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 مقدمه

آدمیان به دلیل برخوردارى از قوه فاھمه، ھرگز نمى توانند استنتاج ھاى ذھنى و كنش ھاى عینى شان 
كم ترين و اولین وجه تاثیرگذارى فاھمه، عبارت از برداشت ھا و . رابدون آن به سرانجام روشنى برسانند

دركى كه ما از اين . مفاھیمى است كه فرد از موضوعات مورد عالقه اش در خزانه ذھن گرد مى آورد
ً كنش ھاى علمى مان واقع مى شود البته منشأ . موضوع داريم، مبنايى براى كاوش ھاى نظرى و احیانا

مجھوالت انگیزه اى براى برقرارى ارتباط و مواجھه . برداشت ھا، تعريف ھايى است كه از موضوع داريم
بديھى . مگر آن كه ما حداقلى از تعريف موضوع مجھول را در نزد خود فراھم آورده باشیم; پديد نمى آورند

. است كه ھر قدر تعريف به حاق موضوع نزديك تر باشد، برداشت ما از آن روشن و منطقى تر خواھد بود
تغییر برداشت ھا به اين دلیل ممكن است پديد آيد كه تعريف روشنى از موضوع نداريم و يا اين كه به 

وجه تاثیرگذارى اين حقیقت را بیش از ھر جاى ديگر، در كنش ھاى . تعريف جديدترى نايل شده ايم
 .سیاسى و اجتماعى مى توان بررسى كرد

آن دسته از نخبگان كه تعريف و برداشت روشن و دقیقى از واقعیت ھاى سیاسى و اجتماعى داشته اند، 
آنان ھم بر عمل . در رھبرى جمعى و ھدايت آن واقعیت ھا به سوى اھداف خاص موفق تر از ديگران بودند
بر اين اساس، . خود واقف بودند و ھم مى دانستند كه جامعه را به چه سمت و سويى سوق مى دھند

پژوھش گر سیاسى و اجتماعى مى تواند اين حقیقت را به مثابه سرنخ و روزنه اى براى نفوذ در واقعیت 
عالوه بر آن، . ھاى تاريخى تلقى كرده، گره ھاى كور رخدادھاى سیاسى و اجتماعى را از ھم باز نمايد
آيا در مقام ; معلوم مى شود كه ريشه اختالف در كنش ھاى سیاسى و اجتماعى در كجا بوده است

ّم است يا در مقام تشخیص؟ آيا دامنه اختالف تا مرز تعاريف و مفاھیم پیش رفته يا آن كه محدود به  تفھ
 مقام تعیین و تشخیص مصداق است؟

اھمیت اين مطلب در تیپ شناسى نخبگان و جريان شناسى گروه ھاى اجتماعى، وضوح بیش ترى پیدا 
ّى بین خود ندارند، نمى توان آنان را به چند . مى كند ّم و تعاريف اختالف جد اگر گروه مرجعى در مقام تفھ

 .بلكه بايد آن ھا را ذيل تیپ كلى قلمداد كرد; شاخه اصلى تفكیك نمود

اھمیت ديگرى كه براى اين نوع رويكرد روش شناسانه مى توان متذكر شد، آن است كه مفھوم شناسى، 
حجاب تاريخى میان پژوھش گر و پديده ھاى اساسى و اجتماعى را از سر راه برداشته، امكان زيستن در 

يك محقق براى تحلیل كنش ھاى سیاسى و اجتماعى نخبگان . فضاى ذھنى ديگران را فراھم مى سازد
اين گونه كنش ھا را نمى توان از قبیل اشیاى بى جانى تلقى كرد . در جامعه، به چنین زيستنى نیاز دارد
ّم درونى نداشته باشد كنش ھاى سیاسى و اجتماعى، پديده ھاى معنا دارى ھستند كه . كه نیاز به تفھ

از اين رو مفھوم شناسى، روشى مناسب ; بايد به عمق آن ھا نفوذ كرد تا به معناى آن ھا دست يافت
 .براى درك صحیح از معانى كنش ھاى سیاسى و اجتماعى خواھد بود

 طرح مساله) أ

با وجودى كه قريب به يك قرن از نھضت مشروطیت در ايران مى گذرد، ھنوز جاى پژوھش ھاى بنیادى 
زيرا دامنه تاثیرگذارى مشروطیت تا به امروز، بلكه تا فرداھاى دورتر نیز ادامه داشته و ; درباره آن وجود دارد

در اين واقعه تاريخى، قشرھاى مختلفى حضور جدى داشته اند و از میان آن ھا نقش علما . خواھد داشت
لیكن تحقیق در باب مسائل ; و مرجعیت دينى در پديد آمدن و ھدايت اين جنبش مردمى چشم گیرتر است
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 .پیرامونى عمل سیاسى آنان نادر است

از جمله مسائلى كه ھنوز جاى تحقیق دارد، بررسى ريشه ھاى پديدآمدن دو دستگى میان علماى دينى 
ِ نھضتى كه فعالیت سیاسى خود را با مبارزه علیه . به مشروعه خواه و مشروطه خواه است رھبران دينى

استبداد و مظاھر آن آغاز كرده و در اين راه به توفیق ھايى ھم دست يافته بودند، به يك باره در میانه راه 
ھمین . اختالف نظر پیدا مى كنند و به دو گروه عمده مشروطه خواه و مشروعه خواه تفكیك مى شوند

به طورى كه بازتاب آن را تا به امروز مى توان ; جدايى بر آينده سیاسى ايران عصر مشروطه سايه انداخته
 .پى گیرى كرد

باور كلى مشروعه خواھان آن است كه نھضت مردمى عدالت خواھى بعد از آن كه توانست استبداد 
حاكم را در برابر خواسته مردم به زانو در آورد، آن گاه كه در مقام بیان خواسته ھاى خود برآمده بود، گرفتار 

به زعم آنان مبارزه علیه استبداد ناتمام به حال خود رھا شده . انحراف و خروج از مسیر اصلى شده است
اما اين بار با تجربه ; و جامعه ايرانى از نیمه راه در حال بازگشتن به دوره حاكمیت استبداد مى باشد

 .جديدى از استبداد مواجه خواھند شد

متنى كه در ادامه بحث بدان اشاره خواھد شد، نمونه اى از برداشت و تحلیل مشروعه خواھان از نھضت 
از اين گفته ھا بر . ضد استبدادى مردم ايران و وضعیت موجود پس از تاسیس مجلس شوراى ملى است

ً ; ضد استبدادى متوقف شوداوالً روند فعلى نھضت : مى آيد كه آنان خواھان سه مطلب عمده بودند ثانیا
ً با وضعیت موجود، نھضت مردمى نیاز جدى به ; انگیزه ھا و اھداف نھضت به بازخوانى نیازمند است ثالثا

 .اصالحات بنیادى دارد

براين اساس، مى توان گفت كه مشروعه خواھان در درون نھضت ضد استبدادى ايران، پايه گذار حركت 
تحصن كنندگان . اصالح طلبانه دينى بودند كه تا به امروز اين حركت به راه خود تداوم بخشیده است

مقاصد اصالح طلبانه خود را در يكى از )علیه السالم(مشروعه خواه در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظیم
 :اطالعیه ھايشان اين گونه بازگو كرده اند

بر عموم اھل اسالم اعالن و اعالم مى دارد كه امروز مجلس شوراى . باسمه تعالى شانه
اين كه در باب حسد و اصحاب . نه از سلسله مجتھدين و نه از ساير طبقات. ملى، منكر ندارد

غرض مى گويند و مى نويسند و منتشر مى كنند كه جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى 
حاجى شیخ فضل هللا ـ سلمه هللا تعالى ـ منكر مجلس شوراى ملى مى باشند، دروغ است، 

مكرر در ھمین موقع توقف زاويه مقدسه مطلب خودشان را بر منبر و در محضر اظھار و . دروغ
و در حضور گروھى انبوه از عالم و عامى قرآن بیرون آورده قسم ھاى غالظ و . اجھار نمودند

ايھا الناس، من : شداد ياد كردند و مخصوصا روز جمعه گذشته به اين شرح نطق فرمودند كه
بلكه من مدخلیت خود را در تأسیس اين ; به ھیچ وجه منكر مجلس شوراى ملى نیستم

زيرا كه علماى بزرگ ما كه مجاور عتبات عالیات و ساير ; اساس بیش از ھمه كس مى دانم
از . ممالك ھستند، ھیچ يك ھمراه نبودند، و ھمه را به اقامه داليل و براھین من ھمراه كردم

. اآلن ھم من ھمان ھستم كه بودم. خود آن آقايان عظام مى توانید اين مطلب را جويا شويد
 .تغییرى در مقصد و تجددى در رأى من به ھم نرسیده است

صريحا مى گويم ھمه بشنويد و به غائبین برسانید كه من آن مجلس شوراى ملى را مى 
به اين معنا كه البته عموم مسلمانان مجلس ; خواھم كه عموم مسلمانان آن را مى خواھند

صلى (مى خواھند كه اساسش بر اسالمیت باشد و بر خالف قرآن و بر خالف شريعت محمدى
من ھم چنین مجلسى مى . و بر خالف مذھب مقدس جعفرى، قانونى نگذارد)هللا علیه وآله

اختالف میانه ما و ال مذھب ھاست كه . پس من و عموم مسلمین بر يك رأى ھستیم. خواھم
چه بابیه مزدكى مذھب و چه طبیعیه فرنگى . منكر اسالمیت و دشمن دين حنیف ھستند

مشرب طرف من و كافه مسلمین اين ھا واقع شده اند و شب و روز در تالش و تك و دو 
ھستند كه مسلمان ھا اين فقره را مشتبه كنند و نگذارند كه مردم ملتفت و متنبه شوند كه 
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 .من و آن ھا ھمگى ھمراھى و ھمراه ھستیم و اختالفى نداريم

كه از تاريخ انعقاد اين مجلس ھر ) اى برادران دينى من(آيا به رأى العین مشاھده نمى كنید 
چه در تھران آزادى طلب و طبیعى مشرب و بابى مذھب است، يك دفعه از پشت پرده بیرون 

بگويید ببینم اين چه اختصاصى . آمده اند و به دسته بندى و ھرزگى و راھزنى شروع كرده اند
خداى تعالى . و خويشاوندى است میانه اين سنخ مردم و اين مجلس معقود در بھارستان

راضى مباد از كسى كه درباره مجلس شوراى ملى غیر از تصحیح و تكمیل و تنقیح، خیالى 
و بر مسلمان ھا تدلیس و اشتباه مى كنند و راه دفع شبھه را از ھر جھت . داشته باشد

مسدود مى سازند تا سخن ما به گوش مسلمانان نرسد، و به خرج مردم بدھند كه فالنى و 
 .ساير مھاجرين، منكر اصل مجلس شوراى ملى شده اند

ايھا المومنون، تلگرافى كه اين چند روزه به اسم حجج االسالم و المسلمین آقاى حاجى و 
آقاى آخوند و آقاى آقا شیخ عبدهللا ـ دامت بركاتھم ـ طبع و انتشار داده اند و خواسته اند 

برخالف تقرير ما شھرتى داده باشند، ھمان تلگراف را خواه پسند انتسابش به حضرات آقايان 
معظم ـ دامت بركاتھم ـ محقق و معلوم باشد و خواه مثل بعضى ديگر مجعول و موھوم باشد، 

. ما مھاجرين آن تلگراف را قبول داريم و مقصدمان ھمان است كه در آن تلگراف مندرج است
كسانى كه از روى قوانین خارجه نظام نامه اساسى براى مجلس شوراى ملى تدوين مى 

كنند، نگارشات خود را بر طبق ھمان صورت تلگراف قرار بدھند، ديگر دعا گويان را ھیچ 
شكايت و موجب مھاجرت نخواھد ماند و معلوم خواھد شد كه منكر مجلس و مخرب مجلس ما 

ّ الكلم(ھستیم يا ديگران  ّ القلم و تم  ). جف

.11352جمادى الثانى  16سه شنبه  )علیه السالم(در زاويه مقدسه حضرت عبد العظیم
 

در مقابل، برداشت علماى مشروطه خواه از مخالفان آن بود كه آنان با اساس مشروطیت مخالف بوده، 
خواھان بازگشت استبداد ھستند و شعار مشروعه خواھى را اغواگرايى، مغالطه كارى و تفرقه افكنى 
. میان مسلمانانى مى دانند كه اراده احقاق حقوق ضايع شده به وسیله حاكمیت استبدادى را كرده اند

مشروطه نمى خواھیم، «، شعار »قانون در اتحاد دولت و ملت«مرحوم سید عبد الحسین الرى در رساله 
 2.را از باب شبھه افكنى و ايجاد فتنه میان مسلمانان و مؤمنان تفسیر مى كند» دين نبوى مى خواھیم

مكالمات «مرحوم آيت هللا حاج آقا نورهللا اصفھانى در قالب يك گفت و گوىِ تخیلى در رساله اى با عنوان 
تمام اين خرابى ھا از مشروطه و مشروطه طلب «اين برداشت مشروعه خواھان را كه » مقیم و مسافر

است، ھر چه به آن ھا مى گويیم اين مطلب جديده چیست كه درآورده ايد؟ مگر پیغمبر تازه مبعوث شده 
و كتاب تازه نازل شده، دين جديدى تأسیس شده كه به حرف ھا دولت و ملت را به ھم انداخته، ايران را 

، به نقد كشانده، و جديد بودن مشروطه طلبى را انكار »ھرج و مرج كرده ايد، به گوش آن ھا نمى رود
معرفى نموده )صلى هللا علیه وآله(كرده و مشروطیت را ھمان قانون و دستورالعمل حضرت خاتم االنبیاء

ّه ھايى منتشر  3.است و يا مرحوم شیخ محمداسماعیل محالتى، وقتى مى شنود كه در تھران اعالنی
شده كه در آن مشروطیت و وجود مجلس شوراى ملّى را منافى با مذھب اسالم و احكام قرآن معرفى 

كرده اند، خود را به ارشاد جاھالن و دفع افترا و خرافات درباره مشروطیت موظف دانسته، درصدد بیان مراد 
 4.از سلطنت مشروطه و مطابقت آن با اسالم و احكام قرآن برآمده است

بدين ترتیب اغلب علماى مشروطه طلب، در مقام پاسخ گويى به شبھات مخالفان بحث را به ساحت معنا 
اما آيا اختالف واقع ; و مفھوم برده، از آن موضوع وارد بحث و مجادله با مخالفان مشروعه خواھان شدند

شده میان دو گروه از علماى عصر مشروطیت، ريشه اى نظرى دارد و به ساحت معنا مربوط مى شود يا 
خیر؟ اين جاست كه تا درباره اين اختالف، از حیث نظريه پردازى و مفاھیم تحقیق نشود، ھرگز نمى توان 

پژوھش را بايد از اين نقطه آغاز كرد كه آيا اختالف . به نتیجه روشنى از حوادث عصر مشروطه دست يافت
میان مشروعه خواه و مشروطه طلب ريشه اى و نظرى است يا آن كه اختالف آنان به سطح نازل ترى از 

ِ بنیادى ترين موضوعات در انديشه ; مفاھیم و نظريه پردازى اختصاص دارد از اين رو مفھوم شناسى
 .سیاسى علماى عصر مشروطیت به عنوان نقطه آغاز، ضرورت پیدا مى كند

Page 3 of 20Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\62.htm



ِ جدى ترين موضوعات مورد نظر علماى اين دوره، كامال نشان خواھد داد كه تا چه اندازه  تحلیل مفھومى
اختالفات به ساحت معنا و مفھوم مربوط مى شود و تا چه اندازه به ساحت عمل و عینیت ھاى تاريخى و 

از اين رو تحلیل مفھومى را بايد به اصلى ترين موضوعى معطوف كرد كه سرآغاز ; اجتماعى باز مى گردد
زيرا سرآغاز اين ; نمى تواند باشد» استبداد«ھمه مباحث نظرى بعد از خود است، و آن موضوعى غیر از 

استبداد، عامل تحريك كننده براى خیزش ھاى . نھضت، شعار مبارزه علیه حاكمیت استبدادى بوده است
لذا مفھوم شناسى استبداد در ادبیات سیاسى علماى عصر مشروطیت، ; مردمى در ايران معاصر است

 .راھى مناسب براى حصول برداشتى درست از رخدادھاى سیاسى و اجتماعى ايران معاصر خواھد بود

 فرضیه) ب

برداشت اولیه از مطالعه تعريف ھا و تفسیرھاى علما در باب استبداد، آن است كه ھمگى در مفھوم 
ً اتفاق نظر دارند و ھمگان از منظر دينى به اين موضوع توجه كرده اند گرچه تعابیر مختلف . استبداد تقريبا

بنابراين نمى توان پذيرفت كه اختالف موجود میان . است، مقصود آنان از استبداد يك چیز بیش تر نیست
 .دو گروه علماى مشروطه طلب و مشروعه خواه به ساحت نظر و تعاريف استبداد باز مى گردد

تمام سخن مشروعه خواھان با علماى مشروطه طلب آن است كه نبايد گفت و گو را به ساحت تعريف و 
بايد بحث را به واقعیت ھاى . زيرا بین ما و شما در مقام تعريف، اختالف نظر جدى وجود ندارد; نظر كشاند

آن چه كه علما و مسلمانان از برپايى . اختالف، در تحلیل واقعیت ھاى عینى است. خارجى معطوف كرد
 .چنین نھضتى اراده كرده اند، چیزى نیست كه در حال اتفاق افتادن است

پس براى معلوم ساختن درستى اين برداشت اولیه، به سراغ تعاريف ارائه شده درباره موضوع محورى در 
 . سپس به ارزيابى اين برداشت خواھیم پرداخت; نھضت مشروطیت ـ كه ھمان استبداد باشد ـ رفته

 تعريف استبداد در رسائل علماى عصر مشروطه) ج

5كتاب آفتاب و زمین. 1
 

لیكن متن، گواھى مى دھد كه نويسنده بايد از ; شھرت نويسنده كتاب ناشناخته باقى مانده است
زيرا بر انديشه اسالمى اشراف داشته و بر مبناى آن مباحث نظرى و عملى خود را ; عالمان دينى باشد

در يك جا دل خوش كردن به ظاھر مسلمانى و چشم پوشى از حقايق و معنويات را مورد . بیان كرده است
يكى از فروع اسالم و اركان دين ما امر به «نكوھش قرار داده است و يك دلیلش را در اين مى داند كه 

معروف و نھى از منكر بود و اگر ماآن را ترك نمى كرديم و حافظ آيین خود بوديم، به طور كلى و قطعى مى 
نمى توانستند كرد و آن چه نكردند، بايستى كرده ) استبداد و استعمار(توان گفت كه آن چه كردند 

 6.»باشند

مى كوشد علت اصلى انحطاط ايران عصر قاجارى و ) آفتاب و زمین(به ھر حال، نويسنده در اين كتاب 
او در البالى تحلیل خود از وضعیت سیاسى و . راھكار عملى خروج از اين وضعیت اسف بار را معلوم سازد

اجتماعى موجود به طور انضمامى ـ بى آن كه بخواھد خواننده را گرفتار مباحث نظرى كند ـ حاكمیت 
نويسنده در ابتداى كتاب اشاره دارد كه وى از ھمان . استبدادى و علت پديد آمدن آن را شرح داده است

دوران جوانى كه شاھد سوء سیاست و ستم پیشگى كاركنان اين مملكت بوده، دغدغه انحطاط ايران را 
داشته و ھمواره در اين فكر بوده كه چگونه مى توان اين رسم ستم كارى را از میان برداشت و دوباره روز 

او در حالى اين كتاب را نگاشته كه ھشت سال از فرمان . فیروزى اين مرز و بوم را نظاره گر شد
تألیف . اما ھنوز فاصله زيادى با آرمان مشروطیت وجود دارد; مشروطیت مظفرالدين شاه قاجار مى گذرد

 7.اين اثر نتیجه زحمت ھا و تجربه ھاى نويسنده در راه تحقق آن آرمان ھاست

توصیف » ايام غفلت و روزگار به من چه و به تو چه«كه دوره استبداد را » آفتاب و زمین«نويسنده كتاب 
از جنگ و صلح و : كرده، در بیان ساده، حاكم مستبد را شاھى مى داند كه ھرچه مى خواست مى كرد
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دوستى با دشمن تا دادن امتیاز به بیگانگان، محروم نمودن تبعه مملكتش از حقوق اولیه، ممنوع كردن 
اجراى احكام دينى، حراج كردن واليات و فروختن رعايا، پاداش دادن به مفت خواران و كم كردن حقوق افراد 

سپاھى، خانه نشین نمودن علماى عامل و مبغوض داشتن مردان باغیرت و راه انداختن مجلس طرب و 
 .خالصه ھر چه كه مى خواست مى كرد; مسخرگى

لق وخوى داروغه و گزمه و در نھايت تمام مملكت خصلت  ُ چنین رفتارى تا آن جا پیش رفته كه خ
نتیجه سلطه پادشاھان مستبد چنین نیست كه در كاھش قواى مادى  8.استبدادزدگى پیدا كرده است

فضاى استبدادى پر از پستى، . بلكه آثار كاستن قواى معنوى مردم نیز ھست; مملكت خود را نشان دھد
خیانت، شھوت پرستى، طمع كارى و رشوه خوارى است و چنین فضايى فرصت بسیار مناسبى براى 

 9.نفوذ بیگانگان و انجام فعالیت ھاى استعمارى پديد آورده است

نويسنده علت اصلى چنین وضعى را نه در خصلت استبدادى حاكمان يا خوى استبدادزدگى ايرانیان مى 
داند، كه مجوز ھمه اين گونه رفتارھا ھمانا عدم تفكر و مرعوبیت بى جايى است كه در افراد ملت يافت 

وقتى فرد يا جمعى چراغ فكر و بینايى خود را كور و عقل و دانايى خويش را گم كرده، در بیابان  10.شده
ً براى خوردنش دندان طمع  حیرانى سرگردان شده و به بیغوله غفلت افتاده، درندگان انسان نما ھمه فورا
تیز كرده و به چشم شھوت در او نگريسته، تباھى و نیستى او را سرمايه عیش و حفظ ھستى قرار داده 

پس ھر كس ھر چه در گمراھى و فريب خوردن ببیند، نتايج بى  11.و ھر يك وى را به طرفى مى خواند
 .فكرى است

مؤلف با نگاه تیزبینانه اى به وضعیت پیش آمده بعد از قبول مشروطیت، به اين نكته اشاره دارد كه تفاوت 
گر چه مدت كمى از فرمان مشروطیت مى گذرد، تغییرات جدى، آن . گذشته و حال، تنھا در لفظ است

گونه كه براى ھر امرى ـ اعم از سلطنت، ملیت، انتخاب، سردارى، تعلیم، صناعت، مالیات، تجارت و غیره ـ 
چرا كه تنھا به لفظ قناعت كرده و به اسم خوشحال گشته «. اتفاق نیافتاده است; شرايطى مقرر باشد

تنھا عده قلیلى اصل مشروطیت را درك  12.»ايم و گويا به ھیچ وجه در اين امور و اوضاع فكر نمى كنیم
كرده، آن را امرى معقول و موافق با شرع مقدس ديده، در راه تحقق آن از بذل جان و مال خود مضايقه 

ولى بسیارى ھم سكوت اختیار كردند و  13;اغلب علماى اعالم ھم با اين نھضت ھمراھى كردند. نكردند
 .اين سكوت تأثیر به سزايى در آينده مشروطیت پیش آورد

آن ھا ھم عقايد باطله و اخالق ذمیمه و صفات رزيله خود را در لباس مشروطیت جلوه داده، 
يك ھمچو معناى معقول و مشروع و مقدسى را خوار و بى مقدار نمودار نموده، مطلب را 

وارونه ساختند، و بدين دسیسه، جمع ما را متفرق و قواى ما را پراكنده كرده و ھمان كلماتى 
را كه مستبدين عار داشتند در مقابل رعايا عارض و دادخواه بر زبان جارى سازند، اين آقايان 

باطن مستبد، ظاھر مشروطه در برابر ملت ستم ديده گفته و ھمان افسانه حمام جنیان را 
 .نشان دادند

پس اكنون كه ھشت سال از فرمان مشروطیت مى گذرد، زھر جان گداز استبداد را در ظرف ھاى 
ً . مشروطه نما كرده و به خورد ما مى دھند ً و حقیقتا بايد خودمان در صدد اصالح و تبديل بر آمده، جدا

مشروطه خواه شده، به حدود و حقوق خويش راضى شويم و به تكالیف عمل كنیم و ظالمان و متجاوزان 
 .را ببنديم

نويسنده در يك تحلیل نھايى جامعه شناختى از مردم ايران، بر اين باور است كه اگر ايرانى بیدار شود و 
بداند گم شده او چیست و در جیب كیست، ھمان روز، روز رستاخیز اين دزدان و خائنان خواھد بود، و ما 

 14.وعده مى دھیم كه با ھمه اشتباه كارى ھا و مشكل تراشى ھا، چنین روزى را درك كند

15رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه. 2
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اين كتاب تألیف شیخ محمداسماعیل محالتى غروى، از مجتھدان شناخته شده نجف است كه در عصر 
نويسنده از مدافعان مشروطه است و اين . ق نوشته1327مشروطیت مى زيسته و اين رساله را در سال 

وى مخالفان را از . رساله را در مقام پاسخ به شبھاتى كه درباره مشروطیت ايراد شد، نگاشته است
كى مى داند كه به دلیل ضعف عقل و كمى علم و جھل به حقیقت امر با  ّ ك و غیر متنس ّ جمله افراد متنس

چون افراد باكفايت براى پاسخ گويى و رد شبھات علیه مشروطه موجود نبود، ; مشروطیت مخالفت مىوزند
 .بر خود واجب عینى دانسته كه در مقام دفاع از مشروطیت و پاسخ به شبھات برآيد

نويسنده، فصل اول رساله خود را به بیان فرق میان سلطنت مشروطه محدوده و سلطنت مطلقه مستبده 
 :سلطنت مستبد، عبارت است از. اختصاص داده است

استیالى اراده شخصیه ملوكانه است بر تمام امور مملكت، نوعى باشد يا شخصى به ھر نحو 
 .چه اين كه به حال ملك يا ملت مفید باشد يا مضر; كه شھوت و يا غضب او اقتضا كند

خالصه، سلطنت . و اين نوع استیال، سیره عملى بسیارى از پادشاھان جور در مملكت ايران بوده است
اما سلطنت مشروطه، ھمان اشتراط در ; مستبده، آزاد بودن شاه است در ھرچه كه خواسته باشد

تمديد نمودن اشغال پادشاھى و تقیید كردن اطالق ادارات آن را به حدود و قیودى «يعنى ; سلطنت است
كه به حسب نظر عقال و سیاسیون مملكت به حال نوع مفید باشد و موجب قوام مملكت و باعث ازدياد 

 16.»قوت و شركت دولت و ملت گردد

اين كه سلطنت مشروطه نسبت به سلطنت مستبده، مشروعیت و معقولیت دارد، جاى ھیچ ترديدى 
ھیچ شخص . اين ھا از امورى است كه به صرف تصور مى توان يكى را بر ديگرى ترجیح داد. نیست

باانصاف ـ اگر چه كافر باشد ـ ھرگز راضى نمى شود كه دست و پاى ظلم باز باشد تا ھر نحو جست و 
مگر آن كه اغراض شخصى و خیاالت نفسانى باعث ترجیح دادن سلطنت ; خیزى كه مى خواھد بكند

 17.مستبده بر سلطنت مشروطه شود

نويسنده ريشه تمام خرابى ھا و انحطاط ايران را در ھمین سلطنت مطلقه مستبده دانسته است و نداى 
ى مخالفان را دستاويز و راه نجاتى براى حاكمان مستبد از انقالب مشروطه خواھى »وا شريعتا«دينى 

ثمره اشتراط سلطنت، يكى در تحديد جور و تقیید ظلم ھايى است كه از ناحیه سلطنت و . تلقى كرده
حواشى آن بر مردم وارد مى شود، و ديگرى جلوگیرى از نفوذ تدريجى كفار و استیالى آن ھا بر 

البته نويسنده درباره ثمره دوم توضیح روشنى ارائه نكرده كه چگونه سلطنت مشروطه مانع  18.مسلمانان
 .استیالى كفار بر مسلمانان خواھد شد

به ھر حال، نويسنده ابعاد حاكمیت استبدادى را از زاويه شؤونات ھفت گانه سلطنت باز نموده، به تشريح 
اخذ خراج و جلب اموال مخصوص از عموم رعیت، تحصیل قوه : اين امور عبارت است از. آن ھا مى پردازد

دفاعى به تشكیل ارتش تعلیم ديده و تھیه تجھیزات نظامى، دفع شر اشرار داخلى و ايجاد امنیت، قطع 
مواد معاندات و دفع خصومات میان مردم، انجام امور عام المنفعه، حفظ ثغور مملكت از تعديات اجانب و 

 19.حمالت آن ھا و حفظ رعايايى كه در خارج مقیم اند

شیخ محمداسماعیل محالتى پس از آن كه شرح مفصلى از مفاسد و خرابى ھاى ايران عصر قاجارى ارائه 
زيرا وقتى ; مى دھد، منشأ اين انحطاط را ـ اساس كه ھمه مفاسد است ـ در سلطنت مستبده مى داند

ھر تجاوزگر و . پادشاه مملكت فعال مايشاء باشد، ھیچ تضمینى براى عالج خرابى ھا و مفاسد نیست
آن گاه مى تواند ; اجنبى براى رسیدن به مقاصد پلیدش، كافى است كه خاطر شاه مستبد را راضى كند

آن اختیار مطلقى كه شاه نسبت به مردم دارد، به چنگ آورد و بر اين مرز و بوم ھرگونه دستبرد و ظلمى 
پس عالج اين خرابى ھا، در تقیید اطالق شھوات سلطنت و خودسرى و الحدى ادارات دولت  20.را روا دارد

. بايد ناظرانى از خود ملت ايران انتخاب شوند تا بر رعايت آن حدود و قیود نظارت داشته باشند. است
 21.تعیین حدود و قیود ھم معطوف به ھمان وظايف ھفت گانه است
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نويسنده در ادامه برخى از شكوك و شبھات مطرح در باب مشروطیت را بیان كرده، در صدد پاسخ به آن ھا 
از اين پاسخ چنین به نظر مى آيد كه وى منكر آن است كه روايت غیر دينى از مشروطیت . برآمده است

مثال اين تصور را كه قانون ; نیز وجود دارد و تمام شبھات ھم ناظر به ھمان روايت غیر دينى است
مشروطیت، تعیین حكم شرعى و تكلیف الھى را به مجلس واگذار كرده، دروغ محض و ناشى از بى 

كار مجلس راجع به امور دنیوى است و دخلى به امور دينى ندارد و اگر قول عوام . خبرى مخالفان مى داند
شركت در معاھدات بین المللى  22.خالف شرع باشد، البته كه در مقابل قول مجتھد بى اعتبار است

زيرا امور سیاسى دخلى به احكام شرعى كه مورد اجتھاد مجتھدان ; باعث سد باب اجتھاد نخواھد شد
 .است، ندارد و تصورى غیر از اين، ناشى از جھل و بى خبرى است

مؤلف معتقد است قانون اساسى، تحديد كار سلطنت و امور عامه سیاسى است و كارى به احكام كلى 
بلكه قانون اساسى ; مجلس ھیچ گاه از مردم نمى خواھد كه از اطاعت علما روى برگردانند. شرعى ندارد

مشروطیت، حريت از قید رقیت  23.تصريح كرده كه مرجع در مرافعات، مجتھد عادل جامع الشرايط است
تمام ملى گرايان به . نه اين كه مردم را به آزادى از عبوديت خداوند دعوت كند; استبداد را مى خواھد

چه يھودى و چه نصارا و چه مجوس و چه ; وجود واجب الوجود و به بعثت نبى اى از انبیاى الھى قائلند
پس با مشروطه شدن سلطنت، . مسلمانان، ھمه تابع قانون الھى ابالغ شده از سوى نبى خود ھستند

آيا انگلیس كه مشروطه است، آن چه را كه در دين نصارا حرام است، . كسى از دين خود خارج نمى شود
ِ آن  در مملكت خود اعالن به جواز آن داده؟ شیوع منكرات اسالمى در اروپا، به دلیل اعتقادات دينى

مذھب ھر ملتى ـ ھر چه باشد ـ سرانجام سلطنت يا . نه به دلیل حريت و مشروطه خواھى; جاست
 24.استبدادى است يا مشروطه

بدين ترتیب، پاسخ ھايى كه نويسنده به مخالفان مشروطیت مى دھد، توأم با پیش فرض ھايى مانند 
 .نسبى گرايى و جداانگارى حوزه دين و سیاست است

 رساله انصافیه. 3

مالعبد الرسول مدنى كاشانى، يكى ديگر از علماى مشروطه خواھى است كه اين رساله را در دفاع از 
مالعبد الرسول مدنى در تعريف استبداد مبنايى تر عمل . ق نگاشته است1328مشروطیت و در سال 

انسان . زيرا بحث را از بیان فرق میان انسان و حیوان آغاز نموده، كه در آزادى و بندگى است; كرده است
يعنى مختار نفس و مال و عیال و منزل و كسب و امور معاش و قلم و ; وقتى انسان است كه آزاد باشد

» الناس مسلطون على اموالھم و انفسھم«مرجع اين معنا را ھم روايت نبوى . طبع و عقايد خويش باشد
و چون طبع انسان بر اين قرار است كه خواھان آزادى خود و بندگى ديگران مى باشد، به . دانسته است

 :قانون نیاز داريم تا انسان ھا میل به خودسرى پیدا نكنند

 .ھر كس بخواھد خود و بنى نوع خود آزاد باشند، بايد اطاعت قانون نمايد

پس خودسرى و استبداد در جايى است كه آزادى نباشد و آزادى ھم در جايى است كه قانون حاكم 
دولت مطلقه يا استبدادى، دولتى است . راه ترقى و تمدن نیز در حاكمیت قانونى باشد. باشد، نه انسان

چنین دولتى . كه صاحب منصبان آن ھر چه بكنند، مسؤول پاسخ گويى نیستند، نه به قانون و نه به مردم
حال جامعه استبدادى، حال صحرانشینى و زندگى غیرمتمدنانه . به وحشیان و صحرانشینان اختصاص دارد

 .است

يعنى صاحب منصبان آن به قانون ; از طرف ديگر دولت مشروطه، دولتى است كه مشروط به قانون باشد
البته برترين  25.ھیچ كس نبايد مملكت را حق خود بداند و ھمه بايد به قانون ملتزم باشند. ملتزم باشند

است و مسلمانان تا وقتى كه از شريعت اسالمى اطاعت ) صلى هللا علیه وآله(قوانین، شريعت محمدى
اروپايیان ھم چون از اين قانون محروم بودند، چاره مشروطه را به كار . مى كردند، متمدن و ثروتمند بودند

 .بستند و پارلمانى تأسیس نمودند تا قانون براى آسايش ملت خود وضع كنند
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به گونه اى خاص مفھوم استبداد و خودسرى را توسعه داده و برخى از اَشكال » رساله انصافیه«صاحب 
مشروطه خواھى را مصداق استبداد دانسته است، و آن در جايى است كه صاحب منصبان فقط به اسم 

مشروطه قناعت كرده، در خیال اطاعت و اجراى قانون نباشند و يا آن كه قوانین به حسب اغراض شخصى 
و ھواھاى نفسانى وضع شده باشند، زيرا امیال و اغراض شخصى مختلف است و اگر امیال در وضع قانون 

حال آن ; دخالت كند، اختالف در قانون پیش مى آيد، و چنین قانونى ھم باعث اختالف در ملت مى شود
از اين رو چنین ملتى گسسته خواھد شد و به حالت ; كه اساس وضع قانون براى رفع اختالف است

 26.بود، باز مى گردد) نه قانون(استبدادى كه حاكمیت انسان 

ّ حرمت شرعى عمل به رأى، استحسان و قیاس ـ و بلكه مطلق ظن ـ در ھمین مطلب است كه در  سر
نويسنده نمونه اين نوع استبداد را در شرايط به وجود آمده پس از . وضع قانون، امیال فرد دخالت مى كند

مستبدانى كه اغراض نفسانى شیطانى خود را از طريق پوشیدن : انقالب مشروطه احساس مى كند
از اين رو نويسنده از اين كه مستبدان ديروز و مشروطه چى امروز ; لباس مشروطه بھتر تحصیل مى كنند

میراث خوار تمام جان فشانى ھاى مشروطه خواھان واقعى شده اند، تأسف خورده، مردم را به ترك 
 :ھواى نفس و متابعت قانون دعوت مى كند

نمى دانم آن ھا كه جان فشانى در اقامه اركان مشروطیت مى كنند و از بذل جان ومال و 
غیره خوددارى نمى كنند، آيا مى دانند چه بر خلق بیچاره مى گذرد؟ آن ھا كه به اسم 

اما به شرط اين كه ; مشروطه طلبى مصدر امور شده اند ـ راه به دست دزد سپردن بد نیست
از شمشیر انتقام بترسد ـ آيا مى دانند خلق ايران ھمان مخلوقى ھستند كه بودند، عوض 

نشده اند؟ در اين سه سال كه محال است تغییر طبیعت داده باشند، مگر اين كه اجراى 
اغراض نفسانى شیطانى خود را از پوشیدن اين لباس بھتر مى دانند و به اين اسم خود را 

تازه اسم مشروطه را ياد گرفته ايم، ھنوز معنايش را نفھمیده ايم و نمى ... مى خوانند
وقتى بفھمیم بايد خود را به اين طريقه غیر عاديه بداريم، نخواھیم خواست . خواھیم بفھمیم

با اين كه مرده ; نتوانسته)علیه السالم(حضرت عیسى. اگر بخواھیم، نخواھیم توانست; بكنیم
اما سیاه را سفید كردن ممكن ; بى رنگ را به ھر رنگ مى توان رنگین كرد. زنده مى كرد

اما آن ھا كه تحت قانون ; مردكى وحشى بى قانونى را مى توان تحت قانون آورد. نیست
ھواپرستى زيست كرده، خیلى مشكل است از تحت قانون ھوا بیرون آمده، تحت قانون 

 27.خدايى در آيند

28رساله بیان معناى سلطنت مشرطه و فوائدھا. 4
 

 1325شوال سال  25جناب عمادالعلما خلخالى، از علماى مقیم نجف اشرف، اين رساله را در شوال 
نويسنده پس از مقدمه اى مفصل كه در آن ارجاعات زيادى به كتاب و سنت شده، . منتشر كرده است

او نیز مبناى تعريف خود را بر عنصر . معناى سلطنت مطلقه و مشروطه را در دو فصل توضیح داده است
 .قانون مدارى پايه ريزى كرده است

ھمه بايد تابع اوامر سلطان بوده، تنھا . مملكت در سلطنت مطلقه، بر پايه قانون مشخص اداره نمى شود
در چنین سلطنتى امورى كه ھر عقل سلیمى بر قبیح بودن آن صحه مى گذارد، . در برابر او مسؤولند

مثال قصاص قبل از جنايت و مجازات بدون تقصیر، قبحى ندارد و يا كشتن بدون ; ممكن است قبیح نباشد
تقصیر و چاپیدن اموال مردم، غارت رعیت، تكريم آدم كش و فروختن ممالك به حكام واليات و غیره، ھمه 
. اين ھا به دلیل آن است كه قانونى در بین نیست تا اين كارھاى خالف وجدان و عقل قبیح شمرده شود

براى چنین سلطانى مھم نیست . آن چه حاكم است، امور دل خواه و خواھش ھا و امیال سلطانى است
 29.كه مملكت به ويرانه اى تبديل شده يا نه، او فقط مشغول لھو لعب و عیش و طرب است

در مقابل، سلطنت مشروطه بر مجلس منتخبان شاه و ملت مبتنى است كه به تدبیر مصالح ملت و وضع 
شخص سلطان در رتق و فتق . قوانین اھتمام مىورزند و ھمه وزرا و حكام بالد در برابر مجلس مسؤولند

. رأى وزين سلطنت، در عداد باقى آراى مشورت خانه ملّى مندرج است. امور مھم مملكتى استقالل ندارد
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به ھر حال،  30.ھیچ عقل سلیمى انتظام امور يك مملكت را به يك يا چند نفر قلیل واگذار نمى كند
 .بلكه به كلى مضمحل مى نمايد; مشروطه تعديات غیر متناھى سلطنت مطلقه را محدود مى كند

از میان اين امور، ذكر تنبیه دوم در اين گفتار بى . نويسنده در خاتمه بحث چند تنبیه الزم را بیان مى كند
به زعم وى آن چه مسلم است اين كه قوانین ايرانیان، نبايد با قواعد شرعى ھیچ گونه . فايده نخواھد بود

مخالفتى داشته باشد و اگر قانون غیر موافقى وضع شود، اين قانون رسمیت ندارد و الزم االجرا ھم 
 :نويسنده در ذيل اين مطلب به چند نكته ديگر نیز اشاره كرده است. نیست

اول آن كه در وضع قوانین، بايد مقتضیات و حاالت امروزه ملت ايران لحاظ شود تا خالف آن، قانونى وضع 
ً ترجمه كرد و بر طبق آن عمل نمود. نشود زيرا بسیارى از ; بر ھمین اساس، نبايد قانون اروپايیان را تماما

اروپايیان به . قوانین اروپايى مخالف با قواعد شرع، مطابق با حاالت و مقتضیات جامعه ايرانى نیست
 .اقتضاى زمانه مملكت خودشان قانون وضع كردند و در طول چندين سده به حك و اصالح آن پرداخته اند

دوم آن كه خروج يك ملت از حالت استبدادى و وحشى گرى به اعلى درجه تمدن، به يك باره ممكن 
نیست، و به ھمین دلیل ھم مى توان گفت كه اجراى قانون اروپايیان براى ايرانیان، مجوز شرعى و عرفى 

 .پس بايد در آغاز راه قوانین مجملى را وضع نمود و سپس به تدوين قوانین مفصل روى آورد. ندارد

و ) علیھم السالم(سوم آن كه تمام قوانین شرعى، عرفى، سیاسى و مدنى در قرآن مجید، اخبار ائمه
ً اگر ھم ; پس اوال ما به قوانین اروپايى نیاز نداريم. گرد آمده است) قدس سرھم(كتب فقھاى امامیه ثانیا

به دلیل كمى وقت و نداشتن فرصت بدان ھا نیازمنديم، در آغاز كار بايد اصول مختصرى را از قوانین 
 31.اروپايیان با رعايت موافقتش با قواعد شرعى ترجمه كرد و به صورت قانون درآورد

32رساله مكالمات مقیم و مسافر. 5
 

شايد كم تر عالمى مانند آيت هللا حاج آقا نورهللا نجفى اصفھانى باشد كه توانسته به گونه اى عینى و 
; سبك داستانى ـ محاوره اى دارد» مقیم و مسافر«گر چه رساله . ملموس، حاالت استبداد را توضیح دھد

اين اثر علمى كه در دفاع از مشروطیت تألیف . اما گزارشى مستند از واقعیات جامعه استبدادزده است
داستان، گفت و گويى است میان فردى از قريه . ق منتشر گرديده است1372شده، در ماه رجب سال 

در . سعادت آباد با عالم متبحر و آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى زمان ھا كه به آن جا سفر كرده
) مسافر(و عالم مشروطه طلب ) مقیم(واقع، داستان گفت و گويى خیالى میان طرفدار مشروعه خواھى 

حاج آقا نورهللا اصفھانى مى كوشد از زبان مسافر، در مقام دفاع از آرمان ھاى مشروطه خواھى . است
 .برآيد

. نويسنده از ھمان آغاز بحث به بیان تعريف و فرق میان سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه مى پردازد
پس . مطلقه و مشروطه بودن، دو وصف متضادى است كه ذات سلطنت به آن دو موصوف مى شود

سلطنت در ھر دو وصف، مشترك است و آن عبارت از فرمانفرمايى كسى بر خود يا افراد ديگرى است و از 
اگر اقتضاى سلطنت چنان است كه قول و عمل فرمانفرما، بايد . آن به سلطان، حاكم و آقا تعبیر مى كنند

، آن را سلطنت مطلقه نامند و اگر سلطنت، به )چه با قانون مملكت موافق باشد يا نباشد(مطاع باشد 
 .رعايت قانون مملكت ملتزم باشد، به آن سلطنت مشروطه گويند

شاه، امیر، حاكم، قاضى و آقا، آن قانون را بیان . در سلطنت مشروطه، حاكم واقعى قانون است، نه فرد
است، پس )صلى هللا علیه وآله(قانون، كتاب خدا و سنت پیغمبر; البته چون در مملكت اسالمى. مى كنند

نويسنده سپس شرحى از چگونگى . اگر سلطنت مشروطه با قانون اسالم مطابق باشد، مطاع است
 33.ارائه داده است) صلى هللا علیه وآله(تأسیس مشروطه از زمان حضرت خاتم االنبیاء

حاج آقا نورهللا اصفھانى، فرق اصلى میان پادشاھان گذشته با سالطین آن زمان را در اين مى داند كه 
ّى نبوده كه باعث اضمحالل اسالم، تضعیف  ّت آن ـ در حد ظلم و ستم پادشاھان گذشته ـ على رغم شد
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اما سالطین قاجار، بیت المال مسلمانان ; مسلمانان، ھجوم اجانب و تسلط بیگانگان بر اين مرز و بوم شود
آنان، در راه تضعیف مسلمانان و سلطه . را خرج شھوت رانى و امورى مى كنند كه براى اسالم ضرر دارد

 34.اجانب بر مملكت، گام برمى دارند

بدين ترتیب، حفظ اسالم و بقاى سلطنت شیعه موقوف به مشروطیت است و در اين راه ھر قدر از افراد 
به ھمین دلیل است كه علماى نجف اشرف اقدام در استقرار ; مسلمان كشته شوند، شھید ھستند

 35.مشروطه را واجب عینى دانسته اند

نويسنده براى توضیح بیش تر در باب فرق میان سلطنت مستبده و سلطنت مشروطه، به وجوھى اشاره 
 : كرده است

مشروطه مى گويد اداره مملكت و حفظ مصلحت عمومى بايد به دست عده اى از عقالى منتخب مردم 
از نظر مشروطه خواه، . ولى مستبد مى گويد حكومت مملكت بايد به عھده يك نفر باشد; انجام شود

ولى مستبد معتقد ; مالیاتى كه از مردم و رعیت أخذ مى شود، بايد در راه اصالح خود رعیت ھزينه شود
است كه اين مالیات حق مطلق سلطان است و به ھر شكل و در ھر جايى خواست استفاده كند، كسى 

ولى ; مشروطه مى گويد حكم الھى بايد به طور مساوى در حق ھمه اجرا شود. حق مخالفت ندارد
. مستبد مى گويد اجراى احكام الھى بسته به میل و خواھش ضابط و حاكم و داروغه و كدخداست

اما مستبد ھمه ; مشروطه خواه مى گويد بر طبق شريعت اسالمى ھیچ كس را بر ديگرى سلطه نیست
 .چیز را در اختیار مطلق سلطان مى داند

بدين ترتیب، حاج آقا نورهللا اصفھانى وجوه ديگرى از اختالف میان مشروطه و مستبد را ذكر نموده و در 
از جمله نكات . ذيل ھر يك از اين وجوه نمونه ھايى از جامعه استبدادزده روزگار خود را بیان كرده است

باارزشى كه بدان اشاره شده، اين است كه وقتى سلطنت، استبدادى شد، چنین نیست كه رفتار 
بلكه وقتى سلطنت بر استبداد بنا نھاده شد، ; استبداد منحصر در شاه و شاه زادگان و وزرا و امرا باشد

گاه . ھر قوى و زبردست به ضعیف و زيردست خودش ظلم مى كند. تمام افراد به استبداد رفتار مى كنند
 36.مى شود استبداد كدخداى ده، از استبداد سلطان زيادتر مى شود

) صلى هللا علیه وآله(به ھر حال، نويسنده غرض اصلى از مشروطیت را احیاى قانون الھى و سنت نبوى
مى داند و معتقد است ترك اين قانون كه باعث ذلت و خوارى مسلمانان شده، نتیجه سلطنت استبدادى 

از اين رو يكى از ; از جمله مفاسد سلطنت مطلقه، برترى تكنیكى بیگانگان نسبت به ما است. است
 :خواسته ھاى مشروطیت، گذار از اين وضعیت مى باشد

چرا بايد قوه حربیه ما كم تر از آن ھا باشد؟ چرا بايد استعداد ما از آن ھا كم تر باشد؟ بايد 
لَم  كارى كرد كه ما ھم مثل آن ھا قوى باشیم و استعداد آن ھا را پیدا كنیم تا بتوانیم حفظ عَ

آن ھا مالئكه نیستند، قوه ملكوتى ندارند، از ھر راھى كه آن ھا داراى . اسالم را بنمايیم
استعداد و قوت شدند، ما ھم از آن راه برويم تا آن كه مثل آن ھا بشويم و چنان چه آن ھا به 

قوه مشروطیت، داراى اين ھمه قوه و استعداد شدند، ما ھم به ھمان قوه مشروطیت مثل آن 
بلى، اگر بخواھیم با اين شمشیرھاى شكسته و آالت حربیه قديمه با آن ھا جنگ . ھا بشويم

ولى چنان چه در صدد تحصیل آالت حربیه جديده برآيیم و ; بنمايیم، البته مغلوب خواھیم شد
ً قريب به درجه آن ھا خواھیم رسید و  عموم مسلمین را به تعلیم علم جنگ داللت بنمايیم، عما

 37.اگر نتوانیم به بالد كفر فايق بیايیم، حفظ بالد خود را توانیم نمود

 تنبیه االمه و تنزيه المله. 6

در ربیع االول ) رحمه هللا(اين كتاب معروف ترين اثرى است كه مرحوم آيت هللا میرزا محمدحسین نائینى
ق در دوره مشروطیت به گونه اى مبسوط و نظريه پردازانه راجع به شناخت استبداد و دفاع از 1327

میرزاى نائینى مقام تعريف را بر اين پیش فرض بديھى مبتنى كرده كه . مشروطه، به نگارش درآورده است
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قوام نظام اجتماعى و چرخه تعیش نوع بشر، بر سلطنت و سیاستى متوقف است كه دو وظیفه اصلى بر 
 :عھده دارد

نخست، حفظ نظامات داخلى مملكت، تربیت نوع اھالى و رسانیدن ھر ذى حقى به حق خود و منع از 
 ;تعدى به حقوق ديگران

 .دوم، حفظ مملكت از ھجوم و تجاوز بیگانگان و تھیه قوه دفاعى و استعدادھاى جنگى

و حكما بوده است و ) علیھم السالم(به عقیده مؤلف، جعل اين دو وظیفه، بلكه اساس لزوم سلطنت انبیا
اما كیفیت استیال و تصرف 38;به وجه كامل و جامع بیان شده است)صلى هللا علیه وآله(در شريعت محمد

 .است» واليتیه«و » تملیكیه«سلطنت، منحصر در دو وجه 

حكومت استبدادى يا تملیكیه آن است كه سلطان ھمه چیز مملكت ـ از جان و مال و اغنام و احشام ـ را 
به ; ملك خود بداند و رعیت را بنده خويش به حساب آورد و با آنان به ھر نحو كه خود بخواھد، معامله نمايد

چنین سلطانى حاكم مطلق، و سلطنتش را . ھیچ كس پاسخ گو نیست و ديگران به او پاسخ گو ھستند
تملیكیه و استبداديه گويند و جامعه اى كه گرفتار چنین اسارت و مبتال به اين ذلت باشند، اسرا، ازال و ارقا 

 .گويند

اين قسم از سلطنت درجاتى  39.را پیدا مى كند) مستنبتین(جامعه استبدادزده زندگى گیاھان صحرايى 
دارد كه آخرين درجه آن به اعتبار آن كه حاكم مطلق خود را فعال ما يشاء مى داند، مرتبه ادعاى الوھیت 

 40.است

در اين نوع حكومت، اساس سلطنت محدود به ھمان دو وظیفه . سلطنت واليتیه، عكس نوع اول است
پس حقیقت اين دو نوع سلطنت از ھم متباين و . اصلى است و حق تجاوز از اين محدوده مقید را ندارد

زيرا اساس قسم اول، بر قھر و تسخیر در تحت اراده دل بخواھانه سلطان در آوردن و ; متمايز است
خالصه، خداوندى مملكت و اھلش كردن است، و حقیقت قسم دوم، بر پايه واليت يافتن فرد در اقامه 

آحاد ملت و شخص سلطان، در ھمه . وظايف راجع به حفظ مملكت و اھلش استوار است، نه مالكیت آن
به عبارت ديگر، اساس حكومت خودسرانه  41.امور مملكت شريك و نسبت ھمه به آن ھا متساوى اند

مطلقه، بر استعمار و استرقاق ملت و عدم مشاركت آنان و عدم مسؤولیت پذيرى است، و اساس 
 42.استیالى واليتیه، بر آزادى از اين عبوديت و مشاركت و مساوات آحاد ملت در امور مملكت است

ِ اصلى از اَشكال استبداد ) رحمه هللا(مرحوم میرزاى نائینى اشاره ) استبداد سیاسى و دينى(به دو نوع
البته رفع شعبه استبداد دينى صعوبت . اين دو ھمزاد، بلكه در ھم تنیده و حافظ يكديگرند. كرده است

زيرا در استبداد دينى نوعى نیرنگ و تظاھر به دين دارى و ; بیش ترى نسبت به استبداد سیاسى دارد
استبداد، دينى وظیفه خود دانسته  43.مقدس مآبى است كه شناخت آن براى ھر كس مقدور نمى باشد

وال «آيه شريفه . كه براى حفظ شجره خبیثه استبداد در لباس ديانت و به اسم حفظ دين وارد عمل شود
 .به ھمین شعبه استبداد دينى اشاره دارد) 42بقره، (» تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون

اما با پیش فرضى كه درباره ; مرحوم نائینى سلطنت تملكیه و سلطنت واليتیه را معارض يكديگر مى داند
بیان مى كند، اذعان دارد اين دو نوع استیال و ) علیه السالم(سلطنت ھاى مربوط به عصر غیبت امام زمان

زيرا به عقیده ; جز اين كه ظلم يكى كم تر از ديگرى است; سلطنت چندان ھم از يكديگر فاصله ندارند
با اين تفاوت كه سلطنت استبدادى دوچیز را . نويسنده ھرگونه حكومتى در عصر غیبت، غاصبانه است
سلطنت استبدادى ھم غاصب قواى كبريايى . غصب مى كند و سلطنت واليتیه يا مشروطه يك چیز را

اما سلطنت واليتیه فقط غاصب مقام مقدس ; ومقام مقدس امامت است و ھم غاصب حقوق ملت است
پس تحويل و تبديل سلطنت از استبدادى به مشروطه، نوعى تخفیف و تحديد ظلم و . امامت است

مجتھدان ) (علیه السالم(البته حكومت مشروطه چنان چه مستند به اذن نواب امام زمان. اغتصاب است
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به خالف سلطنت استبدادى كه بالذات قبیح و ناپاك ; باشد، امكان تطھیر پیدا مى كند) جامع الشرايط
 44.است

میرزاى نائینى در يك فصل از كتاب خود به برخى از مغالطات مستبدان درباره سلطنت مشروطه اشاره 
ً از ناحیه استبداد دينى مطرح شده است. نموده و پاسخ مى دھد زيرا آن ; به زعم وى اين مغالطه ھا غالبا

 45.ھا مى كوشند از موضع دفاع از دين شبھه افكنى كنند

مھم ترين مغالطات، مربوط به اصل آزادى است كه به منظور دست شستن از احكام دين و مقتضیات 
حال آن كه اصل حريت، به آزادى از قید و بندگى سلطان مستبد نظر دارد، نه خروج از ; مذھب مطرح شده

ّن دارند مغالطه دوم، ناظر به  46.رقبه عبوديت الھى و رفع التزام به احكام شريعت و كتابى كه بدان تدي
در حالى ; برخى گمان كرده اند كه مراد از مساوات، تساوى در قوانین و حقوق است. اصل مساوات است

اما طرفداران سلطنت ; كه در اسالم، احكام مختلف براى عناوين وضع شده و تساوى در احكام معنا ندارد
اختالف اصناف تكلیف نسبت . نه در وضع قانون; واليتیه خواھان تساوى حقوق در مقام اجراى احكام است

 47.به انحاى تكلیف، به دين اسالم اختصاص نداشته، در ھمه شرايع و اديان مطرود جارى است

مغالطه سوم آن است كه قانون ما ھمان كتاب آسمانى و سنت پیغمبر آخر الزمان است و قوانین مجلس 
حال آن كه وضع قانون به وسیله مجلس شورا در صورتى بدعت است كه ; شورا الزام شرعى ندارد

اما اگر وضع قوانین را به مثابه احكام شرعى ندانند، چه جاى ; مجلس شورا در مقام تشريع برآمده باشد
 48.بدعت گذارى است

.مرحوم نائینى خاتمه بحث خود را به بیان قواى ملعون استبداد و راه ھاى عالج آن ھا اختصاص داده است
به زعم ايشان، اولین و اصلى ترين قواى استبداد، بى خبرى ملت از وظايف سلطنت و حقوق خود مى  49

سوم، رواج شاه پرستى در . دوم، استبداد دينى است كه عالج آن از ھمه مشكل تر مى باشد. باشد
پنجم از قواى استبداد، ترساندن ملت . چھارم، ايجاد تفرقه و جدايى میان مردم مى باشد. مملكت است

است و ششم، طبیعى شمردن زورگويى و معامله استبدادى و تحمیالت دل بخواھانه میان طبقات 
 .مختلف جامعه

50رساله كشف المراد من المشروطة و االستبداد. 7
 

ق و در دفاع از 1325اثرى است از محمد حسین بن على اكبر تبريزى، از علماى مقیم در تبريز كه به سال 
نويسنده آن چه درباره استبداد و مشروطه توضیح داده، با . مشروعه خواھى آن را تألیف كرده است

پس تعريف ھاى وى انضمامى يا . عنايت به واقعیات سیاسى و اجتماعى است كه در آن زندگى كرده
چنان كه از ھمان ابتداى بحث، سخن خود را به عالم عینى معطوف كرده ; منتزع از واقعیات خارجى است

اما در عمل عداوت و نفاق به حدى باال ; آواز برادرى و برابرى و اتحاد گوش ھا را پر كرده«كه مدتى است 
صداى اضمحالل جور و اعتساف و انبساط بساط عدل و . گرفت كه دامن اھل ايران به آن آلوده گشت

لیك آن چه مرئى و مشھود گشت از اطراف و اكناف، وقوع قتل و غارت و ; انصاف در آفاق انتشار يافت
 51.»اتالف نفوس و اموال و تضییع حقوق و اشتھار ظلم و عدوان بود

در اين جرايد مشاھده : وى به رفتار نادرست جرايد و روزنامه ھاى زمان خود اشاره مى كند و مى نويسد
مى شود كه از طرفى ملت را به ايجاد آسايش و امنیت و فراوانى و ارزانى ارزاق در آينده وعده مى دھند، 

. و از طرف ديگر، با اظھار ضعف مملكت و ترساندن ملت از شركت ھمسايه ھا، دل مردم را خالى مى كند
. نتیجه اين عمل جز ترغیب و تحريص اعادى و بشارت غلبه نمودن خارجى ھا بر مملكت چیز ديگر نیست

 52.به عبارت ديگر، به اين مى ماند كه عجز خود را به دشمن بنمايى و او را به سوى خود فراخوانى

 53.از اين رو نويسنده سكوت را در شرايطى كه جامعه را فتنه و آشوب گرفته، خالف حكمت مى داند
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شیخ محمدحسین تبريزى با اين مقدمه اين گونه به شرح مقصود علماى دين و مردم و شاه از مشروطه و 
اگر مراد از مجلس آن است كه احكامش مخالف با شرع نباشد و قیام بر امر به : استبداد مى پردازد

معروف ونھى از منكر و رفع ظلم و اعانه ستم ديدگان و ترويج دين و نشر عدالت است، كسى با آن 
ھم شاه با امضاى آن در مشروطیت و ذكر قید مشروعه بر اين نوع مجلس صحه گذاشته . مخالفتى ندارد

 ).علیه السالم(و ھم علماى نجف اشرف و معتكفان در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظیم

پس از تشكیل مجلس، بسیارى از مجلسى ھا و مشروطه خواھان معتقدند كه مجلس موجود، ھمان 
اما برخى ديگر ـ از جمله معتكفان در زاويه مقدسه ـ مى گويند مجلس موجود، غیر ; مجلس مقصود است

تحلیل نويسنده . زيرا مجلس موجود به عدم مخالفت با شرع مقید نشده است; از آن مجلس موعود است
ولى در تطبیق مجلس ; مقصود ھمه يكى است. از اين اختالف آن است كه نزاع در صغراست و نه در كبرا

 54.موجود با مقصود مشترك، اختالف نظر است

از جمله اين كه حتى اروپايیان تا اين ; وى در ادامه به مواردى از ناكارآمدى مجلس موجود اشاره مى كند
مقتضاى عقل آن است كه ابتدا براى مردم بیكار شغل . اندازه در أخذ مالیات افراطى عمل نكرده اند

اسباب ترقى مملكت، به وجود مردمان با شوكت و ثروت است كه با دولت در ساخت . مناسبى مھیا كرد
براى ترساندن . از اين رو نبايد آنان را بالمرة ضايع و نابود كرد; كارخانجات و كارھاى بزرگ مشاركت دارند

نه آن كه ; اشرار و اجانب و گرگ ھاى داخلى و خارجى، بايد به قدر امكان به قدرت و شوكت سلطان افزود
نتیجه اين كار قوت قلب . از سوى مجلس چند نفر نادان را مأمور تضعیف و چیدن بال و پر سلطان قرار دھند

چنان ; و جرأت به قتل و غارت رعیت و ضعفاى ملت و ھجوم دولت ھاى خارجى به سرحدات مملكت است
مجلس بايد 55.كه در آذربايجان، ارومیه، گیالن، شیراز و كرمان شاھان و ساير بالد مشھود و مشھور است

اما آن چه مشاھده و محسوس است، ; طورى عمل كند كه باعث صالح و خشنودى موكالن شود
اين است كه معايب و مفاسد باطنى مجلس به . نارضايتى تمام طبقات مردم از عملكرد مجلس مى باشد

 56.قدرى آشكار شده كه بازگشت به وضعیت گذشته جاى تشكر و امتنان دارد

نويسنده در تأيید گفته ھاى خود به نمونه ھايى از عملكرد دولتیان پس از تأسیس مجلس اشاره كرده، در 
ضمن بیان اين شواھد جريانى از مشروطه خواھى را آشكار مى كند كه عبارت بودند از عقالى طبیعى و 

اين جريان توانست لفظ مشروطه را در زبان مردم . رندھاى منتظر دركمین، به ھمراھى بعضى از اھل دين
اگر . از اين جاست كه پرسش از مشروطه به طور جدى مطرح مى شود. جايگزين كلمه عدالت خانه كند

مقصود از مجلس شورا وضع قوانین حسب رأى اكثريت و ابالغ آن به مجريان است، اين معنا خالف شرع 
مقدس است، و اگر مقصود اجتماع جمعى از عقال براى چگونگى به اجرا درآوردن احكام شريعت باشد، در 

 57.اين صورت مخالفتى با شرع ندارد

مشروطه خواھى كه خالف شرع است، . معناى استبداد از شرح و بیان معناى مشروطه معلوم مى شود
پس مشروطه خواه مخالفت . مخالفتش ھم در مقام اعتقاد و جعل قانون است و ھم در مقام اجراى آن

ولى در عمل ـ ; لیكن مستبد كسى است كه به شريعت اسالمى اعتقاد دارد; نظرى وعملى با شرع دارد
از اين رو فقھا در كتب فقھى شان به ظالم يا سلطان جابر و از اعوان آن ھا، ; جزءً يا كال ـ مخالفت مى كند

اما اگر ; پس اين گونه اشخاص را فاسق، مجرم و معصیت كار مى نامند. تعبیر كرده اند» اعوان ظلمه«به 
پس فرق مشروطه و استبداد، در كفر و فسق و . در مقام اعتقاد، با شريعت مخالف باشد، كافر است

پس اگر بنا بر مخالفت است، ـ دست كم مثل دوره استبداد ـ در عمل و كردار باشد و بس، . معصیت است
 58.نه در گفتار و نظر

مى رسد، مقصود خود از مشروعه ) فرق میان مشروطه و استبداد(نويسنده وقتى به اين قسمت از بحث 
به زعم وى مقصود اروپايیان از تأسیس مجلس شورا، آن است . را بیان كرده، كه مشروطه مشروعه است

زيرا آنان از شريعت و قانون الھى ; كه گروھى از عقالى مملكت با يكديگر به تدوين قانون اقدام كنند
پس از اين حیث به مجلس شورا احتیاج . حال آن كه ما مسلمانان به شريعت اسالمى مفتخريم; محرومند

لیكن مى توان مجلس را تأسیس كرد و نامش را مجلس سنا گذاشت كه وجھه ھمت آنان، نظارت ; نداريم
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بر افعال اھل مملكت ـ از اولیاى دولت گرفته تا برسد به امناى ملت و قاطبه رعیت ـ باشد و در ھر جا 
 59.ديدند كسى با عدل و شريعت مخالفت مى كند، مانع شده بى مالحظه نگذارند

اما بر اين باور است كه اگر ; بنابراين، نويسنده نیز مانند ديگر عدالت خواھان، ھرگز پذيراى استبداد نیست
زيرا در حكومت ; حكومت مشروطه مشروعه ممكن نباشد، دوره استبداد بھتر از دوره مشروطه است

او براى اثبات اين مدعا به وضعیت پیش آمده بعد از . استبدادى ظلم، ضرر و فساد كم ترى وجو دارد
مشروطه اشاره مى كند كه مساجد مسدود شده اند، در شھرھا امنیت وجود ندارد، ارزاق عمومى ناياب 

شده، بازارھا بسته و اشرار به مغازه ھا و خانه ھا يورش برده و غارت مى كنند، و خالصه وحشى گرى به 
 :از اين رو نويسنده مى گويد; مرتبه باال رسیده است

حال از شما مى پرسم كدام مسلم يا كافر اين مشروطه را بھتر از استبداد سابق مى خواند؟
60 

61رساله حرمت مشروطه. 8
 

وقتى از مرحوم شیخ شھید، حاجى فضل هللا نورى درباره علت موافقت اولیه با مشروطیت و مخالفت 
ايشان با نوشتن اين رساله خواسته بگويد كه آن چه در شرف وقوع است، ; ثانويه با آن سؤال مى كنند
مسأله اصلى در رسمى شدن و قانونى شدن عرفیات اين جھانى به جاى . نزاع بر سر استبداد نیست

پس، نه ما خواھان حفظ دوره استبداديم و نه مشروطه خواھان طبیعى مشرب . شريعت اسالمى است
بحث بر سر فتنه اى است كه فساد ; بحث بر سر استبداد نیست. ماھیت كارشان ضد استبدادى است

 .آن از استبداد بیش تر است

نیز ) شیخ فضل هللا نورى(فتنه از آن جا آغاز شد كه شعار عدالت خواھى از ھمه جا به گوش رسید و ما 
اما به ; ھم چون ھر كس ديگرى كه كلمه طیبه عدل را مى شنود پس آن خواھد رفت، به دنبال آن رفتیم

 ً تدريج كه به تفسیر عدالت پرداختند، از آن برداشت ھاى بدعت آمیز به دست مى آمد تا آن جا كه صريحا
مى گفتند كه ممكن نیست مشروطه با قواعد الھى و اسالمى منطبق شود، و با اين تصحیحات و 

 62.تطبیقات، دولت ھاى خارجى ما را به عنوان مشروطه نخواھند شناخت

اين عده با تأسیس مجلس شوراى ملى و نظام نامه و قانون نويس، عملیات براى اين مقصود را آغاز 
 .از اين رو بازى مشروطه اينان عدالت خواھى نیست; كردند

يكى تحمل احكام دينى : پايه ھاى اين نظام بر دو امر ريخته شده. نظام اسالمى بر پا كننده عدالت است
پس اگر بخواھند بسط عدالت شود، بايد به اين دو . سلطنت، قوه اجرائیه احكام است. و ديگر سلطنت

لِه احكام«يعنى ; فرقه تقويت گردد َ م َ اين است راه تحصیل عدالت . »اولى الشوكه من اھل االسالم«و » ح
بنابراين، . اگر نزاع بر سر استبداد است، چه جاى تھاجم به دين و شريعت اسالمى است 63.صحیح نافع

بازى مشروطه، نه يك حركت ضداستبدادى، كه ضد دينى )رحمه هللا(از ديدگاه مرحوم شیخ فضل هللا نورى
 64.است و ممكن نیست كه مملكت اسالمى در تحت قانون مشروطگى بیايد، مگر به رفع يد از اسالم

با شرح  65»تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل«مطالب باال را در رساله ) رحمه هللا(مرحوم شیخ فضل هللا نورى
بديھى است كه ھیچ . بیش تر بیان كرده كه نزاع بر سر استبداد نیست تا ما خود را گرفتار تعاريف كنیم

ما نیز اذعان داريم بر اين كه حفظ نظام سیاسى و اجتماعى . مسلمانى از استبداد دفاع نخواھد كرد
عالم، به قانون وابسته است و بھترين قوانین، قانون الھى اسالم است كه جامع جھات دنیوى و اخروى 

ً به جعل قانون نیاز نداريم تا به تأسیس مجلس شورا محتاج باشیم، مگر آن كه . مى باشد پس ما ابدا
در اين صورت چه جاى دخالت فرق مختلفه ضاله است؟ چرا بايد . مقصود از آن، اجراى قانون الھى باشد

ً بر خالف قانون الھى باشد؟ اگر اين اساس به جھت تقويت اسالم بود، چرا تمام  قانون مجازاتشان تماما
اشخاص الابالى در دين و فرق ضاله، از بھايى و ازلى و ھمه اشخاص فاسد العقیده و دنیاخواھان جاھل و 
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يھودى و نصارا و مجوس و بت پرست ھاى ھند و تمام ممالك كفر و كلیه فرق عالم ـ مگر خواص از مؤمنان 
ـ طالب قوت آن بودند و آن را تقويت مى كردند؟ اگر مقصود تقويت اسالم بود، انگلیس حامى آن نمى شد، 

و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را فريب نداده، به كفر پناه نمى بردند و آن ھا را يار و معین و 
 66.محل اسرار خود قرار نمى داند

ما در پى  67.آخر مقبول كدام احمق است كه كفر حامى اسالم شود و ملكم نصارا حامى اسالم باشد
شديدتر از ھمه اين . اما اگر چشم باز كنى مى بینى كه ظلم شديدتر وظالم تغییر كرده; رفع ظلم بوديم

 68.كه به دين اسالم ظلم شد كه از جان و مال مھم تر است

شیخ فضل هللا نورى در نھايت، مشفقانه برادران دينى خود را نصیحت كرده كه دواى درد ايرانى داروى 
 :اروپايى نیست

اى برادران اثنى عشرى، بدانید و آگاه باشید و بشنويد و تفكر بفرمايید و اغراض نفسانیه 
دنیويه را كه عاقبت سوء دارد، به كنار بگذاريد و بدانید كه طبع مملكت ما راغذاى مشروطه 

زيرا عالوه بر آن كه منافى قواعد اسالم ; اروپا دردى است بى دوا و جراحتى است فوق جراح
ايجاد پارلمانت جز ; ما است، ايران ما را سه خاصه است كه تا آن سه خاصه در آن باقى است

يكى از آن سه خاصه وجود مذاھب مختلفه و : منشأ ھرج و مرج فوق الطاقه نخواھد شد
 69.ديگرى كمى عده جنديّه، سیمى كثرت ايالت باديه، و در ممالك خارجه اين سه وجود ندارد

 نتیجه گیرى) د

در اين جا براى به دست آوردن اتفاق نظر علماى شركت كننده در نھضت مشروطیت، به ارائه گزارشى  .1
از اين تحقیق معلوم شد كه آنان . از نه رساله علمى درباره موضوع استبداد و مشروطه رو آورديم

. لیكن در معنا اختالف نظر جدى میانشان وجود ندارد; تعبیرھاى مختلفى از اين موضوع ارائه كرده اند
حاكم مستبد، كسى است كه ھر چه بخواھد مى كند و به كسى پاسخ گو نیست و دوره استبدادى، 

استیالى اراده شخصى «سلطنت مستبده، ). رساله آفتاب و زمین(است » به من چه و به تو چه«زمانه 
در حكومت ). رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه(است » ملوكانه بر تمام امور مملكت

حاكم مستبد، ھیچ گاه قانون مدار ). رساله انصافیه(استبدادى، قانون حاكم نیست و انسان حاكم است 
عدم التزام سلطنت به رعايت قانون را استبداد ). رساله بیان معنى سلطنت مشروطه و فوائدھا(نیست 

در سلطنت استبداديه، حاكم ھمه چیز را ملك خود دانسته، ). رساله مكالمات مقیم و مسافر(مى نامند 
استبداد، حاكمیت ظالمانه اى است ). كتاب تنبیه االمه و تنزيه المله(با آن ھرگونه بخواھد عمل مى كند 

رساله كشف المراد من (كه مشروطه به قصد رفع ظلم و ترويج دين و نشر عدالت به راه افتاده است 
نیز استبداد را به ھمان معناى بسیطش )قدس سره(مرحوم شیخ فضل هللا نورى). المشروطه و االستبداد

بنابراين نمى توان گفت ). رساله حرمت مشروطه(گرفته كه عبارت از حاكمیت ظلم، فساد و ستم باشد 
ھمگان بر اين مطلب . كه میان روحانیان مشروطه خواه و مشروعه خواه اختالف بنیادى و نظرى وجود دارد

 .كه استبداد نوعى كنش خودسرانه و دل بخواھانه غیر مسؤوالنه است، اتفاق نظر دارند

با اين حال، تصور علماى مشروطه طلب از مخالفان مشروعه خواه آن است كه اختالف به ساحت تصور  .2
از اين رو رساله ھاى خود را به روشن نمودن مسأله ; طرفین از معناى استبداد و مشروطه باز مى گردد

تصور میرزا فاضل خراسانى . مفھومى اين دو موضوع معطوف كرده، كامال از ساحت عینى فاصله گرفته اند
از علت عمل نكردن عده اى از مردم به وظیفه  70»كلمه جامعه شمس كاشمرى«ترشیزى در رساله 

مشروطیت، آن است كه شايد معناى مشروطیت را ندانستند و اگر بدانند، شايد اندكى در مقام عمل 
مخاطب اصلى آنان مشروعه خواھانى است كه گمان مى . برآيند، و ھمچنین ساير علماى مشروطه خواه

اما مخاطب اصلى مشروعه خواھان ; كنند با اساس مشروط و محدود شدن سلطنت مخالفت مىورزند
لذا وقتى در مقام پرسش از معنا و مفھوم مشروطیت بر آمدند، ; ھرگز علماى مشروطه خواه نبوده است

چنان كه در يكى از ; آنان اين سوال را در مقابل مجلسى ھا طرح كرده، نه در برابر علما و مراجع دينى
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، از مجلس شوراى مقدس و محترم )علیه السالم(لوايح متحصنان در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظیم
 :ملى ايران مورخه سیم شعبان درباره لفظ مشروطیت چنین سوال شده است

با كمال توقیر و احترام خدمت وكالى محترم مجلس مقدس شوراى ملى زحمت عرض مى 
از آن جايى كه لفظ مشروطه تا به حال در اين مملكت مستعمل نبوده است، فعال كه . كنیم

اين لفظ در السنه داير است چون مردم اين مملكت با استعمال آن مأنوس نیستند، ھر كس 
خاصه كه ; اين لفظ را طورى معنا مى كند و مقصود از اين كلمه را به وجھى بیان مى نمايد

اين كلمه در اغلب السنه به لفظ حريت و آزادى ترديف مى شود و بعضى نادانان به اذھان 
مردم چنین القا مى كنند كه مراد به حريت و آزادى، حريت مطلقه است و اين طورى مى 

فھمانند كه مجلس مقدس در تمام امور مردم دخالت مى كند و حتى امور شرعیه را در تحت 
مشورت مى گذارد و اھل مجلس عقول خود را در آن مدخلیت مى دھند و اين القائات كم كم 

محض اطمینان و رفع وحشت اين دو . موجب وحشت بعضى قلوب شده و پاره اى متحیرند
اوال معناى مشروطیت چیست و حدود : سوال كه ذيال عرض مى شود جواب داده شود

مداخله مجلس تا كجاست و قوانین مقرره در مجلس مى تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد 
ً مراد از حريت و آزادى چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حريت  يا خیر؟ ثانیا

ً در  ً، حضورا دارند؟ ما داعیان كه در ابتداى امر در تأسیس اين اساس دخالت داشته ايم و سفرا
ً خواھش داريم كه زودتر جواب  تشبیه مبانى اين مجلس مقدس بذل جھد كافى كرده ايم، جدا

اين دو سؤال را در كمال وضوح مرحمت و لطف فرمايید كه رفع وحشت قلوب بشود و اين 
 71.الفاظ را بر خالف مراد حمل نكرده، اسباب فساد نگردد

از اين نامه معلوم مى شود كه اوال، مشروعه خواھان بر معناى دينى مشروطیت واقف بوده، براى ھمین 
ً مشاركت جدى داشتند ً و حضرا ً، مخاطب اصلى آنان در مخالفتشان ; است كه در ابتداى نھضت سفرا ثانیا

طرف خطاب آنان مجلس شوراى ملى است كه به . با مشروطیت، غیر از علما و مراجع دينى است
ً، خبر از وجود ; نوشتن قانون اساسى و تدوين قوانین بر اساس نظام نامه ھاى اروپايیان اقدام كرده اند ثالثا
اگر تنھا روايت . روايت ديگرى از مشروطیت مى دھند كه توافقى با دين اسالم و شريعت مقدس ندارد

زيرا اذھان مردم ; علماى مذھب در كار بود، ديگر در استعمال لفظ مشروطه ابھامى پیش نمى آمد
 .مسبوق به مفاھیم دينى ھست

به بیان امروزى مى توان گفت كه علماى مشروطه خواه محل نزاع میان خود و مشروعه خواھان را به  .3
ساحت فلسفه سیاسى مى كشاندند و از اين رو در رساله ھاى سیاسى خود در باب فلسفه حكومت 

اما علماى مشروعه خواه ضمن آن كه اذعان داشتند در حوزه فلسفه سیاسى بین آن ; سخن مى رانند
ھا و علماى مشروطه طلب اختالفى نیست، از آنان مى خواستند كه درباره مسائل روز و فتنه كبرايى كه 

آنان كنش . در آن به سر مى برند، از موضع جامعه شناختى سیاسى و معرفت شناسى سیاسى بنگرند
ھاى سیاسى پاره اى از مشروطه خواھان فرنگى مآب را به نھضت ضد استبدادى ـ كه مشروعه خواھان 

گروھى : نیز در بر پايى آن مشاركت داشتتند ـ معطوف نمى دانستند و واقعیت را در اين مى ديدند كه
اگر نگويیم (درصدد كسب قدرت و حاكمیت اند كه ظلم و فسادشان كم تر از دوره استبداد پیشین نیست 

در ; زيرا آنان حامل انديشه دينى نبوده، خود را به رعايت قوانین الھى ملزم نمى دانند; )بیش تر نیست
 .زيرا خداوند به عدل رفتار مى كند; حالى كه خروج از قوانین الھى مستلزم ظلم و فساد است

بنابراين، جھان عینى علماى مشروطه خواه، محدود به خودشان و مؤمنان مى باشد و كم تر ارتباطى  .4
به ; اما جھان عینى علماى مشروعه خواه وسیع تر است; با گروه ھاى سكوالر و دنیوى مشرب دارد

طورى كه شامل حضور گسترده طبیعى مشرب ھا، فرق ضاله و نفوذ اجانب و كفار در جامعه ايرانى عصر 
از اين رو مى توان گفت كه وسعت نظر و افق تحلیل مشروعه خواھان، بسیار ; مشروطیت نیز مى شود

يك جنبه از اين وسعت نظر را در پیش بینى آينده سیاسى ايران مى . عمیق تر از مشروطه خواھان است
اما ; آنان بر اين باور بودند كه پايه ھاى استبداد سنتى در حال سست شدن است. توان مشاھده كرد

چنان ; صداى پاى روى كارآمدن حكومت ظالمانه ترى به نام ديكتاتورى يا استبداد مدرن شنیده مى شود
 :كه گفته شده
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اى عزيز، اگر محض حب دنیا اقدام در اين امر كردى و دست از وظايف دينى برداشتى، به جان 
آخر االمر میزان مالیه را كه مشروطه بايد از رعیت و سكنه مملكت . عزيزت كه خطا كردى

اى كه از كوچه معشوقه ما مى گذرى، با خبر باش كه سر مى . (بگیرند، از ھر صد، نود است
ً به ; ولى كم كم به ھزار اسم گرفته مى شود) شكند ديوارش مثال ھمان بلديه در سال، تقريبا

صد اسم از تو پول مى گیرد و ھر حاكمى سالى دو مرتبه حق دارد اعانه بگیرد، چنان چه در 
حاصل بايد رعیت جان . و ھكذا. اساسیه نوشتند و ھمان عدلیه به صد اسم از تو پول مى گیرد

بكند و كیسه بانك ملى پرشود وام تجارت آن ھا منظم گردد و تمام امور خیريه ھم به قانون 
 72.چه كنى حق دارى، در باغ سبز از براى تو باز كردند. متروك شود

راوىِ واقعهِ به دار آويختن مجتھد تراز اول تھران، جمله اى را از شیخ شھید در واپسین لحظات زندگى نقل 
 :او مى گويد. كرده كه از آگاھى وى از آينده مشروطیت حكايت دارد

بعد از اين كه حرف ھايش تمام شد، عمامه اش را از سرش برداشت و تكان تكان داد و گفت 
 73.از سر من اين عمامه را برداشتند، از سر ھمه برخواھند داشت

پس از اين اعدام دردناك و جانكاه و مظلومانه، ديرى نگذشت كه صداى استبداد مدرنى را كه تنھا شیخ 
 .شھید و ھم فكرانش مى شنیدند، ھمگانى شد و مجلس مشروطه ھم گريزى از استماع آن نداشت

 < 
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