
 »تنبیه االمة«و »طبايع االستبداد«بررسى تطبیقى دو كتاب 
 احمد رھدار

 1مجلھ آموزه ، شماره : نبع م

 مقدمه

ً حركت ھايى كه از جنس شورش، كودتا، انقالب و يك نھضت  در غالب حركت ھاى اجتماعى ـ خصوصا
رھبران يك حركت اجتماعى، ممكن . فراگیر ھستند ـ عده قلیلى رھبرى حركت را بر عھده مى گیرند

است خود صاحب رأى و فكر بديع باشند و يا بى آن كه صاحب رأى و فكر خالق باشند، مجريان و مديران 
معموال رھبران يك حركت در زمان حیات خود و زمان . خوبى براى پیاده كردن انديشه ھاى ديگران باشند

مگر اين كه مانند ياسر ; شكل دھى حركت، مانع از ايجاد تحريف و انحراف در مسیر حركت مى شوند
اما در مراحل بعدى انقالب ـ كه يا آنان، در قید حیات نیستند و يا شور و . عرفات تغییر ايده داده باشند

شوق اولیه حركت تا حد زيادى فرونشسته، و كسانى كه چندان به اصل حركت ايمان نداشته اند نیز به 
تحريف و انحراف در . نحوى در جھت دھى حركت نفوذ يافته اند ـ احتمال انحراف حركت، بیشتر مى شود

 :تاريخ يك حركت اجتماعى، در سطوح مختلفى مى تواند رخ دھد

و آرمان ھايى غیر از آرمان ھاى واقعى ; و سطح حركت تنزل يابد; جھت واقعى حركت كتمان شود. 1
مثال آرمان ايجاد عدالت خانه كه از مھم ترين درخواست ھاى ; حركت به عنوان غايتِ آن معرفى شود

علما در جريان مھاجرت صغرا در نھضت مشروطه بود، از فھرست درخواست ھاى علما حذف شود و فقط 
 .1به ذكر برخى درخواست ھاى میانى و جزيى آنان اشاره شود

مثال ظلم و خیانت دستگاه حاكم در ايجاد ; عوامل و محرك ھاى ابتدايى در شروع حركت تحريف شود. 2
ْ مسبب از يك ناراحتى و دعواى  انگیزه براى شروع حركت ناديده گرفته شود و در عوض، كل حركت

 .شخصى برخى رھبران نھضت با يكى از مسئوالن دستگاه حاكم معرفى شود

. بى آن كه محتواى حركت تحريف شود، رھبران ساختگى به جاى رھبران واقعى حركت معرفى شوند. 3
مثل حذف علما و ناديده گرفتن نقش آنان در بیدارى و حركت مردم در جريان نھضت مشروطه و معرفى 

و يا تحريف در انتساب انديشه رھبران نھضت ; كردن روشن فكران غرب زده به عنوان رھبران نھضت
مثل انتساب دروغین تنبیه االمة به انديشه ھاى نويسندگان . مشروطه به انديشه نويسندگان اروپايى

 .فرانسوى و يا انتساب رھبران نھضت مشروطه مشروعه به استبداد شوروى

مثل اين كه جريان ھاى . مجارى خطوط خدمت و خیانت، و موازنه منفى و مثبت تعويض شود. 4
اجتماعى برخاسته از متن دين، جريان ھاى وابسته، تحجرگرا، مرتجع و عامل عقب ماندگى جامعه و 

جريان ھاى مترقى، متعالى و عامل ; جريان ھاى اجتماعى منتسب به يكى از دولت ھاى قدرت مند
 .پیشرفت جامعه معرفى شود

اما آنچه كه اين نوشته . از بدِ اتفاق، ھمه اين گونه تحريفات در تاريخ نھضت مشروطه رخ داده است
درصدد تبیین آن است، بررسى اين نكته است كه آيا تنبیه االمة به عنوان يكى از مھم ترين منابع فكرى 

نھضت مشروطه و ديدگاه يكى از بزرگ ترين رھبران نھضت مشروطه ـ كه پس از گذشت قريب به يك قرن 
ھنوز زنده و پوياست ـ ، برخاسته از انديشه اى دينى و خودى است؟ تا در اين صورت نھضت مشروطه 

و يا اين كه متأثر از انديشه ھاى خارج از حوزه دين، ; نیز يك نھضت اصیل دينى و مردمى قلمداد شود
مثل انديشه ھاى نويسندگان قرن ھجده فرانسه است؟ تا در اين صورت، يك نھضت غیردينى، غیراصیل و 

 .غیرمردمى شمرده شود
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از آن جا كه بیشترين احتمال در تأثیرپذيرى تنبیه االمة از انديشه ھاى غربى، از طريق طبايع االستبداد 
به ; كواكبى، و تأثیرپذيرى طبايع االستبداد از كتب آلفیرى، و آلفیرى از نويسندگان فرانسوى است

ِ موضوع، محتوا و روش بحث دو كتاب   .مى پردازيم» طبايع االستبداد«و » تنبیه االمة«مقايسه و تطبیق

  

 »طبايع االستبداد«

» عبدالحمید«اين كتاب، دومین اثر معروف و پرآوازه كواكبى مى باشد كه در عصر استبداد سلطان 
ً اعراب نوشته شده است اين كتاب حدود . عثمانى براى آزاد كردن و بیدارى مردم مسلمان، مخصوصا

از اين رو با توجه به ; چھار سال قبل از امضاى اولین فرمان مشروطیت در ايران نوشته شده است
محتواى ضد استبدادى آن، براى جامعه ايرانى آن وقت كه درگیر با استبداد قاجارى و در صدد ايجاد نظام 

ق توسط يكى از شاه  1325به ھمین علت، در . مشروطیت بود، مى توانست مفید و تأثیرگذار باشد
 .به فارسى ترجمه شد» عبدالحسین میرزا«زادگان قاجار به نام 

ً در سراسر آن تند است و اين امر مى تواند معلول دو چیز باشد  :فضاى قلمى كتاب تقريبا

َدل و داراى . 1 ُست عنوان و ھدف كتاب، مقتضى قلمى است كه جداى از م
به عبارت ديگر، . پشتوانه فكرى بودن، بايد شورآفرين و بیدار كننده نیز باشد

. حاصل مى شود» شعور«و » شور«ھدف از نوشتن كتاب تنھا با اجتماع 
چرا كه اگر شور توسط شعور ھدايت نشود، عالوه بر اين كه سطحى، 

موقت و كم تأثیر خواھد بود، جھت مشخصى را ھم در سیر تكاملى خود 
 .نخواھد داشت

ق نوشته  1318اين كتاب دو سال قبل از رحلت كواكبى، يعنى در سال . 2
ً در تبعید   سر مى به) مصر(شده است، آن ھم در شرايطى كه وى تقريبا

خشم سال ھاى متمادى مبارزه كواكبى علیه استبداد عثمانى ـ به . برد
خصوص كه در اواخر عمرش از بیدار شدن مردم استبدادزده عرب، ناامید 

پس طبیعى است كه قلم آن تند ; شده بود ـ در اين كتاب جمع شده است
 .و صريح باشد

ً نتیجه مبارزات خود اوست و يا اين كه به نحوى از فضاھاى سیاسى و علمى  در اين كه آيا اين كتاب صرفا
ً غرب ھم متأثر بوده يا نه، اقوال مختلفى وجود دارد  :دنیاى آن روز، مخصوصا

كه در زمان او پرآوازه بوده، » 2ويكتور آلفیرى«برخى بر اين باورند كه كواكبى اين كتاب را از روى كتاب . 1
. ادعا كرده، كواكبى زبان فرانسه را مى دانسته است» 4تاپى يرو«به خصوص كه . 3اقتباس كرده است

معتقدند كه او ھیچ يك از زبان ھاى اروپايى را نمى دانسته » 6احمد امین«و » 5سامى الدھّان«ولى 
و دانسته ھايش را درباره تاريخ و انديشه اروپايى از طريق ترجمه ھاى تركى كتاب ھاى اروپايى  7است

را نیز از ترجمه تركى يكى از مقاالت آلفیرى اقتباس كرده » طبايع«وى، رساله . به دست آورده است
 .8است

به قصد تبلیغ علیه سلطان » عبدهللا جودت«به وسیله  1898ترجمه تركى كتاب آلفیرى در سال 
 .9منتشر شده و احتماال يك نسخه از آن در دست كواكبى بوده است» ژنو«عبدالحمید در 

از نظام استبدادى برمى شمارد » كواكبى«اوصافى كه : مى گويد» رشید رضا«از سوى ديگر، . 2
 10.گزارشى چنان دقیق از شیوه حكومت عثمانى است كه نمى توان آن را فراورده ذھن بیگانه دانست
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 .به عبارت ديگر، رشید رضا معتقد است كه طبايع نتیجه تجربه مبارزات كواكبى با دولت عثمانى است

به نظر مى رسد كه كتاب طبايع نه آن طور است كه تمام آن متأثر از كتاب ھا و انديشه ھاى اروپايى . 3
بلكه ھمان طورى كه خود كواكبى در . باشد، و نه آن طور كه ھمه از ترواشات ذھنى نويسنده باشد

چه اين كه . برخى متأثر از ديگران و بعضى زايیده فكر خود اوست; مقدمه طبايع بدان اعتراف مى كند
 .غالب كتاب ھايى كه نوشته مى شوند، اين گونه اند

  

 »تنبیه االمة«

، 1327تنبیه االمة مھم ترين اثر سیاسى مرحوم نايینى است كه در ربیع االول 
ً ده ماه پس از الغاى موقت مشروطیت و بستن مجلس  جمادى االول (تقريبا

جمادى (و چھار ماه پیش از فتح تھران و بازگشت مجدد مشروطیت ) 1326
، و ھمان سال در بغداد و سال بعد در تھران چاپ 11نوشته شد) 1327الثانى 

ش با مقدمه و توشیح و توضیح سودمند آيت هللا طالقانى  1334در سال . شد
در ابتداى كتاب، دو تن از مراجع بزرگ نجف . 12براى سومین بار چاپ شد

اشرف ـ مال محمدكاظم خراسانى و عبدهللا مازندرانى ـ تقريظیه زده اند و 
در زمان حیات نويسنده از اين . 13بعدھا علماى ديگرى نیز بر آن تقريظیه زده اند

كتاب استفاده ھاى سويى شد و به ھمین علت مرحوم نايینى وقتى به 
مرجعیت مى رسند، دستور جمع آورى آن را از كتاب خانه ھا و منازل مى دھد 

و براى به دست آوردن ھر نسخه آن، مقدار پولى ھم به عنوان جايزه در نظر 
و آن گاه كه برخى در مورد مشروطیت و كتاب تنبیه االمة از او . 14مى گیرند

ھر چند . 15سئوال كردند، در برابر آنان نسبت به آنچه صورت گرفته بود به درگاه الھى استغفار نمود
 .16برخى، جمع آورى اين كتاب را به دستگاه حاكمه نسبت مى دھند

  

 تحريف يا واقعیت؟; »طبايع«از » تنبیه االمة«تأثیرپذيرى 

معتقد است، طبايع كه تحت تأثیر ترجمه تركى كتاب آلفیرى نوشته شده بود و به » عبدالھادى حايرى«
ھم به فارسى ترجمه ; 17اين علت، متأثر از انديشه ھاى انديشمندان سده ھیجدھم فرانسه مى باشد

ً مورد استفاده مرحوم نايینى قرار گرفت و در شكل يابى تئورى استبداد وى نقش  شد و ھم مستقیما
پس مى توان گفت انديشه ھاى نو كه در كتاب تنبیه االمة يافت مى شود، به طور . عمده اى بازى كرد

ريشه گرفته » مونتسكیو«عمده ولى غیر مستقیم، از ايده ھاى انديشمندان سده ھجده فرانسه به ويژه 
به نظر مى رسد كه اين قول موجه نباشد، چون مقايسه تطبیقى اين دو كتاب به خوبى مى . 18است

 :رساند كه تنبیه االمة از طبايع اقتباس نشده است، زيرا

عنوان فصل . عنوان فصل ھا ـ به استثناى فصل ششم ـ و محتواى اين دو كتاب با يكديگر متفاوت است. 1
استبداد چیست؟ استبداد با دين، استبداد با علم، استبداد با بزرگى، : ھاى كتاب طبايع عبارتند از

در حالى . استبداد با مال، استبداد با اخالق، استبداد با تربیت، استبداد با ترقى، استبداد و رھايى از آن
حقیقت استبداد، تبیین گونه ھاى حكومت، : شامل(مقدمه : كه عنوان ھاى كتاب تنبیه االمة عبارتند از

، مردود بودن استبداد در ھمه اديان و در نزد ھمه )آزادى، برابرى، قانون اساسى، مجلس شوراى ملى
، غیر ايده آل و غصبى بودن ھر حكومتى در عصر غیبت و لزوم تالش براى ايجاد )فصل اول(فالسفه 

فصل (، نظام مشروطه بھترين نوع حكومت قدر مقدور )فصل دوم(حكومتى به قدر مقدور غیراستبدادى 
يت، مساوات و)سوم ّ ، شرايط )فصل چھارم... (، رفع برخى شبھات و وسوسه ھا در خصوص حر
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، )فصل پنجم(مسئولیت پذيرى نمايندگان مردم در مجلس براى اداره حكومت و بیان وظیفه عملیه ايشان 
 ).فصل ششم(راه ھاى درمان استبداد : خاتمه

ھم چنان كه پیداست، به جز فصل ششم تنبیه االمة كه عنوان آن با فصل نھم طبايع يكى مى باشد، 
فصل ششم تنبیه االمة ھم كه بیشتر در معرض . ساير فصل ھا از جھت عنوان و محتوا با يكديگر متفاوتند

اگرچه به لحاظ عنوان توافق دارند، به لحاظ محتوا و راه ھايى كه ; شك در اقتباس از طبايع مى باشد
 .براى رھايى از استبداد پیشنھاد مى كنند، كامال با يكديگر متفاوتند

n .»وى رفع استبداد را . در آخرين بخش از كتاب خود، به استبداد و راه رھايى از آن مى پردازد» كواكبى
 :منوط به شروط زير مى داند

 .اكثريت ملت، بايد دردھاى استبداد را احساس كرده باشند تا مستحق آزادى گردند) الف

ملتى كه حكم زبونى بر آن رفته و آن را تا حد چارپايان كشانده باشند، ھرگز سئوال از آزادى نكند و گاه 
. ولى به جھت انتقام بر شخص مستبد، نه به جھت خالصى از استبداد; باشد كه بر مستبد كینه گیرد

اينھا فقط بیمارى را با بیمارى ديگر عوض مى كنند، و بسا بود كه آزادى، خودبه خود به ملتى برسد، اينھا 
 .نیز قدر آزادى خود ندانند

چرا كه مقاومت . استبداد را با سختى نبايد مقاومت كرد، بلكه بايد به تدريج با او مقاومت جويند) ب
نف اگر شود، مبادا فتنه اى برآيد كه مردمان را درو نمايد َ اگرچه گاھى استبداد، از شدت به . استبداد با ع

ً پس از موارد زير  :درجه اى رسد كه ناگھان فتنه از روى طبیعت منفجر شود، مخصوصا

بعد از اھانت مستبد ; بعد از واقعه جنگى كه مستبد در آن مغلوب گرديده; بعد از منظر خونین دردناك
بعد از ; بعد از تنگى شديد مالى كه عمومیت يافته باشد و از مستبد مساواتى نبینند; نسبت به دين

بعد از آن كه دوستى ; حادثه تنگنا كه موجب ھمراھى قسمتى بزرگ از زنان در يارى كردن مردان باشد
 .شديد از مستبد، نسبت به كسى كه ملت او را دشمن شرف خويش داند ظاھر گردد

مستبد، ھر قدر كه نادان باشد به اين امور واقف است، و چون يكى در صدد شود كه مستبد را به 
ھالكت رساند، او را دلیر سازد تا يكى از اين اشتباھات را مرتكب شود و خودبه خود اسباب سرنگونى 

 .خود را فراھم كند

قبل از اين كه در صدد ھالكت مستبد باشند، بايد چیزى كه در صدد ھستند تا استبداد را به آن بدل ) ج
بلكه مطلب را بايد تبیینى ; در باب تبديل استبداد، شناسايى اجمالى كافى نیست. كنند، آماده كنند

چرا كه اگر فايده كار در ابتدا مبھم . واضح و موافق رأى ھمه با اكثريت يا به رأى عموم لشكرى معین كنند
 .ناچار در آخر اختالف واقع شود و كار فاسد گردد; باشد

ملت از روى طبیعت مستعد گرديده، تا قبول اين ; ھرگاه مستبد احساس خطر كرد و شروع به احتیاط كرد
پس مختار است كه خود مستبد را تكلیف نمايد تا اصول استبداد . قوانین كند كه خود حاكم خويش باشد

 .19را به اصول مقرره كه مھیا ساخته اند، بدل كند و او ھم چاره اى جز قبول نخواھد داشت

.20محاسبه بى مسامحه ملت از مجريان قانون) د

 

n .راه ھايى كه تنبیه االمة براى رھايى از استبداد پیشنھاد مى كند، چھار چیز است: 

حكمت، موعظه «رفع جھل و غفلت عمومى از طريق تشريح حقیقت استبداد و مشروطیت به زبان ) الف
و به شیوه اى ماليم و به دور از خشونت، و با رعايت حفظ اذھان از شوائب » حسنه و جدال احسن

 .غرضیات، و تحرز از موجبات تنفر و انزجار قلوب
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 .رفع استبداد دينى از طريق ملكه تقوا و عدالت) ب

 .را به جاى شاه پرستى» لیاقت، درايت و علم«، و میزان ارزش قرار دادن »شاه پرستى«رفع سنت ) ج

البته اگرچه كواكبى نیز در . 21رفع تفريق كلمه، و ترتیب دادن موجبات اتحاد به حكم عقل و شرع) د
نادانى ملت و سپاه منظم، دو «: طبايع، به جھل و نقش آن در تقويت استبداد اشاره كرده و مى نويسد

و در ; مستبد مى خواھد كه رعیتش در شیر و فايده ھم چون گوسپند باشد. سالح مھم مستبد است
اگر او را خدمت كنند ; اما بر رعیت است كه مثل اسب باشد. اطاعت مانند سگ، فروتنى و تملق نمايند
در عین حال، به وضوح روشن است كه راه ھاى درمانى . 22خدمت نمايد و اگر بزنندش بدخويى آغازد

 .مرحوم نايینى و كواكبى براى استبداد، يكى نیست

محتواى كتاب تنبیه االمة نشان مى دھد كه نويسنده آن، شخصى مجتھد و آگاه به تمام مبانى دينى . 2
مكتب خود مى باشد و در صدد است تا تطبیق و پیاده شدن اصول مشروطیت غربى را در قوانین اسالم 

جداى از اين كه اعمال مستبدانه شاه قاجار در بستن مجلس ملى ايران، نويسنده را به . توجیه كند
نكته . ضرورت نوشتن اين كتاب ـ جھت ھدايت مردم ايران و در صحنه نگه داشتن آنھا ـ كشانده است

قابل ذكر اين است كه تنبیه االمة بیشتر براى جواب دادن به شبھه ھا و اشكاالتى نوشته شده است 
. كه از جانب علماى مشروعه خواه مبنى بر مخالفت اصول مشروطه غربى با اسالم، مطرح مى شدند

شعبه نايینى كتاب ھا و رساله ھاى فراوانى را از آثار «: حايرى نیز به اين نكته اشاره كرده و مى نويسد
 بر ضد مشروطه خوانده بود و ھمین نكته يكى از انگیزه ھاى نايینى را براى نوشتن استبداد دينى

 .23كتابش تشكیل داد

به ھمین علت، على رغم ادعاى نويسنده آن مبنى بر تحرير كتاب براى عموم مردم و حذف دو بخش از 
باز ھم متن و محتواى كتاب باالتر از سطح ; 24آن به علت صعوبت و غیر قابل استفاده بودن آن براى عموم

چرا كه جواب دادن به آن شبھه ھا و سئوال ھا، مقتضى بحثى عالمانه مى ; فكرى توده مردم است
به عبارت ديگر، فضاى كتاب تنبیه االمة نشان مى دھد كه ناظر به شرايط خاص حاكم بر آن روزگار . باشد

ايران نوشته شده است، نه متناسب با اصول و فصل ھاى كتاب كواكبى كه حداقل ھفت سال قبل و 
ً ھدف مرحوم . متناسب با فضاى خاص ديگرى نوشته شده است بنابر اين، اقتباس از طبايع، اساسا

 .نايینى را از نوشتن تنبیه االمة برآورده نمى كند

از سوى ديگر، محتوا و سبك قلم كتاب طبايع، به حقیقت ـ ھمان طور كه نويسنده آن اراده كرده است ـ 
در سطح فھم عموم مردم مى باشد و نشان مى دھد كه براى فضايى استبدادزده نوشته شده است و 

به ھمین علت نگارش . بیشتر حالت تبیینى و توصیفى دارد، تا استداللى و به منظور حل شبھات
سبك قلمى طبايع گاه به طور كامل حماسى و ادبى مى شود و . ساختارى دو كتاب كامال متفاوت است

اگر استبداد، شخصى بود و مى خواست كه حسب و «: بیشتر حالت خطابى و اقناعى دارد، مثل عبارتِ 
ّ است، پدرم ستم كارى، مادرم بدرفتارى، : نسب خويش را آشكار سازد، ھر آيینه مى گفت نامم شر

برادرم خیانت كارى، خواھرم درويشى، عمويم تنگ دستى، دايى ام زبونى، فرزندم بى نوايى، دخترم 
اما سبك قلمى تنبیه االمة از ابتدا تا انتھا، به شیوه . »25بى كارى، وطنم خرابى و قبیله ام نادانى است

و مقتضى ; چه اين كه، مقتضى رفع و دفع و حل شبھات، استدالل است. استداللى صرف مى باشد
حوزه خطاب میرزا، نه مردم عادى «على الخصوص كه . توصیف و تبیین، ساده گويى و گاه حماسى گويى

 .»26بلكه مجتھدان و فضال و نخبگان علما و حوزه ھاى دينى شیعه بوده اند

چرا كه تنبیه االمة، به دنبال . به لحاظ ھدف نیز، تنبیه االمة و طبايع با يكديگر قابل تطبیق نیستند. 3
وى تحقق . تبیین استداللى مشروع بودن نظام مشروطه و عدم منافات آن با اصول اسالمى مى باشد

: مى داند و در اين خصوص مى نويسد» مساوات«و » حريت«مشروطیت واقعى را منوط به دو اصل 
سرمايه سعادت و حیات ملى و محدوديت سلطنت و مسئولیت مقدمه آن، و حفظ حقوق ملّیه، ھمه «

يعنى حريت و مساوات مى شود و حق آزادى خدادادى است، حقى كه در نظام ; منتھى به اين دو اصل
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 .»27استبدادى برافتاده و اعاده اش از شرايط جامعه است

ّ پیشرفت ملت ھاى متمدن را . 28ولى طبايع به دنبال تلفیق دموكراسى با اسالم مى باشد وى سر
 .29مشاركت عمومى آنھا دانسته و اين مشاركت را بزرگ ترين اسرار كاينات برمى شمارد

محمدجواد صاحبى در مقدمه اى كه بر كتاب طبايع زده است، اقتباس تنبیه االمة از طبايع را چنین نقد . 4
ھر دو كتاب را مكرر و با دقت مطالعه و بررسى كرده ام و ھمسانى و مشابھتى میان آن دو «: مى كند
زيرا به جز اندكى از اصطالحات رايج در فرھنگ دينى و عربى و پاره اى از نكات كه الزمه . نديده ام

د دو انديشه بر يك موضوع، در گفتارھا و نوشتارھا ديده  ُ استدالل ھاى عقلى است و معموال از باب توار
زيرا ; مى شود، شباھت ديگرى میان آن دو ديده نمى شود و اصوال آھنگ دو كتاب با ھم متفاوت است

آرى ممكن است . كواكبى در طبايع به بررسى درد و مرحوم نايینى در تنبیه االمة به درمان پرداخته است
 .30مرحوم نايینى قبل از نوشتن اثر خود، كتاب طبايع را ديده باشد

مرحوم استاد حمید عنايت، قول اقتباس تنبیه االمة از طبايع را ھم سو با قول ايران شناسان غربى . 5
رساله تنبیه االمة، رساله اى بسیار بديع تر و منظم تر از طبايع است، اگر چه به «: دانسته و مى نويسد

ِ شیوه نگارش و روش استدالل، مثل طبايع شھرت ھمگانى ندارد يكى دو تن از ايران . سبب پیچیدگى
شناسان غربى در گفتوگو با نگارنده، مدعى شدند كه مطالب تنبیه االمة از طبايع گرفته شده است، 

 .»31ولى بررسى و مقابله دقیق دو كتاب اين دعوى را تأيید نمى كند

به نظر مى رسد كه كواكبى تا حدودى از انديشه ھاى غربى قرن ھیجدھم متأثر شده است و گاه از . 6
مثال وقتى مى خواھد برجستگانى را نام ببرد كه مستبدان از آنھا مى ; آنھا به نحوى دفاع مى كند

ھا را نیز »شیالر«ھا و »منتسكیو«ترسند، نمى تواند از ذكر نام قھرمانان غربى چشم بپوشد و ناخودآگاه 
و يا مستبد غربى را به نحوى مذمت مى كند كه از نوعى مدح نیز نسبت به مستبد ; 32ياد مى كند

 .شرقى برخوردار مى شود

از جمله فرق ھاى مستبد غربى و شرقى اين است كه مستبد «: وى در جايى از اين كتاب مى نويسد
غربى ملت را بر كسب، اعانت مى كند ولى مستبد شرقى چنین نمى كند و واضح است كه اين اعانت، 

و گرنه مستبدى كه ملت را براى خود ملت ; نه به نفع ملت، بلكه در راستاى ھمان استبداد مى باشد
)حسین بن على(در مقابل، مرحوم نايینى حضرت سیدالشھدا . »33اعانت كند كه ديگر مستبد نیست

 .34را قھرمان ضد استبدادى معرفى مى كند) علیه السالم(

  

 استبداد سیاسى و استبداد دينى از نگاه تنبیه االمة و طبايع

n  از نظر كواكبى، استبداد در اصطالح، يعنى تصرف كردن يك يا چند نفر در حقوق ملت، بدون ترس از
بازخواست و منشأ آن اين است كه حكمران، مكلف نیست تا تصرفات خود را با شريعت يا بر قانون يا بر 

وى ھم چنین معتقد است كه استبداد در ھمه انواع حكومت ھا ـ اعم از فردى . اراده ملت مطابق سازد
چرا كه در حكومت ھاى ; ـ قابل تصور است) حكومت جمعى(مطلقه، فردى مقیده و دموكراسى 

ْ دفع استبداد نمى كند ً آن را تخفیف مى دھد ولى گاه استبدادِ . دموكراسى، اشتراك در رأى البته عمدتا
استبداد، استبداد ; در ھر حال. 35حكومت دموكراسى، سخت تر و مضرتر از استبداد حكومت فردى است

سلطنت مستبده نسبت به تمامى فروعات خود، . است حتى اگر در قالب يك حكومت دموكراتیك باشد
اش و; داراى صفت استبداد باشد ّ وزير اعظمِ سلطان مستبد، لئیم ... از مستبد اعظم گرفته تا پلیس و فر

وزير مستبد، وزير مستبد باشد نه وزير ملت، و مشیر سلطنت مستبده نیز مشیر . اعظم ملت باشد
پس دستگاه مستبده، ھمه اش از جنس استبداد . مستبد است و بر ملت غیرت برد نه از بھر ملت
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ولى به محض اين كه آستین جامه ; برزگر بدبخت را به سپاھى گرى گیرند و او ھمى گريد. است
سپاھیان درپوشد، نخست بر پدر و مادر خويش خوى پلنگى آشكار كند و سپس بر سايرين، و در اين راه 

 .36میان دشمن و برادر فرق نگذارد

مقام مستبد مثل ھیزم شكنى است كه براى رسیدن به منفعت عاجل، فقط درختان را قطع مى كند و از 
 .37اين شخص جز خراب كارى امیدى نیست

مرحوم نايینى نیز استبداد را عمل و تصمیم خودسرانه يك فرد بدون در نظر گرفتن ديدگاه ھاى ديگران و 
 .38مقابل آن را مفھوم عمل و تصمیم بر اساس مشورت با ديگران مى داند

n  به ديدگاه سیاسیون غربى استناد مى »استبداد دينى«و » استبداد سیاسى«كواكبى درباره ارتباط ،
: ـ پسنديده و مى نويسد 39كند و نظر آنھا را ـ كه معتقدند دين و استبداد دو كلمه باشد به يك معنى

سیاسیون غربى بر اين باورند كه استبداد سیاسى از استبداد دينى تولید مى شود و يا اين كه الاقل «
تعلیمات دينى . اين دو ھمزاد و محتاج يكديگرند، و يكى در عالم دل حكومت دارد و ديگرى در عالم جسم

ّر  آدمیان را به ترس از قوه ھولناك و عظیمى فرامى خوانند و مستبد نیز مردم را از برترى شخصى و مكب
مردم عوام، معبود خود را با ستم كار خويش در بسیارى از ; به عبارت ديگر. حسى خود مى ترساند

ھیچ مستبدى نیست كه براى خود صفتى قدسى انتخاب . حاالت و نام ھا و صفات، مشترك مى بینند
نكرده باشد و يا الاقل براى خود اصحابى از اھل دين نگه نداشته باشد تا او را در ظلم بر مردم به نام 

پس میان دو استبداد دينى و سیاسى، مقارنه بدون انفكاك است كه ھر زمان كه . خداوند يارى كنند
يكى از اين دو در ملتى موجود شود، ديگرى را نیز با خود مى آورد يا اگر يكى زايل شود ديگرى نیز زايل 

 .»مى شود

مرحوم نايینى اگر چه استبداد سیاسى و استبداد دينى را در ارتباط با يكديگر و متقوم به ھم مى داند، 
ً زايیده استبداد دينى نمى داند به ھمین علت، ممكن است در جايى . 40لیكن استبداد سیاسى را لزوما

آن استبدادى كه . استبداد باشد ولى ربطى به امور دينى نداشته نباشد، مثل استبداد در ممالك كفر
ّ آن نوشت ً استبداد دينى، بلكه بیشتر ; مرحوم نايینى با آن مخالف بود و تنبیه االمة را در رد نه لزوما

 .استبداد سیاسى حاكم بر ايران بود

ّ سیاست «به نظر مرحوم نايینى،  استبداد دينى عبارت از ارادات خودسرانه است كه منسلكین در ذى
برت به مقتضیات كیش و  روحانیه، به عنوان ديانت اظھار و ملت جھول را به وسیله فَرط جھالت و عدم خِ

ّ اسمه ـ ; آيین خود، به اطاعتش وامى دارند و اين اطاعت و پیروى چون غیرمستند به حكم الھى ـ عز
وى استبداد سیاسى در كشورھاى اسالمى را در سه مرحله . »41است، لھذا از مراتب شرك است

 :ظلم، به تصوير مى كشد

كه مى بايست به ; ظلم حكّامِ ستم كار به امام معصوم ـ علیه السالم ـ از جھت اشغال مقام رھبرى. 1
 .او يا نماينده اش باز گردانند و يا از طرف آنھا مجاز شناخته شوند

كه مى بايست به وسیله وضع ; ستم به مردم، از جھت سلطه بر اموال و نفوس و نوامیس ايشان. 2
 .قانون اساسى برطرف گردد

ستم به خدا، از جھت گستردگى حكومت ستم كاران و خداگونه حكومت كردن و احكام خدا را زير پا . 3
كه مى بايست به وسیله نظارت مردم از طريق مجلس شورا كه نمايندگان ملت اند، جلوگیرى ; گذاردن

 .42به عمل آيد
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 درباره سلطنت مشروطه) رحمه هللا(ديدگاه كواكبى و نايینى

شريك بودن مردم در رأى دادن : كواكبى در خصوص رابطه سلطنت ھاى مشروطه و استبداد مى نويسد
و برگزيدن، دفع استبداد نمى كند و چه بسا كه حكمرانى يك گروه، از حكومت يك نفر سخت تر و زيان 

تا ھنگامى كه ; بنابراين، سلطنت مشروطه كه قوه قانون گذارى را از قوه مجريه جدا مى كند. بارتر باشد
به ھمین علت مى . مجريان را در برابر قانون گذاران مسؤول نگرداند نمى تواند استبداد را از میان بردارد

سلطنت از ھر قسمى كه باشد از وصف استبداد بیرون مى رود، مگر آن كه تحت مراقبت شديد : نويسد
 .43و محاسبه بى مسامحه باشد

و » سلطنت جائره«، »سلطنت نوع اول«، »سلطنت اسالمیه«مرحوم نايینى نیز از واژه ھايى نظیر 
اما اين كه موضع وى در قبال اصل سلطنت چیست، جاى بحث . استفاده مى كند» سلطنت مستبدانه«

ّه. دارد ، اساس نظريه سیاسى خود را پى مى ريزد44وى با طرح تبدل و تحول سلطنت مطلقه به شوروي
و در پاسخ به اين سئوال كه اگر سلطانى به مشاركت و مساوات با ملت راضى شد و كماالت عالیه ; 45

زيادى را ھم دارا بود، آن وقت آيا باز ھم لزومى براى تشكیل مجلس شورا و مشروطیت باقى مى ماند يا 
عالوه بر ھمه اينھا، . اين اعمال سلطان از مقوله تفضّل است نه از باب استحقاق«: نه؟ مى نويسد

 .46مصداقش منحصر و ناياب تر از عنقا و كبريت احمرند، و رسمیت و اطّرادش ھم از ممتنعات است

به باور وى، مشروطه بدان . نايینى، مشروطه را نظامى به طور كامل اسالمى و ايده آل نمى دانست
جھت مشروع بود كه دفع افسد به فاسد بود و داراى ستم و غصب كم ترى بود، و میزان خالف و تجاوز 

بر اين اساس، او مشروطه را يك نظام . 47به حقوق مردم در آن كم تر از حكومت استبدادى رخ مى داد
، مشروع »عنوان ثانوى«و معتقد است كه حكومت مشروطه از باب ضرورت و به 48قدر مقدور مى داند

و در دوره غیبت، از باب واليت فقیه ) علیه السالم(زيرا حكومت در مرحله نخست حق امام معصوم. است
به«يا  ْ اما اينك كه استبداد حاكم است و حكومت . از آنِ فقیھانى است كه شرايط الزم را دارا باشند» حِس

. امكان پذير نیست، مھار ستم و استبداد به قدر امكان از ضروريات دين اسالم است)علیه السالم(معصوم
اداره كشور از «، »نھى از منكر«: وى براى توضیح اين مطلب به سه اصل فقھى زير استناد مى كند

 .»49بايستگى قلمرودار كردن حكومت ستم«و » وظايف فقیھان

  

 رابطه دين و سیاست از نگاه كواكبى

كواكبى پس از بحث درباره ارتباط استبداد سیاسى و استبداد دينى، به رابطه خود دين و سیاست 
ً نفوذ دينى نیست، مگر در مسايل اقامه دين«: پرداخته و مى نويسد اين امر . »50در مذھب اسالم مطلقا

نشان مى دھد كه گويا كواكبى قايل به جدايى دين از سیاست بوده است، و چون قلمرو اوامر و نواھى 
در ; دينى را نه در حوزه اجتماعى و دنیايى، بلكه فقط در ساحت روابط فردى و مربوط به آخرت مى داند

و ; 51مستبد، از علوم دينى كه متعلق به معاد است بیم ندارد«جايى ديگر از ھمین كتاب مى نويسد كه 
 .53، از علوم دينى نامى نمى برد52در جاى ديگر كه به تفصیل از علوم خطرناك براى مستبد نام مى برد

ّق كلمه و تقسیم امت قرار دادند و با  وى ھم چنین معتقد است كه مستبدان، اين دين را وسیله تفر
وى با استناد به حديث . سخت گرفتن و مشوش داشتن و داخل كردنِ زيادت ھا در او، آن را ضايع كردند

ِعون« َطّ ن َ ت ُ  .55معتقد شده است كه نبايد در امر دين سخت گیرى كرد» 54ھلك الم

ً مسايل مربوط به اقامه  به نظر مى رسد، اين نظر كواكبى با ديدگاه قبلى وى كه حوزه نفوذ دين را صرفا
زيرا وقتى كه دين امرى فردى . دين ـ به معنى خاص عبادات و معامالت ـ مى دانست، بى ارتباط نباشد

ّه نخواھد بود البته اين بدان معنى نیست كه كسانى كه قايل به . محسوب شود، سخت گیرى در آن موج
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ھستند و قلمرو آن را بسیار فراتر از مسايل فردى ـ بلكه در تمام حوزه ھاى اجتماعى ـ » دين حداكثر«
ً تبلیغ دين را از طريق سخت گیرى ممكن مى دانند بلكه معتقدند كه اسالم دين ; مى دانند، لزوما

ھم ; ھم بھشت دارد، ھم جھنم. در ھم تنیده شده است» وعده و وعید«است و در آن » تبشیر و تنذير«
در يك كالم، اسالم دين اعتدال است، . ھم ذوالفقار دارد، ھم رحمت و شفاعت; حديد دارد و ھم میزان

 .نه فقط سخت گیرى و نه ھمیشه سھل انگارى

شايد بتوان مبانى فكرى كسانى كه امروزه استراتژى خود در تبلیغ دين و اداره جامعه دينى را بر اساس 
 . تنظیم و تعريف كرده اند، با مبانى فكرى كواكبى پیوند زد» تساھل و تسامح«تز 

 )رحمه هللا(رابطه استبداد و علم از نگاه كواكبى و نايینى

n ھم چنان كه مصلحت آن وصى، مقتضى «: كواكبى رابطه استبداد و علم را اين گونه ترسیم مى كند
نیست كه يتیمان به حد رشد برسند، ھم چنین موافق غرض مستبد نیست كه رعیت به نور علم منور 

واز آن جا كه میان علم و استبداد،جنگ دايمى و ستیز مستمر است، مستبد ديدار دانشمندِ ; گردد
محتاج شود، كسى را از ايشان ... باھوش را خوش ندارد و ھر گاه به دانشمندى مثل طبیب يا مھندس يا

 »56.كه كوچك نفس و متملق باشد اختیار مى كند

عوام، قوت مستبد و اسباب روزى «: وى در خصوص تأثیر جھل رعیت در قوت استبداد مستبد مى نويسد
چون . با خود ايشان بر ايشان حمله مى برد و به وسیله ايشان بر غیر ايشان تطاول مى جويد. او ھستند

ّم شوند و چون اموالشان غصب كند، او را بر باقى گذاشتن جانشان  ايشان را اسیر كند، از شوكت او خر
چون با اموالشان انفاق به اسراف كند، . ستايش كنند و چون خوارشان سازد، بلندىِ شأن او را بستايند

گويند زھى، مردى است كريم، و حاصل سخن اين كه عوام به سبب ترسى كه از جھل ناشى مى 
ُرند  .»57شود، با دست خود خويشتن را سر مى ب

مرحوم نايینى نیز اصل اين شجره خبیثه ـ سلطنت مستبده ـ را ھمان بى علمى ملت به وظايف 
ھمین جھل رعیت است كه مى پندارد، ھر «: و مى نويسد 58سلطنت و حقوق مشتركه نوعیه مى داند

ثله نكرد يا قطعه قطعه به خورد سگان نداده يا به نھب اموال . چه نكرد بايد ممنون بود ُ اگر كُشت و م
ايشان براى زدودن جھل مردم، به ريشه ھاى آن توجه . »59قناعت و متعرض ناموس نشد، بايد تشكر كرد

كرده و میان جھل و استبداد سلطنتى ارتباط برقرار مى كند و راه زدودن جھل را از بین بردن سلطنت و يا 
از اين رو، وى طرح نظام حكومتى قدر مقدور را ارايه . الاقل محدود كردن آن به حدود و قوانین مى داند

ً آن را حكومت معصوم علیه (مى دھد و بیان مى دارد كه اگر نتوانیم حكومت مطلوب را ـ كه وى لزوما
مى داند ـ ايجاد كنیم، بايد تالش كنیم تا نظام حكومتى ما ھرچه مقدور است به آن نظام ) السالم

 .60مطلوب، نزديك تر شود

  

 نگاھى اجمالى به محتويات منحصر به فرد طبايع

 :ترس متقابل مستبد و رعیت از يكديگر. 1

ترس مستبد از كینه رعیت افزون تر از «: كواكبى در خصوص ترس مستبد از رعیت و بالعكس مى نويسد
. چه، ترس مستبد ناشى از علم، و ترس رعیت ناشى از جھل است. ترس رعیت از آسیب مستبد است

ترس مستبد از بھر جان است . ترس مستبد از انتقام به حق است و ترس رعیت از زبونى موھومى است
مستبد اگر استبدادش فزون گردد، ترسش نیز به ھمان نسبت فزون مى شود تا . و ترس رعیت از بھر نان

 .»61جايى كه از چاكران و خواص خود و حتى از انديشه و خیاالت خود مى ترسد
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 :راه شناخت ملت استبدادزده. 2

كواكبى، راه شناخت ملت استبدادزده را وجود زياد الفاظ تعظیم و چاپلوسى در لغت و زبان عرفى آن 
وى سپس از اين سخنش نتیجه مى گیرد كه چون در زبان و لغت فارسى الفاظ تعظیم . ملت مى داند

 .62زياد است، پس ملت ايران سابقه استبدادزدگى زيادى دارد

 :رابطه استبداد و بزرگى. 3

كواكبى، بزرگى را به حرمت داشتن در دل ھا معنى مى كند و آن را رتبه اى روحانى برمى شمارد كه در 
 :نفوس آدمیان با منزلت حیات برابرى مى كند و براى آن اقسامى ذكر مى كند

و بخشش ; و بخشش علم نافع از بھر عام را بزرگى فضیلت; بخشش مال از بھر نفع عام را بزرگى كرم
 .63جان در راه نظم و يارى حق را ـ كه برترين اقسام بزرگى است ـ بزرگى واال گويند

ِ «: وى درباره ارتباط اداره ھاى مستبده با انواع بزرگى مى نويسد اداره ھاى مستبده، خود موجد بزرگى
بزرگى دروغین . يعنى در سايه مستبد اعظم، مستبدان كوچكى درست مى شوند. دروغین مى شوند

ُستن نموده است و در قرن  در ملت ھاى قديمه كم تر يافت مى شود، بلكه در قرن ھاى وسط شروع به ر
منظور مستبد از تربیت بزرگان دروغین، اين است كه به توسط ايشان . ھاى آخرين، بازار آن رواج يافت

مثال ايشان را وادارد تا در جنگى كه ; بتواند ملت را فريب دھد تا در زير نام منفعت، خود را زيان رسانند
خود او محض اقتضاى استبداد برافروخته، جان فشانى كنند يا ملت را به كار گیرد تا دشمنانِ ظلم او را به 

ھر چه مستبد به ستم كارى حريص تر باشد، محتاج . نام اين كه دشمن ملت مى باشند آسیب رسانند
ِ بیشترى لشكرآرايى كند مستبد معموال افرادى را بزرگى دروغین مى بخشد . باشد كه از بزرگان دروغین

مستبد، يك نفر عاجز «. »64كه ضعیف النفس ھستند و ھمچون گاو بھشتى نه شاخ زنند و نه نیزه بازند
ِ خودساخته و ملتِ اسیر ; بیش نیست كه او را نه قوت است و نه حمايت، مگر به واسطه بزرگان دروغین

 »65.نیز كسى پشتش نخارد، جز ناخن انگشتش

ُجبا و نوع  در ادامه، كواكبى تعريف خاصى از نجابت و انواع آن ارايه مى ھد و به نحوه شكل گیرى طبقه ن
ِ دروغین، «: پیوند و ارتباطى كه مستبد با آنھا برقرار مى سازد، اشاره مى كند نجابت را با بزرگى و بزرگى

و نجابت، بیشتر با ثروت، قرين باشد و خانواده ھاى با نجابت بر ; پیوستگى و نسبت عمیق مى باشد
خانواده علم و فضیلت، خانواده مال و كرم، خانواده ظلم و امارت، و اين نوع آخرين ; سه قسم مى باشند

را عدد، افزون تر و موقعیت مھم تر است و اوست كه محل چشم داشت مستبد است در استعانت 
از نزاع بنى آدم با ھم، امتیاز بعضى افراد بر بعض افراد ديگر حاصل مى شود . جستن و محل اعتماد بودن

نجبا، در ھر قبیله و از ھر قبیلى، میكروب تمام شھرھا . و حفظ اين امتیاز باعث ايجاد نجابت مى شود
مى باشند و اگر در ملتى نجبا وجود نداشته باشند، آن ملت حكومتى انتخابى برپا مى كنند كه در ابتدا 

از بزرگ . موروثى نیست ولى چون چند تن متولى سلطنت گردند، نسل ايشان نجبا را تشكیل مى دھند
ترين مضرت ھاى نجبا آن باشد كه ايشان در اثناى غلبه جستن بر يكديگر در اظھار جاللت و عظمت، 

غرقه گردند و چون يكى غالب شود، ديگران او را تنھا نمى گذارند و خود مستبد نیز ايشان را رھا نمى 
كند، بلكه آنھا را در استبداد بیشتر اعانت مى كند و به اينھا لقب ھا و رتبه ھا مى دھد تا بدان مشغول 
شوند و از مقاومت در برابر استبداد او دست بردارند و به ھنگام سختى ياور او باشند، چرا كه او در نزد 

 .مردم منفور است و پايگاھى ندارد

مستبد با نجبا، سیاستِ سخت گیرى و سست رفتارى، و نگرانى و چشم پوشى را با ھم اعمال مى 
گاھى به نام عدل و عدالت، از بعضى ايشان انتقام مى گیرد و گاھى افرادى از . كند تا غرور آنھا را نگیرد

رعیتِ پايین منزلت را بر بعضى ايشان غلبه مى دھد و به جاى ايشان مى گمارد تا شوكت ايشان 
و خالصه اين كه مستبد، نجبا را به عیش و نوش زبون سازد و از اين پس ايشان را ; شكسته شود

 .»66لجامى از بھر زبون ساختن رعیت قرار دھد
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 :نگاه كواكبى به زمامداران حكومت. 4

او حتى به عنوان يك . به نظر مى رسد نگاه كواكبى به زمامداران، يك نگاه كامال منفى و بدبینانه است
بلكه برعكس، در يك حكم جزمى و ; احتمال ھم، عدم انحراف الاقل برخى از والیان را مطرح نمى كند

مطلق، ھمه كسانى را كه عھده دار واليت بر رعیت مى شوند، به سوى طبقه نجباى اھل ظلم و 
عمارت سوق مى دھد، حتى كسانى كه در بستر يك حكومت دموكراتیك و انتخابى زمام امور را به 

شايد اين نحوه نگاه كواكبى به زمامداران حكومت، معلول فضاى خاص حیات خودش . دست گرفته اند
چه اين كه وى در زمان سلطنت استبدادى سلطان عبدالحمید مى زيسته است و چون خود . بوده باشد

 .از طاليه داران مبارزه علیه وى بوده است، بیشتر از ھم قطاران خود درد استبداد را چشیده است

 :رابطه استبداد و پول. 5

قوت، عقل، دين، ثبات، شأن، جمال، تربیت، صرفه جويى و خالصه ھر چیزى را كه انسان به ; كواكبى
ّل را به ذخیره كردن مال بر حسب طبیعت معنى مى كند ثمره آن منتفع گردد، مال و ثروت مى داند و تمو

وى چاپلوسى را از بزرگ ترين درھاى ثروت ذكر مى كند، چرا كه معتقد است پس از اين كه چاپلوس . 67
خود را با چاپلوسى به مستبد نزديك و محرم اسرار او كرد، مستبد از ترس اين كه مبادا اسرار او را فاش 

 .68كند، به او بى اندازه ببخشد و چاپلوس، گاه از ھمین طريق درى ھم براى ديگرى مى گشايد

اول اين كه از راه حالل : كواكبى كسب ثروت را به اندازه حاجت، پسنديده مى دارد، اما به سه شرط
; كسب شود و دوم اين كه موجب تنگى معاش ديگران نگردد و سوم اين كه از قدر حاجت بیشتر نشود

چرا كه افراط ثروت، اخالق حمیده را در انسان ھالك مى سازد و از سوى ديگر، فساد اخالق، میل تمول 
 .69را در نسبت احتیاج از روى اسراف، افزون مى كند

نويسنده، ثروت بعضى از افراد مردم در سلطنت عادله را بسى مضرتر از ثروت آنھا در سلطنت مستبده 
توان گران در سلطنت عادله، قوت مالى خويش را در افساد اخالق «: چرا كه معتقد است. مى داند

اما توان گران سلطنت استبداد، ثروت خود ; مردمان و ضايع ساختن مساوات و ايجاد استبداد صرف نمايند
ِ حقیقى، به بزرگى  فله طبعى را در اظھار جاللت و بزرگى جستن و ترسانیدن مردمان و بدل ساختن سِ

چه اين كه ; اما به نظر مى رسد اين دلیل كواكبى نمى تواند مدعايش را اثبات كند. 70دروغین صرف كنند
ثروت مندان سلطنت ھاى مستبده نیز، قوت مالى خود را در افساد جامعه و ضايع ساختن مساوات صرف 

ً ثروت خود را از اين طريق به دست آورده اند  .مى كنند و بلكه اساسا

زيرا در عھد استبداد، ; در ھر حال، كواكبى حفظ مال در عھد استبداد را دشوارتر از كسب آن مى داند
وى براى تأيید گفته خويش به برخى ضرب . ظھور اثر مال بر صاحبش موجب جلب انواع بالھا مى شود

خردمند را الزم «و » حفظ يك درھم از زر، محتاج يك قنطار از عقل است«: المثل ھا استناد مى كند مانند
خوشبخت ترين مردم، درويشى باشد كه فرمان «و » است كه زر، محل سفر و آيین خود را نھان دارد

 .»71روايان را نشناسد و آنھا ھم او را نشناسند

يكى از طبیعت ھاى «: كواكبى، رابطه مستبد با توان گران را نیز بدبینانه ترسیم كرده و مى نويسد
چه، . استبداد آن است كه توان گران از روى فكر، دشمنان او ھمى باشند اما از روى كار، اركان اويند

مستبد توان گران را خوار مى سازد تا به نزد او آيند و ايشان را ھمى دوشد و باز بر او مھربان باشند و از 
، و واضح است كه ملتى كه توان گر »72اين رو، زبونى در ملتى كه توان گرانش بسیار باشند راسخ گردد

نداشته باشد، زبونى اش بیشتر از زبونى ملتى است كه توان گر دارد و صرف اين كه شخصى توانگر 
 .باشد، دلیلى بر زبونى خود وى و يا زبون شدن ديگران به وسیله وى نمى باشد

مالِ افزون از «: از اين رو، كواكبى چون توان گرى را عامل زبونى مى داند، به مذمت مالِ زياد مى پردازد
ھم از جھت سختى اى كه در كسب آن بايد كشید و ھم از جھت اضطراب و . حاجت، بال اندر بال باشد
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مقصود اخالقیون . تشويشى كه در حفظ آن بايد داشت و ھم از جھت اين كه صاحبش را بر میخ مى بندد
از زھد در مال، آن نیست كه عزيمت ايشان را از كسب مال بازدارند، بلكه مقصود ايشان آن است كه 

 ».73كسب مال از راه ھاى طبیعى با شرف تجاوز ننمايد

 :رابطه استبداد با اخالق و تربیت. 6

استبداد در اكثر میل ھاى «: كواكبى در ادامه، به تبیین رابطه استبداد و اخالق پرداخته و مى نويسد
چه، او آن نعمت ھا را از روى حق به . طبیعى تصرف مى كند و او را به كفران نعمت مواليش وامى دارد

اسیر استبداد، چیزى را مالك نباشد تا بر حفظ او حريص باشد و . دست نیاورده تا به حق سپاس گذارد
لذت نعمتى را جز لذت حیوانى نچشد و لذا حرصش بر . ھم چنین شرفى ندارد كه عرصه اھانت گردد

رعیت را پاسبان و خدمت گذار ; استبداد، موضوع را مقلوب مى سازد. زندگى حیوانى شديد باشد
ِ ; طالب حق را فاجر، و تارك آن را مطیع; سالطین مى سازد ِم را مفسد، و باھوش َظَلّ شكايت كننده مت

جوان مردى را ; غیرت را عداوت; نصیحت كردن را فضولى; گمنام بیچاره را پرھیزگار امین; دقیق را ملحد
َّت را جنون; سركشى ; حیلت را تدبیر; نفاق را سیاست; رحمت را بیمارى; انسانیت را حماقت; حمی

 .»74و پست فطرتى را خوش خويى معرفى مى كند; دنائت را لطف

: كواكبى، در ادامه به نوع تربیت و اخالق در ملت ھاى استبدادزده و متمدنه پرداخته و مى نويسد
تربیت عبارت است از علم و عمل، و ملتى كه اختیار كارھاى او در دست ديگرى باشد، نبايد در میان او «

و عزم، ; پس بدون سبقتِ عزم، تصوير نشود; اما عمل. كسى يافت شود كه تربیت را بداند يا تعلیم دھد
ّات ¨¨و يقین، بدون سبقت علم، صورت نبندد و مراد از حديث ; بدون سبقتِ يقین ِی ّ الن ِ ُ ب انّ ما األعمال

 .»75يعنى مقصود از عمل، عزيمت است; ھمین است

در انسان، استعداد صالح و فساد نھاده شده است و تربیت بر حسب استعداد خويش، جسم و نفس و «
چه، او حامل امانت الھى است و مراد از اين . غايت استعداد انسان را حدى نباشد. عقل را بروياند

تربیت، ملكه اى باشد كه با تعلیم و مشق و اقتدا و اقتباس، حاصل . امانت، اختیار نفس بر خیر و شر بود
پس مھم ترين اصول آن، وجود مربیان و مھم ترين فروع آن، وجود دين است و استبداد، بادى . مى شود

َصَر است كه درون او گردباد باشد و انسان را ھر ساعت در حالى دارد و او مفسد دين است در مھم  صر
چه، عبادات در ; اما در قسم ديگر كه عبادات باشد، دست سودن نتواند. ترين دو قسم آن، يعنى اخالق

اكثر موارد با او ماليم باشد و از اين رو، دين در ملت ھاى اسیر عبارت از عبادات مجرده از خلوص باشد كه 
 ».76عادت گرديده است

پس از آن، تربیت نفس بر آن . تربیت، نخست تربیت جسم باشد تا دو سال و اين وظیفه مادر است«
بعد از آن، تربیت عقل بر آن افزوده . اضافه گردد تا ھفت سال و اين وظیفه پدر و مادر و ساير طايفه است

پس از آن، تربیت، اقتدا به نزديكان و ھم . مى شود تا سن بلوغ و اين وظیفه معلم و مدرسه مى باشد
بعد از ھمه اينھا، تربیتِ ھمسرى در . نشینان باشد تا سن زناشويى و اين وظیفه اتفاقات مى باشد

 .رسد و اين وظیفه زن و شوھر باشد تا مرگ يا مفارقت

وضع قوانین نكاح، تربیت قابله، آبله كوب، : سلطنت ھاى منظم، متولى تربیت ملت مى باشند از طريق
. ، و از طريق امید دادن به آينده...، ساخت يتیم خانه، مدرسه، تماشاخانه، كتاب خانه، موزه و...طبیب و

تربیت در اين سلطنت ھا به اين ترتیب است كه نخست، عقل را از بھر تمیز دادن آماده سازند، و سپس 
از بھر نكو فھمیدن و ساكت نمودن، و سپس مشق و عادت دادن، و سپس به خوبى اقتدا جستن، و 

 ».77سپس مواظبت و استمرار داشتن

اما بشر «: وى سپس با نومیدى تمام، تربیت در اداره ھاى مستبده را بى فايده برشمرده و مى نويسد
ّى است مانند نمو درخت ھاى طبیعى ; در اداره ھاى مستبده از تربیت بى نیاز باشد چه، حال او فقط نمو

لذا پدران چنان بینند كه ; استبداد، انسان را مجبور به اعمال رذيله مى كند. در بیشه ھا و جنگل ھا
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زحمت ايشان در تربیت فرزندان، ناچار روزى در زير پاى تربیت استبداد به ھدر رود آن چنان كه تربیت 
در حقیقت فرزندان عھد استبداد، زنجیرھاى آھنینى . پدران آنھا در مورد خودشان به ھدر رفته است

پس فرزند آوردن در . باشند كه به توسط ايشان، پدران را بر میخ ظلم و خوارى و ترس و تنگى بربندند
اما به نظر مى رسد، اين . »78عھد استبداد، حماقت، و مواظبت بر تربیت ايشان، حماقتى دوباره است

زيرا اگر چه تأثیر محیط بر جسم و روح انسان ; نظر كواكبى ھم مثل برخى آراى ديگر وى، اشتباه باشد
غیر قابل انكار است، اما آنچه فراتر از ھمه آنھا عمل مى كند، اختیار انسان است كه آدمى در پرتو آن 

 .قادر است خود را از لجن زار به گلستان رساند و يا از قله به دره فرود آورد

 :نقدھايى بر استبداد. 7

استبداد، فرمان بردارى و انقیاد به : گويند«; وى سپس به برخى نقدھاى نغز در باب استبداد مى پردازد
بن باشد نه به اراده و اختیار ُ نفوس : گويند. مردمان مى آموزد، و حق اين است كه اين انقیاد از ترس و ج

مردمان را به احترام و توقیر ايشان تربیت مى كند، و حق اين است كه اين توقیر با كراھت و بغض باشد 
استبداد، فسق و فجور را اندك سازد، و حق اين است كه اين معنى از : گويند. نه از روى میل و محبت

را ... استبداد، جرايم از قبیل قتل و ضرب و: گويند. بى نوايى و عجز افتد نه از پاك دامنى و دين دارى
 ».79تقلیل دھد، و حق اين است كه استبداد جريمه ھا را پنھان سازد

; حیوان را متحرك به اراده معنى كرده اند«: وى سپس به خصايص اخالقى اسیران استبداد مى پردازد
اول چیزى . پس اسیر استبداد كه اراده ندارد، حق حیوانى از او سلب شده است تا چه رسد به انسانیت

كه استبداد در اخالق مردم اثر مى كند آن است كه نیكانِ ايشان را مجبور مى كند كه تا با ريا و نفاق خو 
ً از چاپلوسان رياكار . گیرند و كسانى كه در عھد استبداد در مصدر وعظ و خطابه قرار مى گیرند، مطلقا

استبداد بر اعمال مستبد پرده اى مى كشد كه عبارت است از ترس مردم از پاداش شھادت . ھستند
 ».80دادن و بیم از عاقبت افشاى عیوب فاجران

لذت اھل استبداد، بر اين «: وى در ادامه به روحیات اھل استبداد و شرايط استبداد پرداخته و مى نويسد
و نیز لذتشان ; مقصور است كه شكم را اگر میسر شود، قبرستان حیوانات كنند و اگر نه، مزبله نباتات

لى بر اديم زمین خلقت شده است كه  َ م ُ منحصر است بر تھى نمودن شھوات، گويى اجسام ايشان، د
 .وظیفه او تولید چرك و كثافت و دفع آن مى باشد

. در عھد استبداد، عِرض ھمه كس غیرمحفوظ و عرصه ھتك فاسقان مستبد و ياران شرورش مى باشد
چه، شیاطین ; انسان مستبد، پست تر از شیاطین است» «.81به خصوص در شھرھاى كوچك و قريه ھا

 »82.خداى را در عظمتش نزاع ننمايند ولى مستبدين با خداوند در عظمت او ھمسرى كنند

 :ويژگى ھاى اسیران استبداد. 8

اسیر استبداد در كنج خمول «: كواكبى درباره برخى از خصايص و شرايط اسیران استبداد مى نويسد
حیران زده و گم گشته است و نداند كه ساعت ھا وقت خود را چگونه . مانده، آتش فخرش خاموش بود

قوانین زندگانى اسیر استبداد، ھمان است كه » «.83گويى حريص است تا اجلش سر رسد; بمیراند
مقتضى احواالت اوست و او را مجبور ساخته تا احساسات خويش با آنھا مطابق نمايد و تدبیر نفس خود 

از ھنگامى كه نطفه است، در تنگى و فشار ھمى باشد و ھنوز از يك بیمارى خارج . به موجب آنھا كند
نه خود تأسفى بر مرگ خود خورد و . نشده است كه استقبال بیمارى ديگر كند تا آن گاه كه از دنیا برود

چه، ايشان اگرچه عیش اندكى . حالِ توان گران اسیر نیز چنین باشد. نه كسى بر او افسوس خورد
اظھارات ايشان اگر . دارند، اما مشقت اظھار تجمل و اسباب عزت و بزرگى مناعت در ايشان افزون است

 .اندكى درست باشد، اكثر آنھا دروغ است

با شكايت از حاجت مندى، كسب كند و مال را با . اسیر استبداد را عالقه به حفظ لوازم آدمیت نیست
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ّ گیرد. پنھان داشتن حفظ كند ِ . لغزش ھاى مستبد را ناديده مى گیرد و از آنچه شنود، خود را كر اظھار
ِ نكويى كند و علم را به تجاھل مستور سازد و عقل را به ابلھى بفروشد و ھر كار نیكى را به  نداشتن

ّى كه رخ دھد از روى استحقاق به خود و جنسش نسبت دھد و چون  مستبد نسبت دھد و ھر شر
زن : گاه در حفظ چیزى كه پنھان داشتن آن ممكن نباشد، مثل. مطالبه حقى كند، از روى عجز طلب كند

 ».84حیلت ورزد... نكو روى و زيبا و

قضا و «وى از اين كه برخى ساده لوحان مسلمان با استناد به بعضى از رواياتى كه به غلط آنھا را به 
اسیر معذّب، «: تفسیر كرده اند، اسباب حاكمیت مستبد را فراھم مى كنند، نالیده و مى نويسد» قدر

ساده لوحانِ اسالم را . چون با دينى منسوب باشد، نفس خود را به خوش بختى آخرت، تسلى دھد
 :اسباب تسلى، زياد باشد و از جمله آنھا اين است كه

ُ المؤمن« نیا سِجن صابٌ «، 85»الدُّ ُ َاله«، »86المؤمن م ً إبت َّ هللا عبدا َحَب ّمان«، »87اذا أ ُ آخر الز أن َ ، »88ھذا ش
َه« لب ُ َن ص ُقم ٌ ي رءِ لُقیمات َ ُ الم ِ نافھمى مردم است كه مسئولیت را از مستبد برگرفته و .... و» 89حَسب زھر

لِكِ «چه، در آيین يھود است كه . بر دوش قضا و قدر انداخته است َ ُهللا على قَلبِ الم َد و در آيین » 90ي
لطَةَ إالّ مِن هللا«مسیح است كه  ُ لطانِ وَ ال س ُّ وا لِلس  .92»91◌ِ إخضَعُ

 :استبداد و ترقى. 9

حركت، سنتى «: نويسنده در ادامه، به تعريف ترقى و نوع ارتباط مستبد با آن پرداخته و مى نويسد
پس ترقى، حركتِ حیات . معمول در آفريدگان باشد كه پیوسته به آيین برآمدن و فرو رفتن مستمر است

و مقابل او فرو شدن باشد كه حركتِ موت است و اين سنت، ھم چنان ; است يعنى حركتِ برآمدن است
 .كه در ماده و اعراض آن كارگر است، در كیفیات و مركبات آن نیز كارفرماست

و ; و سپس ترقى در تركیب خانواده و قبیله; ترقى حیات، نخست ترقى جسم است از حیث صحت و لذت
ّت با علم و مال  .و سپس ترقى در روح; و سپس ترقى در اخالق; سپس ترقى در قو

ُستن به نیستى بدل مى كند و كارھا بر سر ملت آورد كه آنھا  استبداد، سیر را از ترقى به انحطاط و از ر
را به درجه حیوانات رساند و میل طبیعى آنھا را از طلب ترقى، به طلب پستى تغییر دھد تا حدى كه گاه 

در اسیران استبداد، ھیچ حركتى يافت نمى شود و . اگر بخواھند آنھا را ترقى واقعى دھند، اِبا مى روزند
 ».93مالمت ايشان به غیر از زبان ارشاد، ستم كارى به آنھاست

نويسنده در ادامه، ارشادنامه مفید و طوالنى اى را خطاب به مسلمانان ذكر مى كند و از ديگران ھم مى 
در قسمتى از اين . خواھد كه به اين روش، قوم خود را ارشاد كنند و آنھا را از يوغ استعمار نجات دھند

 :ارشاد نامه آمده است

غربى از شرقى، در علم و ثروت . ادعاى دين دارى غربى در مشرق، مانند صفیر صیاد است در پس دام«
. پس چون با شرقى ھموطن گردد، بر وى بالطبع سیادت و آقايى خواھد داشت. و عزت بسى برتر است

 .غربى ھر مقدار در مشرق درنگ نمايد، از اين صفت خارج نمى شود كه تاجرى سوداگر است

وى برخى از كشورھايى را كه بر اساس قوانین سلطنت ھاى منظمه ترقى يافته اند، جمھورى دوم 
رومیان، عھد خلفاى راشدين، عھد انوشیروان، عھد عبدالملك اموى، عھد نورالدين شھید، عھد پطركبیر 

 .مى داند... و

در لذت ھاى جسمانى و روحانى، : در سلطنت ھاى منظمه غیراستبداديه، مردم در اين امور امنیت دارند
 .در آزادى خويشتن، در نفوذ رأى خود، در مزيت يافتن بر ديگران به سبب فضیلت
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ِ تركیب در ملتى بدين درجه رسید كه ھر فردى مستعد باشد تا جان و مال خود را *  ھر زمان كه ترقى
در چنین ملتى، درجات حیات اين گونه . فداى ملت سازد، در آن ھنگام ملت از جان و مال او بى نیاز گردد

... نخستین درجه، حیات ملت و سپس آزادى شخص و سپس شرفش و سپس طايفه اش و: خواھد بود
آدمیان قوم او باشند و تمامى زمین ; و گاه باشد كه احساسات او شامل تمامى عالم انسانیت گردد

 .»94وطنش گردد

اما در دل ; ھرچند كواكبى در اين ارشادنامه، تذكرات مفید و سودمندى را به مسلمانان ھديه مى كند
چرا كه كشورھاى غربى را كشورھاى منظمه ; نقد خود، نوعى تعريف و تمجید را ھم نسبت به غرب دارد

اما مرحوم نايینى در عین اين كه از استبداد كشورھاى اسالمى مى نالد و براى خالصى .... مى نامد و
وى رفتار . از آن چاره انديشى مى كند، استعمار كشورھاى غربى را ھم فراموش نكرده است

استعمارگرايانه غربیان را نسبت به ملل اسالمى و آسیايى، وقیحانه و غیرانسانى مى داند و در برابر اين 
بعضى به ملت انگلیسیه، چون «: رويه اعتراض كرده و مى نويسد ُ چنان چه رفتار دولت انگلیس فعال م

كامال بیدارند، مسئوله و شورويه و نسبت به اسراء و اذالء ھندوستان و غیرھا از ممالك اسالمیه كه به 
»واسطه بى حسى و خواب گران، گرفتار چنین اسارت و باز ھم در خوابند، استعباديه و استبداديه است

95. 

 نگاھى اجمالى به مطالب منحصر به فرد تنبیه االمة

 :مشروعیت و مقبولیت مشاركت سیاسى. 1

در زمینه مقبولیت مباحث سیاسى، میرزاى نايینى از جنبه ھاى عرفى، تاريخى و استدالل ھاى عقلى 
را در كنار ھم » عقل«و » شرع«استفاده مى كند تا در ريشه ھاى مباحث فكر سیاسى خود، به نحوى 

در اين زمینه، او نه تنھا به تاريخ ايران باستان استناد مىورزد، بلكه رأى . مورد استفاده قرار داده باشد
حكماى فرنگ را ھم در يكى ـ دو مورد طرح مى كند و در تلفیق و تركیبى از اين موارد با نظريه 

شدت «: به عنوان نمونه، وى مى نويسد. 96دانشمندان اسالمى در حكمت عملى به بحث مى پردازد
اھتمام عظماى از سالطین متقدمین فُرس و روم، در انتخاب حكماى كاملین در علم، براى وزارت و تصدى 

) حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از مداخله اجانب(قبول آنان ھم با كمال تورع از ترفع قاھرانه از اين جھت 
 .»97بوده است

نايینى از سويى، براى مردم و حق انتخاب آنان و آزادى ھاى سیاسى شان ارج و اعتبار فوق العاده اى 
قايل شده و معتقد است كه آزادى قلم و بیان و مانند آن، از مراتب آزادى خدادادى بوده و حقیقتش 

و از سوى ديگر، دخالت مردم در سیاست را به اصل ; عبارت از رھا بودن از قید تحكمات طاغوت ھاست
شورا و امر به معروف و نھى از منكر ارجاع مى دھد و معتقد است كه اين حق عمومى را ھیچ كس و 

وى در جواب عدم مشروعیت اكثريت و بدعت . ھیچ اصلى نمى تواند نقض كند و يا در آن شبھه بیندازد
مقبوله عمربن (دوم، روايت ; )اصل شورا(اول، دلیل از قرآن : بودن آن به سه دلیل استناد مى كند

 .98و سوم، از جھت حفظ نظام; )حنظله

 :شرايط و وظايف نمايندگان. 2

علمیت كامله در : اول; مرحوم نايینى، سه شرط كلى براى نمايندگان ملت در مجلس شورا ذكر مى كند
باب سیاسات و فى الحقیقه، مجتھد بودن در فن سیاست، حقوق مشتركه بین الملل و اطالع بر دقايق و 

َتِ كامله به خصوصیات وظايف الزمه و اطالع بر مقتضیات عصر ر ْ ب َل و خِ و َل معموله بین الدُّ ی : دوم; خطاياى حِ
َء از اول خواھد ... و االّ ; بى غرضى و بى طمعى موجب تبدل استبداد شخصى به استبداد جمعى و أسو

غیرت كامله و خیرخواھى نسبت به دين و دولت و وطن اسالمى و نوع مسلمین، بر وجھى : سوم; »بود
 99.ناموس اعظم كیش و آيین را اھم نوامیس بداند... كه
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تعديل خراج و تطبیق دخل و خرج : اول; وى، سه وظیفه عملیه كلى نیز براى نمايندگان ذكر مى كند
تشخیص كیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آنھا بر شرعیات و تمییز مواد : دوم; مملكت

تجزيه قواى مملكت به طورى كه ھر يك از شعب، وظايف نوعیه : سوم; قابله نسخ و تغییر از ماعداى آن
را در تحت ضابطه و قانون صحیح علمى منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظیفه 

 100.مقرره به عھده كفايت و درايت مجريین در آن شعبه بسپارند

 :عزت و استقالل مسلمانان. 3

نايینى، انحطاط . عزت و استقالل مسلمانان، در سايه نابودى استبداد و تشكیل حكومت مشروطه است
ھم چنین تھاجم گسترده غرب را از پیامدھاى ; و عقب ماندگى مسلمانان و پیشرفت و برترى مسیحیان

حكومت استبدادى مى داند و بر اين باور است كه اگر مسلمانان سستى و غفلت را كنار نگذارند، مانند 
بنابراين، عزت و استقالل . بیشتر مسلمانان آفريقايى و آسیايى، محكوم دولت ھاى نصرانى خواھند شد

 .101مسلمانان حكم مى كند كه حكومت استبدادى را به حكومت مشروطه دگرگون كنند

 :حكومت واليت فقیه

مبناى اين فتواى . از ديدگاه نايینى حكومت شايسته در دوره غیبت، حكومت فقیه جامع الشرايط است
اگر يكى از مجتھدان جامع الشرايط به والى اذن در حكومت دھد، ظلم به مقام «وى در تنبیه االمة كه 

امام ـ در مقابل ظلم به مقام خدا و نفوس مردم ـ نیز برداشته مى شود و حكومت مشروعیت كامل خود 
از ھمین روى، وى مجلس شوراى . ، واليت مجتھد داراى شرايط در زمان غیبت است»را باز مى يابد

اسالمى را آن گاه مشروع مى داند كه گروھى از مجتھدان عادل و يا نمايندگان ايشان به دقت سیر 
 .102قانون گذارى را زير ديد داشته باشند و قانون ھاى گذارده شده را تصحیح و تنفیذ كنند

 :جواب دادن به شبھه ھا، اشكال ھا و مغالطه ھا درباره مشروطیت. 4

مرحوم نايینى فصل چھارم كتابش را به جواب دادن به مغالطه ھاى سیاسى كه در زمان وى ابراز مى 
الِ : وى در پاسخ مغالطات، با ھفت گروه به احتجاج مى پردازد. شده، اختصاص داده است ّ مستبدان، جھ

له متنكسین و كسانى كه نه از باب مغالطه،  َ ھ َ اخباريه، علماى سوء، عوامل استبداد، شبھات عامیه، ج
برخى از مغالطاتى كه وى در اين بخش به . 103بلكه از روى اختالف آراى فقھى مسأله طرح مى كنند

اصل طاھر «، »اصل مبارك حريت«طور مبسوط به آنھا پرداخته و جواب مقتضى مى دھد، مغالطه درباره 
، گذاشتن ھیأت نظّار و عقد مجلس شوراى )قانون اساسى(» ترتیب اصل دستور محدد«، »مساوات

 .104مى باشد... ملى و

 :مشروعیت قوانین مجلس شوراى ملى. 5

الزم نیست كه از پیش با ھمان قالب در ... به باور مرحوم نايینى نظام سیاسى، قانون اساسى و
در مشروع بودن اين قانون ھا، ھمین قدر كافى است كه بر اساس مصالح . شريعت وجود داشته باشد

وى در تبیین قلمرو اين . 105نوعى تنظیم شده باشند و مفاد آنھا ناسازگارى با احكام شرع نداشته باشند
قوانین، احكام اولیه و ثانويه را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم مى كند و بر اين باور است كه در 

قسم نخست، چون حكمش در شريعت روشن است و قابل تغییر و نسخ نیست، نیازى به قانون گذارى 
علیه (اما قسم دوم، تابع مصالح و مقتضیات زمان و مكان است كه در زمان حضور امام معصوم. ندارد

و در زمان غیبت، نايبان خاص و عام آنھا اين وظیفه را به انجام مى ; ، خود ايشان و نمايندگانشان)السالم
 .106رسانند
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 ھا نوشت پى

 .161ـ  155آدمیت، فريدون، ايدئولوژى نھضت مشروطیت ايران، ص . 1

ـ نويسنده و نمايشنامه پرداز ايتالیايى ـ ) 1803ـVICTOR / VITTORIO ALFIERI(1749ويتوريو آلفیرى  2
كه به زبان ايتالیايى به معنى استبداد مى  DELLATIRANNIDE» دال تیرانده«كتاب كوچكى دارد به نام 

 .باشد

 .224حايرى، عبدالھادى، تشیع و مشروطیت، ص . 3

4 .tapiero 

 .در كتاب عبدالرحمن الكواكبى. 5

 .در كتاب زعماء االصالح فى العصر الحديث. 6
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 .دانست

 .242صاحبى، محمدجواد، انديشه اصالحى در نھضت ھاى اسالمى، ص 
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زيرا آلفیرى سخت مجذوب و مشعوف منتسكیو بود، به طورى كه تمام كتاب ھاى او را دو بار از اول تا . 17
 .224حايرى، عبدالھادى، تشیع و مشروطیت، ص . آخر خواند

 . 225ـ  223ھمان، ص . 18
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