى و با تأکید بر نگارش قانون، به دنبال قانون

بینیم که حفظ  در لوايح عبدالعظیم مى. مى پذيرفت آنھا را در شرايط و با ضوابط خاصى  داشته باشد و اقتباس از قوانین

  :شود اسالم، در برھه توفانى مشروطیت، به دو طريق معرفى مى  بیضه

  

ملى، امور   که نوشته شود که حدود اربعه اين مجلس شوراى آن  اول: که ھر کدام بشود مقصد علما حاصل است... «

. ھمین امر منظور بود[  خواھى صدر مشروطه، با طرح عنوان عدالتدر قیام   دولتى و اصالحات مملکتى است، چنانچه

ً نوشته شود، ديگر احدى حرفى ندارد  خانه عدالت]  اگر اين مطلب   .رسما

  

ً اگر بنا شد ترجمه قانون فرانسه انتشار شود، براى حفظ اسالم بايد آن اصالحات و ترتیبات که در خود مجلس با   ثانیا

  .ال داده شد، رسم نوشته شود تا رفع اين غائله بشودحضور علماى اعالم و وک

  

ً منوط به نوشتن ّ اول اسھل و اَولى است و ابدا   لکن قانون نظامنامه حقى است...قانون اساسى نیست  لکن شق

ّ مطالبه دارند  علیحده براى انتظام امور، و علما مثل سايرين اھالى   ٢۶».مملکت، حق

  

  

نى(ارزيابى کارنامه اقتباس . ٣ ّ   )با تکیه بر ماھیت و شبکه عناصر تمد

  

نى مورد تأمل قرار گیرند مى  ، تنھا ھنگامى ممکن»راھبرد اقتباس«ارزيابى کارنامه نظريه و  ّ . شود که ماھیت عناصر تمد

ساختار حکومتى مشروطه و به خصوص عنصر   منظر، اين نکته شايان توجه است که ھر چند ممکن است برخى  از اين

ِ خالص، تنھا قالبى به شمار آيد، اما تجربه تاريخى» پارلمان« نشان داده است که ھر عنصر تمدنى،   از منظر عقلى

گونه که  ھمان; آن داشت  توان گريزى از سطوح باالى اى دارد که در ساحت عمل نمى ويژه  اقتضائات و لوازم عملى

که در چند سده   زمین دارند، ھنگامى یاد مغربعناصر خاصى که تناسب بیشترى ب فضاى اومانیستى و فرھنگ خودبن

تمدن   تجربه«توان به عنوان  ھايى مطرح شوند که مى»قالب«عنوان   اخیر وارد تمدن اسالمى شدند، نتوانستند تنھا به

شناخت . چرا که روح فرھنگ غرب در عناصر تمدنى آن، به نوعى اشراب شده است; ھا را اقتباس کرد آن» غرب

با اين توضیح . کنیم اشراب، نیازمند توجه به تأمالت خاصى است که در اينج برخى ابعاد آن را واکاوى مى اين  چگونگى

تر مطرح  تجدد، در اين میان برجسته  هللا را از جھت مقاومت اسالمى خاص او در برابر سیل فضل  که کارنامه شیخ

ّف اسالمى «بوده و در راھبرد   واه نیز قابل توجهخ معتقديم روح مقاومت در علماى مشروطه  کنیم، ضمن آن که مى  - تصر

 ِ ا در برخى موارد بینش سیاسى خاص آنان مانع از شکل; است  آنان، تجلّى داشته» ايرانى ّ گیرى نوع ديگرى از  ام

  .تنیده مدرنیته شده است  مقاومت اسالمى در برابر عناصر درھم
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نى و جھت. ١-٣ ّ   آنھا دارى پیدايى خاستگاه عناصر تمد

ّن جديد غرب فراورده بر اين اساس،  ٢٧.ھاى گوناگونى دارد که آنھا را بر اساس اومانیسم بنیان نھاده است تمد

  .مانند آزادى نیز کامالً به معناى ديگرى است; فلسفه سیاسى غرب  ھاى فراورده

  

که  چنان ٢٨در عرف اسالمى دارد، نزديک به اباحیت  حقیقتى غیردينى و معنايى» لیبرته«در اين میان، آزادى غربى و 

  ٢٩.يابد که تابع روح فلسفى غرب است عدالت نیز معنايى خاص مى

  

ورزى، جز به صورت اخالقى و فردى، وجود  اين امر مبتنى بر فرھنگ خاص اومانیسمى است که ديگر جايى براى دين

ّن خود، به شکلى خاص بى میان سرانجام عقل تنھا   نموده و در اين ھويت ندارد و ھمانھا را نیز در سیر تاريخى تمد

علم قدرت «: به تبع اين نظرگاه بود که فرانسیس بیکن اعالم کرد. ھا شد مرجع رسیدگى به حقانیت دعاوى فرقه

ساالرى عصر جديد باشد و روشن  جديدى برآمد که در خدمت سرمايه  و خود در صدد تأسیس دين يا اديان ٣٠»است

آزادى   توانستند در ھواى آزادىِ نوين تنفس کنند که در خدمت و مبانى نو، تنھا ھنگامى مى مفاھیم  است که تمامى

ھمان مردم صنعتگر و تاجر پیشه و متفکران و ھنرمندان ... صاحبان اين فرھنگ «مطلق سرمايه طبقه بورژوا باشند و 

ً دين برايشان امرى   ٣١».شخصى بود  اين طبقه نوظھور بودند که اساسا

  

ً مبتنى بر  اين اشکال احتمالى در مقابل تبیین حاضر ممکن است مطرح شود که بسیارى از عناصر تمدنى غرب، لزوما

بر اين اساس، . نبوده و سازگار با فطرت انسانى ھستند... ھايى چون اومانیسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم و  مؤلفه

ّى قرار داد» اقتباس«جھان اسالم، نظريه سازان در تاريخ معاصر و  توان ھمانند بسیارى از تاريخ مى   .را مورد اعتناى جد

  

شود، به معناى  غربى مطرح مى  بايد گفت فرھنگ خاصى که به عنوان فرھنگ» اقتباس«در پاسخ به اين توجیه نظريه 

ارھا و در ھمه آدمیان وجود دارد و اکثر ابز) ھمانند فطرت خداگرايى(فرھنگ انسان محورى است که زمینه فطرى آن 

ّى ھا داراى گرايش اند که سازندگان آن به وجود آمده عناصر تمدنى جديد در فضايى اند  بوده -ھر چند فطرى  -اى  ھاى ماد

اند وپیدايش بسیارى از اين موارد در راستاىِ  ھايى پديد آورده که اين ابزارھا و عناصر تمدنى را در راستاى چنین گرايش

ِ ديگر خواسته بنابراين، طرح سازگارى اين محصوالت فرھنگ غرب . ارزشمند ھستند اند که ى انسان نبودهھاى فطر تأمین

  .ھاباشد آن  گر ارزشمندى اقتضايى گر ارزشمندى ذاتى و در مواردى توجیه تواند توجیه نمى انسان  با فطرت

تمدن جديد و حتى علوم   ھاى کند که اساس پیدايش بسیارى از فراورده ين گونه تأمل، ما را به اين باور رھنمون مى

  .اند دار بوده جھت -اعم از علوم انسانى  -جديد 

  

نھضت مقاومت «توان آن را  مى  هللا نورى به حرکتى دامن زدند که در رزمگاه سنت و تجدد، کسانى چون شیخ فضل

از نگاه او اومانیسم . داند ايشان به ذات اومانیستى غرب توجه داشته و آن را روحیه حاکم بر غرب مى. نامید» اسالمى

ّه ندارند و عقولشان «دوانیده است که   چنان در دل و جان غربیان ريشه ُکْروي ّ ظاھر و قواى ن ّى جز تکمیل حس مھم

َغَطّى ِ بشرى از ھمین روست که سامان ٣٢،»اَغطیه کثیره کثیفه شده  به  م وخودبنیاد قرار   دھى آنھا بر عھده قوانین

. دھد بااساس اسالم و تشیع را تشکیل مى  ساز غربى ست که ريشه ناسازگارى نھادھاى قانوندارد، و ھمین امر ا
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اين دو «: بیند در تغاير ماھوى مى» کیش شیعه«گذارى غربى را با  قانون  جھت نیست که کسروى، مشروطه و مدل بى

: نويسد ھمو مى ٣۴.ضاوت را داردجھت نیست که فريدون آدمیت نیز ھمین ق و بى ٣٣».نتوانستى بود  را با ھم سازش

از نظرگاه فلسفه ... میان حقوق آزادى در نظام دموکراسى از يک سو و حقوق عبادهللا در شريعت، تعارض ماھوى بود«

  ٣۵»... .روحانى مردود بود  مشروطیت جديد، سیاست دينى و رياست فائقه

  

نى. ٢-٣ ّ   ھمبستگى عناصر تمد

نى، ما را به ھمبستگى ساختارى و ماھیت توجه به خاستگاه و نحوه تکوين   ّ . مرتبط آنھا رھنمون خواھد کرد  عناصر تمد

ّ را تشکیل مى از منظر فلسفى و عقالنى، گاه مجموعه دھند که عناصر  اى از عناصر در کنار يکديگر قرار گرفته و يک کل

، تنھا به عنوان آن ّ ّ ھستند، با يکديگر ارت  که تشکیل آن کل ّ و جز ; باط دارندجزئى از آن کل ا گاه ارتباط آنھا از ارتباط کل ّ ام

ّتى را تشکیل مى ّت منتزع از آن   دھند که حکم اجزاى آن و اجزابا يکديگر فراتر رفته و ماھیتى ھمبسته و کلی از حکم کلی

ّت گاه از طريق اجزا منتقل مى. متفاوت خواھد بود از آن، تنه از راه مندى  از اين رو، مواجھه و بھره. گردد اين حکم کلی

ّت را خنثى نمايد ّف در سطح خرد، نتواند کارکِرد آن کلی   .تصر

  

ّن، باعث مى شود در مقام اقتباس، ھوشیارى  توجه به چنین ھمبستگى ساختارى و ماھیت يکپارچه عناصر يک تمد

بر ھمین اساس . باشیمالزم را حفظ کرده، توجه به انتقال پنھان عنصر مرتبط و فرھنگ ويژه عنصر مورد نظر داشته 

هللا  شیخ فضل  برانگیخته توسط فرزانگانى چون» نھضت مقاومت اسالمى«تالش   توان و بايد به ارزيابى است که مى

خواه را براى تأسیس بنیادى سالم و  خواه يا مشروعه مشروطه  مردان که تالش پر ظرافت بزرگ آن بى. نورى نشست

  .اما صعوبت اين رويکرد را نیز نبايد از برابر ديدگان تیزبین خويش کنار زنیم; یمبا فرھنگ اسالمى فراموش کن  مناسب

  

گرا پیوند زد و از پستان تحصن در  ھاى غرب نھضت شتابان مشروطیت از آن ھنگام که حرکت و فرجام خود ر به گرايش

دانست و در اين سنگالخ، چھار  ترين راھبرد عملى را، اقتباس از تمدن غرب انگلیس نوشیدن آغاز کرد، راحت  سفارت

ّتى   که تأمل اندک نخواھد بود و غافل از آن که آفات اين اقتباس، بى اسبه تاخت، غافل از آن عناصر تمدنى غرب در کلی

نى غرب، زاده فرھنگ اومانیستى  گونه که ھم پیوسته رشد کرده، ھمان به ّ آن بوده   بسیارى از عناصر و تولیدات تمد

عناصر، به معناى گرفتارى در پنجه شاکله تمدن برآمده بر   ت که اقتباس خام و ناآگاھانه برخى از ايناست و روشن اس

  .بستر اومانیستى است که با فرھنگ و تمدن اسالمى ناسازگار است

  

  میزان تالئم قالب و محتوا. ٣-٣

توانند مظروف و  ھا تنھا مى ى قالبعیار ندارد و برخ نبايد فراموش کرد که ھر قالبى با ھر محتوايى سازگارى تمام

البته اين . تواند به تغییر ماھیت آن محتوا بینجامد محتواھاى خاصى ر پذيرا باشند و وارد کردن محتواى ديگر در آنھا، مى

چر که اگر تنھا در ; تواند در سطح خرد و ھم در سطح کالن مورد توجه قرار گیرد مى  ناسازگارى و تغییر ماھوى، ھم

توانیم میان آنھا  آموزه دينى با قالب مورد نظر بپردازيم، مى  رد به بررسى میزان سازگارى يک محتوا و يکسطح خ

ا اگر مجموعه آموزه; بیابیم  سازگارى ّ ھا و اھداف يک نظام دينى را در نظر بگیريم، ممکن است کارايى و کارامدى  ام

ھاى دينى  ھمبسته آموزه  خوبى دريافت که به ماھیت سأله را بهتوان اين م ھنگامى مى. برود  قالب مورد نظر زير سؤال

نیز   دنبال اھداف خاصى ھستند و از سوى ديگر، بستر خاصى ھاى اسالمى، از يک سو به اين آموزه. اسالم توجه کنیم
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اى در  ويژه اى داشته و از کارکرد خاستگاه ويژه  گونه که مفاھیم مدرن غربى يعنى ھمان; براى تحقق آنھا الزم است

ّت به ّت ويژه خويش، برخوردارند، آموزه  پیوسته ھم کلی گردد  ھستند که آن باعث مى  اى ھاى اسالمى نیز داراى کلی

  .نتوانند ھر قالبى را بپذيرند

  

که بر مبانى جديدى استوار شده و دين را به چالش خوانده و  -توان فراموش کرد فرھنگ نوين غرب  از جانب ديگر، نمى

ّنى خود را صادر مى  تنھا به صورت -زمین آن را از نبردگاه فرارى داده است  مغربدر  کند و گاه نحوه  گزينشى عناصر تمد

ّنى، مى ّف در دام اين صادرات گزينشى فرھنگى و تمد   :هللا نورى تعبیرشیخ فضل  به. افتد اقتباس و تصر

  

  ٣۶».شد مىن آن  اى عزيز اگر مقصود تقويت اسالم بود، انگلیس حامى«

  

ّنى» عقالنى و ھمه فھمى«ماھیت . ۴-٣   عناصر تمد

نى، يکى از کلیدى» فھمِ  ھمه «توجه به ماھیت    ّ تواند ما را از دام  ترين نکاتى است که مى بسیارى از عناصر تمد

ّن نوين غربى، برھاند و از دام اقتباس با تصرف ساده و در سطح خرد، عبور دھد   .مرعوبیت در برابر تمد

ّرالفکرى معاصر، بیشتر به خاطر شتابجر زدگى ھمراه با مرعوبیت در برابر تمدن غرب، در تالش است تا  يان منو

توان  غافل از آن که نمى. فھم انسان شرقى معرفى نمايد  عناصرى از تمدن غرب را چنان بزرگ ببیند که امورى وراى

امورى ماوراى فھم بشر شرق شناساند و او را واداشت که مدنى غرب را بسان   تنھا با اتکا به پیشرفت غرب، نھادھاى

زمین را با تمام  مغرب  ھا، تجربیات انديشمندان نماندن از قافله تمدن آموزه سريع و پر شتاب و براى عقب  براى ترقى

  .العین خود قرار دھد ھايش بگیرد و براى اجرا، نصب ويژگى

  

ھاى نوگرايانه جديدى که در چند قرن اخیر در مغرب زمین مورد  آموزهبراى فھم درست اين فضا الزم است بدانیم که 

، امورى نیستند که خارج از فھم بشريت باشند و تنھا )عیب و نقص باشند بر فرض که بى(تجربه قرار گرفته است 

در . وده استفضاى مغرب زمین تنھا بسترى مناسب براى پیاده شدن موفق آنھا ب يابد، بلکه ھا دست انسان غربى به آن

ِ اين آموزه  حالى   .اند قرار گرفته  ھاى مختلف مورد آزمايش ھا، در ديگر اقالیم نیز به صورت که برخى از عناصر

  

به اين معنى که ; گراى عصر مشروطه بوده است پردازى بسیارى از انديشمندان اصول اين نکته خاستگاه تأمل و نظريه

ماندن يا عقب نگاه داشته  پیشرفت و ترقى آنان و توجه به عقب  م اعتراف بهرغ ايشان با ديدن تمدن جديد غرب، على

اند و گذشته از اتخاذ رويکردھاى اقتباسى، نقادانه و پرھیز  ھاى جديد نباخته شدن جوامع اسالمى، خود ر در برابر آموزه

. ت، استقالل و اختیار را شاھديمھاى مختلف تقلید از غرب، در پذيرش امور مورد قبولشان نیز رنگى از اصال از گونه

ّم اسالم در انديشه مشروطه و الگوى  خواه ي مشروعه که خواھد آمد، بسیارى از علماى مشروطه چنان خواه بر تقد

که بايد از ھمان زاويه مورد تأمل قرار گیرد، به اين سطح تحلیل نیز  امر گذشته از آن  اين. نھند شورا، انگشت تأکید مى

نى مذکور در اساس خود، ھمهتواند م ر مى ّ اساس، اين   فھم و عقالنى بوده و بر اين ا رھنمون باشد که عناصر تمد

ھاى  خاطر عقالنى بودن آنھا و تأکید اسالم بر عقل و کارويژه ھاى اسالمى به گرا آن را از انديشه انديشمندان اصول

که گاه بر بديھى و ضرورى بودن آنھا  چنان; دانند مى ٣٧خاص آن، افزون بر توجه به تأکید خاص اسالم بر بنیادھاى آنھا،

به عنوان بستر  - نمونه، مرحوم محالتى در تبیین نظام مشروطه و نسبت آن با آزادى   به عنوان. گردد تأکید مى
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قوانین ھر کشورى را متفاوت   محدود بودن آزادى را از مستقالت عقلى دانسته و اقتضاى - گیرى نظام مشروطه  شکل

  :شمارد ىم

  

در ھر چه بخواھند، ولو که از احوال و   مراد از حريت در ممالک مشروطه، نه خود سرى مطلق و رھايى نوع خلق است«

نوع انسان، ولو که در تحت ھیچ  مطلب ھرگز در ھیچ طبقه از طبقات بنى  چرا که اين; اعراض و نفوس مردم باشد

در نظام و انتظام امور مردم،   يرا که نتیجه آن جز اختالل تام و فتنه کلىز; از مذاھب نباشد، نبوده و نخواھد شد  مذھب

  .و حريت به اين معنى، از مستقالت عقلیه و از ضروريات مذھب اسالم است. ... چیز ديگر نباشد

  

 اين است که قانون... است،   چون که ممالک حريه غیر اسالمى، مذھب آنھا اباحه بعضى از منکرات اسالمیه... 

و لکن ملت ايران که مذھب آن، مذھب پاک ... در آنھا خواھد شد، مردم  مملکتى آنھا از روى اقتضاى آن مذھب، آزادى

در مذھب اسالم ظلم است نه  است البته مفاد حريت مملکتى آن آزادى از ھر گونه ظلم و تعدى خواھد شد که  اسالم

  ٣٨».اروپا و ممالک  در مذھب بودا و مملکت ژاپن يا مذھب نصارى

  

ّن ديگرى گرفت و در عین حال از استقالل و  در اينجا اين پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان عنصرى را از تمد

ّدى که ديگران به اصالت سخن گفت؟ آيا بھره اند، میتواند جز تقلید و يا اقتباس نامى ديگر  آن رسیده  مندى از عناصر تجد

  داشته باشد؟

  

ھاى  بسیارى از فراورده» بودن  ھمه فھم«و » عدم انحصار انديشه«در پاسخ بايد گفت، روشن است که بر اساس اصل 

ن، ذھن ; انديشید  توان در ساحتى برتر از تقلید و حتى اقتباس بشرى، مى ّ چرا که گاه توجه به عملکرد موفق يک تمد

ً آيینه عبرت و  ريابد، متوجه مىتواند آنھا را د ھايى که خود نیز مى انسان به مؤلفه شود و آن عملکرد موفق، عمدتا

ّکى داد و يا  بھايى نمى  گردد که پیش از آن، به ھر علّت به آن کار انداختن قواى فکرى در مسیر خاصى مى براى به  محر

ھايى  نى خود، نمونهبتوانند در سابقه تمدّ   ويژه اگر کسانى به. آن که اطمینان به عملى بودن آن يا موفقیتش نداشت

ّن بازجويند، اين امر مى تواند آنھا را در مسیر اصیلى ھدايت نمايد که بنیان آن بر بازيابى  براى موفقیت فعلى در يک تمد

معناى  گفته به  البته اين. امرى که در تجربه مشروطیت اتفاق افتاد; ديرين خود است  ھاى و بازفھمى داشته 

ّن مورد توجهآ انگاشتن سھم درس ناديده   ھاى فراوان ولى نوعى از اصالت را که مؤلفه; فعلى نخواھد بود  موزى تمد

  .دست خواھیم پرداخت  در بخش آتى به مواردى از اين. توان در آن ديد ديگرى نیز دارد، مى

  

  »مراجعه به اھل خبره«جاى نظام  به» نمايندگى«سیستم . ۵-٣

ّت شورا و مشورت در اسالم ھرچند با جنبه تأيید يا توجیه نظام پارلمانتاريسم بر ھاى بسیارى از آن سر  اساس سن

آفات و اقتضائات ذاتى و عملى اين نھاد جديد   آمیز، بیشتر مانع از توجه به دارد ولى اين رويکرد تأيیدى و توجیه  سازگارى

ّت شورا و مشورت و به. شد» نھضت مقاومت اسالمى«  و مانع از گسترش بیر ديگر، نظام مراجعه به تع  ھرچند سن

ا رکن; متخصص در اسالم ريشه دارد ّ و به تعبیر » رأى اکثريت خودبنیاد«ديگر پارلمانتاريسم غربى، نظام نمايندگى   ام

عِدل  -» حاکمیت خودبنیاد«اى ديگر از اصل  و گونه ٣٩»استحسان عقلى«و » استحسانات شخصیه«هللا،  شیخ فضل

شد و سطحى از اين ذاتى نظام پارلمانتاريسم  بود که در عضويت مجلس متجلى مى -نت خودبنیاد نھاد سلط  حاکمیت
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ّف«نتوانست مورد  اتباع «به جاى » پیروى اکثر«  قرار گیرد و عمالً نظامى شکل گرفت که در آن» ايرانى -اسالمى   تصر

به . گرايى است رى و تخصصمحو ھاى عقالنیت ترين گونه نظام شورا ومشورت، از مھم. محوريت داشت ۴٠،»احسن

رسیدن به   تواند ابزارى براى تعبیر ديگر، نھادى ھمانند مجلس گذشته از شأن نظارتى آن، از طريق مشورت، تنھا مى

آوردن آراى تخصصى خبرگان را دارد   دست معرفت جامع و عمیق مطرح باشد و از منظر فلسفى، جنبه طريقیت براى به

 ۴٢»اتباع احسن«بخشى به نظام  در راستاى بسط و عینیت ۴١،»مراجعه به اھل خبره« و به اصطالح رايج به عنوان

ه خاصى ھستند، داراى ارزش و مشروعیت  ّ ً عضو و نماينده عد مطرح است و لذا تحصیل آراى اعضا، از آن جھت که صرفا

  .نیست

  

. تواند مورد توجه قرار بگیرد مى  ست کهموضوعیت ندارد و تنھا از جھت طريقیت آن ا ۴٣بر اين اساس، ذات آراى اکثريت،

نظام «صورت ارتکازى، بر اين اساس شکل گرفت که   بنیاد فلسفه سیاسى علماى عصر مشروطیت، ھرچند به

ّف نمايند» خبره  نظام مراجعه به اھل«را به » نمايندگى   .تحويل برده و در اين کارويژه نظام پارلمانتاريسم تصر

  

بیین مشروطیت و نظام پارلمانتاريسم مھم است که ايشان در تأيید مشارکت مردم و پى افکندن اين نکته درباره نحوه ت

مورد » عقول کثیره«سازى جمعى و دخالت  نظام مشروطه، برخالف دموکراسى غربى، آن را از منظر کارآمدى تصمیم

به ويژه اگر مبتال به ھواپرستى  - جاى طريقیت عقل فردى  دھد و طريقیت و کاشفیت عقل جمعى را به تأيید قرار مى

دموکراسى در غرب،   گذاران نظام که يکى از محورھاى انديشه بنیان حال آن. دھد محور سخنان خود قرار مى - باشد 

ً  خواھش اکثريت ھرچند مى. اومانیسم و محوريت خواست اکثريت بود تواند با مصالح جمعى سازگار باشد، اما لزوما

ً خواھش  -ھاى انسان  باورى را به موزه تاريخ سپرده و خواھش ويژه که غرب، دين د، بهمطابق با آن نخواھد بو طبیعتا

  بر اين اساس، طبیعى است که روحانیت شیعه در مسیرى. سازى قرار داد سازى و تصمیم را محور نظام -اکثريت 

ّت گمارند باوران به انديشه متفاوت از غرب   .سازى ھم

  

ّفزمینه ار به عنوان پیش شود به  نھاد سیاسى، باعث مى  ديدن اين گرايانه، بايد گفت ابزار و قالب زيابى اين رويکرد تصر

نى با فرھنگ ديگر  اين باور نزديک شويم که مى ّ ّن ديگرى اقتباس کرد و در خدمت تمد نى را از تمد ّ توان چنین عنصر تمد

  حال آن که بنیاد نظام. و فرھنگى خاستگاه آن استقالب بريده از ساختار فکرى   قرار داد و بپنداريم اجزاى اين

و  ۴۴نفس انسانھا قرار دارد  پارلمانتاريسم در غرب، بر اساس امورى مانند رأى اکثريت و به تعبیر ديگر اکثريت ھواى

یادھا ترين جنبه کارکردى آن نیست و در مقابل، در فضاى اسالمى و به ويژه شیعى ايران، اين بن جنبه طريقیت آن اصلى

  .بايست مورد تأمل قرار گیرد و چارچوب پذيرش آنھا روشن گردد تا از حدود مشروع آن پا فراتر گذاشته نشود مى

  

توان کامالً از  قالب و محتوا مى  اند که تنھا با تفکیک میان در عصر مشروطه، برخى مانند سید نصرهللا تقوى، گمان کرده

 ۴۵;اند مسکرات در برخى مجالس کشورھاى غیراسالمى دانسته  ه آن را تحريمنگارى بشرى فرار کرد و نشان دام قانون

ّبات و اقتضاى خودبنیاد خواست اکثريت را فراموش کرده حال آن   .اند که چنین قوانینى، ماھیت بشرى بودنِ آن مصو

  

ِ  هللا نورى، بر ھمین اساس بود که نحوه قانون شیخ فضل و خودبنیاد بسیارى از گرايانه  استقالل  خواھى اومانیستى

که جنبه طريقیت آن را در تحصیل رأى خبرگان در صغرويات  آن کشید، بى خواھان دوران خويش را به چالش مى مشروطه
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  :امور، زير سؤال برد

  

يعنى [مطابق با اکثر آرا بنويسند، موافق مقتضاى عصر]از قوانین اسالم[نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونى مستقالً «

  ۴۶»...موافقت و مخالفت آن با شرع اَطْھر  بدون مالحظه]بق خوشايند مردم زمانمطا

ّف را پیش اند، بايد دانست که گاه درھم تنیدگى  گرفته براى درک کارنامه کسانى که رويکرد اقتباس ھمراه با دخل و تصر

نى و تفکیک ّ ّف«ناپذيرى آنھا، راھبرد  شديد عناصر تمد ويژه آن که اگر  نماياند، به بیھوده مىرا در مواردى » اخذ باتصر

عناصر را ممکن است تا حدودى در کالبد جديدى قرار داده و روح ديگرى در آن دمید، شرايط   بتوان فرض کرد که برخى

هللا و بسیارى  ازنگاه شیخ فضل  شرايط عصر مشروطه. شوند اجتماعى امکان پیاده شدن چنین فرايندى را مانع مى

اى که سرانجام، شرايط الزم براى ھضم  به گونه; کند راتداعى مى  باور در ھمان عصر، چنین حالتى دين ديگر از علماى

ّن   .بیند اسالمى نمى  مشروطه را در دل تمد

  

وکالى مجلس را به چالش   شیخ ابوالحسن نجفى مرندى، از ھمین زاويه به تجربه مشروطه نگريسته و خبره نبودن

گرايانه خاصى، عدم تناسب قیام  داند و به بیان واقع نمى  اران را مناسب عنوان مشورتکشد و حتى کثرت مستش مى

گونه آن، مناقشه کرده و  اھل خبره در تنافى ديده و در کیفیت اجرا و کارآمدى اين  و قعود اعضاى مجلس را با مراجعه به

ّت و مشروعیتھاى ديگرى در کنار نفى کارآمدى اين گونه از آراى  استدالل  به ضمیمه آن را زير سؤال   اکثريت، حجی

  :برد مى

  

ً مشاوره با   من جمله از کیفیات اين شورا، يکى اھل خبره نبودن وکال نسبت به مطالب« جاريه است که عقالً و وجدانا

  نديگرى اکثريت آرا است و چون اقلیت در اخبار و اھل خبره و صاحبا; است  غیر اھل خبره ناپسند و اسباب ندامت

و ممات خود و مملکتى را به اراده غیر   بصیرت است، لھذا اعتبار دادن عقال به اکثريت در امور جمھور و مقدرات حیات

چھار نفر تجاوز  -و نیز وقتى که عده مستشاران از سه .... نخواھد داشت  اھل واگذاشتن، جز جنونِ محض، علتى

  ۴٧.اھد گرفتنمايد، از عنوان مشورت خارج شده، عنوان ديگر خو

  

اى که  بیند، از پذيرش مشروطه هللا نورى نیز بر اساس نقدى که بر اعتبار و مشروعیت اکثريت آرا وارد مى شیخ فضل

چرا که اقتضاى عملى، بلکه از جھاتى اقتضاى نظرى، ارمغان ; کند کارکرد آن را در عمل ديده و آزموده است، امتناع مى

  :شناسد نمى معتبر  نوين غرب را از جھت شرعى

  

باألصل ھم باشد، چون بر وجه قانون   اصل اين ترتیب و قانون اساسى و اعتبار به اکثريت آرا، اگر چه در امور مباحه«

ّ بدعة ضاللة«. شود، حرام تشريعى و بدعت در دين است التزام شده و مى مباح را ھم، اگر التزام به آن نمايند . »و کل

لکن . مطالب دولتى و دستورات آن، ھمه وقت بود. ... آن، جزا مرتب نمايند، حرام استبدانند و بر مخالفت   و الزم

اما اتباع مزخرفات قانونى و آراى سخیفه مجلسى را ھمه ديدند که از . مسلم بود که اين قواعد خارج از دين است

  ۴٨»بدعتى باالتر از اين؟  کدام .واجبات در نظر عموم مسلمانان بود و مخالفت او را بدتر از ارتداد دانستند  اوجب

  

با بحث وکالت و  ۴٩ هللا فضل  بینیم که برخالف شیخ را مى... که کسانى مانند مرحوم محالتى، نائینى و  رغم آن به 
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اى است  روحانیت شیعه به نظام نمايندگى، به گونه  اما بايد دانست عمق نگاه; اند نمايندگى مجلس، موافقت نموده

  .بى به آن، متمايز استکه با نگاه غر

تواند براى کسى  سلطنت مى  کند که مرحوم محالتى در پاسخ خود، نه تنھا اين نکته موجود در اشکال را نفى نمى

داشته و مشروعیت حکومت و شؤونى چون وکالت را از   باشد که از جانب معصوم مأذون باشد، بلکه آشکارا آن را قبول

  :فشارد که اصالً جاى توھمى نیست بر اين نکته پاى مىشود و  رضايت مردم خواستار نمى

  

ً در امر سلطنت به سبب اين توکیل، ذى« که از  حق خواھند شد، مثل اين ھیچ احمقى ادعا نکرده و نکند که وکال شرعا

وجوب مساعدت و ھمراھى با وکال از اين باب است تا تو بگويى که   جانب معصوم وکیل باشند و کسى نگفته که

  ۵٠»... .رفته طرف  آنھارا اين مرتبه نیست تا چه رسد به وکیل آنھا، بلکه فھم کج تو از اين  لینموکّ 

  

آن را به شرع نسبت دھد و   خواھد که پس اين تعبیر نه به حسب لسان فقھا و مذاق شرع است و کسى ھم نمى«

  ۵١».از سواد خلق است عامه و مذاق عامه  وکالت آنھا را وکالت شرعیه بگیرد، بلکه به لسان عرف

  

که  غیر غربى است، چنان  شمارند، مؤيد ھمین نگاه شرايطى را نیز که اين علما براى اعضاى مجلس دارالشورا برمى

که بیشتر بر اساس خواھش  - رأى اکثريت غربى را   ، نظام»دارالشورا«گذارى مجلس به نام  تأکید بر اصل مشورت و نام

و » پارلمنت«روشن است که در اينجا بحث ماھوى مطرح است و تنھا با واژه ; کند وغ مىفر بى -اکثريت استوار است 

مؤيد ديگر، نظارت و دخالت فائقه علما و مراجعى بر مجلس است که رسم عضو آن نیستند . کارى نداريم» دارالشورا«

دخالت فائقه آنان معنا داشته و اسالمى،   ولى در نظام; و طبیعى است که اين امر در نظام نمايندگى معنايى ندارد

  .ضرورت دارد

  

ّ حاکم در دوره مشروطه  ھاى بسیارى از اين بزرگان، فراموش کرد که به توان در تبیین البته اين کاستى را نمى خاطر جو

مى و آنان سیطره دارد و کسانى نیز که در فضاى اسال  ھاى و غبارآلودگى آن، تعابیر غیر بومى و وارداتى در اکثر نوشته

ِ بومى، تنفس کرده ھاى  ھر چند با قلب معانى غربى و با تبیین - اند تنھا بر اساس ھمین اصطالحات  غیر غربى

  .اند قلم زده -اسالمى 

  

  »انتخاب«جاى سیستم  به» شناسايى خبرگان«الگوى . ۶-٣

در . شود نیز روشن مى  باتدر الگوى غربى پارلمانتاريسم، ماھیت نظام انتخا» نظام نمايندگى«با توجه به ماھیت 

ھا  با محوريت خواھش - اند، نظام نمايندگى  گرفته  ھاى مشروطه و جمھورى غربى که بر اساس تفکیک قوا شکل نظام

ھاى  ترين بنیان يکى از اصلى -يابد  تحريف الھى تجلّى مى که در تعالیم بى  اى و عقول خودبنیاد و فارغ از مصالح عالیه

انتخابات استوار   گیرى آن بر بنیاد نظام خارجى تفکیک قوا و نظام پارلمانتاريسم است که شکلگیرى و عینیت  شکل

  .است

  

ّف نظرى در مقوله  گونه که مى ھمان را » نظام مراجعه به اھل خبره«  و تحويل آن به» نظام نمايندگى خودبنیاد«توان تصر

نظام «نیز بر ھمین اساس، در خدمت برپايى » تخاباتنظام ان«توان انتظار داشت که  گرفت، به دنبال آن، مى پى
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در اين راستا، بايد گفت بررسى تغییراتى که . تحويل برده شود  معنا يابد و به آن» شناسايى نخبگان و اھل خبره

  ىدر نظام مشروطه پارلمانى غربى دادند، از امور - باوران  علما و برخالف خواسته غرب  به ويژه به رھبرى -ايرانیان 

ّف. است که توجه و تأمل شايانى را خواستار است است که چه بسا صاحبان آن   ھا به صورت ظريفى برخى از اين تصر

ّف ّف  اند، ولى اى در نیاورده ھا نیز آن را به صورت برجسته تصر کرده و در  ھايى را اقتضا مى خاستگاه فکرى آنان چنین تصر

اين نگاه روحانیت شیعه، در واقع بدين معناست که در عمق . أثیر داشته استورزى آنان، ھر چند ناخودآگاه، ت انديشه

  به ويژه در انتخابات -عنوان کارشناسانى باشند که شناخت آنھا از طريق آراى مردم  مجلس به  باور وى، بايد اعضاى

ِ رايج در عصر مشروطه  که نظام نمايندگى در  توان تصور کرد گاه نمى بر اين اساس، ھیچ. پذيرد صورت مى - صنفى

اى استوار باشد که اومانیسم و خواھش خودبنیادِ  انديشه علماى حامى نظام نمايندگى بر ھمان بنیادھاى غربى

محور آن است، افزون بر آن که انتخابات نیز از جھت نظرى، در  -ھاى اکثريت غالب  در قالب خواسته - انسانِ غربى 

  .رگان تشکیل شده استکه از خب  راستاى تأسیس نھادى است

  

  اقتضاى عقل خودبنیاد; گذارى توسعه قانون. ٧-٣

ّن غربى به ّک تمد رود، عقل خودبنیادى است که با بريدن از آسمان، پديدار گشته و اصول  شمار مى آنچه موتور محر

ّن انسانى متناسب با خود را در تمامى حوزه خواستار تحديد حوزه اين عقل خودبنیاد، . رقم زده است  ھاى فرھنگ و تمد

ً شیخ فضل. گذارى بشرى است قانون  گذارى آسمانى و توسعه قانون هللا  يکى از امورى که در عصر مشروطه، عمدتا

ّ وتوى آن مطرح کرد،   فقھاى طراز اول را براى مھار حقوقى و رسمى ۵٢ نورى ب آن به چالش برخاست و پیشنھاد حق

داد و از اين روى، تفکیک قوايى که بر  مى  ه مقننه را به معناى غربى آن، سامانگرايى وارداتى بود که قو ھمین توسعه

ِ آن مطرح قرار  ۵۴ خواھان و ديگر مشروعه ۵٣ هللا شد، مورد انکار شیخ فضل مى  اساس آن، قوه مقننه به صورت غربى

ّف«اين . گرفت مى ّى علماى مشروطه» ايرانى -اسالمى   تصر آخوند   از جمله مرحومین; خواه توسط او، مورد اعتناى جد

شد و  ۵٩آق نورهللا اصفھانى، حاج ۵٨آقا نجفى اصفھانى، ۵٧نائینى، ۵۶محالتى، ۵۵خراسانى، مالعبدهللا مازندرانى،

ا عدم تحويل کامل ; خواھى خود او، مورد استناد آنان قرار گرفت حتى در مقابل مشروعه ّ به » نظام نمايندگى غربى«ام

نظام شناسايى نخبگان و اھل «به » نظام انتخابات خودبنیاد«تحويل عینى   ، و عدم»اھل خبرهنظام مراجعه به «

ّف گرديد»خبره   .، مانع تحقق عینى اين تصر

  

خواھان  طلبى مشروطه ترين مخالف توسعه عنوان عمده  به -هللا  ورزى و رفتار سیاسى شیخ فضل در مقام فھم انديشه

آورند، معطوف به  بودن نظام مشروطه مى  انست وجوھى که او براى تبیین نامشروعبايد د -گذارى بشرى  در قانون

دولتى منصرف شده   است، نه آن که ايشان از لزوم محدود گشتن سلطنت و کارگزاران  گذارى سستى بنیاد قانون

ناکارآمدى   رى ايشان در زمینهاين نکته، جدا از آن که ثبات فک. بدانند نیاز از قانون باشند و يا آن که امر حکومت را بى

نى غرب است برد، تأکیدى بر درھم نظام سلطنت مطلق را زير سؤال نمى ّ   اى که به گونه; تنیدگى عناصر فرھنگى و تمد

اقل در شرايط عصر مشروطه  -توان آنھا را  راحتى نمى به ّ   .از يکديگر تفکیک کرد - حد

  

ّف نمى نى خود ر معرفى کرده است که گويا بىھاى تمدّ  در اين راستا، فرھنگ غرب، چنان مؤلفه توان آنھا را پذيرا  تصر

  .بود

دخالتى ; طلبانه مجلس شورا در قوانین اسالم بود توسعه  برد، دخالت هللا از آن رنج مى ترين مشکلى که شیخ فضل مھم
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گرايان و رسمیت دادن به  الت غربدخ  ايشان در اين راستا در صدد منع ۶٠.که با تقلید کورکورانه از غرب شکل گرفته بود

ّف  ١٣٢۵جمادى الثانى  ١٨در روزنامه متحصنان عبدالعظیم حسنى در . اقتباسى بودند  ھاى الزم در قوانین تصر

  :است آمده

  

شد، قوانینى قرار بدھد که  اداره مى  دلخواه قرار بود مجلس شورا فقط در کارھاى دولتى و ديوانى و دربارى، که به«

  بینیم در مجلس شورا کتب امروز مى. ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نمايد  ھیأت سلطنت را محدود کند و راه پادشاه و

که ملل اروپا شريعت مدونه  اند، غافل از اين قانون توسعه قائل شده قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتیاج به

  اند و ما اھل اسالم شريعتى اند و در موقع اجرا گذاشته نگاشته اى نظامنامه  اند، لھذا براى ھر عنوان نداشته

صادع آن شريعت در ھر . دارد برنمى نسخ  آسمانى و جاودانى که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است داريم

ت در وضع قانون منحصر اس پس حاجت ما مردم ايران به. تکلیفى مقرر فرموده است  موضوع حکمى و براى ھر موقع

شده و در اصطالح فقھا دولت جائره و در عرف   کارھاى سلطنتى که بر حسب اتفاقات عالم از رشته شريعتى موضوع

فسِده جلوگیرى از دخالت و تصرفات اين فرقه. ... است گرديده  سیاسیین دولت مستبده ُ نگاشتن و  به  ھاى فاسده م

چون نظامنامه اساسى مجلس را از روى  که  ديگر آنو ... ملحوظ داشتن چند فقره است در نظامنامه اساسى

فصول   اى تصرفات در بعضى اند، محض مالحظه مشروعیت و حفظ اسالمیتِ آن، پاره ھاى خارج مذھب ما نوشته قانون

اند  اصالحات و تصحیحاتى که ھمگى فرموده  ھمان بايد آن فصول نیز به. با حضور ھمگى حجج اسالمیه شده است

  ۶١».عمل نیايد به  ھیچ تغییر و ترک مندرج شود و

  

  

ّف کالن«. ۴   به مثابه الگوى راھبردى» تصر

  

الزم برخوردار باشد که آن را   تواند مشروعیت داشته و از کارآمدى روشن است که راھبرد اقتباس تنھا در صورتى مى

ّف وا ننھیم اخیر،بى  خواهِ سده باور و اصالت ھمانند روحانیت و علماى دين شناسى  اما شايد در مقام آسیب ;تصر

ھاى روحانیت در سده اخیر  راھبرد نظرى معطوف به عمل، بتوان گفت عمده تالش  عملکرد خارجى و عملى اين

ّف  معطوف ّف«اين سطح از راھبرد . ھاى خرد بوده است به تصر ى قرار  ھنگامى مى» اخذ با تصر ّ تواند موردمناقشه جد

نى ر ّ   .بازشناسیم ھمبسته  ا در قالب يک کلّ گیرد که ماھیت عناصر تمد

  

رد و موردى   ، تنھا اين نیست که دست به»دام اقتباس ناپخته«بر اين اساس، راھبرد نظرى برون رفت از  ُ ّفھاى خ تصر

ّف کالن«بلکه بايد در مسیر . بزنیم ّن، به  ھاى در مجموعه مؤلفه» تصر ّف در مبانى  تشکیل دھنده يک تمد ويژه تصر

توانسته  راھبرد نظرى علماى عصر مشروطیت، اين کشش را داشته و مى  البته اقتضاى. ن، حرکت کردبنیادھاى آ

ا شکست و انفعال سیاسى حاکم بر حوزه دين  است به اين سمت ّ ّف   باوران مانع از عینیت اين سوق داده شود، ام تصر

ّف کالن«ھر روى، تحقق  به. کالن شده است توان آن را از  ار خواھد بود که ديگر چندان نمىاز چنان پیامدى برخورد» تصر

ّف«مقوله  خواند که ماھیت آن از سنخ » تأسیس عقالنیت نوين«آن را بايد   بلکه; محسوب داشت» اقتباس و اخذ با تصر

  .خواھد بود» گر وھدايت  شده عقالنیت ھدايت«
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معناى موضع سلبى بوده و با   تابند که نقد آن به بنابراين، برخالف کسانى که نقد نظريه اقتباس را بدين خاطر بر نمى

. نگر برپ ساخت، بايد به رويه ايجابى اين رويکرد توجه نمود توان رويکردى ايجابى و در عین حال واقع نفى آن نمى

ّف کالن در آن به معناى پیدايش   ھنگامى که با نگاه بنیادجويانه، ماھیت ّن غربى شناخته شد، تصر يکپارچه تمد

چرا ; باشند  ھايى توانند برخوردار از مشابھت يا تفاوت ھا و عناصر نوينى خواھد بود که تنھا در نگاه سطحى مى همؤلف

از اين روى، عنوان . يافته است  فراغت» عقالنیت خودبنیاد«ويژه از  که آنھا را بنیادى ديگر به سامان آورده و به

توجه دوباره . نخستین ما توجه به رھاورد مدرن غرب باشد  أ حرکتقواره خواھد بود، ھرچند منش بر آن، بى» اقتباس«

ّن جديد، اين نکته را روشن بسیارى از مؤلفه» عقالنى و ھمه فھم«به ماھیت    .کند تر مى ھاى سیاسى تمد

  

ّن  دھى که بنیاد سامان» سیاسى -گر دينى  عقالنیت ھدايت شده و ھدايت«راھبرد تأسیس  سازى  نوين در حوزه تمد

تواند در مقام مواجھه با مدرنیته مورد  است که مى  گیرد و راھبردى دھى کالن دينى شکل مى است، بر اساس جھت

ھاى کالن  از طريق تصور صحیح از جايگاه آموزه» دھى کالن دينى جھت«درست از   در اين راھبرد، درک. عنايت قرار گیرد

ّات«دينى و به اصطالح  در اين فضاست که اگر دين را برآورنده . سیار برخوردار است، از اھمیت ب»کبرويات و کلی

متکفل بیان آنھا شده است، و نیز توجه داشته باشیم که حتى امورى ر که خداى   نیازھايى بدانیم که خداى متعال

ن مصداق معیارھاى کلّى، آنھا را تبیین نموده و تنھا تعیی  متعال به خود آدمیان وانھاده است، به صورت کالن و تحت

توان بسترى  صحیحى دارد، آنگاه مى  الفراغ معناى آنھاست که بر عھده آدمیان گذاشته شده و تنھا به اين صورت منطقْ 

ھاى  دھى جھت  گیرى معناى شکل چرا که تبیین معیارھاى کالن، به; تھیه ديد» شده  تأسیس عقالنیت ھدايت«براى 

  کنند، روشن ھاى دينى را به صورت اقلّى تلقى مى کسانى که آموزه  حلیلبنابراين، برخالف ت. کلّى براى آدمیان است

توان سامان سیاسى  نداشته و مى» اقلّى«  از اين جھت بیانى) و به ويژه اسالم در میان اديان الھى(شود دين  مى

ّن   .سازى اسالمى انتظار داشت استوارى را در مسیر تمد

  

توانسته  خواھان، مى خواھان و مشروعه مشروطه ھاى انديشه  شود چگونه مىبا توجه به اين توضیح است که دانسته 

ّف کالن، رھنمون ّف خرد به تصر شايد بتوان طرح اصل طراز اول و محدوديت . گردد  از جھت نظرى آنھارا از سطح تصر

و غیر  ۶۶ رائیاتاج ۶۵و امور معاشیه، ۶۴ عرفیات ۶٣و سیاسات کلیه مملکت، ۶٢ نگارى در حوزه امور عرفیه قانون

گیرند  قرار مى  احکام آنھا معلوم است و در شرايط مختلف تحت عمومات مختلفى  که البته به صورت کلّى( ۶٧ منصوصات

ّف کالن،  ترين اين گام را از مھم... و) کند تر بیان مى اين جنبه را واضح ۶٨ که تعبیر صغرويات ھا در راستاى رسیدن به تصر

اند قوانین اسالم، تنھا  غفلت نموده و تصور کرده  ھاى روشنفکرانه که از اين مھم پندارى ف آشفتهبه خال. شمار آورد به

مند  ضابطه«و » کردن  دھى جھت«که بسیارى از روى جھالت يا تجاھل به  چنان; بوده است  قرن پیش ١۴مناسب 

. اند نموده را ناچیز قلمداد مى» دين دستورات و رھنمودھاى کلّى«گیرى آدمیان از سوى شرع، اھمیت  تصمیم» کردن

شده که نقش تعیین موضوعات پرتغییر بر عھده آدمیان  ھدايت  توجه به جايگاه احکام کلّى و بنیاد تأسیس عقالنیت

ّال و در عین حال  ھاى عصر مشروطه، حتى در انديشه است، در بسیارى از رساله ورزى میرز نصرهللا تقوى، عضو فع

ّم لژ بیدارى    :نمايان است  ايرانیانمعم

  

متحد   تدين مخالفت ندارد، بلکه اين دو لفظ به يک مالحظه  لفظ تمدن را حقیقتى است که در ھیچ موقف با روح«

شود، عبارت  باشند و معنى شريعت که به توسط ھر نبى از جانب پروردگار در میان امت وضع و تقرير مى الحقیقه مى
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شود از او به  که متضمن آسودگى و آسايش خلق باشد در دنیا، که تعبیر مى  سیهقواعد کلیه و اصول سیا: است از

شود از او به  و از جمله احکام و وظايف عبوديتى که موجب رستگارى آنھا باشد در عقبى، که تعبیر مى; امور تمدنیه

  ۶٩».امور ديانیه

  

درشوراى فقھاى ناظر بر قوانین   عضويت مرحوم احمد شاھرودى که بعد از مشروطه دوم، از طرف مراجع نجف براى

ْ االسالم، که در سال  مجلس، از طرف مراجع به مجلس معرفى شده بود، ب تکیه بر تجربه مشروطیت در کتاب مدين

او در بخشى از نوشتار خويش، . ھاى دينى را تبیین کرده است ش چاپ شده، به نحو زيبايى حوزه داده ١٣٠۶/ق١٣۴۶

او که . راروشن کرده است  دھى دين ا ابطال کرده، بر احکام کلّى اسالم تأکید نموده و کیفیت جھتر» بودن دين  اقلّى«

ناکافى «و » اقلّى«در تالش است تا شبھاتى چون  ٧٠ريزى بر اساس دستورات دين را قبول دارد، شیوه عقاليى برنامه

  ٧١.کند  را که در دوران اورايج بود، دفع» بودن دين

  بندى  مع

  

اين حرکت سیاسى . اى عصر مشروطیت، در مجموع کارنامه پربارى را بر راستاى مقاومت اسالمى، سامان دادندعلم

ً راھبرد ايجابى » اسالمى  احیاى تراث«و » شناسى عزيزانه خويشتن«که بر اساس  اقتباس و «رقم خورده بود، عمدتا

ّف ّف در جوھر مدرنیته«نست به توا اين راھبرد، گرچه مى.بود  را اتّخاذ کرده» اخذ با تصر ا عمدت » تصر ّ منجر شود، ام

ّف در سطح خرد«به ّف در سطح «بسنده نمود و آن نیز ناموفق از کار درآمد و زمان آن نرسیده بود تابتواند به » تصر تصر

ت شده تأسیس عقالنیت ھداي«بلکه بايد آن را ; دانست  توان از سنخ اقتباس دست زند که فراورده آن را نمى» کالن

ّن«در مسیر » دينى ّف، که بايد آن را مقوله. کرد  ارزيابى» سازى تمد اى تأسیسى دانست،  رسیدن به اين سطح از تصر

; ھاى اسالمى است آموزه  ھاى مدرنیته از يک سو و شناخت ماھیت يکپارچه ماھیت در ھم تنیده مؤلفه نیازمند شناخت

ّف اسالمى «گیرى در سمت و سوى  روطیت، ب جھتامرى که تالش نیمه خودآگاھانه علماى عصر مش ، »ايرانى -تصر

دھى کالن و کارکرد  جھت«که تکیه بر اصل  چنان; عینى آن را فراھم آورده است زمینه طرح فراگیرتر نظرى و تحقق

انى، به توانیم بر اساس آن و باعنايات آسم آنھا گذر کرده و مى» اقلّى بودن«، از دام »ھاى دينى گرى آموزه ھدايت

ّن«در راستاى » شده دينى تأسیس عقالنیت ھدايت«   .يازيم ، دست»سازى تمد

  

  

  .»علوم سیاسى«و » الھیات و معارف اسالمى«کارشناس ارشد * 

  

ّن نیستند. ١   .چنان که انگلیس و اسرائیل داراى قانون اساسى مدو

ْ الغافل و ارشاد الجاھل،  نورى، شیخ فضل. ٢ رگرى نژاد، غالمحسین، رسائل مشروطیت، ھجده ز: مندرج در(هللا، تذکر

  ١٧٧- ١٧۵ ، صص)ش١٣٧٧، تھران، انتشارات کوير، ٢ رساله و اليحه درباره مشروطیت، چ

زدايى، کتاب اول، مؤسسه فرھنگى منادى تربیت،  ھاى تجدد و دين مددپور، محمد، سیر تفکر معاصر در ايران، زمینه. ٣

  ٨٢-۶٢ ، صص١٣٧٩ ، تابستان٢ چ

رساله انصافیه، ; ٩٠-٨٩ ، ص١٣٧٨نى کاشانى، مالعبدالرسول، رساله انصافیه، انتشارات مرسل، بى جا، مد. ۴

  ۵٧٠- ۵۶٩ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(
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، تھران، ١ هللا نورى، ج ھا، مکتوبات و روزنامه شیخ شھید فضل هللا نورى، رسائل، اعالمیه ترکمان، محمد، شیخ فضل. ۵

  ٢۶٨-٢۶٧ ، صص١٣۶٢

  ۵٣٩ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(محالتى، محمداسماعیل، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، . ۶

  ۵٣١ ھمان، ص. ٧

  ١٣٢ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(المراد من المشروطْ و االستبداد،  اکبر، کشف تبريزى، محمدحسین بن على. ٨

  ١٣٩ ھمان، ص. ٩

، رساله انصافیه،  ٩٠-٨٩ ، صص١٣٧٨ساله انصافیه، بى جا، انتشارات مرسل، مدنى کاشانى، مالعبدالرسول، ر. ١٠

  ۵٧٠- ۵۶٩ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(

  ۵۶٣ ھمان، ص. ١١

  ٣١۴- ٣١٢ ، صص)مشروطیت  رسائل: مندرج در(خلخالى، عمادالعلمأ، بیان معنى سلطنت مشروطه و فوائدھا، . ١٢

: مندرج در(، مراد از مشروطیت در ساير ممالک، مقصود از مشروطیت ايران، آخوند خراسانى و عبدهللا مازندرانى. ١٣

  ۴٨۶ ، ص)رسائل مشروطیت

  ۴٧٨-۴٧۶ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(محالتى، شیخ محمداسماعیل، مراد از سلطنت مشروطه، . ١۴

  يشه سیاسى و تاريخ نھضت حاجنجفى، موسى، اند: مندرج در(آقانورهللا، مکالمات مقیم و مسافر،  اصفھانى، حاج. ١۵

  ٣٨٧ ، ص)١٣٧٨، تھران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تابستان ٢ آقا نورهللا اصفھانى، چ

  ٣٨٢ ھمان، ص. ١۶

  ٣۵٨ ھمان، ص. ١٧

  ٣٢۶- ٣٢۵ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(خلخالى، عمادالعلمأ، بیان معنى سلطنت مشروطه و فوائدھا، . ١٨

  ٢۶۶ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(نصرهللا، مقاله سؤال و جواب در فوايد مجلس،  تقوى، سید. ١٩

  ، تھران، انتشارات١ فدا، چ محیط مافى، ھاشم، مقدمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشى، جواد جان. ٢٠

  ٢۴٢- ٢۴١ ، صص١٣۶٣فردوسى، 

، تھران، ١ یاسى و فرھنگى شیخ فضل هللا نورى، چديدگاھھا و مواضع س; بان بیدار ، على، ديدهِ )منذر(ابوالحسنى . ٢١

  ١٨٣ ، ص١٣٨٠عبرت،

  ٣۶۴ محیط مافى، ھاشم، مقدمات مشروطیت، ص. ٢٢

  ۵٢ ، ص١٣۶٢هللا نورى، به کوشش ھما ناطق، تھران، نشر تاريخ ايران،  هللا، لوايح آقا شیخ فضل شیخ فضل. ٢٣

  ٣٣٩ ، صمحیط مافى، ھاشم، مقدمات مشروطیت. ٢۵. ۴۴ ھمان، ص. ٢۴

  ٣۴٩ ، ص...ھا ترکمان، محمد، رسائل، اعالمیه. ٢۶

مؤسسه فرھنگى منادى ; زدايى، کتاب اول ھاى تجدد و دين مددپور، محمد، سیر تفکر معاصر در ايران، زمینه. ٢٧

  ١٠و ١٩ ، صص١٣٧٩ ، تابستان٢ تربیت، چ

، نھضت مشروطیت ايران، مجموعه »ھاى بنیادى مشروطه تأمالتى انتقادى در باب انديشه«مددپور، محمد، .٢٨

  ٢٩۵ ، ص١٣٧٨تاريخ معاصر ايران، بنیاد مستضعفان، تابستان   ، تھران، مؤسسه مطالعات١ ، چ١ مقاالت، ج

  ٢٨٩ ھمان، ص. ٢٩

  ١٧ زدايى، کتاب اول،ص ھاى تجدد و دين مددپور، محمد، سیر تفکر معاصر در ايران، زمینه. ٣٠

  ۶٧-۶۴ ھمان، صص. ٣١



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٣ 
 

  ٧۴ ، ص...ھا محمد، رسائل، اعالمیهترکمان، . ٣٢

اگر راستى را خواھیم اين «: به ديده او ٢٩١ ، ص١٣۴٠، امیرکبیر، تھران، ۵ کسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ. ٣٣

   خواھى علماى نجف و کسان ديگرى از علما که پافشارى در مشروطه 

دانستند، و از ناسازگارى بسیار آشکار که  يى را نمىنمودند، معنى درست مشروطه و نتیجه رواج قانونھاى اروپا مى

  ).٢۵٩و  ٣٠٩ صص: به.ک.و نیز ر ٢٨٧ ص: ھمان(»...داشتند میان مشروطه و کیش شیعى است آگاھى درستى نمى

تر به واقع  نزديک  ھاى امثال عالمه نائینى دکتر عبدالھادى حائرى نیز نظر شیخ را در تحلیل ماھیت مشروطه، بر تحلیل

 ٢٨١ ، صص١٣۶٠عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق، امیرکبیر، تھران، (داند  مى

ھمان، (روشنفکران را خوردند   و معتقد است امثال مرحوم طباطبايى فريب توجیھات به ظاھر اسالمى). ٢٩٩-٢٩٨و 

  ).٣٠٣-٣٠٢و  ٢٢۶و  ۵۴-۵٣و  ۵ صص

  ٢٢٧ ، ص١٣۵۵، پیام، تھران، ١ دئولوژى نھضت مشروطیت ايران، جآدمیت، فريدون، اي. ٣۴

  ۴١٨و  ۴١۴ ھمان، صص. ٣۵

ْ الغافل و ارشاد الجاھل،  نورى، شیخ فضل. ٣۶   ۶٣ ، ص)ھا واعالمیه   رسائل: مندرج در(هللا، تذکر

  ١٣٨- ١٣٧ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(المراد،  تبريزى، کشف. ٣٧

  ۴٧٨-۴٧۶ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(سماعیل، مراد از سلطنت مشروطه، محالتى، شیخ محمد ا. ٣٨

ْ الغافل و ارشاد الجاھل، . ٣٩   ۵٨و ۵٧ ، صص...)ھا رسائل، اعالمیه: مندرج در(نورى، شیخ فضل هللا، تذکر

نب اين بحث را است، برخى از جوا  که توسط برخى محققان به کار گرفته شده» پیروى اکثر يا اتباع احسن«عنوان . ۴٠

اکثر تطبیق آيات تر مى روشن ّ مھدى رنجبريان، : به.ک.ر. رساند شورا با نظام مشروطه و دموکراسى را مى  نمايد و حد

دوم، مجموعه   ، آموزه، کتاب»)پیروى اکثر يا اتباع احسن(در تطبیق آيات شورا بر نظام مشروطه و دموکراسى   تأملى«

  ٧۴-۶١ ، صص١٣٨٢مؤسسه آموزشى و پژوھشى امام خمینى، : عاصر، قممقاالت، گروه تاريخ و انديشه م

 ۵١٧، ۵١۶ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(محالتى، مالعبدالرسول، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، . ۴١

فاضل ; ٣٢۶و  ٣١۴ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(خلخالى، بیان معنى سلطنت مشروطه و فوائدھا، ; ۵۴۴و

- ١١۴ رساله انصافیه، ص; ۶٠٧ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(سانى ترشیزى، کلمه جامعه شمس کاشمرى، خرا

ابوالحسن نجفى مرندى، رساله دالئل براھین ; ۵٨۵و ۵٨۴ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(و رساله انصافیه،  ١١۶

  ٢٣٩و ٢۴٠ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(الفرقان، 

  ١٨:زمر. ۴٢

  ١۵٩-١۵٨ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(هللا، حرمت مشروطه،  ورى، شیخ فضلن. ۴٣

  ١٣٢ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(المراد،  تبريزى، محمدحسین، کشف. ۴۴

  ٢۶۶ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(تقوى، سیدنصرهللا، مقاله سؤال و جواب در فوايد مجلس، . ۴۵

  ۶۴ ، ص...ھا هترکمان، محمد، رسائل، اعالمی. ۴۶

  رسائل: مندرج در(نجفى مرندى، شیخ ابوالحسن، دالئل براھین الفرقان فى بطالن قوانین نواسخ محکمات القرآن، . ۴٧

  ٢۴٩٢۴٩ ، ص)مشروطیت

  ١۵٩-١۵٨ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(هللا، حرمت مشروطه،  نورى، شیخ فضل. ۴٨

ْ الغافل و ارشاد ; ٢١١ ، ص١٣٢٨، تھران، ۴ جزاده، مھدى، تاريخ انقالب مشروطیت،  ملک. ۴٩ نورى، شیخ فضل هللا، تذکر

  ١٠١و  ۶٧ ، صص...)ھا، رسائل، اعالمیه: مندرج در(الجاھل، 
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٢۴ 
 

  ۵٢٧و ۵٢۶ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(محمد اسماعیل، مراد از سلطنت مشروطه،  محالتى، شیخ. ۵٠

  ۵٢٩ ھمان، ص. ۵١

  على. اند مستشارالدوله در گفتگو با مرحوم شیخ حسین لنکرانى که ايشان نیز اين تعبیر را پسنديدهتعبیر . ۵٢

  ۶۴ ، ص١٣٨٠، تھران، نشر عبرت، ١ ، آخرين آواز قو، چ)منذر(ابوالحسنى 

  ١۶۶ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(هللا، حرمت مشروطه،  نورى، شیخ فضل. ۵٣

  ١٣٣ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(مراد، ال تبريزى، محمدحسین، کشف. ۵۴

  ۴٢۵ ، ص١٣٧٨هللا نورى و مشروطیت، رويارويى دو انديشه، تھران، انتشارات امیرکبیر،  انصارى، مھدى، شیخ فضل. ۵۵

  ۵۴١ محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطْ، ھمان، ص. ۵۶

، ص نائینى، تنبیه. ۵٧ ْ   ١٣٧و  ١٢١، ١١٩، ١١٠ ، صص٣٨ االم

سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنینیه، تاريخ ; ترکمان، محمد، نظارت مجتھدين طراز اول. ۵٨

  ٣۴و ۴۴، ٣٣ ، صص١٣۶٨مؤسسه پژوھش و مطالعات فرھنگى، پايیز : معاصر ايران، تھران

اصفھانى،   يخ نھضت حاج آقا نورهللاآقا نورهللا، مکالمات مقیم و مسافر، انديشه سیاسى و تار اصفھانى، حاج; ھمان. ۵٩

  ٣۵٧و ٣٨۴ صص

ّف در  ھاى مختلف توسط روشنفکران و تالش ھاى تندروانه در زمینه مخبرالسلطنه گاه به اقتباس. ۶٠ ھاى آنان براى تصر

ّف قوانین اسالم، اشکال کرده و خود نیز به اقتباس دوره ھاى نابجاى خود در رويه و سیستم قضايى ايران، در  ھا و تصر

تقلید اروپا و عدم تجربه شخصى، آن اساس را   آن روز به... «: کند تصدى عدلیه توسط خود، اعتراف و اظھار ندامت مى

.... دارد  در مکانیک ھم اختراعى که اجزايش و خصوص پیچش کمتر باشد، ترجیح. ترويج کردم، امروز معتقد نیستم

کند، نحويون چنین  مجازات بترسد، واالّض با ھر ترتیبى عدول از حق مىقاضى بايد عالم و عادل و با ايمان باشد و از 

اند و آن ترتیبات را  در عدلیه مردم چیزھايى از اوضاع فرنگ شنیده. ... کند نمى  کنیم، ھمه جا صدق کردند، ما ھم مى

خبرالسلطنه، خاطرات و م(» .آخر برسند  تدارک و فرصت در اندک مدت، به منزل خواھند بى دانند و مى وحى منزل مى

  ).١۶۴و ١۶۵ خطرات، صص

  ٢۶٧و ٢۶٨ ، صص...ھا ترکمان، محمد، رسائل، اعالمیه. ۶١

الشريعه، حسین رضوى قمى، سیداحمد طباطبايى  سیدعبدهللا بھبھانى، محمدباقر خادم: اطالعیه مشترک آقايان. ۶٢

آن ھم «و » امور عرفیه«به [با]کند اعالم مى» یهگذارى مجلس را محدود رعايت عدم مخالفت با قواعد شرع يزدى، قانون

حیات االسالم فى (از تاريخ معاصر   آقا نجفى قوچانى، برگى; )٣۶۵و ٣۶۶ ، صص...ھا،  محمد ترکمان، رسائل، اعالمیه(

ْ الملک العالّم : آخوند مالمحمد کاظم خراسانى در نھضت مشروطیت، تصحیح  ، درباره شخصیت و نقش)احوال آى

  ۵٢ ، ص١٣٧٨، تھران ١ شاکرى، انتشارات ھفت، چ  لىع رمضان

رساله ; ۵٣٩ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(محالتى، محمداسماعیل، اللئالى المربوطْ فى وجوب المشروطْ، . ۶٣

، صص ْ ،  ٩٠و ٨٩ انصافى ْ   ۵٧٠۵٧٠و ۵۶٩ ، صص)رسائل مشروطیت: مندرج در(و رساله انصافى

  ٣٢١ ، ص)مشروطیت  رسائل: مندرج در(نى سلطنت مشروطه و فوائدھا، خلخالى، عمادالعلمأ، بیان مع. ۶۴

کلمه جامعه ; ٢۶٨ ، ص)مشروطیت  رسائل: مندرج در(تقوى، سیدنصرهللا، مقاله سؤال و جواب در فوايد مجلس، . ۶۵

یه هللا نورى، بخشى از امور معاش جالب آن که شیخ فضل.  ۶٠٧ ، ص)رسائل مشروطیت: مندرج در(شمس کاشمرى، 

ً کارھاى دولتى و اصالحات امور سلطنتى «: کند شرعى دارند، از آن خارج مى  را که عنوان فقط حدود اين مجلس رسما

و حال بايد بر وجه شورا شود، و به ھیچ وجه در امور شرعیه و احکام اسالمیه اثنى عشرى، چه معاشیه و ... است
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٢۵ 
 

  و چند گزارش پیرامون نقش شیخ... ھا،  مکتوبات، اعالمیه محمد ترکمان،(» و تعرض ندارد  چه معاديه، حق دخالت

مھدى،  فخرالعلمأ، شیخ. ۶٨۶۶- ۶۶ ، صص١٣۶٣، ١ ، مؤسسه خدمات فرھنگى رسا، چ٢ هللا نورى در مشروطیت، ج فضل

  ، )مشروطیت  رسائل: مندرج در(سؤالھايى دائر به مشروطیت، 

  ٣۴۶و ٣۴٧ صص

 

 

 


