
 

 روح و جان مشروطه، برابری انسان ھاست 
 گفت و گوی ناصر رحیم خانی با حسن یوسفی اشکوری 

 
  

 ناصر رحیم خانی 

 
  

تا زمانی که یک نو اندیشی جدی و بنیادی ـ فراتر از نائینی ـ صــورت نگـیرد و اکثریـت • 
توان  مردم مسلمان، یک تغییر و تحول بنیادی و اساسی و فکری را از سر نگذرانند نمی

کرد و تـا ایــن آشـتی برقــرار نشــود، بسـیاری از  بین دین و دنیــای مـدرن آشـتی برقـرار 
ھـم در عمــل پیـاده نخواھـد  -آزادی، عدالت، دموکراسی، و حقوق بشــر -تحوالت مثبت

 ...شد 
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ــران ایســتاده در آســتانه: خــانی ناصــر رحیم پرســش . ایم ی صدســالگی مشــروطیت ای
ویژه نزد روحانیون  خواھان و به مشروطیت است نزد مشروطه» معنای«نخست پیرامون 

و » مشــروطیت«   ی ی واژه گرچــه بســیار مھــم اســت کــه ریشــه. پشــتیبان مشــروطه
ــه ریشــه» مشــروطه« ــیم، امــا پرســش ب ــم بشناس ــروطیت   ی یابی واژه را ھ    مش

که چگونه و از کجاھـا بـه فرھنـگ  ی این واژه و این ی ریشه دانیم درباره می.  گردد برنمی
و رضـازاده شــفق » سه خطابه«زاده در  سیاسی نوین ایران راه یافت، سید حسن تقی

ـــد و نوشـــته گفته» خـــاطرات مجلـــس«در  ـــات انتقـــادی و .  اند ان ـــت، ادبی ـــدون آدمی فری
یاد دکتــر  ھای مفــاھیم نــوین سیاســی طلــوع مشــروطه را بررســیده و زنـده سرچشــمه

ی مشـروطه را کاویـده و  ی واژه عبدالھادی حائری استاد تاریخ نیز به گستردگی، ریشه
یافتند، بیـان  ی مشروطه در می خواھان از واژه که مشروطه» معنایی«را با » واژه«پیوند 

شناســی  رو پرســش در معنــای مشــروطه، پیــش از آن کــه بــه واژه از ایــن. کــرده اســت
ــت مشــروطه ــه درک و دریاف ــردد، ب ــه مشــروطه برگ ــت  خواھان و ب ــه درک و دریاف ویژه ب

گران تاریخ معاصر ایران، بر ایــن باورنــد کــه  برخی از پژوھش. روحانیون شیعه، توجه دارد
ی زمان خود بوده که  در میان روحانیون، آقا سید محمد طباطبایی، تنھا مجتھد برجسته

آشنا بوده و از ھمان زمان ورود به تھــران    »دولت«و » ملت«، »ملیت«با مفاھیم نوین 
به خیال مشروطه «ی خودش  ، به گفته) خورشیدی١٢٧٣( ھجری قمری١٣١٢در سال 

و » مشـروطه«یعـنی میــان . بـوده اسـت» نمودن ایران و تاسیس مجلس شورای ملی
تــوان گفــت کــه آقــا سـیدمحمد  دیــده و از ایـن رو می پیونــد می» مجلس شورای ملــی«

 . مشروطه چیست   دانسته که معنای طباطبایی به خوبی می
ویژه روحـانیون پشـتیبان  خواھان و بـه زمینه، پرسش این است که مشـروطه با این پیش

 اند؟  مشروطه، چه درک و دریافتی از مشروطیت و معنای مشروطیت داشته
   

شناسـی اســت و  در ارتباط با قسمت اول که یــک بحــث لغت: حسن یوسفی اشکوری
حث کرده زاده و دیگران در این طور که شما ھم گفتید تقی ھمان لــذا زیـاد وارد . انـد باره ب

ی  ی واژه دربـاره. شـوم تر به ھمین پرسش اصلی شما متمرکز می شوم و بیش آن نمی
فرانسـوی بــوده و مرحــوم مصــطفی رحیمـی ھــم در » شــارت«مشروطه گفته شــده از 

فرانسـوی بــوده، » شـارت«آورده کـه مشـروطه از » قانون اساسی ایــران«ھمین کتاب 
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را در آن » تــای منقـوط«شـود چـون  البته واژه وقــتی وارد ایـران می. اند دیگران ھم گفته
ــف«زمــان  ــای مول ــه صــورت  نوشــته می» ت ً . در آمــد» مشــروطه«اند ب ــابراین اساســا بن

واقعی مشـروطه و » معنای«ی  فرانسوی است، اما درباره» شارت«مشروطه از ھمان 
که در آن زمـان مرکــز آن اسـتانبول بـود، و ھمین طـور  چگونگی انتقال به جھان اسـالم، 

تــوان بحــث کــرد و  خواه، می ویژه به ذھن و زبان علمای مشـروطه انتقال آن به ایران و به
بــاره کــه روحــانیون از واژه مشــروطه چــه تلقــی داشــته انــد یــا چــه فھمــی از آن  در این
 . ھا تفکیک قائل شد توان بین آن اند می داشته

ولی به ھرحال آن چه که در دوران ماقبل مشروطه و مابعــد مشـروطه در ایـران متـداول 
ھا بــر جــای مانـده  ھا و نوشـته ای که از مشروطه در اذھان بوده و در گفتـه بوده و تلقی

این است که مشروطه را به معنای مشروط کـردن، مقیــد کــردن و محــدود کــردن قــدرت 
 . دانستند سلطنت می

ترین تعبیر و تفسیری است کــه از مشــروطیت در آن زمـان شــده اسـت  این شاید کوتاه
بینیم که  نائینی را مبنا قرار دھیم، می» تنبیه االمه و تنزیه المله«ویژه اگر کتاب مھم  به

یعنی سلطنت مطلقــه . »مقیده«و بعد » مطلقه«کند به  ایشان سلطنت را تقسیم می
سـلطنت «خواھد قید بزند و محدود کند، سلطنت مقیده در کتــاب نـائینی ھمــان  را می

توان به مرحوم آقا شیخ محمــد اســماعیل  گذشته از آقای نائینی می. است» مشروطه
و ھم چنین مرحــوم سـید » اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه«محالتی و کتاب او 

اشــاره کـرد کــه در ایـن »  قانون مشروطه مشروعه«عبدالحسین الری و کتاب او به نام 
ً مشروطه را بـه ھمیــن معنــای مقیـده می کتاب گرفتنــد در برابـر سـلطنت  ھا ھم عموما

 . مطلقه
اما این که علما تا چه حدی با مبانی مشروطه و لوازم مشروطه آشـنا بودنــد، داســتان 

خواه در ایران آشنایی چندان دقیقی با  رسد علمای مشروطه دیگری است و به نظر می
مانی و تفکیـک قــوا خواھـی و مشـروطه سیر تفکـر آزادی کــه در  -خواھی، بـا نظــام پارل

بود دنیای غرب بود و از آن گونــه  ھمان .نداشــتند -جا به جھان اسالم و ایـران وارد شـده 
عد از  که مرحوم سید محمد طباطبائی، که تازه بیش از ھمه با این مفاھیم آشنا بود، ب

: گویـد ھایش می در یکــی از گفتـه -شکست مرحلـه اول مشـروطه -توپ بستن مجلس
ما که مشروطه را ندیده بودیم، گفتند مشروطه خوب اســت و در جاھــای دیگـر چنیـن «

شــده و بــرای مــردم و ملــت مفیــد اســت مــا ھــم عمــل کــردیم و گفتیــم بــرای مــا ھــم 
طبیعی ھـم ھســت کــه ندیـده باشــند    »...گونه خواھد بود، ما خود ندیده بودیم ھمان

ــا مشــروطه  ــا و غــرب نداشــتند، آشــنایی مســتقیم ب ــه اروپ ــفری ب ــه س ــن ک ــرای ای ب
 .... نداشتند

   
رسـد کــه ایـن  نظر می بـه. ای اشــاره شـود جا اجازه بدھیـد بـه نکتـه در این: خانی رحیم
ای فروتــنی، یــا  تــر گونــه ی طباطبــایی یــا نســبت داده شــده بــه طباطبــایی، بیش گفتــه
به  ای از فروتنی و فاصله آمیزه گیری مصلحتی و سیاسی باشد، یعــنی شـاید بــا توجـه 

رویدادھای سیاسی بعدی، به توپ بستن مجلـس و ســرخوردگی اولیـه از مشـروطه و 
طباطبایی، پیش از این، ھــم در وعـظ و بـر . مجلس، طباطبایی چنین حرفی گفته باشد

شـاه، نشــان  ی صــدراعظم و بـه مظفرالدین الدولـه ھایش به عین سر منبر و ھم در نامه
و » دولــت«، »ملــت«ی سیاســی نــوین، بــا مفــاھیم  دھــد کــه بــا مفــاھیم اندیشــه می

ــدگان« ــبر می. آشــنایی دارد» مجلــس نماین ــد ســر من زنیم و  وقــتی حرفــی مــی«: گوی
ــه مــا می اعتراضــی مــی ــد کنیم ب ــا جمھــوری طلــب    طلب مشــروطه   گوین ــر ... و ی اگ

در نامه به عین الدولــه از » .مجلسی باشد ھم برای دولت خوب است و ھم برای ملت
نویسـد و در نامـه بــه مظفرالــدین شـاه از  می    »تاسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت«
» فوایـد ایـن مجلـس«و از » انجمـن مرکـب از تمـام اصـناف مــردم«و » مجلس عــدالت«

تاسیس مجلس منـافی سـلطنت نیســت، ســلطنت صـحیح «گوید و این که  سخن می
 » ...زوال با بودن مجلس است، بی مجلس سلطنت بی معنی است بی
یــا بـه خواسـت خـود یـا بــه   -ای که ناصــرالملک چنین شما اگر دقت بفرمایید به نامه ھم

بینیــد کـه در آن نامــه نکـات  نویسـد، می بـرای آقــای طباطبـائی می -اشاره عین الدولــه
دانید که ناصرالملک، تحصیلکرده آکسفورد بـود  شما بھتر می. مھمی مطرح شده است

ی خود بـه طباطبایــی  و با مفاھیم نوین لیبرال دمکراسی غرب کامالً آشنا بود و در نامه
ھای اقتصـادی، سیاسـی و فرھنگــی دموکراســی در  کوشد با اشاره به نبود زمینــه می

مجلــس «ایــران و نبــود نھادھــای مــدنی و فرھنگــی نــوین، طباطبــایی را از درخواســت 
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مجلــس ”امـروز تقاضـای «: ناصـرالملک در آن نامــه گفتــه بــود. منصــرف کنــد   »مبعوثـان
   ”حریـت و عــدالت کاملــه”و دم زدن از    ”قـانون مسـاوات”و اصرار در ایجـاد    ”مبعوثان

در ایران مانند ران شتر چپاندن ) طوری که در تمام ملل متمدنه سعادتمند وجود دارد آن(
اش  ھا غذایی بـه معـده است که قادر به حرکت نیست و مدت) ایران( در حلق مریضی 

 » ...نرسیده
ھای بعـدی  کـه گفتـه -کنم و شــاید اشـتباه مــی -رسـد گونه بـه نظــر می ترتیب این بدین

ــایی بیش ــه طباطب ــر گون ــه ای مصــلحت ت ــدی، گون ــله نگری بع ــلحتی و  ای فاص گیری مص
ی مشـروطه و مجلـس در اندیشـه داشــته و  چه پیش از آن دربــاره سیاسی باشد از آن

 . بیان کرده و در راه آن کوشیده است
   
خواستم بگویم حاال کــه  بنده ھم در ارتباط با مرحوم طباطبایی ھمین را می: اشکوری  

ــد بیش ــا تاکی ــده ب ــن نکتــه را گفتیــد بن ــما ای ــری می ش ــای  ت ــان علم ــه در می ــویم ک گ
ً آقـا ســید  -حتی اگر نائینی و طباطبایی را با ھـم مقایسـه کنیــم -خواه مشروطه انصــافا

ترین روحانی بـود نسـبت بـه ھمیـن مفــاھیم جدیـد از  ترین و آشنا محمد طباطبایی آگاه
ــوازم مشــروطه نامــه مرحــوم  زندگی. جملــه مشــروطه، ھــم مبــانی مشــروطه و ھــم ل

دھد طباطبایی ضمن این که روحانی اسـت  چنین خاطراتش نشان می طباطبایی و ھم
ی نجف و سامرا بوده و شاگرد آقای میرزای شیرازی و بعد ھم آمـده تھــران و  و در حوزه

ی روحانیون کارھای معمول روحـانیون را  جا ھم به عنوان یک روحانی و مثل ھمه در این
حــاال شـاید (داده، اما به دلیل ھوشمندی، یک مقدار آشنایی با زبان فرانسه  انجام می

ید آشــنا  ھا و مطبوعات و اندیشـه و سفر به عثمانی، با روزنامه) ھم زیاد نبوده ھای جد
ھای تبلیغی و تحلیلی پیـش از مشـروطه را خوانـده بـود و بـه دیگـران  آثار و نوشته. بود

ھـای مخفــی نقــش موثـر داشــتند،  کرد بخوانند و بعد ایشان در ایجـاد انجمن توصیه می
ھــا و در واقــع  دھندگان فعالیت ی مشــروطه از ســازمان ھــای مخفــی کــه در دوره انجمن

ــد ــحنه بودن ــذار پشــت ص ــری اثرگ ــان فک ــان می این. جری ــا نش ــی  ھ ــه طباطبای ــد ک دھ
بله این را بنـده . اطالع باشد توانسته نسبت به مبانی و لوازم مشروطه چندان بی نمی

اگـر نگـوییم صـد در  -ای که گفته بــه احتمــال خیلـی زیــاد کنم که آن جمله ھم قبول می
شود نادیده گرفت که  از سر تواضع و فروتنی بوده، اما در عین حال این را ھم نمی -صد

یا تحصـیل توانسته فرض کنیم در حد ناصرالملک و یـا ملکم طباطبایی نمی کردگان  خـان 
دانیم و در خـاطرات  طور کـه مــی ھرحال ھمـان غرب، با مفاھیم جدید آشنا باشد، اما به

 .  قمری به فکر مشروطه بوده است١٣١٢گوید از  طباطبایی ھم آمده، می
شـود  شود اشاره کرد این است که معموالً از دو منظـر گفتــه می ی دیگری که می نکته

 . علما و روحانیون از مشروطه ھیچ اطالعی نداشتند
گوینـد مشــروطه  از یک طرف بخصوص این شریعتمداران ما که با مشروطه مخالفنــد می

نشینی عبدالعظیم و یا مھاجرت به قم مطرح شد و آن را ھم دیگـران تــوی  بعد از بست
شـده و متوجــه  اند در حالی که علما اصالً ایـن چیزھــا سرشــان نمی دھن علما انداخته

 . این حرف به اصطالح از منظر دفاع از اسالم است. شدند نمی
ظر رد اســالم و علماســت ضاد ھـر دو یــک .نظر دیگر از من یعـنی در واقــع از دو منظـر مت

کننــد،  رسد این حرفی که دو طیف متضــاد مطـرح می گویند که به نظر می مطلب را می
 . واقعیت ندارد

   
 تاریخ و مصلحت سیاسی 

ھای طباطبایی، توضـیح  این که در گفت و گو و به ویژه در پرسش از دیدگاه: خانی رحیم
ــر از ایــن رو ھســت تــری خواســته شــد بیش بیش کــه  -دانیــد و خــود شــما بھــتر می -ت
نگـاه  -یعــنی نگــاه بـه تـاریخ. تر امــری سیاسـی اســت نگاری یا نگاه به تاریخ بیش تاریخ
ھای سیاسی است و بسیار پیـش  ھا و دیدگاه آگاه یا ناآگاه زیر تاثیر اندیشه -ی ما ھمه
 . شود نویسی می تاریخ بازخوانی و باز» مصلحت سیاسی روز«آید که بر پایه  می

بنابراین وقتی شماری . شود بر تن مصلحت سیاسی روز ی تاریخی، قبایی می گذشته
مداران  ی شــما شـریعت خواه بـه گفتـه -خواھی از مخالفان یا منتقدین جنبش مشروطه

بــه  -مخالف مشروطه و یا شماری از نیروھــای غـیر مــذھبی و الئیــک مخــالف روحـانیون
ــاه می ــاریخ مشــروطه نگ ــود، پیشــینه ت ــازخوانی و بازنویســی خ ــد، در ب ــش  کنن ی جنب

کنند که گویی برھوت اندیشه بوده اسـت،  ای بازپردازی می خواھی را به گونه مشروطه
حاکمیــت «و    »ملت«و » مجلس شورا«و » مشروطه«گویی در ذھن و زبان ایرانیان از 
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یدگاه اثری نبوده است، و نیز پیش می» ملی ھای روشـنفکران  آید که از نقد تند و تیز د
گرایی آنان در مفاھیم دموکراسی و الئیسیته، مدارای آنان بـا  طلوع مشروطیت و تقلیل

آلود بــه تائیــد  ای تنــاقض کننــد، امـا بــه گونــه سنت و روحانیون و از نقد روحانیت آغاز می
رسـند کـه اسـاس مشــروطیت و قــانون اساســی مشـروطیت را  دیکتــاتوری عرفــی می

شینه تر و متعادل بینانه بنابراین پرسش بر این پایه بود که نگاه واقع. پایمال کرد ی  تر از پی
 . خواھان داشته باشیم خواھی و درک و دریافت مشروطه مشروطه

   
دست کم از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه، مفاھیم جدید و مفاھیم مربــوط : اشکوری

عد از مــرگ ناصــرالدین شـاه کـه فضـای  به مشروطه مطرح می شود و بـه طـور خــاص ب
 تــا ١٣١٣از (آیـد و در دوران مظفرالـدین شـاه  بازی در ایران بـه وجـود می سیاسی نیمه

که دوران تاسیس مشروطه است، در این ده دوازده سال افکـار و )  ھجری قمری١٣٢۴
ی  حـاال فــرض را بــر ایــن بگـذاریم کــه اصــالً کلمـه. خواھی رایــج بـوده مفاھیم مشـروطه

فرض بفرماییــد . نبوده باشد مبانی و لوازم و آن ارکان مشروطه مطرح بوده» مشروطه«
جا که من االن به یـاد  تا آن. که شما به کار بردید» ملیت«و » ملت«یکی ھمین مفھوم 

 ... در جریان تحریم تنباکو پیش آمد» ملت«ی  دارم برای اولین بار واژه
   

 به معنای نوین ملت؟ : خانی رحیم
   

ی ملـت کــه در فرھنــگ اسـالمی یـک معنــای  واژه. بله، به معنای جدید ملت: اشکوری
جــا بـه  در این» ملــت«گــوییم،  کامالً متفاوت دارد؛ مثالً فرض بفرمایید ملل و نحل که می

گونه بــوده  معنی مذھب است، به معنی دین است، در فرھنگ اسالمی در گذشته این
 . است

مفھوم فرنگی و مفھوم جدید ملت در عصر قاجار و زمان سـلطنت ناصـرالدین شـاه وارد 
در جریــان تحــریم تنبــاکو در سـال » ملــت«شود و اولین بـار مفھــوم جدیــد  جامعه ما می

ته) میــالدی١٨٩٠ خورشیدی، ١٢٧٠( ھجری قمری ١٣٠٩ حــاال پـی جویـی . بــه کـار رف
بعـدھا در ســخنان طباطبــایی و در خـاطرات او . بکنیم شاید جلوتر ھم به کار رفته باشد

را بــه » ملـت« رود بلکــه طباطبــایی  ی ملت به مفھــوم مـذھب و دیــن بـه کـار نمـی واژه
سانی و . گـیرد ھمین مفھوم جدید به کــار می و بعــدھا علمـای نجــف یعــنی آخونــد خرا

ی نجــف  شیخ عبدهللا مازندرانی و شیخ محمد حسین تھرانی معروف بـه علمـای ثالثــه
ای دارند کــه  آمده، جمله» تاریخ بیداری ایرانیان«در یکی از بیانیه ھای خود که در کتاب 

بــه اجمـاع مسـلمین در عصــر غیبـت «گوینـد  می: گــویم عین جمله را خدمت شــما می
بــه معنـای جمھــوری یــا » جمھور«ی  البته کلمه. »حکومت از آن جمھور مسلمین است

ایـن . ی مـردم اسـت به معنای عامه» جماھیر«و » جمھور«نظام جمھوری نیست بلکه 
. شـود شیعی ما چنین حرفی گفته می -اسالمی -اولین بار است که در فرھنگ ایرانی

حــاال  -تا آن موقع حکومت از آن خدا و رسول و پیغمبر و امام معصوم و حداکثر فقھـا بــود
حاال ھمین علما ایـن بحـث را  -به یک جنبه از والیت فقیه به یک شکلی اعتقاد داشتند

سلمین «کنند که  مطرح می به اجماع مسلمین در عصر غیبت حکومـت از آن جمھــور م
   »اجمــاع«ی مردم و جالب این است کـه ادعــای  جمھور مسلمین یعنی عامه. »است

وجــود » اجمــاعی«کننــد ولــی واقعیتــش ایــن اســت کــه در عــالم واقــع چنیــن  ھــم می
 . نداشت

عد از  البته در ھمین مفاھیم ھـم ابھـام وجــود داشـت و بـه ھمیـن دلیــل بـه خصــوص ب
یعنی ایـن کلمــات . پیروزی مشروطیت و نوشتن متمم قانون اساسی اختالف پیش آمد

اما در نھایت بنده ھم بـا شـما . شد ھم که گفتیم خیلی دقیق و منقح به کار برده نمی
ایـن کـه گفتـه . ای دارنـد موافق ھستم که این مفاھیم یک روزه خلق نشـده و پیشــینه

شد فقط در جریان بست حضرت عبدالعظیم و یا ھجـرت بـه قــم و یـا در بســت ســفارت 
را در دھـن علمــا و مـردم انداختنـد، اصــالً چنیــن » مشــروطه«ی  انگلیس کسانی کلمـه

انـد و یــا ایــن  زنند یا تاریخ نخوانده ھایی می یعنی کسانی که چنین حرف. چیزی نیست
که به تعبیر شما بر اساس اغراض سیاسی و جناحی و سیاه و سـفید کـردن مسـایل 

 . کنند ھا را مطرح می این حرف
   

ً می. پیدایش ھر ایده، محصول یک فرآیند اســت: خانی رحیم بایســت در جامعــه  مقـدمتا
به  تحوالتی بشود و تا آن تحوالت به عنوان شرط، وجود نداشته باشند، اصالً پرسشی 
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شـود و در  آید حاال چه بحث مشروطه باشد چه بحث دیگری، گمان برده می وجود نمی
ھـا  ھا و ایرانیان بــوده کــه آن شود که گویا این ضعف شرقی برخی از منابع ھم گفته می

ھـای ایـران و  اند، چــرا در جنگ اندیشی انداخته که ببینند چرا ضعیف شـده را به این مآل
جا سرآغاز این کـاوش بـوده کــه ببینیـم  ھا و آن مسائل پیش آمد و آن روس آن شکست

عقـب مانـدیم و بعــد ایـن سلســله » مـا«جلو افتادند و چه شــد کــه » آنھا«چه شد که 
صرف نظر از قال و مقــالی کـه در ایــن داسـتان . ھا به داستان مشروطه انجامید پرسش

شروطه چــه بــوده اسـت؛  ھای عیـنی پیـدایش اندیشـه ھست، به نظر شما زمینه ی م
 الاقل در نزد روحانیت؟ 

   
ً عوامـل  دانیــد کـه بـه یـک عامـل نمی شـما بھـتر می: اشکوری تــوان تکیـه کـرد و قطعـا

ی داخلی بود که شـاید مـاجرا برگـردد  یکی مسئله. مختلفی در این کار دخالت داشتند
ھا ســبب شــده  ھا و ناکامی ھا که این شکست به شکست ایرانیان در دو جنگ با روس

ھم با ھویـت ایرانــی و ھــم بـا ھویــت اسـالمی کــه در آن زمــان البتـه  -ھا بود که ایرانی
ی  در فکــر احیــای خودشــان و مقاومــت در برابــر ســلطه -تــر بــود ھویــت اســالمی غلیظ

احســاس ضــعف و شکســت سیاســی و بخصــوص شکســت نظامــی . خــارجی بیفتنــد
بنابـر . دارد ھمیشه یک ملتی را به تجدید نظر، به احیای خــود و جــبران گذشـته وا مـی

شـود بــه فکـر  ھای ایران و روس یکی از عوامل خیلی مھم است که منجر می این جنگ
آید و بعدھـا  ی تحریم تنباکو پیش می بعدھا مسئله. اصالحات، حداقل اصالحات نظامی

 . رسیم به دوران مشروطه می
ی آشنایی ایرانیان با غرب و ضرورت رفرم الاقل نظــامی بـه  در آغاز دوره قاجاریه مسئله

ھـای ایـران و  یعنی در پی جنگ. آید ھا، پیش می ی عباس میرزا و بعد قائم مقام وسیله
ً بــر دوش شــاھزاده عبــاس مــیرزا بــود، ضــرورت  روس کــه بــار ســنگین جنــگ مســتقیما

کــم  کند، اما کم جا شروع می شود و او ھم رفرم را در آن اصالحات در نظام احساس می
. شود به مسایل اقتصادی و سیاسی و فرھنگی و حــتی بھداشـتی بعدھا کشیده می

رسد به دوران امیرکبیر، به دوران  اصالحاتی که دوران عباس میرزا شروع شد بعدھا می
خان سپھساالر و بعد به میرزا علی خان امین الدولــه در زمـان مظفرالدیـن  میرزا حسین
البتــه بـه ایـن . کنـد ھا راه مشـروطه را ھموارتــر می طلبی ی آن نــوع اصــالح شاه، زمینــه

ی عباس میرزا، آن سه چھار وزیر و صـدر  آور باید اشاره کرد که بعد از دوره ی تاسف نکته
تــر از  ھا در مجمـوع بیش ی زمامداری این طلب، ھمه ناکام شدند و کل دوره اعظم اصالح

ھای خارجی  ی سفارت مقام پس از یک سال با توطئه قائم. ھفت ھشت سال ھم نبود
ی تھــران، در بــاغ نگارســتان کشــته  دســتی عوامــل داخلــی از جملــه امــام جمعـه و ھم
خان سپھسـاالر  دانیم، مــیرزا حســین خان را ھم کــه مـی سرنوشت میرزاتقی. شود می

ھـا  شـود، از این ھم زیر فشار روحانی بزرگ تھران حاج مال علی کنی، از کار برکنـار می
خواستم این را بگویم که عامل دوم، اســتمرار ایـن اصــالحات ناتمــام اسـت از عصـر  می

 . عباس میرزا تا دوران مشروطیت
شنه جامعه ی قاجــار  ی تغیــیر و تحـول بـود امــا نظـام پوســیده ی تغیــیر و آمــاده ی ایران ت

خیرخواه و نیک توانست به این نیـاز پاســخ دھـد، ھـر اصـالح نمی انـدیش ھـم کــه  طلب 
بنابرایــن . خــورد خواســت در ســاختار قــدرت و از بــاال اصــالحاتی بکنــد شکســت می می

بود کـه از دوره ی عبـاس  مشروطه به نظر من ھـم پاســخی بــه آن اصــالحات ناتمـامی 
ی ضد  ھا و تحقیرھای ایرانیان که جنبه میرزا شروع شده بود و ھم پاسخی به شکست

 . استعماری را ھم تقویت کرد
با دنیـای خــارج  ی قاجار رابطه عامل خارجی ھم دخالت داشت که از آغاز دوره ی ایـران 

که از  آغاز شد و گسترش یافت از جمله رابطه با روسیه، عثمانی و کشــورھای عربـی 
شـود ، از  تر می گذشته ھم روابطی وجود داشت اما در این دوره رابطـه بــا غــرب جـدی

نگ فرســتاده می عصر عباس شـوند،  میرزا اولین دانشجویان ایرانی برای تحصـیل بــه فر
ی فکری و ذھنی  ھای نویی وارد حوزه شود، افکار و اندیشه خانه وارد ایران می بعد چاپ

طلبی عصــر مشـروطه ھمـوار  شود که کم و بیش راه را بـرای اصـالح ی ایران می جامعه
ایـن . کند، و مشروطه یک ضرورت تاریخی جوشــیده از نیـاز داخلـی ملــت ایـران بــود می

ھای ضــد مشــروطه و چـه  چــه مســلمان -تاکیــد مــن و پاسـخ مــن بــه کسـانی ھسـت
 . خواھند به خارج نسبت دھند که ھمه چیز را می -روشنفکرھای ضد آن گروه

خواھی مثــل آزادی، پارلمـان،  ھای مشــروطه ھا و اندیشــه درست است که افکار و ایـده
در تــاریخ مـا و در اســالم و در شـیعه بـه ایـن صـورت ... احزاب، تفکیک قوا، مطبوعات و 
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مدرنش نبود و به تدریج از فرنگ و از غرب وارد ایــران یــا دیگــر کشــورھای اســالمی و یـا 
ین  کشورھای غیر اروپایی شده، برای این که فرھنگ مسلط بوده، اما این که بگـوییم ا

خل نجوشـیده و مـردم ایــن را نخواســته یران، از دا یا چنـد تــا  تحمیل شده به ملت ا اند 
 ً روشنفکر این را به علما حقنـه کردنـد یــا بـه ملــت تلقیــن کردنـد، چنیــن چــیزی اساسـا

 . واقعیت خارجی ندارد
عطش تغییر و اصالحات و نیـاز بـه تغیـیرات سـاختاری اجتمـاعی، فرھنگــی، اقتصـادی، 

ی قاجار با گسترش ارتباط و  ی ایران از دیرباز وجود داشت و در دوره نظامی برای جامعه
کــدام از  تر شد و چـون ھیچ تر و جدی آشنایی با جھان، این نیاز به تغییر و اصالحات قوی

ی عطشناک سیراب نشد، در نتیجه رسید به  ھا پاسخ درخوری نیافتند و این جامعه این
پس مشروطه از نظـر آبشـخورھای فکــری بــا دنیـای . نام مشروطه یک مقطع مھمی به

غرب ارتبـاط دارد، امـا در داخــل مملکـت ھــم بــا مسـایل اســالمی پیونــد خـورد، ھـم بـا 
ھـر چنــد . ی ایران بـود مسایل ملی پیوند خورد و برآمده از ذھن و خواست و نیاز جامعه

گــوییم بیشــتر طبقــات شــھری مــورد نظــر اســت،  ی ایــران ســخن می وقــتی از جامعــه
ی مردم این را می  کردند یا عامه ی روستائیان این را درک می خواھیم بگوییم ھمه نمی

 . فھمیدند ولی به ھر حال خواست ملت ایران بود؛ یعنی خواست تغییر
   

 گری از باال  قاجاریه و اصالح
جناب اشکوری، ناسازگاری میان انتظارات و واقعیات یا انتظارات و تجربیات، : خانی رحیم

ای است امـا چطــور اسـت  ی تجربه شده انجامد، این پدیده ھمیشه به طرح سئوال می
در واقع . انجامد به اصالح و آن ھم اصالحات در ساختار قدرت که آن تجربیات ایرانیان می

) یعنی تجربه و اصالح در ساختار قـدرت(متفکران و فعاالن مشروطه، چگونه بین این دو 
طور مشخص بر کنترل قـدرت مطلقـه  بینند و تمرکز خود را بر اصالح قدرت و به ارتباط می

دیدند بین کنـترل قـدرت مطلقـه و قدرتمنــد شــدن در برابـر  ای می گذارند؟ چه رابطه می
خواھان  ی امور، این ارتبــاط را مشـروطه یا کنترل قدرت و توسعه. ی بیگانگان مثالً  سلطه

 کردند ؟  چگونه درک می
   

تــوان ایــن  اگر امروز با رویکرد انتقادی به آن حوادث و تحــوالت نگــاه کنیـم، می: اشکوری
یران وارد کـرد کــه تغیــیر در جامعــه  آزادی، عـدالت، ( نقد را بــر آن پیشــگامان تغیـیر در ا

ھای  باید زمینـه. در باال، یا ممکن نیست یا حداقل ھمیشه ممکن نیست...) پیشرفت و
ی تغییرات و تحــوالت از پـایین بـه  تغییرات در عمق جامعه وجود داشته باشد و مجموعه

ھای دموکراســی و  خـواھیم، بایــد زمینــه تغییر ساختار برسد یعنی اگر دموکراســی می
شــاید مــا بتــوانیم ایــن انتقــاد را بــه . ابزارھــایش آمــاده باشــند تـا بــه مشــروطه برســیم

ھا و عوامـل  اید ولی به زمینه گذشتگان بکنیم که شما ھمیشه به راس قدرت چسبیده
ھا و عوامل برای تغیـیر در ایــران بــه  چون واقعیت این است که زمینه. تغییر توجه نکردید

 . لحاظ فرھنگی و اقتصادی و اجتماعی و نیز نھادھا و ابزارھای الزم فراھم نبود
میرزا تا مشروطه و تا ھمین امروز، دو عامل سبب  تصور من این است که از زمان عباس

ً بـه تغیـیر ســاختار قـدرت فکـر کننـد و  شده است کــه پیشـگامان اصـالح طلــبی عمومـا
 . بخواھند اصالحات را از باال بیاورند پایین و به جامعه سرایت بدھند

ی حفظ استقالل از نظر ملی، حفظ اسالم یا به تعبـیر خـود علمــای  که مسئله یکی این
بود ی اسالم و مبارزه با استعمار و اجانب، مسئله عصر مشروطه، حفظ بیضه . ی عمده 

حداقل تـا دوره» اسـتعمار«و » اجانب«البته  ی  مــترادف و یکــی نیســت امـا علمــای مــا 
ً درک نمی فھمیدند، بــه  می   »اجنبی«تر  کردند بیش مشروطه مفھوم استعمار را دقیقا

 . ی بیگانه ھرحال بیگانه، سلطه
کــه » ولن یجعل هللا للکافرین علی المومنین سبیال«: گوید ای ھست که می در قرآن آیه

را داریــم یعــنی در ھیــچ حـالی، در ھیــج » نفــی ســبیل«ی  بــر ایــن مبنـا در فقــه قاعــده
به این ترتیب، از پیش از مشــروطه تـا . شرایطی، کفار نباید بر مسلمانان مسلط باشند

ی نفی سلطه کفار و حفظ استقالل و منافع مســلمانان خیلـی مھــم  بعد از آن، مسئله
ھا ضــمن ایــن  عثمانی(ھای روسیه، انگلیس و حتی عثمانی  در برابر دست اندازی. بود

، )کردنـد اندازی می ھا ھم به ایــران دسـت ی دیگران آن اند باز به اندازه که مسلمان بوده
ھـای ایـران و  ویژه پـس از جنگ بـه. ی رھبری و قدرت و توانایی، بسیار مھم بــود مسئله

وقتی به اشعار قائم مقام یا دیگر شـاعران مــا نگـاه . روس و احساس ضغف و شکست
قدرت، قدرت نظــامی، سیاســی، اقتصـادی، . طلبی کنید پر است از اقتدارگرایی و قدرت
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ی نگـاه ھـا معطـوف بــه تغیـیر قــدرت  بنـابر ایــن ھمـه. ھمه چیز در دسـت دولــت اســت
 . شود می

شعر معروف قائم مقـام پـس از جنـگ ھـای ایـران و روس ھمیـن احســاس شکسـت و 
 : دھد تلخکامی ایرانیان را نشان می

   
 روزگار است آنکه گه عزت دھد گه خوار دارد 

 ھا بسیار دارد  چرخ بازیگر از این بازیچه
نی شـعر زیبـایی اسـت ولــی ھیــچ  -ناشـناخته -یا شعر دیگری ھست از یک بانوی ایرا

 : دھد ی نظامی را می بوی یک فرمانده. دھد بوی زنانگی نمی
 آزادیت به قبضه شمشیر بسته است 
 مردان ھمیشه تکیه خود را بدو کنند 

 نوح دگر بباید و طوفان دیگری 
 تا لکه ھای ننگ شما شستشو کنند 

ھا ھمــه از یــک  ھـا و لطیفــه بینید که شعرھا، ادبیات، ضــرب المثل شما در این دوره می
ی ایران است و از سوی دیگر ناسزا گفتن به  سو ناشی از شکست و تلخکامی جامعه

ین می پرســتان و نھایـت این ظالمان، بـه بیگانگــان و اجنبی خواھیــم  شـود کـه می ھـا، ا
ی نیروی نظامی و  ی بیگانگان بایستیم و خوب ھمه قدرتی پیدا کنیم که در برابر سلطه

لت و  ھا و بدبختی پس تمام شکست. سیاسی و مالی در دست دولت است ھا بــه دو
 . گردد حکومت برمی

عامل دیگر که باز سبب شده است که اصـالح گـران بـه حکومـت و قــدرت بپردازنـد ایـن 
ھـا دارنـد، اگـر راس ھـرم  ی آن امکانــاتی کــه دولت است که فکر کردند با توجه به ھمه

قدرت تغییر کند یا مثالً شاه عوض شود یا سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تبدیــل 
ید شود، اگر اصالحات در ساختار و قدرت شود، اصالحات از بــاال می . توانـد بــه پــایین بیا

امیــدی بــه اصــالحات از پاییــن  -ھــای حــتی سپھســاالر را نگــاه کنیــد حرف -گران اصــالح
چه قــائم مقــام، چــه امیرکبـیر و چـه بعدھـا  کنید می شما نگاه می. نداشتند بینیــد کـه 

ً بــه نظــر می خان امیــن الدولــه، اساسـا رسـد کــه خــارج از  سپھساالر و بعد میرزاعلــی 
کننــد  گران سعی می بینند، اصالح ساختار حکومت و سلطنت راھی برای اصالحات نمی

قع می شـوند  شاه را قانع کنند و یــک کــاری انجـام بدھنــد وقــتی ھــم مغضـوب شـاه وا
 . کنند نشینند و دیگر ھیچ کاری نمی شان می روند در خانه می

شـان  گران، اصالحات کنم که این دو عامل سبب شده بود که اصالح بنابراین من فکر می
به  را از باال به پایین طراحی بکنند نه از پــایین بـه بـاال کــه البتـه حـاال مــا اگـر بخــواھیم 

بعد . دھد رسد که این راه جواب نداده و االن ھم جواب نمی گذشته برگردیم به نظر می
ھا که دنبال  طلبان ما، آن از مشروطه ھم باز متاسفانه بسیاری از روشنفکران ما، اصالح

تغییر و اصالحات بودند، باز ھمواره بر سر قدرت با ھم دعوا کردند، منظــورم ایــن نیسـت 
. بیایند» ھا دموکرات«بروند، » مستبدین«کردند  طلب بودند، ولی فکر می که ھمه قدرت

ھـا و احــزاب را کـه در آن بــاال  گروه. شـود این گروه برود، آن گروه بیاید، مسائل حــل می
یا اجتمــاعی و یــا در فکـر . بینیم، کسی در فکر تغییر در جامعه نیست می تغییر ذھــنی 

کســی در فکــر ایـن چیزھــا . انــد پاســدار دموکراسـی، نھادھــای اجتماعی. نھــاد سـازی
کننــد و  ھر وقت فرصتی پیش آمده دعوای احزاب بوده، که پشــت بـه مـردم می. نیست

شـوند دوبـاره یــا دورانـی سـکوت  و بعـد ھـم وقــتی از آن بــاال سـرکوب می. رو به قدرت
ی چھـل و  ھــا در دھـه کنند یا مانند خیابانی و مــیرزا کوچـک خـان و پسـیان و چریک می

 . جنگند گیرند و با رژیم می پنجاه اسلحه می
   

 روشنفکران و روحانیون : خواھی مشروطه
جنـاب اشــکوری، بـه تعبیــر . ی مشــروطیت برگــردیم بــه بحــث شـما دربـاره: خانی رحیم

در جنبش مشروطه خواھی، از دو منبـع نـیروی انگـیزش » روح اعتراض«فریدون آدمیت 
پرسش من ایــن اسـت کــه . خواھی و منبع روحانی منبع روشنفکری و ترقی. گرفت می

رسـد  گر و روحانیون شیعه چگونه بــود؟ بــه نظــر می ی روشنفکران اصالح نسبت و رابطه
گــی دسـتگاه  خواھی و در برابــر چیره ھـای آغـازین جنبـش مشــروطه دست کـم در دوره

ھای سیاسـی نــوین را در  گر ابتکار طرح و پیشبرد اندیشـه خودکامه، روشنفکران اصالح
چــرا و در چـه . اند کشــانده گرایـی می سـویی و ھم دست داشتند و روحـانیون را بـه ھم

 ھای بعدی انجامید؟  ھای اولیه به ناسارگاری و کشمکش سویی ھایی ھم زمینه
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که مطلـبی کــه شـما فرمودیـد  بینانه نگاه کنیم بـه نظـر می بله، اگر واقع: اشکوری آیـد 

ھای جدید، آبشخور غربی و اروپایی داشـتند  افکار و اندیشه. بینانه باشد درست و واقع
بی بــا جامعـه ی تــازه ی اتصـال ایــن پدیـده و روشن است که حلقه ی اسـالمی یـا  ی غر

ایرانی و با علما، روشنفکران یا نوگرایان غیر روحــانی باشــند، حــاال نگــوییم غــیر دیــنی، 
 . نوگرایان غیر روحانی

ی  دلیل نـوع و حـوزه روحــانیون چـه در ایــران، چــه در عثمـانی و چــه در جاھــای دیگــر بــه
که . دانستند و با غرب ھم رفت و آمد نداشـتند فعالیتشان، زبان اروپایی نمی کســانی 

ھا و ماموران دولتی بودند یـا بازرگانــان کــه  به اروپا رفت و آمد داشتند، یا سفرا و ایلچی
آمــوزان و  کردنــد و بعــدھا ھـم دانش تر به روسیه و عثمــانی و مصـر سـفر می البته بیش

 . فرستاد به غرب دانشجویانی که دولت می
چنیــن از طریــق  افکــار جدیــد ھم. کردنــد ھــا بودنــد کــه افکــار جدیــد را وارد ایــران می این

ھای فرانسوی یـا انگلیســی بـود و  شد که به زبان ھا وارد می ھا، مجالت و کتاب روزنامه
ی طباطبـائی خوانــدم کـه کمــی  نامه در زندگی. دانستند علما ھم که زبان خارجی نمی

یاد نـدارم کـه علمـای شــیعه چــه در ایـران و چــه در  دانسته است و به زبان فرانسه می
ً خــود طباطبـایی ازایـن بابــت گلـه می. عراق زبان فرنگی بلد بوده باشند کنـد وبــه  اتفاقا

در  -ھای انتقال اندیشـه یکی دیگر از راه. نماید که زبان خارجی بیاموزند علما توصیه می
نھضـت ترجمــه اسـت و در  -ی مراحل تاریخی و در رابطه با انتقال تمـدن و فرھنـگ ھمه

ھای جدید غربی و اروپایی خب علمـای  دوران جدید و در ارتباط با انتقال افکار و اندیشه
گیری کــه  نتیجـه. دانســتند تــا بتواننـد بــه ترجمــه، حـداقل کمــک کننـد شــیعه زبــان نمی

خواھم بکنم این است که در این دویست ساله، ایــن فرھنـگ جدیــد کـه وارد حــوزه  می
اش به مشروطه رسیده و تحــوالت بعـدی، ایـن رونــد  فکر و ذھن ایرانی شده و در ادامه

نامش را . ی غیر روحانیون بـوده طور کلی و اساسی از ناحیه به ایـن غـیر روحــانیون کـه 
طلبان، یک بخشی مـذھبی بودنــد ولــی روحانــی  گذاریم نوگرایان یا به نوعی اصالح می

مثــل مـیرزا . یک بخشی ھم مذھبی نبودند و شاید ھم اصالً ضد مــذھب بودنــد. نبودند
فتحعلی آخوندزاده که البته اول مذھبی بود و حتی صحبت از پروتستانتیسم اسـالمی 

 . کرد ولی سرانجام اصالً آن را ھم گذاشت کنار یا مثل ملکم خان یا افراد دیگر می
بود  شاید در این میان روحانی که بشود استثناء دانست، سید جمال الدین اســدآبادی 

به معنای متعارف، مثالً مرجع تقلیــد، روحـانی حــوزوی اھــل درس و  -که او ھم روحانی
عربــی . دانست اروپا را دیده بود، تا حدودی فرانسه و انگلیسی می. نبود -بحث حوزوی

ــه می ــه البت ــاریس . دانســت ک ــی«در پ ــروه الوثق ــدن » ع ــرد، در لن ــیاء «را منتشــر ک ض
ی علمــا  به ھر حال در سلسـله. کند را منتشر می) روشنایی شرق و غرب(» الخافقین
خواھم بکنم این است که بله این حرف درست اسـت  بندی که می جمع. گیرد قرار نمی

حانی اعـم از مــذھبی و  که افکار جدید از طریق حوزه یان غـیر رو ی غیر روحانی و نوگرا
تدریج روحانیت و کسانی چون سـید محمــد طباطبــائی، ســید  غیر مذھبی آمد و بعد به

 . عبدهللا بھبھانی و یا شیخ ھادی نجم آبادی را تحت تاثیر قرار داد
ای و حتی بعضی  العابدین مراغه کسانی چون میرزاآقاخان کرمانی، طالبوف تبریزی، زین

ً مــذھبی بودنــد امــا روحــانی نبودنــد، افکــار را  از شــاھزادگان قاجــار، این ھــا کــه عمومــا
روحـانیون تحــت تــاثیر قــرار گرفتنـد و بـه حرکــت پیوســتند و ھمکـاری و . گسترش دادند

ی فکـر و اندیشـه  منتھی در حــوزه. سازگاری این دو نیرو سبب گسترش مشروطه شد
-ھا، اندیشه اسـت و ھمیشه پیشتاز حرکت -تر نوگرایان غیر حوزوی نقش داشتند بیش

کننــد  خواھی، روحانیون نقش فائقه ایفـا می ی بسیج مردم برای مشروطه اما در مرحله
ــا مــردم قطــع اســت و  چــون روشــنفکر چــه مــذھبی و چــه غــیر مــذھبی رابطــه اش ب

 . توانسته که حرکت اجتماعی بیافریند نمی
گوینـد واجــب اسـت دفـاع از  در مشروطیت، وقتی که علمـای نجــف در فتـوای خــود می

یــا وقتـی . آینـد خـب مـردم می. مشروطیت، دفاع از مشروطه دفاع از امام زمــان اســت
اش خــراب  شــود و مدرسـه ســازد، تکفـیر می مــیرزا حسـن رشـدیه، مدرســه جدیــد می

 ... شود می
   

 . شود ھا خراب می به دستور علما و به دست طلبه: خانی رحیم
   

به میـدان  ھا خــراب می ی طلبـه وسیله بله به: اشکوری شـود، ســرانجام طباطبـایی پــا 
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کنـد تـا  پسر خودش را ھــم مــدیر مدرسـه می. سازد ی اسالمی می گذارد، مدرسه می
بــاالخره بـا فتـوای . ی جدیـد و آمــوزش مســائل جدیـد کفـر نیسـت نشان دھـد مدرســه

 . شود علماست که مشروطه پیروز می
گران و روحانیون، سازگاری و ھمراھی و تفاھم وجـود دارد  تا دوران مشروطه بین اصالح

که پیـش می ولی بعد از مشروطه به خود  -آیــد دلیل اختالفـاتی  از جملـه اختـالف بیـن 
بخصـوص . تفاھم سســت شـده و راه ھمکـاری تــا حـدود زیـادی بسـته شـد -روحانیون

هللا و بعدھا ترور سیدعبدهللا بھبھانی روابط را تیره کرد و کار به جایــی  اعدام شیخ فضل
قی که در آن زمـان  علمـا، تقـی. زاده را تکفـیر کردنـد رسید کــه علمــای نجـف، ت زاده را 

بود و نـیروی رادیکـال تلقــی می از . دانســتند شـد، مسـئول تــرور بھبھــانی می روحانی 
 . بود» اجتماعیون اعتدالیون«و » اجتماعیون عامیون«سوی دیگر کشمکش بین 

غیر مذھبـی  ترکیبی بـود از دموکرات» اجتماعیون عامیون« ً روشـنفکران  ھـا کـه عمومــا
ھر چند روحانیونی مثل شـیخ ابـراھیم زنجــانی و شـیخ محمــد خیابـانی ھـم بـا  -بودند

ـــان در مجمـــوع یـــک جریـــان  -دموکـــرات ھـــای مجلـــس اول و دوم بودنـــد ایـــن جری
اجتمــاعیون «دموکراســی غــیر مــذھبی بــود کــه دعــوا و درگــیری داشــتند بــا  سوسیال

ــد؛ کســانی مثــل  کــه بیش» اعتــدالیون ــر نیروھــای ســنتی و محافظــه کــار در آن بودن ت
حال . بودنـد» اجتمـاعیون اعتـدالیون«بھبھانی و ستارخان و باقرخان ھم ھمــراه  بــه ھر

خل علمـای  دعوای سیاسی و فکری و ایــدئولوژیک بیــن شــیخ فضــل هللا و دیگــران در دا
ظه کار بـه قـول  شیعه و از سوی دیگر بیــن نیروھـای اعتــدالی و تنــدرو، رادیکـال و محاف

 . ھا سبب شد که راه ھمکاری ھا تا حدود زیادی بسته شود ی این ھا، ھمه امروزی
   

 آزادی کفر است : هللا فضل شیخ
ویژه ھنگام تدوین و تصویب متمـم  در روند پیشرفت جنبش مشروطیت و به: خانی رحیم

در میان روحانیت شـیعه بـروز کــرد بــه » ی مشروعه مشروطه«قانون اساسی، گرایش 
نوری، . هللا نوری رھبری فکری و سیاسی شیخ فضل را بــا » مســاوات«شیخ فضـل هللا 

ایـن ] قـانون اساسـی[نامه  یکی از مواد آن ضــاللت«: اسالم ناسازگار دانست و نوشت
آزادی در «: ، آزادی را کفـر دانسـت و گفــت»الحقوقند است که افــراد مملکــت متسـاوی

، »اند کفــر در کفــر اسـت اسالم کفر است و بخصوص این آزادی که این مردم تصور کرده
تفکیک قوا، «: را ھم ضاللت دانست و نوشت» تفکیک قوا«و » قانون گذاری«او اساس 

تقسیم قـوای مملکـت بـه سـه شـعبه، بــدعت و ضـاللت محــض اســت زیـرا در اسـالم 
ی انتقادات  هللا نوری ھمه شیخ فضل. »تقنین و جعل حکم برای ھیچکس مجاز نیست«

 . خود در نقد و رد اساس مشروطیت را با استناد به کتاب و سنت، تنظیم و ارائه کرد
ایـد، بــا اسـالم و مبــانی آن آشـنایی  جناب اشکوری، شما که در کسوت روحانیـت بوده

چنیــن در تــاریخ ایــران و تــاریخ مشــروطیت ایــران مطالعــه و پژوھــش  کامــل داریــد، و ھم
هللا نوری در مخالفت با مشروطیت و مجلـس شــورای ملـی و  کنید، آرای شیخ فضل می

ویژه با توجه به این نکته که مستند شیخ ھمه جا  سنجید؟ به گذاری را چگونه می قانون
 . کتاب است و سنت

   
تر  گفت یا به عبارت دقیق اگر اسالم ھمان است که شیخ فضل هللا نوری می: اشکوری

تر اگر اسالم ھمان است که نوع مسلمانان و نوع علمای ما از گذشته تـا زمـان  و جامع
گویند و دموکراسی و مشـروطه و آزادی و  هللا تا امروز می هللا و از شیخ فضل شیخ فضل

مساوات و عدالت و مفاھیمی که در مشـروطه مطـرح بــوده، و مفــاھیمی کـه در غـرب 
اسالم و دموکراسـی (ی ما ھنوز ھم مطرح است، باری این دوتا  مطرح بوده و در جامعه

ھمین شکلی که ھستند بخواھیم با ھم جمــع کنیــم و سـازش و  را اگر به) و مشروطه
رسد ناممکن است و بــه ھمیـن دلیــل ھـم بــه  شان ایجاد بکنیم، به نظر می تفاھم بین

به مشـروطه و مشــروطه رسد کــه نــوع ایرادھـایی کـه شــیخ فضـل نظر می خواھان  هللا 
ــت می ــا وارد اس ــت و ایرادھ ــت اس ــارچوب درس ــت، در آن چ ــی از . گرف ــی بخش منتھ

تذکره «خودش و بخشی از ایرادات و اشکاالتی که در کتاب » لوایح«ھای شیخ در  حرف
مطـرح شـده ) ی یکی از مریدان شیخ و به تایید شـیخ نوشته(» الغافل و ارشاد الجاھل

 . مغالطه و سفسطه است
عه تفکـر  اما اشکاالت و ایرادات اساسی شیخ، به ایــن معنــا وارد اسـت کـه اگــر مجمو
اسالمی، شیعی، فقھی گذشته و مبانی کالمی تشیع در گذشته را بپذیریم، آن وقت 

رسـد کــه شــیخ  نظر می دیگر پذیرفتن حکومت عرفی غیر شرعی، نامیســر اســت و بـه
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 . هللا حق داشت آن انتقادات را مطرح بکند فضل
انـد و جـواب  نائینی و دیگران البته به آن بخش از ایرادات کــه مغالطـه اسـت جــواب داده

ین کـه احسـاس می -هللا اند، اما شـیخ فضــل درستی ھم داده کــرده ایـن  بـا توجـه بــه ا
ــه کجــا می ــه ایــن  -رســد مشــروطه آخــرش ب ــادی گرفتــه و ب اشــکاالت اساســی و بنی

ً جـواب نداده ھا، نائینی و امثال او به نظر می بخش انـد یـا اگــر ھـم جــواب  آید یــا اساســا
: گویـد هللا می مثالً فرض بفرماییــد کـه شـیخ فضــل. اند ای نداده کننده اند، جواب قانع داده

حاال در ذھن مـن و شــما » .اساس اسالم تبعیض است.  ما در اسالم مساوات نداریم«
شود تبعیض قابل دفـاع باشـد ولــی  اصالً مگر می. تبعیض چیز منفور و مذمومی ھست

کند به قرآن و به روایات و به احکام فقھی و به اجماع فقھای  شیخ فضل هللا استناد می
چرا؟ برای ایــن کــه در اســالم ھرچــه . گوید مساوات کفر است اسالمی و شیعی و می

فرق اسـت. بینید تبعیض است که شما می چــه جـوری . مثالً بین مسلم و غیر مسلم 
توانید بگویید که ھم مسلمان و ھم غیر مسلمان یک حکم دارند، درحالی کــه  شما می

اش ھم در فقه و روایات ما ھست که مسلمان بـا  بخشی از این در قرآن و بخش عمده
شـان  ھــا بـاز ھـم یـک حکـم بین ی غـیر مسـلمان  دربــاره. غیر مسلمان یک حق ندارنــد

به این خاطر که بین غیر مسلمان اھل کتاب با غیر مسلمان غیراھل کتـاب بــاز . نیست
 . فرق است

شـان بـه رسـمیت شـناخته شــده و حـق حیـات  اھل کتاب حقوقی دارند، دین و مذھب
عه پرسـت نمی اما مثالً فرض بفرمائیـد بت. دارند ... ی اسـالمی آزاد باشــد توانــد در جام

خدا و خلـق  پرست یک نوع می چون به بت شود گفت مشــرک، یعــنی کسـی کــه بیـن 
ین . تر از آن ملحد و مھم. شود واسطه قائل می ً منکر ھر نـوع د یعنی کسی که اساسا

بــه قــول . پرست، ملحــد اسـت پرستی و بت فراتر از بت. و مذھب است ، منکر خداست
الطبیعه و خــدا و قیامــت  امروزی ماتریالیست است، از نظر فلسفی و اعتقادی به ماوراء

ً به ھیچ مذھبی پایبند نیست خب، ملحد، حاال از نظــر فقھـی یــا مرتــد . و انبیا و اساسا
بــه ھرحـال کشــته  -شــان ھسـت ھـایی کــه بین بـا تفاوت -ملی اسـت یـا مرتــد فطـری

شـوم و آن ایــن  ی فقھی وجود دارد که حاال وارد جزئیــات نمی البته یک قاعده. شود می
ی دیگری که بــه  پرست و ھر فرقه یعنی کسانی اعم از ملحد و بت» کفار مستامن«که 

. اند، تا زمانی که طبق قواعد عمل کنند، در امان ھستند پناه حکومت اسالمی در آمده
هللا  شـیخ فضـل. در میان غیر مسلمین، بین کافر حربی و کافر غیر حربی باز فرق است

گویــد  در مـورد زن و مـرد می. جا تبعیض است گوید این آورد و می ھای فراوانی می نمونه
در مــال . در ارث تفـاوت ھسـت. مشخص است که بین زن و مرد مسـاوات وجــود نــدارد

ی مرد از خانه بیرون  زن حق ندارد بدون اجازه. النفقه مرد است زن واجب. تفاوت ھست
سلم و غــیر مســلم فـرق  خون. کنــد بھای زن و مرد بــا ھــم فــرق می خون. برود بھـای م
ھا فرق وجود  ھا با یکدیگر و با غیر مسلمان ی اسالمی بین مسلمان در جامعه. کند می

شـیخ فضـل . دارد، بین شاه و رعیت، عالم و عامی، سید و غیر سید، فـرق وجـود دارد
دھـد امــا بـه  نائینی ھـم توضــیحاتی می. گیرد گوید و این ایرادھا را می ھا را می هللا این

 . شود ای نیست چون مشکل به طور بنیادی حل نمی ھای قانع کننده نظر من جواب
هللا با ھوش و درایت خود فھمیده بود که این سیر مشـروطه اگـر ادامـه پیـدا  شیخ فضل

رســد کــه اصــالً از دیــن اســالم و شــریعت چــیزی باقــی  کنــد ســرانجام بــه جــایی می
گفـت کـاری بـه کــار دیــن نــداریم، اصــالً حکومــت  درست است که نائینی می. ماند نمی
با شــرع بیـن نبایـد بکنـد امــا شـیخ  نمی فت  خواھد وارد شرع بشـود یــا حکومـت مخال
 . شود که در غرب و فرنگ است هللا احساس کرده بود که سیر امور چیزی می فضل

گوید در اسالم اصل عبودیت است نه آزادی،  هللا می ی آزادی، شیخ فضل در بحث درباره
گفـت  هللا کـه می کـرد شـیخ فضــل البته از یک نظـر مغلطــه می. ی خداست انسان بنده

شـود در تقابــل بـا  چون آزادی که در غـرب گفتــه می. اصل عبودیت است، آزادی نیست
ً نیست توانید که عبودیت هللا را ھم داشته  در پناه ھمین آزادی شما می. عبودیت لزوما

فردی انسـان و خـدا نمی منتھی شیخ فضل. باشید . دیـد هللا عبودیت را فقـط در رابطــه 
عبودیت را بـه معنـای الـتزام قطعــی و جزمــی بــه احکــام الھـی یعـنی احکــام شــریعت 

جا  ی غربی نبود که روز یکشنبه شما بروید کلیسا، از آن دین که دین فردگرایانه. دید می
ھـا  جا تناقضی بین این در این. بروید کلوپ یا بار، بعد ھم بروید کار خودتان را انجام دھید

دانم دوستی و مناسـبات پســر و دخــتر یـک  دینداری یک مقوله است، نمی. وجود ندارد
ھـا از گذشـته در اروپـا  ایـن تفکیک. ی دیگر اسـت مقوله است، حکومت ھم یک مسئله

االن ھم که صد سال از مشـروطه . بود ولی در فرھنگ اسالمی که چنین چیزی نداریم
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 . کار کنیم با این مسایل خواھیم چه گذشته باز ھم محل بحث است که ما می
هللا این قدر فھمیده بـود  حاال در زمان مشروطه مسئله آن قدر حاد نبود ولی شیخ فضل

رسـد،  گویید آزادی، در نھایت بــه رھـایی از تمـام قیــودات دیـنی می که وقتی شما می
قانون ھســت و قـانون می گذارنـد، ھیــچ امـری  یعنی جامعه ھست، حکومــت ھسـت، 

بــا . گیرد گوید آزادی در برابر عبودیت قرار می پیشبینی ھم وجود ندارد و لذاست که می
رسـد کــه آن ایرادھـا  دھد که الـی ماشـاءهللا، بـه نظــر می آن تعبیری که از عبودیت می

در بحث آزادی مطبوعات شیخ فضال میپرســید مطبوعـات آزاد . شان وارد بوده بسیاری
است که ھر چه دلشان میخواھد بنویسند؟ واقعیـت ایـن اســت کــه مطبوعـاتی کـه در 
دنیای امروز ھست، ھر چه دلشان میخواھــد مینویسـند، شــما میخواھیـد داســتانھای 
سکسی بنویسید، حرفھای دیگری بزنید، به دین انتقاد کنید، به خدا انتقاد کنید، البتـه 
در آن زمــان در دنیــای غــرب ھــم مثــل امــروز نبــود ولــی بــاالخره شــیخ فضـال اینھــا را 

از دین که . میفھمید که اگر این راه باز بشود از علما که ھیچ، به دین تسری پیدا میکند
 . بنابراین با آزادی مخالفت میکند. ھیچ به خدا و پیغمبر تسری پیدا میکند

در مورد قانون، شیخ فضل هللا ایراد میگیرد که قانوننویسی کفر اســت بــرای ایــن کـه در 
 خورشـیدی در ١٣۴٨آقـای خمیــنی ھـم در ســال . تفکر سنتی ما شارع خداوند اسـت

کتاب والیت فقیھاش میگوید اگر ما حکومت تشکیل بدھیم، در حکومت ما پارلمـان الزم 
پارلمان به عنـوان قانونگـذار نـداریم بــرای اینکـه شـارع خداونــد اسـت، مـا حــق . نیست

این . قانونگذاری نداریم و اگر ھم مجلس داشته باشیم، مجلس مشورتی دولتی است
هللا ھـم بـوده، بعـدھا ھـم وجـود داشـته و االن  تفکر قبالً وجود داشته، زمان شیخ فضل

 . ھم ھست
گر  پرســید شـما می هللا می شیخ فضـل سید؟ ا خواھیــد در مجلـس بنشـینید چـی بنوی

خواھیــد بنویســید کــه  ھاست که در اسالم است که تحصـیل حاصـل اســت، می ھمین
ست بنویسـید اند و طبــق  مــردم مســلمان.  مثالً شراب یا زنا حــرام اســت؟ اصــالً الزم نی

. اگر بخواھید غیر از این بنویسید که شــما اجــازه نداریــد. کنند احکام اسالمی عمل می
ی شرع بنویسید؟ اگــر ھــم بناسـت  کی به شما این حق را داده قوانین خارج از منطقه

ی اجتھـاد یــا احکـام  چه در فقه آمده چیزھای دیگری نوشته شود که به حـوزه غیر از آن
رسد که این کارھــا را انجــام  گردد و آن ھم به بقال و رزاز و بزاز نمی اولیه و ثانویه بر می
 . ی فقھاست دھند بلکه بر عھده

) صـنفی(گفت بزاز و رزاز برای این بود که در مجلس اول انتخابات طبقاتی  شیخ که می
 . بود و نمایندگان اصناف در مجلس بودند

هللا گرفته بود از آن منظر تــاریخی خــودش و بــا  ایرادھایی که شیخ فضل. بندی کنم جمع
ین  نظر می ھا و مبانی اسالم سنتی و فقــه ســنتی بــه آن زمینه رسـد کــه بسـیاری از ا

نائینی به بعضـی . انتقادات وارد بوده و بسیاری از این انتقادات ھم جواب درخور نگرفتند
ضی را ضــعیف جــواب داده، بعضــی از مـوارد را ھـم  موارد، محکم و قوی جــواب داده، بع

ً در پرانتز گذاشته و حاال به چه دلیل، به ھر دلیل نمی ھا جواب داده  دانم، به این اساسا
 . نشده

ً مـا کــه خــالف شـرع نمـی دھد و می نائینی، یک راه حل خوبی می . کنیم گوید اساســا
ی  توانـد وارد حـوزه اصالً این مجلس و این پارلمان و به اصـطالح مجلـس نماینـدگان نمی

ی امـور داخلــی  خواھند درباره اند می تعدادی آدم ھستند دور ھم نشسته. شرع بشود
در واقع از دیــد نـائینی مجلـس و پارلمـان یـک جمـع مشــورتی . خودشان تصمیم بگیرند

خواھنــد از بابــت نظــم داخلــی  کننــد، می یــک رئیــس و یــک نــاظم انتخــاب می. ھســت
. سازی پارلمان است خب این ساده. خودشان قوانین و مقرراتی برای خودشان بگذارند

نــائینی شـرط . گذارد بدون ھیچ پیش شرطی پارلمان که این نیست، پارلمان قانون می
. گویـد خـالف شــرع بیـن نکنـد می. تر در مجلس نــدارد کند البته فقط یک شرط بیش می

توانم از نائینی بپرسم که شرع بین چیست؟ حــداقل مــن بــه عنــوان  خب من امروز می
بینم ھیچ تعریفی جامع و مانــع  یک روحانی، به عنوان فردی که با فقه آشنا ھستم می

آیا شرع بین آن است که فقط در قرآن آمده یـا در روایـات آمـده یـا در . از شرع بین ندارد
آرای فقھا آمده؟ ایــن شــرع بیـن چیســت؟ بــه عــالوه اصـالً از ایــن مسـایل ھـم بگذریـم 

ی جامعه و سیاست و قدرت به احکام شــرعی ھـم تســری  واقعیت این است که حوزه
بینیــد کـه  کنید که فقط خالف شرع نکنند در حالی کــه می شما شرط می. کند پیدا می

خواھید بکنید؟ باالخره بـر  ی حقوق زن را چکار می مسئله. رسد به خالف شرع ھم می
تر از نائینی ھم  حتی یک شخصیتی مثل مدرس که آگاه. رسد سر خالف شرع ھم می
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ً ھم مترقی و دموکرات بود به ھمان مفھوم  -بود برای این که در زمان دیگری بود و واقعا
ای برای حـق رای  گوید از دیشب که فھمیدم الیحه ایشان در مجلس می -عام دموکرات

کنـد  ای اقامـه می بعد دالیل عدیده. آید، از ناراحتی تا صبح نخوابیدم زنان به مجلس می
ست و چــه اسـت. العقل است که زن ناقص لت در ایـن کارھــا را . زن چــه ا حق دخا زن 

ین کـه زن حـق انتخــاب شـدن . ندارد حاال الیحه فقط مربوط به حــق رای دادن بــود نــه ا
وقـتی یـک چنیـن دیــدگاھی در ایــران وجـود دارد کــه امــروز آقــای مصـباح . داشته باشد

رسـد  کند، به نظر می دار این تفکر است و ھمان را تبلیغ می کند و میراث نمایندگی می
سیاری از آن آن مسائل و آن ایرادھـایی کــه شــیخ فضـل جــواب  ھـا بی هللا مطــرح کــرد، ب

 . مانده است
   

پیش از آن که به طور مشـخص بــپردازیم بــه آرای آقــای نــائینی، پرسشــی : خانی رحیم
گویی به بسـیاری  آید و آن این است که مشکل یا ضعف آقای نائینی در پاسخ پیش می

جا نیست که خود  هللا، درچیست و از کجاست ؟ آیا از این از ایرادات اساسی شیخ فضل
کنـد کــه شــیخ  ھــایی بحــث می آقای نائینی ھم از ھمـان مبــانی و در ھمــان چھارچوب

 هللا؟  کرد؟ این است آیا علت ناتوانی نائینی در پاسخ به شیخ فضل هللا بحث می فضل
   

زنی نــه ایـن کـه  البته بــر حســب گمـان. شاید به دو تا عامل بتوان اشاره کرد: اشکوری
ی  یعنی ھر دو نقطه. فرمایید یکی ھمین است که شما می. قاطع بتوان اظھار نظر کرد

مـذھب و فقــه و فقاھـت و اجتھــاد سـنتی  Contextھر دو در .  شان یک جاست عزیمت
کنـد و  هللا مطـرح می ھـایی شـیخ فضـل خـب در آن چـارچوب حرف. زننــد دارند حرف می

نائینی داده  دھد و خیلی از جواب نائینی ھم با ھمان ابزارھا به او جواب می ھـایی کــه 
که شـیخ فضـل خوب است؛ بخصوص آن ی درســتی را  کنـد، مقدمـه هللا مغلطــه می جــا 

کنـد، بـه  نائینی خیلی تند به او حمله می. گیرد ی نادرست ازش می گوید اما نتیجه می
ــنی« ــودن » شــعبه اســتبداد دی ــاک ب ــنی«و خطرن ــه  اشــاره می» اســتبداد دی ــد و ب کن

خــوب از . هللا پیونـد دارد بـا دربــار هللا و این که شیخ فضل ھای شیخ فضل پیامدھای حرف
آید ولی به ھــر حــال ھـر دو در یـک پــارادایم ســخن  ھا خیلی خوب و محکم می این نظر

توانیم  خودش ھم به این آگاه نبود ولی امروز ما می -گویند و در این پارادایم، نائینی می
ضل که نائینی نمی -بگوییم ً بـه سـئواالت و ایــرادات شـیخ ف هللا پاســخ  توانسته اساســا
 . توانسته پاسخ کافی بدھد ای که داشته نمی با آن مبانی و آن ادله. بدھد

خواســت بـه  پس این یک عامل، یعنی ضعف نائینی در این بــوده کـه بــا معیارھــایی می
ھایی و روشــن دادن بــه آن  مقابله برخیزد که در آن معیارھا امکان پاسخ دادن و پاسخ ن

 . ایرادات و سئوال ھا وجود نداشته است
سایل بـرای خــود نــائینی ھـم خیلـی  عامل دوم، این که به نظر می رسـد اھمیـت آن م
ی نــائینی بـر  چــه از رســاله آن. ھــا خیلـی فکـر نکــرده بــود روشن نبود یا به پیامدھای آن

بین بــوده نســبت بــه مشــروطه و آینــده و  آیــد ایــن اســت کــه بســیار بســیار خــوش می
ی ایـران و  ی توسـعه تــر مسـئله بـرای نـائینی بیش. آیـد تحوالتی کــه دارد بــه وجـود می

حران در بیایـد ین مملکــت از ایـن ب . پیدایش حکومت مقتدر و توانا مطرح بوده و این که ا
 . شود ی کتاب نائینی استنباط می بینی از کلمه به کلمه خوش

رسـد نسـبت بــه خیلــی از  نظر می زند به ھا را دارد می در شرایطی که نائینی این حرف
تد، آگــاه نیســت و  مسایل که در غرب اتفاق افتاده یا بناست بعدھا در ایران اتفــاق بیاف

 . کند بینی نگاه می بنابراین با خوش
آورد  را مــی» ھذه بضاعتنا ردت علینا«ی قرانی  آیه» تنبیه االمه و تنزیه المله«نائینی در 

ھـا از مــا یـاد گرفتنـد  ھایی که خودمان داشتیم غربی که معنای آن این است که ھمین
دھد که نائینی و دیگر علمــا آگــاه نیســتند  این نشان می. گردانند حاال دارند به ما بر می

و . چه در غرب و به نـام مشــروطه، آزادی و تفکیـک قــوا و سـایر اصــول جریـان دارد به آن
ھمین دلیل ھم ھست که وقتی بناست اصل ھشتم متمم قانون اساسی تــدوین و  به

خیلی جالب . شود تصویب شود، در مجلس بین علما و دیگران اختالف و کشمکش می
ساوی  جا می دانید که در آن است و می خواســتند بنویســند کــه ھمـه از نظـر قـانون مت

 . جا بود که علمای مشروطه، خواه متوجه شدند که اختالف وجود دارد این. اند الحقوق
دیگـر . اند وقتی به مفھوم امروزی و غربی کلمه گفته شود ھمه افراد متساوی الحقوق

رود، یعنی برابر ھمان اصــل اول و  ھا از بین می ھا بین آدم ھا و تفاوت ی این تبعیض ھمه
ی  ی جھــانی حقــوق بشــر، انســان منھــای عقیــده، حــق دارد و ھمــه دوم اعالمیــه
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ھایی که شھروند یک حکومت ھستند، بدون معیارھای مذھبی، ملــی، قومـی،  انسان
خــب ایــن . انــد نژادی، طبقاتی، ھمه به اعتبار شـھروند بــودن بـا ھـم متســاوی الحقوق

ً با فقه و شریعت و دینداری نمی  . خواند چیزی است که اساسا
   

درست بر سر ھمین اصل ھشتم متمم قانون اساسی است که اختالفات : خانی رحیم
ی ھدایــت  ی مخبرالسلطنه مانند و به گفته نمایندگان در مجلس می.  کند جدی بروز می

در . ھا انداختند و بحث و گفت و گو چندین ماه طـول کشــید خواب در صحن مجلس رخت
بینیم کــه  هللا و در صورت مذاکرات مجلس مـی شیخ فضل» لوایح«ی ھمین کتاب  مقدمه

تر برخورد کند که بر سر این موضوع زیــاد بحـث و  ای ظریف خواست به گونه بھبھانی می
فراد بــاز باشــد مجادله نشود شاید به گونه . ای راه برای تفســیر بعـدی مسـاوی بـودن ا

ً این مخبرالسلطنه می گونه پذیرفتـه شـد کـه بنویســند اھــالی مملکــت در  نویسد نھایتا
ایـن » قـانون دولــتی«یعـنی بــا آوردن اصــطالح . انـد برابر قانون دولتی متسـاوی الحقوق

ــه حــوزه ــس ب ــوانین مجل ــه ق ــا داده شــود ک ــانیون و علم ــه روح ی شــرع وارد  تضــمین ب
مانــد ولـی در  ھا بــه قــوت خـود بـاقی می ی شرع تمام آن نابرابری شوند و در حوزه نمی

ـــر  ـــتی« براب ـــوانین دول ـــد ، اھـــالی متســـاوی الحقوق»ق ـــی. ان ـــام و گنگ . نوعـــی ابھ
قوانیـن «نویسـد حـاال  دھد و می ی خود، ادامه می مخبرالسلطنه ھم با ھمان زبان ویژه

 . یعنی چه، معلوم نیست» دولتی
   

ً، این جا معرکه: اشکوری تریــن  شـاید بیش. ھا طـول کشـید مـدت. ی آراء شد بله، دقیقا
چون روح و جان دمکراســی و مشــروطه ھـم ھمیـن . وقت مجلس را ھمین اصل گرفت

جاسـت  ایــن . مانـد کردید چـیزی بــاقی نمی قسمت بود وگرنه اگر این را شما حذف می
 . شود مساوات هللا پا را در یک کفش کرد که آقا نمی که شیخ فضل

. جالب این که بین طباطبایی و بھبھــانی ھـم اختــالف افتـاد. در میان علما اختالف افتاد
تنھا کسی که از روحانیون به اصــل . هللا بود در اول گویند بھبھانی موافق شیخ فضل می

بعـد نوشـتند . رای مثبت داد سیدمحمد طباطبایی بود) متساوی الحقوق بودن(ھشتم 
البتــه چـون بھبھــانی از . جـا مانــد خوابش را آورد به صحن مجلس و آن که بھبھانی رخت
تر از سید محمد طباطبایی بود و آدم مقتدر و توانایی بود، باالخره با پــا  نظر مدیریت قوی
طرفین را نوشـتند) بھبھانی(در میانی ایشان  گفتنـد ھمـه در . آمدند آن متن مرضـی ال

 . اند متساوی الحقوق» قوانین دولتی«برابر 
قوانیـن «یکی ایـن کـه گفتنـد . جا دو نکته را آوردند تا یک مقداری دعوا حل بشود در این
ی عــرف اســت نـه  قـوانین دولـتی حـوزه. یعنی کاری به شـرع نداشـته باشــند» دولتی
 . ی شرع حوزه

گــذارد کــه عرفــی اسـت و الزم  دوم این که قوانین دولتی یعنی قوانیـنی کــه دولــت می
ی دولت یا مجلس نمایندگان ملت،  ھاست نه قوانینی که خارج از حیطه این. االجراست

 . کسانی دیگر بیایند برای مردم تعیین کنند
جــا ھـم  جا بروز کرد که روح و جوھــر مشـروطه بـود و در آن به ھر حال این مشکل در آن

حــاال  -جوری استخوان الی زخم گذاشته شد و باز عمالً بسیاری از لـوازم مشــروطه این
ی ھمیــن یــک اصــل نادیــده انگاشــته شـد و تـوی  وسیله به -اگر نگوییم مبانی مشروطه

. کنــد چیزی ھم که توی پرانتز بماند بــاالخره یـک روزی سـر بــاز می. پرانتز گذاشته شد
٢٧حاال ھم کــه از انقـالب . بعد در انقالب اسالمی فکر کردیم شاید حل بشود که نشد

بــه ھـر حــال یـک ســری مشــکالت و . سال گذشته، در جمھوری اســالمی حــل نشــده
هللا یا مخالفان مشروطه مطــرح  ی مشروطه و آن ایرادھایی که شیخ فضل معضالت دوره

ی نائینی یا آخوند خراسانی  وسیله طور اساسی و بنیادی چه به دلیل آن که به کردند به
نتیجـه . یا علمای دیگر که رساله در دفاع از مشروطه نوشتند پاسخ نگرفت و حل نشــد

 . چنان باقی است اش این است که حکایت ھم
   

 نائینی و بنیاد حاکمیت 
. ھای آقــای نـائینی داشـته باشـیم ی دیــدگاه اجازه بدھید پرسشی دربـاره: خانی رحیم

ویژه پـیرامون مفھــوم حاکمیــت را از کجــا  پرسش این است که آقای نائینی بحث خود به
حائری در  آغاز می کند و مبانی استداللی ایشــان کدامنــد؟ زنــده یـاد دکـتر عبـدالھادی 

ھای آقای  در بحث از دیدگاه   »تشیع و مشروطیت در ایران و نقش علمای نجف«کتاب 
برقراری مشروطه واجــب اســت زیـرا رژیــم اسـتبدادی «نویسد از دید نائینی  نائینی می
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و آن سـه گونــه غصـب و سـتمگری در کتـاب آقــای » سه گونـه غصــب و ســتمگری دارد
 : این ھا ھستند» تنبیه االمه و تنزیه المله«نائینی 

 . ردای کبریایی عزاسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت) غصب کردن( ـ اغتصاب ١
 هللا علیه  ـ اغتصاب مقام والیت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلوات٢
بنـدگان خــدا و [ی عبــاد  و ظلـم دربـاره] امالک و سـرزمین ھـا [ ـ اغتصاب رقاب و بالد ٣

 ] مردم 
قام مقـدس امامـت راجـع و از آن دو ظلــم و «ولی ظلم در یک نظام مشروطه  فقط به م

 . »غصب دیگر خالی است
نائینی ھـم، بحــث خـود دربـاره جا به نظر می این ی حاکمیـت را بـر مبنــای  آید که آقـای 

عنی اگرچــه قــدرت و  آغاز می   »والیت«و » امامت« را در » حکومــت مشــروطه«کنـد، ی
را ترجیــح » حکومــت مشــروطه«دھــد و  قــرار می» حکومــت اســتبدادی«برابــر قــدرت و 

 . داند می» والیت«و » امامت«دھد اما این قدرت دنیوی را ذیل  می
» مشروطه«یعنی این حکومتی را که خود او برای تمایز از حکومت استبدادی، حکومت 

آیـا . دانـد نامد، باز امری در ذات خود دارای اعتبار نمی می» شورویه«یا    »دستوریه«یا 
نائینی ھـم بحـث خـود را از ھمـان  این برداشت درست است و این استنباط کـه آقــای 

هللا؟ و پرسش دیگر این که کاســتی  کند که شیخ فضل مبانی شرعی و فقھی آغاز می
 هللا آیا از این جاھاست؟  گویی به انتقادات و ایرادات شیخ فضل آقای نائینی در پاسخ

   
ی نــائینی صـحبت  تری درباره جا باید با دقت بیش البته این. بله، درست است: اشکوری

جا که  تا آن. ھایش را ھایش را دریابیم و ھم نقطه ضعف ی قوت کنیم تا بتوانیم ھم نقطه
از » تنبیــه االمــه و تنزیــه الملـه«توانم بگویم کــه کتـاب آقـای نـائینی  من اطالع دارم می

ــرین و ابتکــاری ــاکنون و از جھــاتی، نوت پردازی در چــارچوب تفکــر  ترین نظریــه مشــروطه ت
 . سنتی است در باب دموکراسی و مشروطه و این تحوالت مدرن

ً اشـاره کردیــد، بحــث را از بــاب  نائینی ھمان طور که شما ھــم بـه جمــالت ایشـان عینـا
ــد کــه از اصــطالحات اصــول فقــه اســت، آغــاز می» مقدمــه واجــب، واجــب اســت« . کن

پرسد آیا در زمان غیبت احتیاج به حکومت داریم یا نداریم؟ نقـش و کـارکرد حکومـت  می
ــه و  ــر تجــاوز بیگان ــاع در براب ــافع مســلمانان، و دف ــظ اســالم و من ــرای حف ــه ب را از جمل

بدیـن . گوید نیاز بـه قــدرت و حکومــت و ارتـش داریــم شود و می استعمارگران یادآور می
به وجوب حکومت در ھر زمــانی از جملـه در » مقدمه واجب، واجب است«ترتیب از باب 

 . رسد عصر غیبت می
شان » حکومـت مشــروع«پرسد  بعد می کــدام حکومـت و چــه نـوع حکومــتی اســت؟ ای

ً تکـرار می ھمان عقیـده » حکومـت مشـروع«کنـد کــه  ی سـنتی کالمــی شـیعه را عینـا
معصوم، پیـامبر اســت و بعــد از او امـام . در راس آن باشد» معصوم«حکومتی است که 

حکومــت «در زمــان غیبــت ھــم . ی بعــدی و االن در زمــان غیبــت ھســتیم علــی و ائمــه
باشــد » معصــوم«قابل قبول برای ما شیعیان، حکومتی است کـه در دسـت    »مشروع

امــا نیــاز بــه حکومـت . امروز دسترسی به مقام امامت نداریم. که حاال امام غائب است
مجبــوریم یکــی از ایـن . داریم و اکنون مائیم و حکومت غیر معصوم در شرایط فعلی دنیـا

. »ســلطنتی مقیـده« یـا » ســلطنتی مطلقــه«دو حکومت را انتخاب کنیـم، یــا حکومـت 
ی  حکومت مشروع ھمان است که در راس آن معصـوم باشـد امـا امـروزه از بـاب قاعـده

سد بــه  اھم و مھم که یک اصل فقھی است و یا قاعده ی عقالنی در فقه یعنی دفع اف
کنـد کــه مـا در میـان  نائینی استدالل می  -با این اصطالحات کالمی و علم اصول -فاسد

. را» ســلطنت مطلقــه«پــذیریم نـه  را می» سلطنت مشروطه«دو حکومتی که ھست، 
ید ھمین -گویــد ھای سلطنت مطلقه را می نائینی عیب ھـای  عیب -ھـا کـه شــما فرمود

 . گوید  سلطنت مشروطه را ھم می
بل » سلطنت مطلقه«گوید  می ً قا ھم عیب ذاتی دارد ھم عیب عرضی، بنابراین مطلقا

ھـایی کــه دارد قابـل اصــالح اســت؛  ضـمن عیب» سلطنت مشــروطه«اما . قبول نیست
کنیم بــه  یعنی اگر ھر دو فاسدند، آن افســد اســت و ایـن فاسـد پـس دفـع افسـد مــی

 . فاسد
نائینی یک عالم علم اصول بــود و علـم اصــول ھــم ھفتـاد ھشـتاد درصـدش برگرفتـه از 

تر  که البته بســیار مفصـل -ھا بندی باری نائینی با این مقدمات و این طبقه. منطق است
پــس . دھد ترجیح می» حکومت استبدادی«را به » حکومت مشروطه« -تر است و دقیق

چه  این که شما پرسیدید نائینی با چه مبـادی شــروع کـرد و ادلــه اش و مبــانی کـارش 
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ھا  توان گفت که ایشان با این اسـتدالل بوده، این چیزھایی است که به طور اجمال می
 . »استبداد«تر است در مقابل  قابل قبول» مشروطه«رسد که  به این نتیجه می
ام نه  بندی کرده جا که جمع ھایی دارد که مورد غفلت قرار گرفته، تا آن اما نائینی نوآوری

امــا بـه . ھـا را بـازگو کنـم ی آن تــوانم ھمـه نوآوری دارد که حاال بدون یادداشت نمی) ٩(
 . کنم ھا اشاره می برخی از آن

» دیکتاتوری جمعی«دھد نسبت به  یک نوآوری مھم و ابتکاری آن است که ھشدار می
به ایــن نکتــه در چھــارچوب . است   »دیکتاتوری فردی«تر از  که از نظر او بسیار خطرناک

خواھی چه از جانب روحانیون چه غیر روحانیون، چه آشنا یا نا آشـنا بـه غـرب  مشروطه
 . کسی توجه نکرده بود

گویــد اگـر  کنــد و می ی اسـتبداد دولـت اشـاره می ی مھم دیگـری دربـاره نائینی به نکته
در اختیــار دولــت باشــد ایــن اســتبداد ] اقتصــاد[ ســالح و قــوای نظــامی و منــابع ملــی 

نائینی به این مسئله توجه داشت که اگر پلیس و ارتش و نیروھــای نظامـی ... آورد می
کند  ھای ملی در دست دولت باشد، دولت را نسبت به ملت بی اعتنا می و منابع ثروت

شکل بعــد از صـد سـال  کند و این نکته و دولت، ملت را سرکوب می ای است که ایـن م
 . چنان ھست ھم

ی قوت وجود دارد که من ھمیشه بـا شــیفتگی  ھای نائینی دو نقطه اما در میان نوآوری
بینیم در چھارچوب تفکر سنتی که ھیچ، حــتی در میـان  کنم برای این که می مطرح می

البتــه . نوگرایان و روشنفکران و آشنایان به تــاریخ غـرب ھـم بـه ایــن نکـات توجــه نشــده
بنده پیرو این نظر ھســتم . توانستند ھم توجه کنند چون بحث کامالً مذھبی است نمی

که در کشورھای اسالمی و از جملـه در ایــران، تــا زمـانی کــه یــک نواندیشـی جــدی و 
صورت نگیرد و اکثریت مردم مسلمان یک تغییر و تحول بنیادی و  -فراتر از نائینی -بنیادی

توان بین دین و دنیای مدرن آشتی برقرار کرد و  اساسی و فکری را از سر نگذرانند نمی
حوالت مثبـت آزادی، عـدالت، دموکراســی،  -تا ایـن آشـتی برقـرار نشـود، بســیاری از ت

گــویم نـائینی دو  حاال بــا توجـه بـه ایــن می. ھم در عمل پیاده نخواھد شد -حقوق بشر
شـد، پـرورده  اش بعدھا مورد توجه واقـع می نظریه خیلی مھم دارد که اگر این دو نظریه

تر بـود و تحــوالت امــروز  شد، شاید در دوره تر می شد، عمیق می ی انقالب دسـت مــا پر
که نـائینی می. کـرد اصالً یک مسیر دیگری طـی می اســتبداد : گویـد یکـی ایــن اسـت 

ھای  شرک عملی است یا کفر عملی است و این به قول آقای مطھری در کتاب نھضت
ستبداد را کفــر می عالم اسـالمی شــیعی، ا و . دانـد صد ساله، اولین بار است که یک 

گی کــه  کردنــد، یعــنی خودکامــه استبداد آن طور که نائینی و علمای مشروطه مراد می
پادشاه مافوق قانون باشد و خارج از قانون عمل کنـد و بــه تعبـیر قــرآن یفعــل مایشــاء و 

کند بـدون ھیــچ  شود و ھر چه بخواھد می یحکم مایرید، یعنی ھر چه او بخواھد آن می
رسد که نائینی تحـول فکــری مھمـی را در چـارچوب  به نظر می. نیروی مانعی و رادعی

منـان شـیعه ایـن را بپذیرنـد کـه  ُ تفکر سـنتی شـیعه بـه وجـود آورد و اگــر متـدینان و مو
استبداد کفر عملــی اسـت، آن وقــت اولیــن نیرویـی کـه بایـد در برابـر اســتبداد بایسـتد 

اگر صدسال قبل از نائینی این حـرف زده شـده بــود و در . مومنان و دینداران خواھند بود
حــرف . آمـد بایست مشروطیت صـد سـال جلوتـر بـه وجــود می جامعه جا افتاده بود می

تاثیر کـار آقـای نــائینی را در تــاریخ بعدھـا . نائینی ھم جـدی گرفتــه نشــد ین ھمـه  بــا ا
قای طالقـانی کـه کتـاب . بینیم می  خورشـیدی ١٣٣۴را در ســال » تنبیـه االمـه«مثـالً آ

نی . ی مقابله با استبداد بود تجدید چاپ کرد با انگیزه منتھی ایرادی که بـه آقــای طالقا
شما که این کتاب را از غربـت در آوردیـد و : باید گرفت این است که به ایشان باید گفت

احیا کردید چرا این ایده را تقویت نکردید، فقط به صورت یک کتاب تبلیغاتی علیــه محمــد 
اگـر  -دانم حاال توجه داشــت یـا نداشــت نمـی -رضاشاه شد در حالی که آقای طالقانی

یافـت در  کـرد و مقبولیـت می پرورانـد و تئوریـزه می توجه داشت شاید این نظریـه را می
ند ھا نیـازی بــه ایـن گزاره حاال غـیر مــذھبی -ھا میان روحانیون و مذھبی ولـی  -ھـا ندار

 . ھا احتیاج دارند مذھبی
کنم بـه دفاعیــات  من به عنوان نمونه که این کتاب و این فکر چقدر مھم بوده اشاره مـی

 .  خورشیدی در دادگاه نظامی۴٣ـ ۴٢مھندس بازرگان در سال 
   

 ... آباد دادگاه نظامی در پادگان عشرت: خانی رحیم
   

اســتبداد «گویـد  کند به ھمین حرف نائینی و می ایشان در دادگاه استناد می: اشکوری
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اگـر » .شــود کفر عملی و شرک عملی است و در نظام استبدادی خدا پرسـتیده نمـی 
ھا این را بپذیرند ھیچ نوع استبدادی را نباید بپذیرند چه دینی و چه غیر دینـی  مسلمان

است که البته پیـش از او » استبداد دینی«ھای نائینی ھمین اصطالح  و یکی از نوآوری
تــر مطــرح کـرده  امــا نــائینی بھــتر و قوی. »طبـایع االسـتبداد«کواکبی گفته بود در کتاب 

 . است
   

شــعبه «و » شــعبه اســتبداد سیاســی«ی اســتبداد،  گویــد دو شــعبه می: خــانی رحیم
 . »استبداد دینی

   
است و » استبداد دینی«متکی به » استبداد سیاسی«گوید اصالً  و بعد می: اشکوری

پذیـر  عالج» استبداد دینی«پذیر باشد،  عالج» استبداد سیاسی«گوید اگر  در نھایت می
. زنـد داند، به نام دین خـدا دارد حـرف می ی خدا می نیست برای این که خود را نماینده

حــرف یـک . توجه داشته باشید این حرف یک روشنفکر از پاریس و لندن برگشته نیست
 . آخوند نجف است

ی دینی صــد  تر است آن است که نائینی یک گزاره و دومین نوآوری که از اولی ھم مھم
. کند به حکومت عرفی ھای کالمی آن دست ببرد منتقل می که در پایه درصد را بدون آن

در تفکــر کالمــی شــیعه مــا دو ویژگـی . ی علـم امـام و عصــمت امــام اسـت و آن دربــاره
 ....... یکی علم امام است. اساسی برای امام داریم

   
البته علم لدنی امام، که دانش اکتسابی نیست، معرفتی است از سـوی : خانی رحیم

به برخـی برگزیـدگانش منتقــل می ھام  در بـاور . شــود خداوند کـه از طریــق وحـی یــا ال
که علــم امـام  سخنگویان مذھب شیعه پیرامون دانش امام یا علم امام ھم این اسـت 

روحانیــت شــیعه علـم امـام را علـم . گیرد اکتسابی نیست و علم غیب را ھم در بر می
ی خـود، پیــامبران و امامـان، الھــام  داند کـه خداونـد بــه قلـب بنــدگان برگزیـده لدنی می

شود و بدین ترتیب  کند، و علم پیامبران و امامان پیشین به امامان بعدی منتقل می می
 . علم پیامبر و امامان نخستین شیعه به امامان بعدی به میراث رسیده است

   
بله علم لدنی امام، و یکی عصمت امام، علم خاصی که امام دارد، البته این : اشکوری

ئل  گویند وگرنه خیلی را به طور سنتی می ھا ھستند کـه آن علــم را ھــم بــرای امـام قا
نائینــی . ولی بحــث ایــن اسـت کـه بطـور معقــول و کالمـی گفتــه شــده اسـت. نیستند

گوید حکومت مذھبی مشروع و مطلوب مـا حکومـت امـام زمــان  کند و می استدالل می
تـبر اسـت و مـا آن را امام زمان، به چه دلیل حکــومتش مع. است و بحثی در آن نیست

 . دانیم؟ به دلیل علم امام و عصمت امام الگوی نھایی خود می
امام زمان، اکنون در اختیار ما نیست، آن علم ھم در اختیار یـک نفـر نیسـت، مــا ھمـان 

یعـنی بـه جــای یــک نفــر در عصــر غیبـت، از بــاب . کنیم به یک ھئیــت علم را منتقل می
عد اصــولی، » مقدمه واجــب، واجــب اســت«و » اھم و مھم«و » قاعده تزاحم« و آن قوا

قل می شـود، ایـن جمـع  این علم را می دھیم به یک ھیئت، علم امام به یک جمع منت
که حــق امــام دســت نخــورده سـر  در واقع وارث امام در عصر غیبت ھستند ضــمن ایـن 

به جایش باقی می قول علمـا از بـاب اکـل میتـه، از بــاب اجتنـاب  ماند و از باب اضطرار یا 
 . شود به این ھیئت ناپذیر بودن، منتقل می

ی اخالقی است برای امام کـه  گوید عصمت یک ملکه ی عصمت امام، نائینی می درباره
ی جامعــه و  ی حکومــت و اداره امــا در رابطــه بــا اداره. مربــوط و مخصــوص خــود او اســت

شود کــه امــام بــه عبــاد و  مانع از آن می. گی است زعامت، عصمت امام، مانع خودکامه
حــاال کـه .  شود یعنی عصمت امام مانع استبداد می. به خلق خدا ظلم و ستم روا بدارد

امام در اختیار ما نیست که از این نعمت برخوردار شویم، ھمین عصمت امــام را منتقـل 
 . می کنیم به ھیئت نظار 

بدین ترتیب ھنرمندی نائینی این بود که بدون این که در این موارد، در اصل آن مبــادی و 
کاری کنـــد کــه داد علمــا و متشـــرعین در بیایــد، آن را بـــه طــور آرام و  مبــانی دســت

برای . ھا قابل قبول به نظر آمد ھوشمندانه منتقل کرد به یک بستر عرفی و برای خیلی
بــا اسـتدالل . این که فکر کردند اعتقادات کالمی شیعه دست نخورده باقی مانده است

نائینی، علم امـام و عصـمت امــام، از امـام زمـانی کـه فعــالً ســر جـایش اسـت و ھیـچ 
شـود بــه  کنیم، منتقـل می بینیم و ایـرادی ھـم بــر او وارد نمـی اشکالی ھم در او نمـی
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 . نھادھای مدنی و عرفی جامعه
ھای کالمــی شــیعه در آن  اگر این دیدگاه را بپذیریم آن وقت ضمن این کــه ایـن اندیشـه

ماند و مقدس و محترم ھم ھست امـا شـیعه در عمـل تــن بـه حکومـت  طاقچه باال می
 . دھد عرفی می

اندیشــه سیاســی «ی مرحـوم حمیــد عنایــت در کتـاب  ای بکنــم بــه گفتــه جــا اشـاره این
البتــه تعبــیر پارادوکسـیال  -پارادوکسیال اسـت. گوید شیعه متناقض است می. »اسالم

تفکــر عملـی شـیعه متنــاقض اسـت، : گویـد عنایـت می -گوییم اخیرا باب شده و ما می
چرا؟ برای این که شیعه در مقام یک گروھی که مبـانی کالمــی و مبــانی اصـولی دارد، 

گراســت، دنبــال یـک اتوپیاســت، حکومــت پیغمـبر و امــام معصــوم و آن امـام  کـامالً آرمان
معصوم که آخرینش غائب است، حتی اگر یـک میلیـون سـال دیگـر ھـم نیایــد و ممکـن 

صوم را ھـم جائـر  است که نیاید، اما ما ھم چنان به او وفاداریم و ھر حکومتی غیر از مع
دانید در تفکر سنتی شیعه حکومت جائر به معنـای امـروزش نیســت  و می.... دانیم می

یعـنی کسـی کـه در زمـان غیبـت امـام، . جائر یعــنی غاصـب. کند که بر مردم ستم می
ادعای حکومت بکند این غاصب مقام معصوم است، پـس سـتم کـرده منتھــی بـه کـی 

 . ستم کرده؟ به مردم؟ نه، به امام ستم کرده، پس جائر به معنای غاصب است
   

ً ھیــچ : خانی رحیم و یعنی این که شیعه، وضع موجود، حکومت عرفی موجود، و اساسا
 . داند و چشم انتظار ایده آل خود است نوع حکومت غیر امام معصوم را مشروع نمی

   
اما جالب روی دیگر سکه است کامالً متناقض بـا . بله، این در مقام اتوپیاست: اشکوری

کــرده یـک   ھجری قمری که آغـاز غیبــت کــبری اســت، شــیعه فکـر می٣٢٩از سال . آن
یک قرن شده نیامده، اما . آید ی دیگر، یک ماه دیگر، یک سال دیگر، امام زمان می ھفته

گوید در سبزوار دیدم که صبح جمعه اسب را  ابن بطوطه در قرن ھشتم می. انتظار بوده
. کردند برای امام و منتظر بودند که امام زمان ممکن اسـت ھمـان جمعــه بیایـد زین می

ظار امــام . کند االن کسی این کارھا را نمی که کسـی در انت بنابراین عمــالً عـرض کنـم 
بنابراین روی دیگـر سـکه ایــن اســت . زمان نیست فقط یک بحث اعتقادی کالمی است

دنبال چنین امامی و چنین نظامی و چنین حکومت کامالً ایده  ای که به که ھمین شیعه
زودی به آن برسد، در عمل به حکومت  تواند به دلیل آن که نمی آلی و آرمانی ھست، به

. ھای سکوالر بـه تعبـیر امـروزی، چــون راه دیگـری نــدارد دھد، به حکومت عرفی تن می
جم به ی  بعـد، ھمیـن شـیعه شما نگاه بکنید بعــد از آغـاز غیبـت کــبری، البتـه از قــرن پن

گــیرد و  گری نوع زیدیه و نوع اسـماعیلیه فاصـله می دوازده امامی به سرعت از انقالبی
صوم  چرا؟ بــه. کند به سرعت خودش را با شرایط سازگار می خاطر ایــن کـه حکومـت مع

که سر جایش است به لحــاظ کالمــی، ولــی مــا کــه بـه او دسترسـی نــداریم، مـاییم و 
که در قـرن پنجـم، ســید . شــویم گرا می یعنی واقع. واقعیت موجود و جالــب ایــن اسـت 

، »فی العمل مع السـلطان«نویسد به نام  ای می ی کوچک چھار صفحه مرتضی، رساله
ی ھمکاری با سلطان، و این رســاله را بــرای اولیـن بـار مادلونــگ انگلیسـی چـاپ  درباره

 . کرده است
گوید حکومـت مشـروع و مطلـوب مـا حکومــت معصـوم اســت و مــا در  سید مرتضی می
. انــد یــا ظـالم اند، یـا عادل اما در واقعیت موجود حکومت ھا دو دسته. انتظارش ھستیم

با آن  اگر حکومت عادل است، یعنی به خوبی و عدالت با مردم رفتار می کند، ھمکاری 
کنـد  واجب است، اگر ظالم است آن ھم دو نوع است، اگر ظالمی اسـت کــه ظلـم می

بتـوانیم کنـار  -زنند جا دیگر علما از طرف امام زمان حرف می چون در این -اما اگر ما علما
ســلطان ظــالم بنشــینیم و جلــوی ظلــم را بگــیریم یــا تخفیــف دھیــم بــاز واجــب اســت 

 . اما اگر نتوانیم به تخفیف ظلم کمک کنیم در آن صورت ھمکاری حرام است. ھمکاری
ی دوازده امامی با آل بویـه ھمکـاری  بعد ھمین شیعه. شیعه در آن زمان این کار را کرد

ــا مغول. کــرد ــران ھمکــاری کــرد. ھــا ھمکــاری کــرد ب ــان ای ــا ایلخان دوران صــفویه . بعــد ب
با واقعیــت و  ھا رابطه طور، و علما ھمواره با حکومت ھمین شان خوب بوده، خودشان را 

خواھم آن حرف حمید عنایت را بگویم که شیعه از یـک  می. اند شرایط زمان تطبیق داده
آیـد از طـرف  نظر می ھا دست نیــافتنی بـه طرف چنان آرمانی دارد که الاقل به این زودی

شود در عمل بیفتد در بســتر واقعیـت و تــن بــه  دیگر ھمین امر خیلی آرمانی سبب می
مثل کار سید مرتضی در قرن پنجم و مثل شیخ طوسی و ابن ادریـس در . واقعیت بدھد

نائینی ھم آمد این روی سکه را گرفت، خب آن مبانی کالمی سرجای خود . قرن ھفتم
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را » مشـروطه«و » مقیـده«مــا » مقیــده«و » مطلقـه«ولی ماییم و حکومت عرف و بین 
کنیم، یعنی نائینی با دالیل کامال عقالئی و منطقی و قابل قبول، نظـر خــود  انتخاب می

چــه کـه آقـای  بـرخالف آن. کند به حکومـت عرفـی را از آن مبانی کالمی آرام منتقل می
اند که اصالً در شیعه امکان تفسیر دموکراتیک وجود ندارد، اما شیعه  دکتر سروش گفته

ایـن روی » تنبیـه االمـه«این رویی ھم دارد در گذشته عمل کرده و نائینی ھم آمــده در 
 .... سکه را گرفت

   
 امامت و آزادی 

قادی آقـای سـروش بــه  جناب اشکوری، اما پاره: خانی رحیم ظات انت ی مھمــی از مالح
ایـن کـه سـخنگویان اھـل . گـردد مھفوم امامت و والیت به ھمین علم لدنی امـام برمی

بنگرند البته چندان غــیر طبیعـی » علم لدنی امام«ی اعتراض و انتقاد به  سنت به دیده
نیست اما در میان خود شیعیان ھم باور به لدنی و غیبی بودن علـم امـام در گذشــته، 

عی، صـالحی  مناقشه نبوده و در این دوره بی ی معاصر ھم کســانی مثــل ابوالفضـل برق
دانیـد کـه  شما بھـتر می. آبادی و عبدالکریم سروش مالحظات انتقادی جدی دارند نجف

بــه نظـر . تاکیــد دارد» لـدنی بـودن علـم«سروش در بحث نظری خود بر تنــاقض معنــای 
انـد کـه آن علــم بــه  سروش اگر امامان شیعه، علم را از پیامبر یا پدران خود به ارث برده

معنی اخص دیگر علم لدنی یعنی از جانب خداوند نیست و اگر ادعــا شـود علـم لدنــی 
ھام می ً از جانـب خداونـد ال شـود، دیگـر ختـم نبـوت موضــوعیت نخواھــد  امام مستقیما

ی وحـی و  چون ختم نبوت به این معناست که پس از پیامبر اسالم، دیگر حلقـه. داشت
بدین ترتیب مدعیان لدنی و غیبی بودن علـم امـام، در برابـر دو . نبوت کامل شده است

البتــه . یا نفی ختم نبوت و یا نفی لـدنی بــودن علــم امـام: گیرند ی ناگزیر قرار می گزینه
یژه در  ھـا و دیـدگاه دانید که پیرامون علم لدنی، نگاه شما بھتر می ھای جدیـدتری بــه و

ای  مدرن ھـم مطــرح شــده اسـت کـه بحــث جداگانـه آرای فیلسـوفان و متفکـران پســت
 . است

اما جناب اشکوری، باور به علم لدنی امام، باال بردن امــام شــیعه تــا حـد پیـامبر و قائــل 
طه ھی و سـپس روحانیــت شـیعه را در عصـر  بودن راب ی مسـتقیم بــا سـاحت قـدس ال

غیبت، نماینده و جایگزین امام زمان دانستن در امـر امامــت و والیـت، بــه ھمیــن والیـت 
به گمان من این که سروش بیـن اعتقــاد بــه امــام زمـان و . انجامد مطلقه ولی فقیه می

ی انتقـادی او  ترین مالحظـه بیند، شاید مھم پذیرش دموکراسی، ناسازگاری بنیادی می
 . باشد در بحث امامت و والیت

مھـدی موعـود، حــتی در » انتظـار«و » امامــت«ی  بینم کــه نظریــه گونه می من البته این
ای بـوده اسـت در  آن، ھمــواره تیـغ دولبــه» غـیر رادیکـال«و    »غـیر سیاسـی«دریافت 

غیبـت «دو سویه بودن و دوگانگی و تھدید نھفته در مفھوم . دست نھاد روحانیت شیعه
یعـنی پـذیرش عملــی حاکمیـت موجــود و از » انتظـار«سو  جاست که از یک از این» امام

، »والیــت«و » امامــت«زیرا اعتقاد به . سوی دیگر در ھمان حال نپذیرفتن مشروعیت آن
نه  یک مفھوم سلبی دارد؛ یعنی غصبی بودن حکومت وقـت و عـدم مشــروعیت ھـر گو

 . حکومت غیر امام منصوص
ــه ــودن و غــیر مشــروع بــودن ھرگونــه  ی شــیعی حکومــت، از یک در نظری ســو غصــبی ب

حکومت غیر امام منصوص، و از ســوی دیگـر جانشــین و نایـب امـام دانســتن روحانیـت، 
جاست بنیاد مخالفت روحانیـت  عنصر ثابت دستگاه نظری روحانیت شیعه است و از این

 . ھای دموکراتیک با آرای مردم و با نظام
نه دریــافتی از  به گمـان مــن روشـنفکر مــذھبی و کوشـنده ی سیاسـی مـذھبی ھرگو

تواند معانی و اثرات سیاسی ایـن مفــاھیم در  داشته باشد نمی   »انتظار«و » امامت«
ی فقــه و  از این امر که بگذریم، اما داوری شما را درباره. ی عمومی را نادیده بگیرد حوزه

چــون بـه تعبـیر دکــتر احمـد علــوی در . شود بــه تمـامی فقـه تسـری داد می   حکومت،
تالش می»داوری در داوری زنان«ھمین کتاب  کنـد در شــرایط نامتناسـب تکلیـف  ، فقه 

ای بازگو کند که در مقابل موال بتوانند پاسخگو باشـند و  ھا به گونه متشرعین را برای آن
ً شرایط، ھیچ وقت شرایط آرمانی فقه نیست بلکه فقیه دائما بایـد راه حل ھایــی  قاعدتا

بنا به استداللی که  -ھا را جست و جو کند که وجدان متشرعین را تسکین بخشد و آن
بــه . بتوانند پاسخگو باشــند -امام -آماده بکند برای این که در مقابل موال -کنند فقھا می

دھـد بــا شـرایط،  ی علوی فقه سرشت پراگمـاتیکی دارد و خـودش را انطبــاق می گفته
شود گفـت کـه  کند، می ھا سیر می حال آن که کالم سرشت دیگری دارد، در دوردست

Page 18 of 23Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\60.htm



یعنی در مورد احکامی که عام  -اگر با مسامحه بپذیریم -کالم، متافیزیک مذھبی است
ی زنــدگی را  کند حال آن که فقه تالش دارد مسایل روزمره و شامل ھستند صحبت می

 . برای مومنین حل کند، در واقع مسایل را یک طوری ساده بکند
   

حــاال شـما تقســیم کردیــد بــه شـرح . بله فرمایش شما کامالً درســت اســت: اشکوری
ً فقه به قول غزالی علم  ولی با تایید ھمان تقسیم. کالمی و فقھی بندی شما، اساسا

که . ی مــردم اســت معامله ھست، برای تدبیر امور زندگی روزمــره بــرای ھمیـن اسـت 
 . اجتھاد بخصوص در شیعه مورد تاکید قرار گرفته است

یکـی . ی نــائینی گفتـه شـد حاال این قسمت از بحث را خالصه کنم کــه دو نکتــه دربــاره
ــاره خالصــه ــانی کالمــی  ی اســتدالل او درب ی مبــانی مشــروطه کــه گفتــم از ھمــان مب

ھـای شــیخ طوســی و سـید مرتضـای  کند و در واقع به نوعی ھمـان حرف استفاده می
ی  دوم دربــاره. رســد کنــد و بــه ھمــان نتیجــه می قــرن پنجــم را از ھمــان آغــاز تکــرار می

پل  تر این بود که به لحاظ کالمی سعی می ھای نائینی بود که از ھمه مھم نوآوری کند 
بزند بین آن مبانی کالمی و عالم واقع؛ عالم واقعی که به ھر حال اجتناب ناپذیر اســت 

صمت امـام بــه نھـاد نظــار و در نتیجه حــاال  -گیری نـائینی علـم امـام بــه متخصصـین و ع
ھـای نــائینی را شـیعیان و علمــای مـا  واگــذار شـده اسـت؛ اگــر حرف -نھادھــای مـدنی

در . دیگر مشکل کالمی ھم نخواھیم داشت -ی علم امام و عصمت امام درباره -بپذیرند
کنید و از بــاب اضـطرار، امـا موقتـی  طور موقت تلقی می زمان غیبت، حتی اگر این را به

که تا یک میلیون سال دیگر ممکن است ادامه پیدا کنــد، در ایــن صـورت مشــکل از نظـر 
 . گویم توان به نائینی وارد کرد به اجمال می اما نقدھایی که می. شود کالمی حل می

عه ھای  پردازی ھـا و نظریــه ی تئوری یکی از نقدھای مھـم ایـن اسـت کــه نـائینی مجمو
مربوط به عالم مدرن را در چارچوب ھمان مبانی و مبادی فقـه سـنتی و علـم اصـول یـا 

ھر چند در ھمیـن زمینـه نـوآوری کــرده و جـای سـپاس . کالم سنتی مطرح کرده است
پردازیـد یـک قــدم  ھر حال شـما وقــتی در آن چـارچوب بـه حــل مســایل می دارد ولی به

حل می می کنیــد ولـی در نھایـت بعضــی از مســایل را  آئید جلو یک سری از مســایل را 
 . دھد برای این که آن پارادایم دیگر جواب نمی. توانید حل کنید نمی

 سال پیش گفت که اکنون وقـت آن رسـیده اسـت کــه مـا در ٨٠اقبال الھوری در حدود 
آقــای نــائینی در کــل مبــانی و مبــادی . مان تجدیــد نظــر کنیــم کــل دســتگاه مســلمانی

. کنــد شناســی گذشــته کــه تجدیــد نظــر نکــرده بــود، در ھمــان چــارچوب عمــل می دین
ضل ھمین دلیل به بعضی از مسایل نمی به هللا نــوری یــا کوتــاه  پــردازد، در مــورد شـیخ ف

نائینی دارد  مھم... کند حاال نباید مطرح کــرد آید یا فکر می می تــرین اشـکالی کــه آقــای 
البته این را ھم بگـویم کـه . کند این است که بحث را در چارچوب فقه سنتی مطرح می

قای نائینـی  در واقـع می. ھای او خارج از آن چارچوب است بعضی از بحث بایســت کــه آ
شه ھای نوین را مبنا قرار می یک مقدار اندیشه آمــد  ھای مــدرن بعــد می داد و با آن اندی

ــه قــانون و حقــوق و تفکیــک قــوا می پرداخــت کــه بــاالخره آقــا منشــاء جعــل قــدرت و  ب
ی  آیـد مسـئله ھا آقای نائینی می به جای این. اند مشروعیت بخشیدن به آن فقط مردم

شـود بــا ھـم  کنــد و پیداسـت کـه ایــن دو تــا را نمی مشروعیت و مقبولیت را مطرح می
ی مشـروعیت  آیـد مســئله اش می ھمین دلیل ھم ھست کــه در ادامـه سازگار کرد و به

طرح می ی  کنـد و مقبولیـت را از ناحیــه حکومت از طریق خدا و پیغمـبر یــا اذن فقیــه را م
 . مردم و این در واقع استخوان الی زخم گذاشتن است

امــا مالحظــات جنــاب عــالی دربـاب علــم امــام و دیگــر مباحـث درســت اســت امــا فعــالً 
ی دیگـری  فقط خواستم بگویم امامت و والیــت شــیعی رویـه. ھا بپردازم توانم به آن نمی

 . ھم دارد و نباید ازآن غافل بود
   

قای نــائینی دربــاره: خانی رحیم ی مشـروعیت را  اگر اجازه بدھید شاید بد نباشد نظــر آ
ً ببینیم مشروعیت نظارت ھیات منتخبه مبعوثــان بنـا بـر اصـول اھـل «: نویسند می. عینا

اند، بــه  سنت و جماعت که اختیارات اھل حل و عقد امت را در ایـن امــور متبـع دانســته
اما بنا بر اصول ما طایفه . نفس انتخاب ملت، متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواھد بود

-گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظائف نواب عـام عصـر غیبـت امامیه که این
عدول و یــا  دانیم اشتمال ھیات منتخبه بر عده می -علی مغیبه السالم ای از مجتھدین 

ـــل مجتھـــدین و تصـــحیح و تنفیـــذ و موافقتشـــان در آراء صـــادره، بـــرای  مـــاذونین از قب
 » .مشروعیتش کافی است

Page 19 of 23Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\60.htm



یاد دکــتر عبــدالھادی حــائری ھــم در توضــیح آرای آقــای نــائینی نوشــته اســت کــه  زنــده
ی حکومت نماینــدگی و آرای ھمگـان یـا اکثریــت  گری نائینی بر پایه ی مشروطه اندیشه

ھای دموکراسی را در واقع امـر در رونــد حکومـت و  مردم استوار نبود، و آن آداب و شیوه
تنھــا ھنگـامی بــر تشــکیل مجلــس ... آورده  شمار می گذاری اموری غیر بنیادی به قانون

ای از مجتھدیـن  عده«نھاده که در میان نمایندگان مردم در مجلس  شورای ملی ارج می
تصــحیح و تنفیـذ و «حضـور داشـته باشـند تــا بـا » عدول و یــا مـاذونین از قبـل مجتھـدی

 . به نظام حکومتی و سیاسی ایران مشروعیت بخشند» موافقتشان در آراء صادره
   

چنـان  این استخوان الی زخم گذاشـتن در آن زمـان حـل نشــد و بعـد ھـم ھم: اشکوری
چون این که دیگر واضح و روشن است که در دنیای غــرب . ماند و تاکنون ھم حل نشده

به معنای موضوعه و مفھــوم  -ی دموکراسی، تفکیک قوا و جمھوری و قانون ھم مسئله
ھا زمانی حل شد که این مفاھیم  و نھادھای مدنی و آزادی احزاب و امثال این -مدرنش

االن ممکــن اســت از . و یا نھادھا و پدیده ھا کامالً از بند ناف مذھب و کلیسا جـدا شـد
ترین مقـام مـذھبی کلیســای انگلیکــن  ی انگلیس عالی لحاظ نظری ھنوز ھم مثال ملکه

 . حکومت کامالً عرفی است. باشد ولی این دیگر سمبلیک و نمادین است
نفع مشروطه و جالب ایــن اســت کــه  داد به طور مقطعی فتوا می اما نائینی در نھایت به

خواستم یک فصلی راجع به والیـت فقیـه بنویســم ولـی امــام زمــان را  گوید من می می
کنـد و حــاال چــی  خواب دیدم و بــه مــن گفــت ایــن را حـذف کــن و ایـن را ھــم حـذف می

کنـد بـه  بینیم حکومـت را متصـل می دانیم اما در عیــن حــال بــاز مـی نوشت ما نمی می
اگـر علمــا اذن ندھنـد، و . مذھب و دین و خدا و علما که بـاالخره علمــا بایـد اذن بدھنــد

خــب اســاس . ھـا مشـروعیت ندارنــد حکومت، مأذون از جانب فقیه نباشد بنـابراین، این
مشروطیت این است که حکومت مذھبی نیست، حکومت دیــنی نیسـت، حکومـت بـه 

. چنــان دعــوا بـاقی اسـت جور باشد که ھم اصطالح مأذون از جانب فقیه نیست، اگر این
سئله را حــل می البته به کردم آقــای نـائینی م تریــن  کنـد، امــا مھم طور مقطعی عـرض 

ی مشروعیت و مقبولیت  توان گرفت این است که مسئله ایرادی که به آقای نائینی می
واقعیت این است که چه االن چه ھر زمان دیگری، چـه ایـران و چــه . قدرت را حل نکرده

ھر کشور اسالمی دیگری، تا زمانی که بحـث مشـروعیت حـل نشــود و جایگـاه احکـام 
یا  شریعت روشــن نشــود و ایـن کــه آیـا ایــن احکــام برنامـه ی عملـی حکومــت ھســتند 

توان تغییر داد، تا این دو مسئله حـل  توان تغییر داد یا نمی نیستند و آیا این احکام را می
ی مدنی و این مفاھیم که مربوط  نام دموکراسی و مشروطه و جامعه نشود ما چیزی به

طور اساسـی و  جــا نخـواھیم داشـت و بایـد ایــن مسـئله بـه به دنیای مدرن اســت، این
 . بنیانی حل شود

   
ــل  می: خــانی رحیم بخشــید ایــن دو مفھــوم مشــروعیت و مقبولیــت، در چــارچوب تحلی

دانند یا از قبیل حمل شایع صـناعی  ھا را اولی بالذات می مفھوم حمل، آیا محققین این
شود گفت ھر دو مفھوم در عمل و  می. ھا یکی ھستند دانند چون در عالم واقع این می

کنیم، چــون اگـر  ھا را تفکیک می ما در عالم ذھن این. تر نیست عالم واقعیت یکی بیش
ــدانیم، در عــالم واقــع ھیــچ  در تعریــف مشــروعیت را مشــروط بــه مقبولیــت بــدانیم یــا ن

¬ این در چارچوب تحلیل ذھنی است که تفکیک اتفاق مـی . شود دگرگونی ایجاد نمی
شود انکار کرد، که ھر تعریف یک مدل سیاسی خاص را توجیه مـی ¬ البته نمی . افتد
 . کند¬ 
   

گوئیم مشروعیت  یعنی وقتی می. بله، ولی خب کاربرد عملی ھم دارد دیگر: اشکوری
و مقبولیت را از ھم تفکیک کنیم، در جمھوری اسالمی تالش شـده کـه بیـن ایــن دو تــا 

اصطالحی که آنجا باب است می گوینـد حکومــت الھـی ـ . التیام و سازگاری ایجاد کنند
ند اذن . مردمی  الھی است به اعتبار این که خداوند به فقھا داده در زمان غیبت ، خداو

بحث این است که بعــد از پیغمــبر و بعــد . تصرف داده ، حاال به تعبیر قد ما صحبت کنیم 
چون کار قــدرت . از امام معصوم در زمان غیبت چه کسی اذن تصرف در دنیای مردم دارد

مالیات بدھید ، این قدر بدھیــد ، ایــن : و حکومت این است که برای شما تصمیم بگیرد 
امــا از نظـر فقــه ، خـب خــارج از . گونه خارج بشوید ، وارد که می شوید گمـرک بدھیـد 

قوانین فقه که از گذشته مطرح شده کسی حق ندارد برای مردم محدودیت ایجـاد کنـد 
مـی دانســتند، گمـرک را حـرام      ، آقای گلپایگانی و بسیاری از علما ، مالیات را حرام
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می دانستند ، علمای وھابی در عربستان گمرک را حرام می دانند برای ھمین کاال در 
خب بحث این است که چه کسی می تواند برای مردم تصـمیم بگـیرد . آنجا ارزان است

حاال یا علما خودشان حکومــت . ، می گویند در زمان غیبت منتقل شده به علما و فقھا 
صر مشـروطه و نــائینی و امثـال ایــن ھـا ،  می کنند مثل والیت فقیه یـا مثــل علمـای ع

به دیگــری  پــس از ایـن . خودشان حکومت نمی کنند ، ولی اذن حکومت را مـی دھنــد 
یان ، حکومــت . نظر حکومت شد الھی ، اتصال پیدا کرد بـه خـدا  امــا طبـق گفتـه ی آقا

بــه خــاطر اینکــه در مقـام تعییــن و معیـن    مردمی ھم ھست، چرا مردمی ھم ھست
کردن حکومت ، در مقام اجرا و عمل ، رای مردم اجتناب ناپـذیر اســت، دیدیـد در ھمیــن 
ایام اخیر ھم بحث مشروعیت و مقبولیت در ایران مطرح شد و آقــای مصــباح ھـم اخـیرا 
مطرح کرد، آقایان مدافعان والیت فقیه ھم جوابی که می دادند این بود که با حق امـام 
تضاد ندارد ، آن یک مقوله است ، این یک مقوله دیگـر ، مقبولیـت مـردم ایـن اســت کـه 

یعـنی اینکــه . بدون رای مردم ، بدون رای جمھور مردم ، جمھوری تحقق پیدا نمی کنـد
فقھا می توانند بگویند حکومت از آن ما ھست ولـی مــا مــی تــوانیم بـه دیگـران منتقــل 

بنــا بــر ایــن آقایــان ســعی میکننــد بیــن حکومــت الھــی و مردمـی در ....بکنیــم یــا نکنیـم
جمھوری اسالمی یک جــوری تلفیـق ایجــاد کننـد کـه در واقـع ھمـان ادامـه راه ناکـام و 

 . ناسازگار نائینی است
   

 جمھوریت و والیت 
» جمھوریــت«به عنوان آخرین پرسش، جناب اشکوری، در مباحث پـیرامون : خانی رحیم

ــه«طلبان از  ، گرایشــی در درون اصــالح»والیــت«و  بحــث » مشــروطه کــردن والیــت فقی
قوای «دانیم طبق اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت،  می. کند می

قدرت و »ی والیت فقیه نظریه«است، اما » مملکت ناشی از ملت شروعیت  ، مبـانی م
حث . دانـد را در اراده و آرای ملــت نمی» ولی فقیـه«اختیارات  » مشــروطه«شــما ایـن ب

 کنید؟  کردن والیت فقیه را چگونه ارزیابی می
   

ی  ی اخیر ایـن نظریـه آورم در این چند ساله یاد می جا که اطالع دارم و به تا آن: اشکوری
مشروطه والیت فقیه را آقای سعید حجاریان مطرح کرد که طبق تحلیـل ایشـان االن در 

ست و ھمـه ی ایـن  شرایطی که جمھوری اسالمی و قانون اساسی و والیـت فقیـه ھ
صـورت  ای که باید در مورد نظــام انتخــاب شـود چیسـت؟ مـن االن به ماجراھا، استراتژی

یعـنی مــا چکــار بایـد بکنیــم بـا ایــن جمھـوری . نقل مستقیم نیست. گویم تفسیری می
 . اسالمی

ً آقــای گنجــی در نقـد  خب یک بار این است که بگوییم جمھوری مطلق، حرفی که بعـدا
رای آقای حجاریان مطرح کرد که اصالً نفی کامل والیت فقیه، و قدرت مذھبی، حاال چه 

یعـنی یـک . مطلقه چه غیر مطلقه، چه مشروطه و چه غـیر مشــروطه، فقـط جمھــوری
فی موجودیــت نظــام جمھــوری اسـالمی و نفــی . حکومت کامالً عرفی این به معنــای ن

این یک نظر است، اما نظر آقای حجاریان متفــاوت . اش است ساختار حقیقی و حقوقی
ً به گویم چون برنامه حاال من بر اساس تحلیل خودم دارم این را می. بود یاد  اش را دقیقاٍ◌

ولـی اسـتداللش ایـن . ام کــه اسـتداللش چیسـت ندارم و با خودش ھم صحبتی نکرده
ایم، و بنـا  تواند باشد که مایی که در برابر این واقعیت جمھوری اسالمی قرار گرفتـه می

ــدازی ــر بران ــن  ب ــی و ھمی ــانون اساس ــبات و ق ــن مناس ــارچوب ھمی ــداریم، در چھ اش ن
کنیم؛ یک گام به جلو این است که ھمین والیت فقیه را از مطلقــه  سیستم فعالیت می

در واقــع ھمــان کــاری کـه صـد ســال پیــش مشـروطه خواھـان . اش بکنیـم ، مقیده بودن
حاال که االن والیـت فقیــه . کردند، سلطنت مطلقه را تبدیل به سلطنت مشروطه کردند

مطلقـه . دوباره برگشته ادعای مطلقیت دارد ما ھم ھمان کار علمای آن زمان را بکنیـم
اگر در سیستم جمھوری اسالمی، والیت مطلقه تبدیل به . را تبدیل به مشروطه بکنیم

ایم و بــر  مشروطه بشود ولی فقیه، مقید به قانون بشود ما یک قدم به جلــو بــر داشـته
جواب  گوید در این شرایط این سیاست و این استراتژی می این اساس ایشان می تواند 

تــوانیم در چھــارچوب والیــت فقیــه و جمھـوری اسـالمی و  بدھد و مثبت است و مـا می
ظر دیگـر ھـم آقـای گنجــی دارد  ھمین قانون اساسی یک قدم به پیش برویم، اما یک ن

جا ادعا کرده که  که در مانیفست جمھوری خواھی، جواب آقای حجاریان را داده و در آن
کدامش، در واقع جمھوری کامـل و  اش، ھیچ اش و نه مقیده نخیر، والیت فقیه نه مطلقه

 . جمھوری ناب
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به اشــاره می ً اصـالح طلـب  این دو نظر در این زمینه وجود دارد، اما  گــویم اگـر مـا واقعــا
ی حجاریـان بـه  دانیم، نظریـه ھستیم واین استراتژی را به ھر دلیل درست و مفیــد مـی

 . تر است صواب نزدیک
   

ھای  بسیار متشکرم از شما که با مھربانی و بزرگواری پذیرفتید به پرسـش: خانی رحیم
بخشید کـه در ایــن گفـت و  من پیرامون مشروطیت و نقش روحانیون پاسخ بدھید و می

 . گوی چند ساعته، شما را خسته کردیم
   

ی چنیــن  کنم کــه زمینــه ی خودم از محبــت شــما تشـکر مـی بنده ھم به نوبه: اشکوری
ی این گفت و گو نیک باشد و  امید آن که محصول و نتیجه. گفت و گویی را فراھم کردید

 ای ھم باشد  برای کسانی که مخاطب این گفت و گو خواھند بود مفید فایده
   

 : ھا پانوشت
شـنبه دوم خــرداد ھـزار و سیصــد و  این گفــت و گـو در روز آفتــابی و دلپــذیر سه: توضیح

ھشــتاد و پنــج خورشــیدی، برابــر بیســت و سـوم مــاه مــه دوھــزار و شــش میــالدی در 
 . ی ما، احمد علوی انجام گرفت استکھلم و به لطف میزبانی دوست فرزانه

. در گفت و گو با آقای حسن یوسفی اشـکوری بـه چنـدین کتــاب و رســاله اشـاره شــد
 : شود جا آورده می تر، نام کتاب ھا و نویسندگان در این برای آگاھی بیش

 .  تھران١٣۶۴ـ تشیع و مشروطیت در ایران، دکتر عبدالھادی حائری، ١
زاده بـه پیشـنھاد و دعــوت  ھای تقــی سـخنرانی. زاده ـ سه خطابه، سید حســن تقــی٢

 خورشیدی ایراد شد و بــه ١٣٣٧محمد درخشش، در باشگاه مھرگان تھران در تابستان 
 .  منتشر شد١٣٣٨نام سه خطابه در 

 .  تھران١٣٣۴ـ خاطرات مجلس و دموکراسی چیست؟ رضازاده شفق ٣
 .  تھران١٣۵٧ـ قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، دکتر مصطفی رحیمی، ۴
چاپ اول در ۵ ـ اللئـالی المربوطـه فــی وجـوب المشـروطه، شــیخ اســماعیل محالتــی، 
ایـن رســاله در ).  خورشـیدی١٢٨٧(»  قمـری١٣٢٧مطبوعه اداره مظفری، بندر بوشھر«

نژاد، بـاز )  رساله١٨(مجموعه رسائل مشروطیت  به کوشش دکتر غالمحسین زرگـری 
 .  تھران١٣٧۴چاپ شده است، 

 نســخه در ١٠٠٠ـ قــانون مشــروطه مشــروعه، ســید عبدالحسـین الری، چــاپ اول در ۶
، یعــنی یـک ســال پـس از ) خورشــیدی١٢٨۶( قمـری ١٣٢۵. »مطبـع محمــدی شــیراز«

سـید . ی رسائل مشروطیت باز چاپ شـده اســت این رساله نیز در مجموعه. مشروطه
ــر شــر و شــوری اســت کــه بعــدھا در الر، نیمچــه  عبدالحســین الری ھمــان روحــانی پ
حکومتی اسالمی برای خود بر پا کرد، مردم را از پرداخت مالیــات و ارتبـاط بـا کــارگزاران 

چــاپ » پست ملت اسالمی«نام  حکومت مرکزی بر حذر کرد و تمبر پستی مخصوص به
اردوی « خورشـیدی، ١٢٩۴مخبر السلطنه ھدایت در مقــام حـاکم فــارس، در بھــار . کرد

علــم «ســید عبدالحســین را کــه » شــر«ی خــودش  بــه الر فرســتاد و بــه گفتــه» کــافی
 . کوتاه کرد» استقالل برقرار کرده بود

ی  او دزفولی بود و از خانواده. سید عبدالحسین برخالف شھرتش، اھل فارس و الر نبود
ی بــزرگ و  الـدین کـه مقـبره بزرگ سـادات شـاه رکــنی، یعـنی نوادگـان سـید شــاه رکن

تر نگـاه شـود بـه کتـابی بــا نـام دراز  برای آگاھی بیش. قدیمی او زیارتگاه پیروان اوست
یر بنــای فکــری مشــروطه مشــروعه، سـیری در افکـار و مبـارزات سـید « والیت فقیـه، ز

 .  تھران١٣۶٣ی سید محمد تقی آیت اللھی ،  نوشته» عبدالحسین الری
ــ رســائل مشــروطیت ٧ ــه کوشــش دکتــر ) ی مشــروطیت  رســاله و الیحــه دربــاره١( ـ ب

 .  نھران١٣۴٧غالمحسین زرگری نژاد، 
 .  تھران١٣۶٢هللا نوری، به کوشش ھما رضوانی ،  ـ لوایح آقا شیخ فضل٨
 قمری نوشته ١٣٢۶ای که در رد مشروطیت در  ـ تذکره الغافل و ارشاد الجاھل، رساله٩

ــد ــیروان شــیخ فضــل نوشــته. ش ــی از پ ــد او ی یک ــورد تایی ــیز در . هللا و م ــن رســاله ن ای
 . ی رسائل مشروطیت بازچاپ شده است مجموعه

ـ تنبیه االمه و تنزیه المله، شیخ محمد حسین نائینی، آقای نــائینی ایـن کتـاب را در ١٠
 ھجری قمری یعنی دو سال پس از مشـروطیت منتشـر کـرد، بـا ھــدف توضـیح و ١٣٢٧

چــون  خـود کتـاب نـیز ھم. تبیین مشــروطیت در چـارچوب تفکــر ســنتی روحانیـت شــیعه
. اش، در تــاریخ معاصــر مــا سرگذشــت و سرنوشــت ویــژه و قابــل تــأملی دارد نویســنده
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نائینی کتاب خود را به انگیزه و ھدف دفاع از مشروطه در برابر مشروعه خواھان تدویـن 
شود خودش ھــم بــه  گفته می. بعدھا از سیر رویدادھا، آزرده خاطر و پشیمان شد. کرد

کتاب دو بـار چــاپ .  ھا دست زده است ھای باقیمانده و به آب سپردن آن برچیدن نسخه
هللا   خورشـیدی، آیـت١٣٣۴ ســال بعــد در سـال ۵٠بعدھا ، یعـنی نزدیــک بــه . شده بود

پس از انقالب، ایـن کتـاب . ای کوتاه کتاب را باز چاپ کرد سید محمود طالقانی با مقدمه
ھـای زبــان  ی اصالحات و مفاھیم و واژه ھای توضیحی روشنگر درباره با مقدمه و پانویس

. بارھـا چــاپ شـده اســت» شـرکت سـھامی انتشــار«ی  وسیله مھجور فقھی کتاب، به
 .  منتشر شده است١٣٨٧چاپ نھم کتاب در 

ی اخـیر، مرتضـی مطھــری، انتشــارات صــدرا،  ـ نھضت ھــای اســالمی در صــد ســاله١١
 . تھران

سین قاجــار  ـ طبایع االستبداد، عبدالرحمان الکواکبی، این کتاب بــا ترجمـه١٢ ی عبدالح
 . در تھران منتشر شد)  خورشیدی١٢٨۶( ھجری قمری ١٣٢۵در 
ی بھاءالدین خرمشـاھی،  ـ اندیشه سیاسی در اسالم معاصر، حمید عنایت، ترجمه١٣

 .  خورشیدی١٣٧٢چاپ سوم کتاب در . ، تھران١٣۶٢چاپ اول ترجمه 
modern Islamic political thoughtمتن نخستین کتاب به زبــان انگلیســی و بــا عنــوان 

 . لندن، منتشر شد. مکمیالن. توسط م١٩٨٢در 
  ٢٠٠۵ـ داوری در داوری زنان، احمد علوی، نشر باران، چاپ اول ١۴
بــرای . االسالم کرمانی، با پیشگفتار سعیدی سیرجانی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم -١۵

نگـاه شـود » ی ناصرالملک که به آقای طباطبایی نوشته است صورت الیحه«متن کامل 
  ٣٨٢ -٨٨جلد دوم صص .  خورشیدی١٣۶۶. چاپ سوم. به تاریخ بیداری ایرانیان

متن سخنان . ای داشتند به سخن مدرس در رد حق رای زنان آقای اشکوری اشاره -١۶
ست کــه «: آوریم مدرس و ماخذ آن را می از روی برھان باید سخن گفت و برھـان ایــن ا

قــرار نـداده اسـت کـه لیاقـت ) زنان(ھا بینیم خداوند قابلیت در این ھر چه تأمل کنیم می
که  از این نمره) زنان(ھا  مستضعفین و مستضعفان و آن. حق انتخاب داشته باشند انـد 

ــدارد عقــول آن گذشــته از ایــن کــه در حقیقــت نســوان در اســالم تحــت . ھــا اســتعداد ن
َ علــی النســاءِ . انــد قیومت ُ قوامــون ً حـق انتخــاب نخواھنــد داشــت. الرجــال مذھــب . ابــدا

ند داشــت.انـد  ھا در تحـت قیومت آن. رسمی ما اسالم است ً حـق انتخــاب نخواھ . ابــدا
 . ».ھا کنند دیگران باید حفظ حقوق زن

 ، جلــد ١٣٢٩ شعبان ٨مذاکرات مجلس شورای ملی ، دور دوم ، جلسه ی پنجشنبه   
  ١۵٣٠ ، ص ١٣٢۵سه ، به کوشش سید محمد ھاشمی ، چاپخانه ی مجلس، 

   
ھا و  متن آیـه. ھایی از قرآن اشاره شده است چنین به آیه در این گفت و گو ھم: توضیح
 : ھا چنین است ی آن ترجمه

 و لن یجعل هللا للکافرین علی المومنین سبیالً  -
 . و خدا ھرگز برای کافران نسبت به اھل ایمان راه تسلط باز نخواھد نمود

 ای  ی مھدی الھی قمشه  ، ترجمه١۴١ی  ی نساء ، آیه سوره
ّت الیھــم  - د ُ شوده و ... ولما فتحوا متاعھم وجدوا بضــاعتھم ر و چـون بــرادران بارھـا را گ

ی مھدی الھی  ، ترجمه۶۵ی  ی یوسف، آیه سوره... شان را به خود رد شده یافتند  متاع
 . اصل آیه اشاره به فرزندان یعقوب است. قمشه ای

. ی جداگانه ھســتند ی جداگانه از دو سوره یفعل مایشاء و یحکم ما یرید درواقع دوپاره -
یفعــل هللا : دین صـورت ی ابــراھیم اسـت بــه  از ســوره٢٧ی  ی آخر آیــه یفعل مایشاء پاره

ی  یحکـم مایریـد ھـم پـاره. کنـد می) به اختیار مطلق(مایشاء یعنی خدا ھر چه بخواھد 
و (اِن هللا یحکم مایرید یعنی ھمانا خدا بھر چه خواھد : ی مائده است آخر آیه اول سوره

 . ای ی مھدی الھی قمشه ترجمه. حکم کند) صالح داند
   

nasser_rahimkhani@hotmail.com  

Page 23 of 23Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\60.htm


