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 اشاره

از منظر محقق نائینى، ريشه كن كردن استبداد نیازمند فضا و بستر فرھنگى است كه در 
بر اين اساس، تبیین آزادى مثبت و مرزبندى آن از . گونه اى خاص از آزادى، تبلور مى يابد

نوشتار حاضر به بررسى . انواع ديگر، جلوه اى از انديشھورزى مرحوم میرزاى نائینى است
چنان كه از منظر ايشان، نقش آزادى در فراز و . جايگاه و حدود اين آزادى از نگاه او مى پردازد

فرود تمدّن اسالم بررسى شده و آزادى به عنوان بنیادى ترين مالك تقسیم نظام ھاى 
از سوى ديگر، استنباط مرحوم نائینى از آيات قرآنى و روايات . سیاسى طرح شده است

 . پیشوايان معصوم درباره آزادى، مورد توجه نويسنده مقاله قرار مى گیرد
 درآمد

ّسى است كه انسان ھاى فراوانى در طول تاريخ براى رسیدن به » آزادى«واژه  از واژه ھاى دلكش و مقد
اما ھمین ; آن از جان و مال و آسايش خويش گذشته و به مبارزه با ظلم و جور زمان خود پرداخته اند

قداست و زيبايى سبب شد تا سیاست مداران مكّار و شیاطین فريبكار از اين واژه استفاده ابزارى كرده، 
 .از آن براى نیل به اھداف شوم خود بھره جويند

آنان به بھانه آزادى، به تضییع حقوق فردى و اجتماعى ديگران پرداخته، اسباب ھتك حرمت و از بین بردن 
 ّ آبروى چھره ھاى مفید و مصلحان حقیقى جامعه را فراھم مى آورند و يا با شعار آزادى قلم و بیان، جو

رعب و وحشتى پديد مى آورند كه رقیبان آنان جرأت اظھار نظر نمى يابند يا آزادى را پلى براى ايجاد ھرج 
در عین » آزادى«و مرج و رواج اباحى گرى مرزنشناس لیبرالیسم غرب قرار مى دھند، بنابراين، واژه 

زيبايى و قداست، اگر به صورت آخته و برھنه به كار گرفته شود، آتش گیره خطرناكى براى بروز بسیارى 
ّه ; از فتنه ھا و آشوب ھاى اجتماعى است ّذ جامعه بايد توج از اين رو رھبران اجتماعى و چھره ھاى متنف

اس و لغزنده در گفتمان فرھنگ، سیاست و  ّ داشته باشند استفاده حساب نشده از اين واژه حس
چنان كه در انقالب فرانسه و انقالب ; اعتقادات جامعه، پیامدھاى زيان بارى را در پى خواھد داشت

ّ استبدادى و به قدرت رسیدن  مشروطه ايران بى مباالتى در اين مھم، سبب استحاله نھضت ضد
انى خطرناك تر از گذشته شد ّ  .مستبد

انقالب مشروطه ايران كه با انگیزه تحديد قدرت پادشاه و مبارزه با استبداد و برپايى عدالت اجتماعى آغاز 
ّھى نسبت به كاربرد واژه آزادى در كلمات و نوشته ھاى سخنوران و قلم به  شده بود، به سبب بى توج

 .با قرائت ھاى متضادى خود نمايى كرد» آزادى«دستان، ناگھان 

ولى در ; ، رھايى از خود كامگى پادشاه قاجار به شمار مى آمد»آزادى«در ابتداى نھضت، قرائت غالب از 
ّه قیام بدان افزوده شد كه مسیر انقالب را منحرف  ّلی مراحل بعدى، قرائت ھايى كامالً متضاد با اھداف او

 .ساخت

ّه آزادى اشراب  لی ّ برخى از سیاستمداران و روشنفكران سكوالر، رھايى از حدود شريعت را در مفھوم او
ّت را فراھم آوردند  .كردند و بدين ترتیب، زمینه حذف ديانت از عرصه مدنی
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ّاشى نسبت به رقیبان و ضرب و شتم و اعدام و ترور مخالفان سیاسى و  برخى با ھتك حرمت و فح
عقیدتى خويش، قرائت سومى از آزادى خواھى را به منصه ظھور رساندند كه مفھومى جز آنارشیسم و 

 .ھرج و مرج و استبداد سیاسى و عقیدتى نداشت

در پى بروز اين نابسامانى ھا، برخى از رھبران مذھبى نھضت، به كارگیرى شعار آزادى را فريبى براى 
حذف دين و قرآن از عرصه سیاسى خوانده، به مبارزه آشكار با آزادى خواھان مكّار پرداختند و برخى ديگر 

كوشیدند با تبیین مفھوم آزادى، زمینه سوء استفاده از اين واژه را از ) رحمه هللا(ھمچون محقّق نائینى
 .بین ببرند

ّة و تنزيه الملّه،مرحوم نائینى در رساله سیاسى خويش به نام   ضمن تأيید اساس نھضت تنبیه االم
مشروطه به صورت يك نھضت استبداد ستیز و پیام آور عدالت اسالمى، به تبیین حدود و ثغور آزادى كه 

 .يكى از مؤلّفه ھاى نھضت مشروطه بود، پرداخت

از آن جا كه در دھه سوم انقالب، رويكرد مثبتى از سوى برخى روشنفكران آزادى خواه به انديشه ھاى 
تنبیه به طورى كه بعضى از چھره ھاى شاخص جريان روشنفكرى، (مرحوم نائینى مشاھده مى شود، 

ّة و تنزيه الملّه تبیین ) خوانده اند» نخستین منشور جامعه مدنى ايران«را ) رحمه هللا( میرزاى نائینىاالم
ّا از آن جا كه ديدگاه ھاى محقّق ; مقوله آزادى در انديشه میرزاى نائینى ضرورى به نظر مى رسد ام

ّةدرباره آزادى در )رحمه هللا(نائینى  به صورت پراكنده و در خالل مباحث مختلف كتاب مطرح تنبیه األم
شده، در اين نوشتار به جمع آورى و تبويب نظر گاه ھاى آن عالم جلیل القدر پرداخته، پس از جرح و 

در ضمن مبانى . استخراج كرده ايمجايگاه، مفھوم، حدود و ثغور آزادى تعديل آن ھا، نظر او را درباره 
دينى مورد استشھاد وى را به صورت مستند تشريح كرده، سرانجام با بیان تمايز آزادى در مكتب 

 .و دمكراسى غرب، بحث را به پايان برده ايم) رحمه هللا(سیاسى محققّ نائینى

 ىنقش آزادى در اوج و حضیض تمدّن اسالم. أ

ّن اسالمى در قرون اخیر، دو مسأله بوده: نائینى معتقد است يكى رخت : علّت اساسى فرو پاشى تمد
ّت : وى اعتقاد دارد. بربستن آزادى و استقالل از جوامع اسالمى، و ديگرى روى گردانى از كتاب و سن

ّت و بندگى سالطین بى دين درآمدند، مآال به عقب افتادگى مبتال شده  وقتى مسلمانان به اسارت و رقی
ّن بشرى در احكام اسالم نھفته است و آزادى، يكى از آموزه ھاى بنیادى . اند به عبارت ديگر، مبادى تمد

اسالم براى اداره اجتماع است كه غرب به سبب أخذ آن از مكتب اسالم، بدين پايه از رشد نايل آمده 
بنابراين، از ديدگاه وى ريشه اساسى انحطاط مسلمانان، تن دادن به پادشاھى پادشاھان ; است

ّت «. مستبد و از دست رفتن آزادى از جوامع اسالمى است ّ رقّی سیر قھقرايى و گرفتارى اسالمیان به ذل
ّت، مآل امر طرفین ـ مسلمانان و مسیحیان ـ را به اين  ّت و معرضین از كتاب و سن و اسارت طواغیت ام

 .1»نتیجه مشھود و حالت حالیه منتھى ساخت

ّل مى ) رحمه هللا(گرچه میرزاى نائینى رابطه آزادى و ترقّى و تعالى جامعه را تبیین نكرده، با قدرى تأم
ّه نشاط و امید به كار و تالش را در ضمیر آحاد ملّت نابود مى كند و سبب : توان گفت سلب آزادى، روحی

يأس و نومیدى و تحقیر و ركود اجتماعى مى شود، بدين سبب بدون ھیچ ترديدى مانع رشد اجتماعى 
ّت سالطین جور سبب مى شود جامعه خود را عبید و بنده آن ھا، و حاصل . خواھد شد اسارت در رقّی

ّت خود را در جیب ديگران ببیند و اندك اندك از كوشش دست بردارد ّالی  .فع

كسانى كه مسلمانان را به تن دادن به سیطره سالطین اسالمى ترغیب كرده : نائینى معتقد است
بودند، اندك اندك اطاعت از پادشاھان را جزو دستورھاى اسالم و از لوازم مسلمانى شمرده و زمینه 

چرا كه از ديدگاه اين ; ھاى انزجار روشنفكران و ترقّى خواھان جوامع را از اسالم فراھم آورده اند
ّن و عدالت در جامعه به شمار مى آيد حال كه پذيرش . روشنفكران، آزادى از مبادى اصلى نیل به تمد

بندگى سالطین مستبد جزو شروط و لوازم اسالم شمرده شد، روشن مى شود كه دستورھاى اسالم، 
ّن و عدالت منافى بوده است  :مى فرمايد. با تمد
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ّت پنداشته اند و از اين  ّت وحشیانه، از لوازم اسالمی ّه مسلمین را از چنین اسارت و رقّی تمكین نفوس ابی
ّات است، منافى و با ضرورت عقل مستقل مخالف و  ّن و عدالت كه سرچشمه ترقّی رو احكامش را با تمد

 2.مسلمانى را اساس خرابى ھا شمردند

ل شده اند، ھم به دين و ھم به  ّ از ديدگاه نائینى، كسانى كه براى حفظ دين، به تأيید استبداد متوس
ّن و پیشرفت جامعه ضربه زده اند ّت طواغیت با روح آموزه ھاى اسالم ; تمد زيرا ھرگز استبداد و رقّی

افزون بر اين، سبب بدبینى . سازگار نبوده و سبب پیشرفت و شكوفايى استعدادھاى جوامع نخواھد شد
ّد را داشته اند نیز شد از اين رو نائینى بدون دغدغه از مشروطه ; روشنفكرانى كه دغدغه پیشرفت و تجد

ّت انقالب مشروطه را مخالفت با استبداد شمرده و استبداد را در ھر شكلى ; دفاع مى كند چرا كه ماھی
وى از پیروزى انقالب مشروطه بسیار خشنود بود و آن را پل پیروزى و . براى رشد جامعه مضر مى داند

در اين جزء زمان ـ عصر مشروطه ـ كه بحمدللّه تعالى و «: ترقّى مسلمانان به شمار آورده، مى گفت
ّه مسلمین به آخرين نقطه منتھى و اسارت در تحت ارادات شھوانیه  حسن تأيیده، دوره سیر قھقرايی

ّت منحوسه ملعونه را عمر به پايان رسید، عموم اسالمیان به حسن داللت  جائرين را نوبت منقضى و رقّی
ّت فراعنه  ّ رقّی و ھدايت پیشوايان روحانى از مقتضیات دين و آيین خود با خبر و آزادى خدادادى خود را از ذل

ّه و مشاركت و مساواتشان در جمیع امور با جائرين پى بردند و در  ّت بر خود به حقوق مشروعه ملّی ام
خلع طوق بندگى جبابره و استفاده حقوق مغصوبه خود سمندروار از درياھاى آتش نینديشیده، ريختن 

ّه دانستند ّبه خود را در طريق اين مقصد اعظم موجبات سعادت و حیات ملی  3.»خون ھاى طی

ّن اسالمى دانسته، دين دارى زير چتر استبداد را  ناگفته نماند كه گرچه نائینى، آزادى را مادر و مولّد تمد
بلكه معتقد ; مايه انحطاط جامعه اسالمى مى شمارد، ھرگز بین دين و آزادى مرز مستقلّى نمى كشد

است آزادى و مساوات و مشاركت عمومى در نظام سیاسى و حكومتى، امرى برخاسته از اسالم و 
ّ ; آموزه ھاى انبیا و اولیاى الھى است بدين سبب به دنبال تأيید نظام مشروطه در جايگاه نظام ضد

ّد )علیھم السالم(استبداد و حامى آزادى، سخنان اھل بیت ّى را مؤي و حمايت علماى شیعه و سن
ّدالشھداء ى به سی ّ ّت نظام مشروطه آورده، شھادت در راه پیروزى مشروطه و آزادى را تأس علیه (حقّانی

 :و پیروى از مراجع تقلید مى شمارد) السالم

شھداى مشروطه ايثار در خون خود غلتیدن را بر حیات در اسارت ظالمین، از فرمايش سرور مظلومان
اقتباس كرده  4نفوس أبیه من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام :كه فرمود) علیه السالم(

صدور احكام حجج اسالم نجف اشرف كه رؤساى شیعه جعفرى مذھبند بر وجوب تحصیل اين . اند
ّتند، براى برائت  ّه اسالمبول كه مرجع اھل سن ّس و تعقّب آن به فتواى مشیخه اسالمی مشروع مقد

ّتى شد ظاھر و  ّه مخالف با ضرورت عقل مستقل، حج ّس دين اسالم از چنین احكام جوري ساحت مقد
 5.لسان عیب جويان را مقطوع ساخت

كسانى را كه براى حفظ دين و به نام دين با نظام استبدادى موافقت ) رحمه هللا(افزون بر اين، نائینى
ً وجه نگارش رساله  ّفى كرده، و اساسا ّ دين و بدعت گذار معر كرده، با مشروطه مخالفت مىورزند، ضد

آن گاه  6;سیاسى خود را ھشدار به ملّت درباره اين مسأله و زدودن دامن دين از اين بدعت مى شمارد
ّه  ّه و واليتی پس از آن كه حكومت ھا را از جھت آزادى يا بندگى ملّت ھا از سالطین، به دو دسته تملكی

ّن اسالمى را بر اساس ھمین تقسیم بندى ارزيابى كند به . تقسیم كرده، مى كوشد اوج و حضیض تمد
ّه بوده يعنى مردم از قید ; نظر نائینى، تا زمانى كه رابطه حاكم با مردم در جامعه اسالمى به صورت واليتی

و بند بردگى و بندگى حاكمان آزاد بوده اند و حاكمان، خود را در برابر مردم مسؤول و پاسخگو مى 
ّن اسالمى با شتاب فزاينده اى رشد كرده و روز به روز بر  دانسته اند و مساوات در جامعه حاكم بوده، تمد

ّت اسالم افزوده شده است ّا ھنگامى كه افسار جامعه اسالمى به دست معاوية بن ; دامنه حاكمی ام
ً پس از صلح امام . ابى سفیان و فرزندانش افتاد، آزادى و مساوات از جامعه رخت بربست معاويه رسما

ُّوا، إنّكم «:به مردم گفت) علیه السالم(حسن ُّوا و ال لتصوموا و ال لتحجُّوا و ال لتزك ل ُصَ ما قاتلتكُم لِت
رَ علیكم و قد أعطانى اللّه ذلكَ وأنتم له كارھون ِى قاتلتكُم ألتأمَّ ّ من با شما ; لتفعلونَ ذلك، ولكن

پیش از اين ھم شما چنین مى . نجنگیده ام تا نماز خوانده، روزه بگیريد يا حج به جاى آورده، زكات بدھید
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در ; خدا حكومت بر شما را بر من اعطا كرد. ولى با شما جنگیده ام تا بر شما حكمرانى كنم; كرده ايد
البته ناگفته نماند كه حكومت اسالمى پیش از دوران معاويه نیز  7;»حالى كه شما از آن ناراضى بوده ايد

ّه و استبدادى به خود گرفته بود به طورى كه اگر ; اندك اندك روح واليى خود را از دست داده و خوى تملكی
ّت عقاب مى شد به طور ; كسى به يكى از سیاست ھاى نادرست خلیفه اعتراض مى كرد، به شد

نمونه عبداللّه بن مسعود به جرم اعتراض به أخّاذى ھاى ولید بن عقبه از بیت المال، از مقام خزانه دارى 
يا ابوذر به سبب اعتراض بر علیه حیف و میل بیت المال  8كوفه عزل شد و مورد اھانت خلیفه قرار گرفت

بوسیله اشراف، ابتدا به شام، بعد، از شام با مركب بدون جھاز به مدينه و از آن جا به ربذه تبعید شد و 
ّت مورد  9ھمان جا جان سپرد ار ھنگامى كه به دستیازى ناروا به بیت المال اعتراض كرد، به شد ّ يا عم

اين ھا ھمه در زمان 10غضب خلیفه قرار گرفت و آن قدر مورد ضرب و شتم واقع شد كه از ھوش رفت
ّاق افتاد  .عثمان پیش از حكومت معاويه اتف

ّه بازگشت ّلى يعنى تملكی ّه، به نحوه او يعنى ; به ھر حال، حكومت اسالمى از نحوه ثانیه يعنى واليتی
انه خود افتاد ّ از اين رو عصر توقّف جوامع اسالمى ; حاكم به جاى خدمت گزارى، به فكر حكمرانى مستبد

ا از وقتى كه ملّت ھاى مسیحى به راز توفیق مسلمانان پى برده ; در عرصه پیشرفت جھانى فرا رسید ّ ام
و بدان ملتزم شدند، حكومت ھاى پادشاھى را كه بر مبناى اسارت ملّت ھا در قبال شاھان و فاعل 

ّه را تشكیل داده اند پاى سند . مايشاء بودن حاكمان منعقد شده بود، كنار نھاده و حكومت غیر تملّكی
آزادى ملّت ھا از سلطه مطلق سالطین را امضا كردند و در پى آن، زمینه مساوات و نظارت مردمى را 

ّن . فراھم آوردند ّه روز به روز رشد كرده و فرسنگ ھا از ملل مسلمان پیشى گرفته و تمد ملل مسیحی
آزادى ملّت ھا از قید سالطین جور و = مادامى كه اين دو اصل «. چشمگیر كنونى را سامان بخشیده اند

مساوات آنان با يك ديگر و سالطین در حقوق و فروع مترتب ـ كما جعله الشارع ـ محفوظ و سلطنت 
ّر عقول عالم  ّلى تحويل نیافته بود، سرعت سیر ترقّى و نفوذ اسالم، محی ّه از نحوه ثانیه به نحوه او اسالمی

ّت سلطنت . شد پس از استیالى معاويه و بنى العاص و انقالب و تبدل تمامى اصول و فروع مذكوره و كیفی
ّه به اضداد آن ھا، وضع دگرگون گرديد  ولى مادامى كه حال; اسالمی

بعد . ساير ملل ھم بدين منوال و گرفتار چنین اسارت بودند، باز ھم حالت وقوفى براى اسالم محفوظ بود
ّه آنچنان ترقى و فراگرفتن و پیروى نمودنشان از آن دستور و قھقرى  از پى بردن آن ھا به مبادى طبیعی

ّت بھیمه و  ّت قبل از اسالم و ورطه رقّی ّت، مسلمانان بى صاحب را ،به حالت جاھلی برگردانیدن طواغیت ام
ّت، نتیجه را چنین منعكس ساخت  ّه بعد از فوز به عالم انسانی ُ ما (نشأه خسیسه نباتی ِر ّ ُغی إنّ اللّه الي

ِأنفسِھم ُوا ما ب ّر ُغی ّى ي ِقوم حت خداوند سرنوشت ھیچ قومى را تغییر نمى دھد، مگر آنكه آنان آن  11)ب
بنابراين، نائینى با مقايسه فراز و نشیب ھاى تاريخ جوامع  12;»چه را كه در خودشان است، تغییر دھند

ّن ساز  اسالمى و مسیحى ثابت مى كند كه آزادى از بنیادى ترين شروط تحقّق يك حكومت واليى و تمد
ّن ساز و رشددھنده حكومت واليى يعنى  ّى از جھتى بر اصل ديگر تمد جامعه به شمار مى رود و حت

ّم است ّت و اسارت ملّت ھا ; مساوات مقد البته در آينده خواھیم ديد كه مقصود نائینى از آزادى، عدم رقّی
ّه و برخوردار از ; از دولت ھا و سالطین و اشخاص خودكامه است بدين سبب در مقابل حكومت واليتی

ّه را مطرح مى كند كه در آن مردم عبید و إما و بنده و كنیز سلطان شمرده مى  آزادى، حكومت تملكی
ّف در جان و مالشان را بر خود حالل مى داند  .شوند و پادشاه خود را صاحب آن ھا دانسته، ھرگونه تصر

 آزادى، بنیادى ترين مالك تقسیم نظام ھاى سیاسى. ب

ّت در جوامع ) رحمه هللا(از آن جا كه میرزاى نائینى آزادى را يكى از ريشه اى ترين عوامل رشد مدنی
بشرى مى داند، در تقسیم بندى حكومت ھا آن را مالك قرار داده، بر اساس نحوه برخورد حاكمان با 
ّه تقسیم مى كند و  ّه و واليتی مردم در محدود ساختن يا آزاد گذاشتن آنان، آن ھا را به دو قسم تملّكی

ّه را حكومتى مى داند كه حاكم سیاسى، اراده را از مردم سلب كرده، در تصمیم سازى  حكومت تملّكی
ھاى جامعه، آن ھا را شريك نمى سازد و ھمواره نظر خود را بر جامعه تحمیل، و با استبداد رأى، در امور 

 اساس«: مى نويسد. كشور، خودكامانه عمل مى كند
ّت مايريد است بر  ّت مايشاء و حاكمی ّت مطلقه و فاعلی ّل از سلطنت كه دانستى، عبارت از مالكی قسم او
ّت رقاب ملّت در تحت ارادت سلطنت و عدم مشاركت فضال از مساواتشان با سلطان  ّت و مقھوري مسخري
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ّات مملكت و اختصاص تمام آن ھا به شخص سلطان و موكول بودن تمام اجرائات به  در قوا و ساير نوعی
وقتى حاكمى آزادى ھاى مدنى را از جامعه سلب كرد و به مردم، حقّ نظر : آن گاه مى گويد; 13»اراده او

نداد، و فرھیختگان جامعه را در تصمیم سازى ھاى اجتماع شركت نداد و خود را فاعل مايشاء و مالك 
ّقاب ملّت پنداشت، به طور طبیعى ھیچ گونه احساس مسؤولیتى در قبال اعمال خود نخواھد داشت و  الر
ً براى ملّت، حقّ پرسش گرى قائل نشده،  ھرگز خود را در برابر ملّت، پاسخ گو نخواھد دانست و اساسا
در حقیقت، باب أمر به معروف و نھى از منكر را براى ملّت درباره اعمال خويش مسدود مى سازد كه اين 

بنابراين، در پى سخن پیشین، مى ; امر، مادر تمام نابسامانى ھا و انحطاط جوامع به شمار مى آيد
ّت در ارتكابات ھم، از فروع اين دو اصل است«: نويسد تمام ويرانى ھاى ايران و شنايع . عدم مسؤولی

مملكت ويرانه ساز و خانمان ملّت برانداز آن سامان كه روزگار دين و دولت و ملّت را چنین تباه نموده و بر 
سپس  14;»و ال بیان بعد العیان و الاثر بعد عینھیچ حد ھم واقف نیست، ھم از اين باب است 

ّه را حكومتى مى داند كه حاكم، خود را در تصمیم گیرى ھاى اجتماعى به طور مطلق آزاد  حكومت واليتی
ّت و مملكت را تیول خود نمى پندارد بدين جھت براى رأى و نظر ملّت احترام قائل ; نمى بیند و ملّت را رعی

نه صاحب اختیار (آنان را در عرصه تصمیم سازى شريك ساخته، خود را خدمتگزار ملّت مى انگارد . است
قاب ّ و از ھمین روست كه در بھرھورى از مواھب طبیعى و حقوق اجتماعى، بین خود و ملّت ) و مالك الر

اساس قسم دوم كه دانستى، عبارت : تبعیض قائل نشده و براى ھر دو، حقوق مساوى در نظر مى گیرد
ّه و به ھمان اندازه محدود است حكومت تملیكیه آن بر آزادى = به عكس . از واليت بر اقامه مصالح نوعی

ّت منحوسه و ملعونه و مشاركت و مساواتشان با ھمديگر و با شخص  رقاب ملّت از اين اسارت و رقّی
ّات مملكت  ّه و غیرھا(سلطان در جمیع نوعی  15.مبتنى است) از مالی

ّ پرسش  ّه، حق ّت حكومت واليتی ّن ماھی پس از بیان دو اصل آزادى و مساوات به صورت عناصر اصلى مكو
چنان كه پاسخگو بودن حاكم در برابر ; گرى و محاسبه و نظارت ملّت را از لوازم اين دو اصل مى شمارد

ملّت را محصول آزادى و مساوات در نظام سیاسى جامعه مى داند، بنابراين به دنبال سخنان پیشین مى 
يان ھم از فروع اين دو اصل است«: فرمايد ّ ّت متصد  16.»و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملّت و مسؤولی

چنان كه مى بینیم، مرحوم نائینى آزادى و مساوات را دو اصل اساسى مى داند كه از امتزاج آن ھا با يك 
يعنى وقتى حاكم خود را مالك ; شكل مى گیرد» حقّ نظارت و مراقبت ملّت بر دولت«ديگر، فرايند 

ّت وى خارج شدند و در بھره مندى از منابع طبیعى و حقوق  مملكت و مردم ندانست و مردم از رقّی
ّى در مقايسه با شخص حاكم به حقوق مساوى دست يافتند، به  اجتماعى در مقايسه با يك ديگر و حت

زيرا دولت در چنین نظامى ھمچون خدمتگزارى ; طور طبیعى مى توانند بر عملكرد دولت نظارت كنند
است كه در راه اقامه مصالح جامعه و عدالت اجتماعى مى كوشد، به ھمین سبب ھرگاه از حدود خود 
تجاوز كند يا در توزيع حقوق جامعه و ايفاى نقش خويش مرتكب قصور يا تقصیرى شود، آحاد ملّت مى 

ّه در اين قسمت از بیان . توانند براى استیفاى حقّ خود، آن ھا را مورد بازخواست قرار دھند نكته قابل توج
نائینى اين است كه به نظر مى رسد در عین اين كه آزادى و مساوات را دو اصل اساسى و حیاتى 

ّه و رمز توفیق و رشد و پويايى ملّت ھا، و سبب پیدايى حقّ پرسش گرى براى مردم مى  جامعه واليتی
ّم مى دارد شاھد اين مطلب آن است كه ابتدا اصل آزادى و عدم . داند، اصل آزادى را بر مساوات مقد

ّت ملّت ھا در برابر حاكمان را مطرح، سپس مسأله مساوات آنان با حكّام را مطرح مى كند به نظر . رقّی
ّقاب مردم بداند و مملكت را  مى رسد از منظر نائینى تا زمانى كه در يك جامعه، سلطان خود را مالك الر

ّت و اسیر خود بداند، ھرگز براى آنان در مقايسه با خود حقوق  جزو تیول خود پنداشته، مردم را رعی
ا وقتى مملكت را جزو تیول خود ; چرا كه ھرگز عبد و موال، حقوق برابر ندارند; مساوى قائل نمى شود ّ ام

نپنداشت و ملّت را آزاد يافت، به طور طبیعى بین خود و آنان در حقوق اجتماعى و استفاده از اموال و 
زيرا در آن صورت، نسبت ھمه افراد به منافع مملكت و حقوق ; منابع عمومى تمايزى قائل نخواھد شد

; اجتماعى مساوى خواھد بود و شرط تحقق مفھوم مساوات و برقرارى عینى آن فراھم خواھد شد
بنابراين، در انديشه میرزاى نائینى آزادى نخستین شرط جامعه برتر است كه در پى آن، زمینه برقرارى 
مساوات فراھم مى آيد و از امتزاج اين دو، زمینه زايش حقّ نظارت ملّت بر دولت و پرسشگرى مردم از 

 .حاكم فراھم مى شود
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 )قرآن و سنت(مبانى دينى لزوم آزادى از خودكامگى . ج

ّن  مرحوم نائینى پس از بیان آزادى به صورت اساسى ترين شرط تحقّق نظام سیاسى پیشرفته و تمد
از ديدگاه اسالم، نظام ھايى كه در آن، حاكمان خودكامه مردم را : ساز، با ادله شرعى ثابت مى كند كه

به بندكشیده، عبد و عبید خود مى دانند و نظر ھواپرستانه خود را بر ملّت تحمیل مى كنند، غیر الھى و 
 :وى معتقد است. نامشروعند

ّ اسمه و فرمايشات صادره از معصومین صلوات اللّه علیھم، در مواقع عديده ھمین  در كالم مجید الھى عز
ّت است تعبیر، و  ّت كه نقطه مقابل اين حري ّت در تحت حكومت خودسرانه جائرين را به عبودي مقھوري

 17.پیروان دين اسالم را به تخلیص رقابشان از اين ذلّت ھدايت فرموده اند

ّت و  ّت سلطان در آيات و روايات، ابتدا مصاديق رقّی میرزاى نائینى براى تبیین لزوم آزادى مردم از رقّی
ّت منحوسه در برابر حاكمان جائر را از ديدگاه قرآن و پیامبران و اھل بیت يكى پس از )علیھم السالم(عبودي

ّن مى فرمايد  .ديگرى بررسى كرده و از اين رھگذر، مصاديق و حدود و ثغور آزادى مورد نظر خود را معی

 :اكنون به ترتیب، شواھد قرآنى و روايى مورد استناد نائینى را بررسى مى كنیم

 آزادى از ديدگاه آيات قرآن. 1

ّه حضرت موسى) رحمه هللا(ابتدا مرحوم نائینى .1ـ1 در . با فرعون اشاره مى كند) علیه السالم(به محاج
سوره شعراء خداوند متعال، بحث و گفت و گوى حضرت موسى با فرعون را ھنگام بازگشت به سرزمین 

 :مصر بیان مى كند و مى فرمايد

آيا ما تو را كودكى در میان خود پرورش نداده ايم، و سال ھايى از زندگى ات را میان ما «: فرعون گفت
و سرانجام، آن كارت را كه نمى بايست انجام دھى، انجام دادى و يك نفر از ما را كشتى، و !* نبوده اى؟

پس . * در حالى كه از بى خبران بودم; من آن كار را انجام دادم: موسى گفت! * تو از ناسپاسانى
. ھنگامى كه از شما ترسیدم، گريختم و پروردگار به من حكمت و دانش بخشید، و مرا از پیامبران قرار داد

ّتى است كه تو بر من مى گذارى كه بنى اسرائیل را برده خود ساخته اى؟*   18!آيا اين من

نُّھا «: كه فرمود) علیه السالم(میرزاى نائینى به قسمت نھايى سخنان حضرت موسى ُ َم و تلك نعمةٌ ت
َّ بنى اسرائیل ت ْ َّد ّ أن عب ّتى است كه تو بر من مى گذارى كه بنى اسرائیل را برده خود ; على آيا اين من

ّل اين كه نفس به بردگى گرفتن : ، استشھاد كرده و از آن دو نتیجه به دست مى آورد»!ساخته اى؟ او
دوم آن كه تنھا اعتقاد به . مردم از سوى سلطان از ديدگاه اسالم، امرى مردود و غیر مشروع است

ّت او نیست ّت حاكم، مصداق بردگى و بندگى و عبودي ّت ھاى ظالمانه اى ; الوھی بلكه اگر حاكمى محدودي
براى ملّت خود فراھم آورد و آزادى ھاى بحق اجتماعى آنان را سلب كند، نیز آن ھا را به بردگى و بندگى 

زيرا در آيه شريفه مزبور، حضرت موسى، فرعون را به سبب به بردگى گرفتن بنى اسرائیل ; گرفته است
ّت فرعون مجبور نشده بودند; توبیخ فرموده بلكه فقط از رفتن ; در حالى كه بنى اسرائیل به پذيرش الوھی

ّس ممنوع شده بودند  .به أرض مقد

اين مطلب نشان مى دھد كه ھرگونه استیالى جورى و خودسرانه حاكم بر ملّت، مصداق سلب آزادى 
ّتى برھانند چنان كه ; شرعى و به بندگى گرفتن آن ھا است و پیامبران آمده اند تا ملّت ھا را از چنین رقّی

أن أرسل معنا بنى «: از سوى خداوند مأمور شده تا به فرعون بگويد) علیه السالم(حضرت موسى
ّت خود آزاد كن 19;»بنى اسرائیل را با ما بفرست; اسرائیل سپس به سخن 20;يعنى آن ھا را از رقّی

ِدون«: فرعون و قومش كه مى گفتند ھما لنا عب ُ ا وَ قوم َ لِن ثْ ِ مِ ْن ري َ َش ُ لب مِن آيا ما به دو انسان ھمانند ; أنُؤْ
براى تأيید بردگى بنى اسرائیل  21»!در حالى كه قوم آن ھا بردگان ما ھستند؟; خودمان ايمان بیاوريم

ّه به قسمت ديگرى از سخنان قوم فرعون كه گفتند  ما ; و إنا فوقھم قاھرون«استشھاد كرده و با توج
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ّت اسرائیلیان، عبارت از ھمین «: مى فرمايد 22»بر آن ھا سلطه قاھرانه داريم از اين آيه ظاھر است عبودي
ّتى است كه بدان گرفتار بودند بنابراين، نائینى از مجموع اين سه آيه، خواننده را به اين قاعده  23;»مقھوري

ّت و تحت سلطه قرار گرفتن ملّت از سوى حاكم خودكامه، مصداقى  رھنمون مى سازد كه نفس مقھوري
ّت او از سوى سلطان است و با آزادى ھاى مشروع نظام اسالمى سازگارى  از مصاديق بردگى و عبودي

 .ندارد

وا منكم و عملُوا الصّالِحاتِ «آيه مباركه ) رحمه هللا(مرحوم نائینى .1ـ2 ُ ن وَعدَ اللّه الذين ءَامَ
 ً نا مْ َ ِم أ وفِھ دِ خَ ْ ْ بَع َّھم مِن لَفَ الّذين من قبلھم و لیبدّلَن تَخْ ْ ا اس ِ كَمَ نَّھم فى األرض لِفَ تخْ ْ َس لَی

ِكون بى شیئاً  ُشر ُدونَنِى الي ب ْ  خداوند به كسانى از; ...يَع
شما كه ايمان آورده و كارھاى شايسته انجام داده اند، وعده مى دھد كه به طور قطع آنان را حكمران 
روى زمین خواھد كرد، ھمان گونه كه به پیشینیان آن ھا خالفت روى زمین را بخشید و دين و آيینى را 
ّل مى  ّت و آرامش مبد كه براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه دار خواھد ساخت، و ترسشان را به امنی

را شاھد ديگرى براى  24»...آنچنان كه فقط مرا مى پرستند و چیزى را شريك من نخواھند ساخت; كند
ّت سلطان جائر گرفته، اعتقاد دارد ناظر ) علیه السالم(آيه مذكور به حضرت مھدى: لزوم آزادى مردم از رقّی

ّش صلواته علیه را از آن «است و  ّست أسمائه كه در اين آيه مباركه ولی ّت تقد مراد از شرك به ذات أحدي
ّت است كه شخص حضرتش ّت بیعت و طاعت طواغیت ام به عدم ... تنزيه فرموده، ھمین مقھوري

ّت بدان ممتاز است ) علیه السالم(البته ھمان گونه كه میرزا فرموده، در حديثى از امام سجاد 25;»مقھوري
ھم واللّه شیعتنا أھل البیت يفعل ذلك بھم على يَدَى رجل «: ذيل ھمین آيه شريفه آمده است

ُ اللّه ، و ھو الَّذى قال رسول ّةِ ّا و ھو مھدى ھذِهِ االُم َّلَ اللّه : 9من ٌ لَطَو نیا إالّ يوم ِ مِنَ الدُّ ْق َب لو لم ي
 ً ْ ظُلما لِئَت ُ ً كما م َ عدال وَ قِسطا ه اِسمى يَمْال االرض ُ م ْ رَتِى اِس ْ ت ْ عِ ٌ مِن ل ُ ّى يَلى رَج ذلكَ الیومَ حت

الذين آمنوا قسم به خدا شیعیان ما أھل بیت ھستند كه استخالف آنان به دست مردى = آن ھا; وَ جوراً 
) صلى هللا علیه وآله(از ما صورت مى پذيرد و آن مھدى اين امت است، و او كسى است كه رسول خدا

اگر از عمر دنیا غیر از يك روز باقى نماند، خداوند آن را آن چنان طوالنى مى كند تا مردى از خاندان : فرمود
 26;»چنان كه از ستم پر شده است; ما كه اسمش اسم من است بیايد، و زمین را از عدل و داد پر كند

ّت ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ اين است كه مقھور ھیچ قدرتى غیر از  يعنى يكى از ويژگى ھاى حضرت حج
 .خداى متعالى نیست و ھیچ كس غیر از خداى يكتا را عبادت نمى كند

ُ «: چرا كه مى فرمايد; قسمت ھاى پايانى دعاى افتتاح نیز به محتواى ھمین آيه ناظر است ه اِستخلِفْ
فِه  وْ دِ خَ ْ بَعْ ُ مِن لْه ْدِ ُ اَب تَه لَه ْ ْ لَه دينَه الَّذى ارْتضی ِن كّ لِه مَ ْ ْ قَب ن ِ كما استخلفتَ الَّذينَ مِ فى األرض

ِك شیئاً  ُ ب ِك ر ْ ُش ك الي ُ ُد ب ْ ً يَع نا ْ ّت را خلیفه خود در زمین قرار ده! بارالھا; اَم چنان كه پیشینیان ; حضرت حج
بیم و نگرانى او را . او را امام و خلیفه كردى و او را در برپايى دينى كه براى او پسنديده اى، متمكّن ساز

ّت و آرامش مبدل ساز ّت به امنی او تو را عبادت مى كند و به غیر تو، به چیزى شرك . پس از اين مد
 27»نمىورزد

از سیاق كالم برمى آيد كه مرحوم نائینى با استفاده از اين آيه، و روايات مربوط به آن مى خواھد به 
ّت از ) علیه السالم(در حكومت امام عصر: خواننده بگويد بار ديگر سلطنت به خالفت تبديل شده و حاكمی

ّت خواھد داد و مردم از بند فرمانبردارى از سلطان جائر آزاد خواھند  خودمحورى به خدا محورى تغییر ماھی
 .شد

ّى  .1ـ3 آيه ديگرى كه مرحوم نائینى براى مخالفت اسالم با گردن نھادن به ھر فرمان خودسرانه اى حت
خداوند در . از سوره توبه است 31فرمان ھاى عالمان خودخواه و خودمحور بدان استشھاد مى كند، آيه 

ّ خود قرار داده و به میل و اراده آن ھا در دين تغییر  اين آيه شريفه كسانى را كه عالمان دينى خود را رب
وا أحبارَھم و «: ايجاد، و به پیروى از آن ھا احكام دين را عوض مى كنند، سرزنش كرده است اِتّخَذُ

ْ دُونِ اللّه والمَسیح ابن مريم ً مِن ُھبانَھم أربابا يھود و نصارا احبار و رھبان خود و ھمچنین عیسى ; ر
 28.»ابن مريم را به جاى خدا، ارباب خود قرار دادند
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ّت قائل ; يھوديان و مسیحیان، عالمان خود را نمى پرستیدند ّت به معناى خالقی يعنى براى آن ھا ربوبی
ّت تشريعى آنان تن داده و به دستورھاى خودسرانه آنان به صورت دستور دين ; نبوده اند ولى به ربوبی

أبى بصیر از امام . نگريسته و خود را اسیر اراده و میل شخصى آنان در امور مناسك دينى مى كردند
وھم إلى عبادةِ «: در تفسیر ھمین آيه چنین نقل مى كند) علیه السالم(صادق أما واللّه مادَعَ

رَّموا علیھم  ً و حَ لّوا لھم حراما بادةِ أنفُسِھم ما أجابوھم، ولكن أحَ وھم إلى عِ أنفُسِھم، ولو دَعَ
ُ اليَشعُرون ْ حیث َدوھم مِن علمايشان آن ھا را به بندگى خودشان دعوت ! به خدا قسم«; »حَالال، فَعَب

ولى حرام ; نمى كردند و اگر آن ھا را به پرستش خودشان مى خواندند، به آنان پاسخ مثبت نمى دادند
ّل  خدا را براى آنان حالل كرده و حالل خدا را برايشان حرام مى كردند و آن ھا در اين جھت بدون فكر و تأم

 29.»از آنان اطاعت مى كردند

ھمان طور كه گردن نھادن به فرامان ھاى سالطین جور، مخالف آزادى مورد : مرحوم نائینى معتقد است
نظر اسالم در جامعه است، اطاعت بى چون و چرا از دستورھاى خودمحورانه عالمان دين نیز با آزادى 

تسلیم در برابر ھر اراده شخصى را قرآن شرك به ذات و صفات «خالصه، . مردم در جامعه تنافى دارد
ّل . چه تسلیم به وسیله قھر و غلبه باشد يا از راه نفوذ در قلوب و عواطف; خداوندى مى شمارد از او

ّت شده ّت و از دوم به ربوبی پس قیام تمام أنبیا كه براى نجات از شرك و دعوت به توحید ; تعبیر به عبودي
 : وى ھمچنین مى فرمايد 30.»بوده، منحصر به شرك و توحید در ذات نیست

ّه و  بسى ظاھر است كه چنان چه گردن نھادن به ارادات دل بخواھانه سالطین جور در سیاسات ملكی
ّت آنان است، ھمین طور گردن نھادن به تحكّمات خودسرانه رؤساى مذاھب و ملل ھم كه به  عبودي

ّت آنان است ّ تقلید از . عنوان ديانت ارائه مى دھند، عبودي ّن ذم ّه در احتجاج كه متضم روايت شريفه مروي
 31.علماى سوء و ھواپرستان رياست و دنیاطلبان است ھم، مفید ھمین معنا است

ّت اسارت و بندگى چه در برابر سلطان جائر و چه عالم ھواپرست، ) رحمه هللا(از ديدگاه نائینى ماھی
ّت واحد و يگانه، و آن عبارت است از  ولى ; »اطاعت و فرمانبردارى از دستورات خودسرانه غیر خدا«ماھی

ّلى با زور و ستم مردم را به اطاعت از . شیوه اين دو براى به بند كشیدن و استعباد خلق متفاوت است او
او . ولى ديگرى با نیرنگ، ملّت را فريفته خود و اسیر اراده و تصمیم خويش مى سازد; خويش وامى دارد

ّل «: در اين مورد مى فرمايد = سالطین به قھر تغلّب مستند است و در ثانى = لكن استعباد قسم او
سالطین مى : افزون بر اين، نائینى معتقد است. 32»عالمان سوء به خدعه و تدلیس مبتنى مى باشد

ّى بیش تر خويش بھره ببرند ا عالمان ; خواھند بر جسم مردم مسلّط شوند تا از آن ھا براى منافع ماد ّ ام
سوء درصدند تا با تحت تأثیر قراردادن ارواح ملّت ھا و پیروانشان دل ھاى آنان را تسخیر كنند و ھمواره آن 

مى . چه را كه خود مى پسندند، مطلوب و محبوب مردم قرار دھند تا از اين رھگذر، بر مردم آقايى كنند
ّل، تملّك ابدان، و منشأ قسمت دوم، تملّك قلوب است«فرمايد  ;»و فى الحقیقه منشأ استعباد قسم او

يعنى سرچشمه بردگى سالطین، سلطه آنان بر قواى مادى بشر و ريشه بندگى عالمان ھواپرست،  33
 .سیطره آنھا بر قواى معنوى آدمى است

 آزادى از ديدگاه پیشوايان معصوم. 2

يكى از علل اساسى عدم ) صلى هللا علیه وآله(نائینى با استشھاد به روايت متواترى از نبى اكرم. 2ـ1
ّه و تضاد مكتب اھل بیت ّت حكومت بنى امی با آنان را، سلب آزادى مردم و به ) علیھم السالم(مشروعی

دولت اموى از آن رو كه با مسلمانان ھمچون حیوانات و بھايم : بردگى گرفتن آن ھا دانسته و معتقد است
 :رفتار مى كرد، مذموم واقع شد

و ھم اشرف كاينات صلى اللّه علیه و آله در روايت متواتره بین االمة در مقام اخبار به استیالى شجره 
ّه مى فرمايد اذا بلغ بنو العاص ثلثین إتّخذوا دين اللّه دوال و عباد : ملعونه أمويه و دولت خبیثه مروانی

ّن اخبار به غیب است، آن كه بعد از بلوغ عدد ... 34اللّه خوال ّس نبوى كه متضم حاصل مفاد حديث مقد
شجره ملعونه به سى نفر، دين را به دولت تبديل، و بندگان خدا را عبید و اما و مواشى خود قرار خواھند 
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 35.داد

ّل سلطنت اسالمى به غیر اسالمى است و درست  از منظر نائینى، حديث مزبور در صدد بیان تاريخ تحو
ّه به سى نفر برسند ولى در كنار بیان مبدأ تحويل مذكور ; بر زمانى منطبق مى شود كه تعداد بنى امی

 : عمل مذموم ديگر آن ھا را برشمرده، مى فرمايد

36.آن ھا بندگان خدا را عبید و إما و مواشى خود قرار خواھند داد
 

ّت مردم  .2ـ2 دومین شاھد میرزاى نائینى از روايات درباره ناسازگارى حكومت واليى و دينى با مقھوري
ّت شخص سلطان، سخنان امیرمؤمنان علیه (تحت سلطه حاكم خودكامه و لزوم آزادى ملّت از رقی

در شرح محنت و ابتالى بنى اسرائیل به «حضرت در خطبه قاصعه . در خطبه قاصعه است) السالم
 : مى فرمايند» اسارت و عذاب فرعونیان

ّت چنین فرموده. إتخذتھم الفراعنة عبیدا ّعوھم : در تفسیر اين عبودي ر فساموھم العذاب و جَ
تناع و ال سبیال  ْ َةِ، ال يجدون حیلة فى ام لَب ِ الغَ ر ْ لَكةِ وَ قَھ َ ِ الھ ّ ِ الحال بھم فى ذُل رَح ْ رار، فلم تَب ُ الم

پس آن ھا را به سخت ترين عذاب ... يعنى فراعنه، بنى اسرائیل را بردگان خود گرفتند 37الى دفاع
حال آنان بر اين منوال بود كه ھمواره در . گرفتار كردند، و انواع تلخى ھا را به تدريج به آن ھا نوشاندند

ّت سلطه به سر مى بردند و ھیچ حیله اى براى نجات، و راھى براى دفاع  ذلّت مرگ آسا و مقھوري
 .نداشتند

ّت آنان در برابر خواسته ھاى  از ديد نائینى، سلب آزادى مردم از اوامر و نواھى دل خواھانه و مقھوري
شخصى سلطان، از عاليم و مظاھر حكومت فرعونى به شمار مى آيد و ھرگز با ساختار نظام علوى 

ّت و ; سازگارى ندارد ّعاى الوھی ً اد ّى در گفتمان سیاسى أمیرمؤمنان با سالطین سلف تاريخ صرفا حت
ّت و خداوندى آنان نیست بلكه اگر سلطانى ; واداشتن مردم به پرستش شاھان، مصداقِ دعوى ربوبی

آزادى مردم را در انتخاب محیط زيست سلب كند و با قھر و غلبه خودسرانه آنان را از يك ديار به ديار ديگر 
ّه اى از شؤون  براند، در حقیقت براى خود شأن ربوبى قائل، و با محدود ساختن آزادى ملّت به حص

بلكه كامال با ; به اين سبب ھرگز چنین حكومتى حكومت دينى و الھى نبوده; خداوندى ملّبس شده
در ھمان «) علیه السالم(دلیل اين سخن آن است كه امیرمؤمنان. مبانى حكومت دينى در تضاد است

با اين كه نه از (خطبه مباركه قاصعه در بیان استیالى اكاسره و قیاصره بر بنى اسماعیل و بنى اسرائیل 
ّعاى خدايى اسمى و نه از داستان پرستش رسمى و جز طرد و تبعیدشان از مساكن دلگشاى شامات  اد

و اطراف دجله و فرات به صحراھاى درمنه زار بى آب و علف چنان چه سیره جائرين اعصار است قھر به 
ّت مقھورين و ربوبیت قاھرين ) علیه السالم(، مع ذلك آن حضرت)امر ديگر نداشتند ھمین محنت را عبودي

 : دانسته و مى فرمايد

نیا  رَةِ الدُّ ضْ ُ ِ و خ راق ر العِ ْ َح ِ وَ ب ِيفِ اآلفَاق ْ ر ن م عَ ُ ونَھ ُ تاز ْ ً لھم يَح كانت األكاسرةُ والقیاصرة أربابا
یخ َّ ـ آن روز كه كسراھا و قیصرھا بر آن ھا حكومت مى كردند، آنان را از سرزمین  39 38،الى منابت الش

ّم دور، و به صحراھاى  ھاى آباد، از كناره ھاى درياى عراق ـ دجله و فرات ـ و از محیط ھاى سرسبز و خر
 .تبعید كردند... كم گیاه و بى آب و علف

. با مردم عراق در اواخر حكومت او است) علیه السالم(شاھد ديگر نائینى، سخن حضرت امیر .2ـ3
 : حضرت پس از عصیان مردم از فرمانش به آنان فرمود

ّةَ لكم نَّ بنى اُمی َ َرباب سوء مِن بعدى و أيم اللّه لَتَجِد ّه را اربابان ! قسم به خدا; أ پس از من، بنى امی
ّه، آزادى شما را سلب كرده، مقھور اوامر  40»بدى براى خود خواھید يافت يعنى بعد از من، بنى امی

 . خودخواھانه خويش قرارتان خواھند داد
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ُالة«به جاى » ارباب«فلسفه استخدام تعبیر : میرزاى نائینى معتقد است علیه (در كالم امیرمؤمنان» و
ّه )السالم ّه رخت بربسته است و فصل حكومت تملّكی اين است كه در عصر امويان، حكومت واليتی

ّه در جايگاه  ّت و بندگى بنى امی فراخواھد رسید و نعمت آزادى مسلمانان از دست مى رود و عصر رقّی
يكى از عاليم و شاخصه ھاى ) علیه السالم(اربابان سوء آغاز خواھد شد، بنابراين، از ديدگاه امام على

حكومت دينى، آزادى ملّت از تحت اوامر خودسرانه حكمرانان جامعه است به طورى كه ھرگاه اين 
ّت، و ھويت الھى و اسالمى و واليى خويش  ّت از جامعه حذف شود، حكومت به كلّى تغییر ماھی خصوصی

 .را از دست مى دھد

ّدالشھدا در پاسخ اراذل و اوباش كوفه كه ازآن ) رحمه هللا(محقق نائینى .2ـ4 با استشھاد به سخنان سی
ّدالشھدا: بزرگوار خواستند حكومت يزيد را بپذيرد، مى فرمايد از بیعت ) علیه السالم(فلسفه امتناع سی

بدين سبب آن را با قبول ; اين بود كه تمكین در برابر حكومت يزيد را منافى آزادگى خويش مى دانست
 :فرمود. عبوديت و بندگى يزيد برابر، و با پذيرش ذلّت و خوارى خود مساوى مى پنداشت

ُقِرُّ لكم اِقرارَ العبید ِ و ال أ لیل َ الذَّ ِعطاء َدى إ ِی ّكُم ب طین ّا الذّلّة أبَى اللّه ذالك لنا ... 41ال اُعْ ھیھات من
 َ ْ أن تؤثِر َّه مِن ٌ أبی ّة وَ نفوس می ٌ حَ ْ و اُنُوف رَت ُ ٌ طَھ ْ وَ حجور دودٌ طابت ُ و رسوله و المؤمنون و ج

ِ الكِرامِ  ِ على مَصارع ِئام ةَ اللّ من ھمچون فرومايگان به شما دست بیعت نخواھم داد و ھمانند  42طاعَ
خداوند و پیامبرش و ھمه مؤمنان و اجداد . ذلت از ما دور است. بردگان، آقايى شما را نخواھم پذيرفت

ّ و دامن ھاى پاك و انسان ھاى غیرتمند و جان ھاى آزاده ابا دارند كه من طاعت دونان را بر قتلگاه  طیب
 43.سرفرازان برگزينم

به منزله » سلطان لئیم«و تن دادن به حكم » حكام فاجر«از اين سخن نتیجه مى گیريم كه اطاعت از 
ّت و كرامت انسانى ناسازگار است، بدين جھت به مقتضاى حكم الھى و  ّت آنان بوده، با عز پذيرش عبودي

ّت، شايسته است مردم براى آزادى از اوامر ) صلى هللا علیه وآله(تجويز پیامبر و انسان ھاى با حمی
ّت حسین بن على بوده ) علیه السالم(قاھرانه حاكمان فاسق تا پاى جان بايستند، چه اين كه اين سن

 .است

انه حاكم را نمى پذيرد، بلكه : نائینى معتقد است ّ اسالم نه تنھا تمكین در برابر آراى خودكامانه و مستبد
يت و آزادگى انسان مى شمارد ّ چنان كه ; جھاد در برابر آن را تا پاى جان تجويز كرده، آن را نشانه حر

ھدا ّ ّدالش ّت مذمومه «) علیه السالم(سی ّت استوار و از شوائب عصبی ّت كريمانه را براى احرار اُم اين سن
ّت مباركه  ّیه كه به اين سن ّه، صاحبان نفوس أب تنزيھش فرموده و از اين جھت است كه در تواريخ اسالمی

اقتدا و چنین فداكارى ھا نمودند، اباة الضَّیم و احرارشان نامیده، ھمه را خوشه چین آن خرمن و از قطرات 
ّت شمردند ّ بن يزيد رياحى ھنگامى كه از سپاه 44»درياى آن ابا و حري سپس به جمله حضرت درباره حر

ھدا نام : يزيد جدا شد، استشھاد كرده و معتقد است ّ ّدالش ّ «فلسفه اين كه سی را براى وى اسمى » حر
ّا وصف كرده، اين بوده كه از تحت فرمان خالفت اموى خارج شد، بنابر اين نه تنھا سلب آزادى  بامسم

ّى جھاد و جانبازى براى  مردم از فرمان ھاى خودسرانه سلطان با حكومت دينى سازگار نیست، بلكه حت
ّدالشھداء  ّيت و آزادگى انسان است، چنان كه حضرت سی ّت از كماالت دينى و نشانه حر رھايى از اين رقّی

ّيت « ّت آل ابى سفیان و ادراك شرف حر ّت و خروج از ربقه عبودي ّ بن يزيد رياحى را بعد از خلع طوق رقّی حر
يتش ستود و به خلعت واالى  ّ أنت الحر «و فوز به غنا و شھادت در آن ركاب مبارك به منقبت علیاى حر

ّك أنت الحر فى الدنیا و انت الحر فى االخرة تو آزاده اى، ھمان گونه كه مادرت تو را » كما سمّتك اُم
 45.»تو در آخرت آزاده اى، سرافرازش فرمود. تو در دنیا آزاده اى. نامید

سرانجام مرحوم نائینى پس از بیان شواھد قرآنى و روايى و استشھاد به سیره پیشوايان دين، از 
 : سخنان خود بدين صورت نتیجه گیرى مى كند

ّت و راھزنان ملّت نه تنھا ظلم به نفس و محروم داشتن  بالجمله تمكین از تحكّمات خودسرانه طواغیت ام
ّ كالم مجید الھى تعالى شأنه، و فرمايشات  ّ اسمه، بلكه به نص یه عز ّ خود است از اعظم مواھب الھ
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ّست اسمائه است  ّت تقد ّت آنان از مراتب شرك به ذات أحدي ّسه معصومین صلوات اللّه علیھم، عبودي مقد
ّا يفعل، إلى غیر ذلك از اسما و  ّت عم ّت مايشاء، و عدم مسؤولی ّت مايريد و فاعلی ّت و حاكمی در مالكی
ّ جالله، و غاصب اين مقام نه تنھا ظالم به عباد و غاصب مقام واليت است از  ّه جل ّه إلھی صفات خاص

َّت ; صاحبش ز ّت عَ ّسه مذكوره، غاصب رداى كبريايى و ظالم به ساحت أحدي بلكه به موجب نصوص مقد
ّت خبیثه خسیسه، عالوه بر آن كه موجب خروج از  كبريائه ھم خواھد بود، و بالعكس، آزادى از اين رقّی
ّت، از مراتب و شؤون توحید و از لوازم  ّت است به عالم شرف و مجد انسانی ّت و ورطه بھمی نشأه نباتی

ّه ھم مندرج است ّت در مقام أسما و صفات خاص يت . ايمان به وحدانی ّ از اين جھت است كه استنقاذ حر
ّم  ّع فرمودنشان به آزادى خدادادى، از أھ ّت منحوسه و متمت مغصوبه اُمم و تلخیص رقابشان از اين رقّی

 46بود) علیھم السالم(مقاصد أنبیا

 )قدس سره(مفھوم آزادى در انديشه نائینى. د

ّدى دارد، به طور  واژه آزادى در حوزه سیاسى ـ اجتماعى بر حسب متعلّق ھاى متفاوت، معانى متعد
رات اجتماعى، گاه به معناى فرار از دستورھاى دينى و گاه  ّ نمونه، گاه آزادى به معناى رھايى از مقر

ّت سیاسى است ّةدر كتاب. مقصود از آزادى، رھیدن از تحكّمات حاكمی  به طور مشخّص و  تنبیه االم
ّا با مراجعه به موارد كاربرد ; جداگانه، مفھوم آزادى بررسى، و تعريف مشخصى از آن ارائه نشده است ام

اين لفظ در رساله سیاسى میرزاى نائینى، به آسانى مى توان مفھوم آزادى مورد نظر او را به دست 
 .آورد

ّدى از اين واژه بھره جسته است يكى از آن موارد، در تقسیم حكومت به . مرحوم نائینى در موارد متعد
ّه است ّه و تملّكی ّه را به سلطنتى كه . واليتی بر استعباد و استرقاق رقاب ملّت «وى اساس سلطنت تملّكی

ّه را بر  47»در تحت ارادات خودسرانه حاكم مبتنى بوده، وصف كرده، در مقابل، اساس سلطنت واليتی
ّت«  .مى داند 48»آزادى از اين عبودي

ّه به حكومتى كه بر مبناى  ّت رقاب ملّت در تحت «در قسمت ديگرى، از حكومت تملّكی ّت و مقھوري مسخري
ّه را نظامى مى داند كه بر مبناى  49»ارادات سلطنت آزادى «شكل يافته، ياد كرده است و حكومت واليتی

 .استوار شده است50»رقاب ملّت از اين اسارت و رقیت منحوسه ملعونه

بى ترديد، واژه آزادى در موارد پیشین، مفھومى جز، رھايى ملّت از چنگ فرمان ھاى سلطان خودكامه 
در قرآن مجید و كلمات معصومان، بارھا سخن از نفى عبوديت : در جاى ديگر تصريح مى كند. ندارد

در مواقع عديده، ھمین «: حاكمان خودسر به میان آمده كه مقصود از آن، ھمان آزادى مورد نظر او است
يت است، تعبیر و  ّ ّت كه نقطه مقابل اين حر ّت در تحت حكومت خودسرانه جائرين را به عبودي مقھوري

 51»پیروان دين اسالم را به تخلیص رقابشان از اين ذّلت ھدايت فرموده اند

ّى مفھوم آزادى قلم و بیان و مانند آن را رھا بودن قلم و زبان از سلطه جائران تلقّى مى كند و  نائینى حت
ّبه بر آزادى قلم  52»عبارت از رھا بودن از قید تحكّمات طواغیت«را » حقیقتش« مى داند و ساير امور مترت

 .و بیان را از عوارض و لوازم آن حقیقت مى شمارد

ّةدر» آزادى«شواھد پیشین، نشان دھنده آن است كه  ّت غیر خدا« در برابر  تنبیه االم و بندگى » عبودي
ّ الھى كه بازگشتش به  ّت از ولى سالطین خودكامه و مستبد قرار دارد، نه در برابر بندگى خدا و تبعی

به ديگر سخن، نائینى ھرگز اطاعت از اوامر پیشوايان معصوم و جانشینان آنان را مصداق . خداوند است
ّت ظالمانه و اسارت جابرانه نمى داند، چرا كه اولیاى خدا از سر استبداد و خودمحورى فرمان نمى  رقی
رانند، بلكه خود تسلیم اوامر الھى بوده، آنچه مى گويند، برگرفته از دستورھاى الھى و در جھت تأمین 

آن چه براى رشد و بالندگى : به عبارت ديگر، نائینى معتقد است. سعادت دنیايى و آخرتى بشر است
. جامعه بشرى الزم و ضرور است، آزادى از بندگى سلطان خودكامه است، نه سلطان عادل و خداكامه

بردگى و اطاعت از سلطانى كه ھر آن چه به كام شخصش شیرين مى آيد، بر مردم تحمیل كرده، براى 
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ّال به مقاصد  سعادت و صالح مردم، ھیچ بھايى در نظر نمى گیرد، غیر از اطاعت از سلطانى است كه او
ً نفس خود را كشته و فقط آن چه را كه خدا  الھى در مقتضیات گوناگون زمانى و مكانى عالم بوده و ثانیا
ً به  خوش دارد، در جامعه، جارى و سارى مى كند كه البته آن چه را خداوند براى بندگان بپسندد، يقینا

ولى ; سلطان جائر و خودكامه، خود را ارباب و مالك رقاب ملّت مى داند. خیر و صالح آنان خواھد بود
 .سلطان عادل و برگزيده خدا، خود را خدمتگزار مردم و در برابر خالق و مردم مؤمن مسؤول مى شمارد

ّت سلطان ; بھترين شاھد بر اين كه مقصود نائینى از آزادى، مطلق نبوده بلكه فقط شامل خلع طوق رقّی
ّه يعنى بھترين نوع حكومت  جائر مى شود، آن است كه حكومت معصوم را مصداق اكمل حكومت واليتی

 : آزاد مى شمارد و معتقد است

ّل و اداى اين امانت و جلوگیرى از اندك  در باالترين وسیله اى كه از براى حفظ اين حقیقت و منع از تبد
ّر تواند بود، ھمان عصمتى است كه اصول  ارتكابات شھوانى و اعمال شائبه استبداد و استیثار متصو

ّ نوعى مبتنى است ّه بر اعتبارش در ولى  53.مذھب ما طايفه امامی

ّت را در عصر غیبت معصوم،  ّاب عام«افزون بر اين، حاكم بر حق ام ّت» نو مى ) علیه السالم(حضرت حج
بنابراين از ديد نائینى، حكومت مجتھد عادل جامع ; و ساير حكومت ھا را غصبى مى شمارد 54داند

ّه و آزاد است و اطاعت از او، ھرگز مصداق  رايط نیز پس از معصومان، برترين مصداق حكومت واليتی ّ الش
ّت ملعونه و اسارت منحوسه و پذيرش استبداد نیست  .رقّی

ّه به مطالب پیشین مى توان گفت آزادى مورد نظر نائینى، رھايى از سلطه خودكامگانى است كه : با توج
از روى ھوا و ھوس حكم مى رانند و با نگاه خودمحورانه فرمان صادر مى كنند، نه آزادى از حاكمانى كه با 

بنابراين، نائینى ; رعايت مصالح دنیايى و آخرتى ملّت حكم كرده، با بینش خدامحورانه فرمان مى دھند
ّه را فقط آن جا كه از روى ھوا و ھوس باشد، مصداق  پافشارى بر رأى و اصرار حاكم بر يك نظري

در غیر اين صورت، اگر حاكم به فرمان . خودكامگى و منافى مقتضیات رشد و بالندگى جوامع مى داند
الھى و براى ھدايت جامعه انسانى به سوى سعادت بر نظر خويش پاى فشارد، عمل او نه تنھا مصداق 
ّا شفابخشى در كام ملّت خواھد بود كه آن  ّت مشئووم نیست، بلكه ھمچون داروى تلخ، ام استبداد و رقی

ّت شیاطین و فريفتگى در دام خدعه گران خواھد رھانید ّل . ھا را از ابتال به رقّی به ديگر سخن، اگر تحم
تحكّمات خودسرانه سلطان جائر، مايه ذلّت و خوارى جوامع بشرى و انحطاط فرھنگ و ارزش انسانى 
ّت و سربلندى و پیشرفت  انه و خیرخواھانه سلطان عادل، مايه عز ّ است، تن دادن به رھنمودھاى مصر
ّنا و آله و علیھم السالمـ بر اصل  ّن جوامع خواھد شد، چنان كه اصرار پیامبران ـ على نبی فرھنگ و تمد

گرچه به كام بسیارى از اقوام و ملّت ھا خوش نیامده، ھرگز موجد انحطاط ) ال إله إالّ اللّه(توحید 
ّتى به  ّك گفتند، در اندك مد انه، بیش از پیش لبی ّ اجتماعشان نشد، بلكه ھر قدر جوامع به اين دعوتِ مصر

ّن ناب بشرى دست يافتند ّه طى . قلّه ھاى رفیع تمد لی ّ ّه بت خانه ھاى جزيرة  23مسلمانان او سال، كلی
ّبات جاھلى و اوھام و آداب و رسوم خرافى را از روح و جان ملّت  العرب را تخريب كردند و زنجیرھاى تعص

عرب دريدند تا جايى كه در اندك زمانى در دانش و اخالق و كنش و منش فردى و اجتماعى بر ملل 
 .ھمجوار خود پیشى گرفتند و ملّت ھاى مجاور خود را از چنگ خودكامگى ھاى سالطین جور رھانیدند

ً از ھمین منظر است او مى خواھد ملّت را از چنگ سلطان جائر نجات . دفاع نائینى از مشروطه نیز دقیقا
در اين جزء زمان كه «: چرا كه مى گويد; داده، به پذيرش واليت الھى و آزادى شرافتمندانه نزديك كند

بحمد تعالى و حسن تأيیده دوره سیر قھقرايیه مسلمین به آخرين نقطه منتھى، و اسارت در تحت 
ّت منحوسه ملعونه را عمر به پايان رسیده، عموم اسالمیان  ّه جائرين را نوبت منقضى و رقّی ارادت شھوانی
به حسن داللت و ھدايت پیشوايان روحانى، از مقتضیات دين و آيین خود با خبر و آزادى خدادادى خود را 

ّه و مشاركت و مساواتشان در جمیع امور با  ّت برخورده به حقوق مشروعه ملّی ّت فراعنه ام ّ رقی از ذل
جائرين پى بردند و در خلع طوق بندگى جبابره و استفاده حقوق مغصوبه خود سمندروار از درياھاى آتش 

ّه  ّبه خود را در طريق اين مقصود از اعظم موجبات سعادت و حیات ملی نینديشیده، ريختن خون ھاى طی
علیه (دانستند و ايثار در خون خود غلتیدن را بر حیات در اسارت ظالمین از فرمايش سرور مظلومان
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جان ھايى كه ابا ; نفوس ابیه من أن توثر طاعة اللئام على مصارع الكرام«: كه فرمود) السالم
نائینى،  55.»، اقتباس كردند»دارند اطاعت از انسان ھاى فرومايه را بر كشته شدن بزرگوارانه برگزينند

سلطان قاجار را ستمگر و شھوت ران و فرعون صفت دانسته، و انقالب مشروطه را از آن حیث كه حركتى 
در جھت آزادى از يوغ چنین سلطانى به سوى پذيرش رھنمودھاى پیشوايان روحانى در جايگاه عالمان 

از ديدگاه او پرھیز از اطاعت انسان ھاى لئیم، نشانه كرامت . به مقتضاى دين بوده است، مى ستايد
 .انسان ھاى كريم است، نه عصیانگرى از پیروى عالمان وارسته دين

مه رساله خويش با استفاده از متون دينى، نظريه ضرورت  ّ ّه ديگر اين كه نائینى در مقد نكته قابل توج
ّت بخشیده است يت از تحكّمات طواغیت را مشروعی ّ بنابر اين ھرگز نمى توان انديشه ; آزادى و حر

آزادى در مكتب : چرا كه در آن صورت بايد گفت; عصیانگرى در قبال سلطان عادل را به وى نسبت داد
اسالم خود نافى اطاعت از رھبران الھى و در نتیجه، نافى پیروى از آموزه ھاى اسالم و جريان آن در 

ّھا الّذين «در حالى كه اين سخن به طور كامل با مقتضاى آيه شريفه ; بستر حكومت و جامعه است يا أي
از خداوند و پیامبر و اولواالمرتان !اى مؤمنان 56;آمنوا أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول و اُولوا األمر منكم

 .، متضاد است»اطاعت كنید

مفھوم آزادى مشروع و ضرور براى رشد اجتماعى از نظرگاه میرزاى نائینى، عبارت از : در نھايت بايد گفت
 .رھايى از آراى شخصى و خودمحورانه رجال سیاسى و اجتماعى است

 پاسخ به يك پرسش مھم

ّت  اكنون نوبت پاسخ به اين پرسش مى رسد كه اگر مقصود نائینى از آزادى مطلوب فقط رھايى از رقّی
فرمان ھاى خودكامانه است و ھرگز سرپیچى از رھنمودھاى حاكم عادل را مصداق اسارت نمى داند، 

اگر پافشارى رھبران . چرا استبداد را به دو قسم سیاسى و دينى تقسیم، و ھر دو را نفى مى كند
يت، مصداق استبداد دينى  ّ ّه ھاى سیاسى و اجتماعى شان در بستر متضاد با ديدگاه اكثر دينى بر نظري

 نیست، پس مقصود از استبداد دينى چیست؟

از نوشته ھاى نائینى درباره استبداد دينى، به طور كامل برداشت مى شود كه : در پاسخ بايد گفت
بلكه فقط عالمانى را كه آراى شخصى خود ; مقصود او ھرگز حاكمان عادل و رھبران باتقواى دينى نیست

 را به نام دين بر مردم تحمیل، و دل ھاى خداجوى ملّت را تسلیم
اراده ھاى شخصى خود مى كنند، شعبه اى ديگر از استبداد دانسته، آن را در كنار استبداد سیاسى 

ّا تصريح مى كند منظورش از عالمان دينى فقط عالمانى است ; سلطان جائر، استبداد دينى مى نامد ام
 :مى فرمايد. كه خودسرانه و ھواپرستانه حكم مى كنند، نه خدامحورانه و عادالنه

ّت آنان است، ھمین  ّه و عبودي چنانچه گردن نھادن به ارادات دل بخواھانه سالطین جور در سیاسات ملكی
طور گردن نھادن به تحكّمات خودسرانه رؤوس مذاھب و ملل ھم كه به عنوان ديانت ارائه مى دھند، 

ّت آنان است  57.عبودي

ّ تقلید از علماى سوء و  ّن ذم ك كرده كه آن روايت متضم ّ سپس به روايت شريفه اى در كتاب احتجاج تمس
 58.ھواپرستان رياست و دنیاطلبان است

در نتیجه، روى سخن نائینى در اين مقام فقط با عالمانى است كه دستورھايشان ھمانند سالطین، 
 .خاستگاه ھواپرستانه و خودپسندانه دارد ،نه دين مدارانه

 نقاط افتراق حريّت مورد نظر نائینى و آزادى غربى. ھـ

انه  ّ ھمانطور كه گذشت، در مكتب میرزاى نائینى، آزادى بیش تر به آزادى از سلطه جائران و اراده مستبد
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ولى در دموكراسى غربى، آزادى مفھومى گسترده تر از اين را ; و شخصى خودكامگان ناظر است
 .دربرمى گیرد

ّت حاكمان خودكامه، به معناى رھايى از دين نیز ھست. 1 يعنى در ; آزادى غربى، افزون بر رھايى از رقّی
يك حكومت دموكراتیك غربى، مردم آزاد ھستند ھر زمان كه خواستند از دين خود دست بكشند يا شعائر 

ولى استدالل ھاى قرآنى و حديثى نائینى نشان مى دھد كه وى فقط ; واجب دينى را آشكارا ترك كنند
به طور نمونه، ھرگز اجازه نمى دھد مسلمانان ; آزادى اسالمى و محدود به احكام شرع را تجويز مى كند

طبق دستور اسالم، مسلمان حق ندارد از دين خود دست بكشد و . در بازگشت از آيین خود آزاد باشند
ّات دين كه انكار آن به انكار رسالت بازگردد، شود) صلى هللا علیه وآله(منكر خدا يا رسول اكرم . و ضروري

ّى مسلمان حق ندارد آشكارا برخى از  ّ الھى بر او جارى مى شود و يا حت اگر چنین كند، مرتد، و حد
براى مثال، در ماه رمضان آشكار روزه بخورد يا شرابخوارى كرده، شراب فروشى ;گناھان را مرتكب شود

ّتى، دين خود ; راه بیندازد در حالى كه در دموكراسى غربى، مردم آزادند ھر دينى را برگزينند و پس از مد
ّى دست از خداپرستى بكشند يا آشكارا مرتكب اعمالى برخالف واجبات دينى كه بدان ; را تغییر دھند حت

 .معتقدند، شوند

ولى آزادى غربى نه ; آزادى مورد نظر نائینى فقط شامل رھیدن از بردگى اشخاص خودكامه مى شود
مؤلّف . تنھا رھايى از بردگى خلق، بلكه رھايى از بندگى خدا و دستورھاى دينى را نیز تجويز مى كند

ّع و مشروطیتكتاب  وى استدالل ھاى قرآنى و حديثى نائینى براى . ، متفطّن اين نكته شده استتشی
لزوم آزادى از بردگى حاكمان مستبد را قرينه اى بر اين معنا مى داند كه آزادى مورد نظر نائینى فقط به 

 :سپس مى نويسد; ھمان مفھوم اسالمى آن است كه در رھايى از بردگى خودكامگان خالصه مى شود

ّه به درستى استدالل نائینى در چارچوب موضع خود، بايد اذعان كنیم كه سخنان وى از ديدگاه  با توج
زيرا يكى از پرآوازه ترين ; غیر تاريخى است. تاريخ دمكراسى، ھم غیر تاريخى است و ھم غیر دمكراتیك

 18انقالب ھاى جھان كه در راه آزادى سخت جنگید، ھمانا انقالب بورژوازى فرانسه در اواخر سده 
غیر دمكراتیك است، ; میالدى بود كه ھدف عمده و اصلى آن پايان دادن به قدرت و اختیارھاى مذھب بود

زيرا در يك رژيم مشروطه واقعى، ھر كس بايد از آزادى مذھبى برخوردار و در داشتن يا نداشتن مذھب 
نیز آزاد باشد و ھیچ كس نبايد به خاطر داشتن يا نداشتن عقايد مذھبى و يا انجام يا عدم انجام 

 59.دستورھاى مذھبى، زير فشار قرار گیرد

ّسات مجاز نمى داند و معتقد است. 2 : مرحوم نائینى اصحاب بیان و قلم را در تجاوز به حريم دين و مقد
ّت ظالمین به نص آيات و اخبار سابقه، دعوت به توحید و از « ّت و خلع طوق رقّی ي ّ حقیقت دعوت به حر

به ديگر سخن، از منظر نائینى نه تنھا آزادى بیان  60.»است) علیھم السالم(وظايف و شئوون انبیا و اولیا
ً به ) صلى هللا علیه وآله(و قلم، مستلزم آزادى حمله به خدا و پیامبر ّسات دينى نیست، بلكه دقیقا و مقد

در حالى كه ; معناى پاسدارى از حريم دين و گسستن زنجیر اسارت جامعه به ظالمان و بى دينان است
ولى ; مكاتب دمكراتیك غرب، اصحاب مطبوعات را در حمله به ھمه مقدسات حتى خدا آزاد مى گذارند

بلكه به روزنامه نگاران و سخنوران توصیه مى ; میرزاى نائینى ھرگز چنین چیزى را سفارش نمى كند
ھر كس در اين وادى قدم نھد و در اين صدد برآيد ـ خواه صاحب جريده باشد يا اھل منبر يا غیر «: كند

ّسه رفتار و دستورالعمل آيه مباركه  اُدعُ الى سبیل ايشان ھر كه باشد ـ بايد بر طبق ھمان سیره مقد
به سوى راه پروردگارت به وسیله ; ربّك بالحكمة والموعظة الحسنه و جادلھم بالّتى ھى احسن

را سرمشق خود نموده، به رفع  61براھین حكیمانه و پند نیك دعوت نما و به روش نیكوتر مجادله كن
ّات و تھذيب اخالق ملّت ھمت گمارد  62.»جھالت و تكمیل عملی

مى  63»رھا بودن از قید تحكّمات طواغیت«میرزاى نائینى، حقیقت آزادى قلم و بیان را فقط به معناى 
ّظ بر ناموس اكبر كیش و «داند تا از اين رھگذر، زمینه اھتمام مطبوعات و سخنوران  در حفظ دين و تحف

ّن غرب، آزادى قلم و بیان، ابزارى براى حمله به پادشاھان و ; فراھم آيد 64»آيین در حالى كه در تمد
ً دين و مذھب و خدا بوده و ھست ّت و اساسا  .خودكامگان و كلیسا و مسیحی
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سومین تفاوت آزادى مورد نظر میرزاى نائینى و انديشھوران سكوالر غربى، خود رادر عرصه قانون . 3
سكوالريسم غربى به دلیل آن كه انسان و كامجويى ھاى او را ھدف نھايى . گذارى نشان مى دھد

آفرينش قرار داده، آدمى را محور نظام ھستى مى شمارد، دست وى را در وضع ھر نوع قانونى براى 
بدين سبب ; تأمین لذايذ و رفاه خويش تا زمانى كه مانع آزادى و رفاه ديگران نشود، بازگذاشته است

ّس خويش آزادند ولى محقّق نائینى، ; منتخبان مردم در نظام ھاى غربى در وضع قوانین خالف شرع مقد
در جايگاه انديشمند و عالم دينى، قرب الھى و سعادت ابدى را ھدف نھايى آفرينش مى داند، از اين رو 

ّت قوانین را  65»فرمان فقط از آن خدا است; إن الحكم إال للّه«به مقتضاى آيه شريفه  مالك مشروعی
 .مشروط به تطبیقش با موازين اسالم مى بیند

ّت ھاى شخصى ھواپرستانه و خودكامانه، ) رحمه هللا(از منظر نائینى آزادى از چنگ دستورھا و محدودي
نشان دھنده ارزش و كرامت انسانى است، نه فرار از احكام حیات بخش و سعادت آفرين اسالم، بدين 
سبب فرار از احكام الھى عصیان گرى و شقاوت به حساب آمده، ولى مبارزه براى رھايى از خودكامگى 

ّت شمرده مى شود بنابر اين فرار از بندگى خدا، عین بندگى شیطان و ; ھاى طواغیت، آزادگى و حري
ّاران و خودمحوران است ّبات مجلس : بدين جھت نائینى معتقد است; گرفتار آمدن در دام بردگى جب مصو

ّصان فقه اسالمى تصويب شود بدين صورت كه شورايى از فقیھان ; بايد تحت نظارت كارشناسان و متخص
ّبات مجلس نظارت كنند و مطابقت آن را با موازين شرع اسالم بررسى، و در صورت عدم  بايد بر مصو

از اين رو، پس از ; مطابقتش با شرع، آن را نقض و در صورت ھماھنگى اش با موازين شريعت، ابرام كنند
ّه به «: بیان لزوم آگاھى سیاسى نمايندگان مجلس مى فرمايد ّت كامله سیاسی به انضمام اين علمی

ّه الزمه در سیاست  ّات، قوه علمی فقاھت ھیأت مجتھدين منتخبین براى تنقیض آرا و تطبیقش بر شرعی
ّه كامل مى شود ّه بشري  66».امور ملّت به قدر قو

در مكاتب سكوالر غربى كه قلمرو دين را از سیاست جدا مى دانند، مجلسیان مى توانند امورى را كه در 
شريعتشان با صراحت، حرام اعالم شده، در صحن مجلس بحث و بررسى و حكم جواز يا عدم جواز 

ّنا و آله و علیه ; ارتكاب آن را صادر كنند به طور نمونه عمل لواط در شريعت حضرت مسیح ـ على نبی
 .ولى مجلس انگلستان، در سال ھاى اخیر آن را آزاد كرده است; السالم ـ حرام اعالم شده

ً حكومت از  در مكتب سیاسى نائینى، از آن جا كه دين در متن سیاست و عین سیاست است و اساسا
شؤون شريعت به شمار مى آيد، منتخبان ملّت مسلمان نمى توانند در احكامى كه نظر اسالم درباره آن 

ّن است به شور و مشورت بنشینند نظم و حفظ «مرحوم نائینى، ابتدا قوانین مربوط به . ھا مشخّص و معی
ّت ّه آن «را به دو قسم منصوص در شريعت، يعنى قوانینى كه » مملكت و سیاست امور ام وظیفه عملی

ّره مضبوط است ّن و حكمش در شريعت مطھ و غیر منصوص در شريعت يعنى » بالخصوص معی
ّه آن به واسطه«دستورھايى كه   وظیفه عملی

ّن سپس اظھار نظر و ; است، تقسیم كرده» عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معی
ّل را خارج از حدود اختیارات مجلس دانسته و معتقد است رعايت اصل : بحث و بررسى در قسم او

ّن اسالم خارج  مشورت در اداره جامعه اسالمى فقط در مسائلى قرار دارد كه از حوزه احكام و ضوابط معی
ّسه «: مى فرمايد. است ّت و سیره مقد ّ كتاب و سن ّه به نص ّى كه دانستى، اساس اسالمی اصل شورويت
ّه ّل . مبتنى بر آن است) صلى هللا علیه وآله(نبوي در قسم دوم، وظايف غیر منصوص است و قسم او

ً از اين عنوان خارج و اصال مشورت در آن محل ندارد ً اشاره شد، رأسا  67.»وظايف منصوص چنان چه سابقا

بنابراين، از منظر نائینى، مجلس شورا در نظام اسالمى ھرگز نمى تواند قانون قصاص يا حجاب را به 
 .صورت قوانین رسمى و منصوص اسالم بحث و بررسى، و نقض و ابرام كند

ّبات مجلس حق مى دھد كه در جايگاه متخصص  افزون بر اين، محقق نائینى، به فقیھان ناظر بر مصو
احكام و دستورھاى اسالم، احكام غیر منصوص در شريعت را كه در مجلس بررسى، و تصويب شده، 

ّ كنند  .مورد دقت قرار دھند و در صورت عدم تطابق با شريعت و مصالح اسالم و جامعه اسالمى، رد
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ّ مصوبات مجلس به وسیله  برخى به مرحوم نائینى انتقاد كرده و اين حقّ نظارت فقیھان و اجازه نقض و رد
كه در سازمان ملل براى برخى از كشورھا در نظر گرفته شده، تشبیه كرده و » وتويى«آنان را به حقّ 

 : گفته اند

با تفويض چنین حقّ غیر عاديى به گروھى از مردم، يعنى علما، اصل برابرى پايمال مى گردد و از اين 
نكته مھم تر، اصل مسأله ناشى شدن قانون از اراده مردم وسیله نمايندگان انتخاب شده از سوى 

خودشان به آسانى به مخاطره مى افتد و بنابر اين، پارلمان باالترين مقام قانون گذار و تصمیم گیرنده 
ّت واقعى نمى توان براى اراده ملّت قائل شد  68.نیست و يك حاكمی

ّل مى باشد ّال تعريف حق ; اين سخن از جھات گوناگون درخور تأم كه براى كشورھايى » وتويى«چرا كه او
ّمم قانون اساسى  چون آمريكا و انگلیس و غیره در نظام بین الملل در نظر گرفته شده، با حقّى كه در مت

ّبات مجلس منظور شده، تفاوت دارد ّ يا قبول مصو زيرا كشورھاى ; عصر مشروطه براى عالمان در رد
; به ھر علّتى اعم از حق يا باطل، مى توانند با مصوبات شوراى امنیت مخالفت كنند) وتو(صاحب حق 

ّبات مجلس با دين خدا مى توانند با آن مخالفت  ولى فقیھان شوراى نظارت فقط در صورت تباين مصو
ولى فقیھان ناظر بر ; عدالت شرط نشده» وتو«افزون بر اين، در مخالفت ھاى صاحبان حقّ . ورزند

ّبات مجلس بر قوانین شرع، منافع  ً بايد عادل و پرھیزكار باشند و در تطبیق مصو ّبات مجلس الزاما مصو
حتى میرزاى ; شخصى يا صنفى خود را مالك قرار ندھند يا خداى نكرده، از روى ھواى نفس داورى نكنند

آنان نبايد در رأى گیرى مجلس براى : نائینى براى تضمین بى طرفى فقیھان شوراى نظارت معتقد است
لوايح شركت كنند، بلكه فقط به نظارت بر عدم صدور آراى مخالف با شريعت بسنده كنند تا مبادا به علّت 

رأى دادن يا رأى ندادن به يك اليحه، گرايش خاص مثبت يا منفى به آن يافته، بر ھمین اساس در مقام 
براى «: جمله وى در اين مورد چنین است. تطبیق با موازين اسالم، آن را مورد نقض و ابرام قرار دھند

ّت ھیأت مجتھدين و انحصار وظیفه  مراقبت در عدم صدور آراى مخالفه با احكام شريعت، ھمان عضوي
ّه ايشان در ھمین شغل ـ اگر غرض و مرضى در كار نباشد ـ كفايت است  69»رسمی

 ّ ّه به اين توضیحات روشن مى شود كه در حق ، منافع شخصى كشورى بر ساير كشورھا »وتو«با توج
ّتى » حقّ نظارت فقیھان«ولى در ; اولويت مى يابد ً ھیچ منفعت گروھى در كار نبوده و ھیچ اولوي اساسا

بلكه نظارت و واليت در اين جا ; براى نظر شخصى گروھى خاص در مقیاس ساير گروه ھا در كار نیست
ّبات بشرى است  .فقط به معناى واليت فقه و قوانین الھى بر مصو

ً اين اصل با اصل برابرى حقّ رأى انسان ھا نیز ھیچ منافاتى ندارد زيرا فقیھان شوراى نظارت فقط ; ثانیا
بنابراين در جايگاه شخص، حقّ ; مأمور بررسى میزان تطابق و عدم تطابق آن ھا با موازين اسالم ھستند

 .رأى ندارند تا سخن از نابرابرى حقّ رأى آنان با رأى نمايندگان مجلس به میان آيد

ّت واقعى را به اراده ملّت بازمى گرداند و از اين كه در مكتب سیاسى نائینى،  ً منتقد محترم، حاكمی ثالثا
ِ مباين مقتضیات دين، محدود شده، خرده مى گیرد حال آن كه مرحوم نائینى ; اراده مردم در وضع قوانین

إنِ «در صدد تبیین حدود آزادى در مكتب سیاسى اسالم است و در انديشه اسالمى به مقتضاى آيه 
ّت فقط از آن خدا است و اراده مردم فقط در 70)قانونگذارى فقط از آن خدا است; الحكم إال للّه حاكمی

ّن  ّس درباره آن اظھار نظر نكرده در صورت عدم مخالفت با ضوابط و معیارھاى معی مناطقى كه شارع مقد
 .اسالم، سارى و جارى مى شود

ّز آزادى در مكتب سیاسى میرزاى نائینى، و مك. 4 اتب دمكراتیك غربى در اين است چھارمین فصل ممی
ّه در نظام سیاسى مورد نظر نائینى، زير نظر فقیھان و عالمان جامع الشرايط است ّه قضائی ولى در ; كه قو

ّه نیز مانند ساير قوا تحت نظر منتخبان ملّت قرار دارد ّه قضائی از ديدگاه میرزاى . نظام ھاى غربى، قو
ّه و احكام معامالت و مناكحات و ساير ابواب عقود و «نائینى، حكم كردن درباره  ّلی ّه و توص ّدي تكالیف تعب

ربطى به رأى مردم و دستگاه حكومتى منتخب ملّت ندارد، » ايقاعات و مواريث و قصاص و ديات و نحو ذلك
ّه و فتاواى مجتھدين«بلكه  خارج از وظايف «بوده، اظھار نظر درباره آن ھا » مرجع در آن، رسائل عملی
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ّان و ھیأت مبعوثان است ّ . »متصدي حكم قصاص و ديه و اجراى حدود الھى بر مسلم و كافر اصلى و مرتد
ّه چیزى جز  ّه مجري فطرى و ملّى و امثال ذلك فقط بوسیله مجتھد نافذالحكومه صادر مى شود و كار قو

بنابراين به رغم اين كه در نظام ھاى غربى 71;انفاذ و اجراى احكام صادره از سوى مجتھدان مزبور نیست
ّه تغییر مى كنند، در نظام اسالمى مورد نظر  ّه قضائی ّى مسؤوالن قو با خواست مردم، قوانین جزايى و حت
نائینى، قوانین جزايى و اجراى حدود به سرپرستى فقیھان و مجتھدان عادل و حاكمان شرع سامان مى 

 .يابد و رأى ملّت يا منتخبان آن ھا در تغییر حدود الھى و تعیین حكّام شرع، نقشى ندارد

 نتیجه گیرى

 :سرانجام از مجموع مباحث مطرح شده در صفحات گذشته، به نتايج ذيل مى رسیم

ّن ساز جوامع بشرى و از آموزه ھاى بنیادين اسالم ) رحمه هللا(از منظر نائینى. 1 آزادى از اصول تمد
ولى مسلمانان در اثر بى مباالتى به اين اصل حیات بخش و تن دادن به سلطه طواغیت روز به روز ; است

ّن بشرى عقب مانده و در مقابل، ممالك غربى به جھت أخذ اين اصل از مكتب اسالم، به  از قافله تمد
ّت برترى دست يافته اند  .ترقّى و مدنی

تمام : محقّق نائینى، مالك اساسى تقسیم حكومت ھا را آزادى از خود كامگى دانسته و معتقد است. 2
ّت سالطین جور آزاد ھستند، به نوعى واليتى شمرده مى شوند و در مقابل، نظام  نظام ھايى كه از رقّی

ّه اند  .ھايى كه مردم آن اسیر حاكمان مستبد ھستند تملّكی

مرحوم نائینى، با آزادى به معناى آنارشیسم يا فرار از بندگى خدا و احكام اسالمى مخالف بوده، . 3
آزادى به مفھوم رھايى از آراى شخصى و خود سرانه رجال سیاسى و اجتماعى را آزادى مطلوب و 

 .مشروع جوامع مى شمارد

ّه سیاسى محقّق نائینى. 4 حقّ نظارت ملّت بر دولت فقط در صورت امتزاج دو اصل ) رحمه هللا(طبق نظري
در جامعه تحقّق خواھد يافت و گرنه نظارت واقعى از سوى ملّت بر دولت محقق » مساوات«و » آزادى«

 .نخواھد شد

آزادى قلم و بیان از منظر میرزاى نائینى، فقط به معناى رھا بودن از قید تحكّمات قدرت ھاى طاغوتى . 5
ّسات و حقايق به كارگیرى شود، میمون و مبارك خواھد بود  .است و تا زمانى كه در جھت حفظ دين و مقد

ّت حكومت از ديدگاه اسالم . 6 آزادى مردم از دستورھا و اراده حاكم خودكامه، از شروط الزم مشروعی
 .است

ّت سلطان جائر از ديدگاه اسالم با آزادگى انسان ھا منافات دارد و مساوق ذلّت و . 7 تن دادن به رقّی
 .خوارى آنان است

ّشان در برابر تمايالت شخصى . 8 سلب آزادى ملّت ھا در برابر اوامر و نواھى شخصى سلطان و مقھوريت
ّت طاغوتى و فرعونى به شمار مى آيد  .او، از عاليم حاكمی

 .ھدف بعثت انبیا، آزادسازى مردم از قید عبادت اشخاص براى عبادت خداوند بوده است. 9

ّت وى نیست. 10 ّت و عبودي بلكه ; واداشتن مردم به پرستش سلطان خودكامه، يگانه مصداق ربوبی
ّت خودسرانه حاكم بر علیه مردم، مصداق استعباد مردم به شمار آمده، از ديدگاه اسالم  ھرگونه محدودي

 .مورد نھى است

عالمان ھواپرستى كه با تكیه بر اغراض شخصى، دل ھاى مردم را تسخیر، و آنان را تسلیم تصمیم . 11
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ّ آزادى مردم مى باشند و  خل ُ ھا و امیال فردى خويش مى كنند، ھمچون سالطین جائر و خودكامه، م
 .پیروانشان مورد مذّمت قرآن مجیدند

در لیبرال دموكراسى غرب بايد به دايره احكام » آزادى«از آن جا كه آزادى مطلوب در جامعه، بر خالف . 12
ّه، با  ّه قضائی ّنه و اشراف آنان بر قو ّه مقن شريعت محدود باشد، بین نظارت مجتھدان جامع الشرايط بر قو

 .آزادى نھادھاى مدنى جامعه ھیچ گونه تھافتى وجود ندارد

 كتابنامه

 .قرآن كريم. 1

 .نھج البالغه. 2

مؤسسة : ، قم1أبى مخنف، لوط بن يحیى، وقعة الطّف، تحقیق، محمد ھادى يوسفى غروى، چ . 3
 .ش1367النشر االسالمى، 

1، چ 3بحرانى، ھاشم، البرھان فى تفسیر القران، تحقیق لجنةٌ من العلماء والمحققین األحصائیین، ج . 4
 .ق 1419مؤسسة األعلمى للمطبوعات، : ، بیروت

امیركبیر، : ، تھران1حائرى، عبدالھادى، تشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق، چ. 5
 .ش 1360

 .مطبعة الحكمه: حويزى، عبد العلى، تفسیر نورالثقلین، تصحیح رسول محالتى، قم. 6

 .ق 1414داراالسوه، : ، تھران1سید بن طاووس، الملھوف فى قتلى الطفوف، تحقیق تبريزيان، چ . 7

شیخ مفید، محمد، االرشاد فى معرفة هللا الى حجج العباد، تحقیق مؤسسة آل البیت االحیاء التراث، . 8
 .ق 1413المؤتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید، : ، قم2ج 

، ج : طبرسى، فضل بن حسن، االحتجاج، تحقیق. 9 ْ ِه : ، تھران2، چ 2ابراھیم بھادرى و محمد ھادى ب
 ق، 1416اُسوه، 

ّه، : ، بیروت3طبرى، محمد بن جرير، تاريخ االمم والملوك، ج . 10  .ق 1408دار الكتب العلمی

 .قمى، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، دعاى افتتاح. 11

مكتبة : ، تھران1على اكبر الغفارى، ج : كلینى، محمد بن يعقوب، االصول من الكافى، تعلیقه. 12
 ش،  1388االسالمیه، 

 .ق 1403دار احیاء التراث العربى، : ، بیروت3، چ 18مجلسى، محمدباقر، بحاراالنوار، ج . 13

ّة و تنزيه الملّه، با توضیحات سید محمود طالقانى، چ. 14 : ، تھران9نائینى، محمد حسین، تنبیه االُم
 .ش1378شركت سھامى انتشار، 

 .ق  1414شريف رضى، : يعقوبى، محمد، تاريخ الیعقوبى، قم. 15
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 پي نوشتھا

ّة و تنزيه الملّة: محمدحسین نائینى. 1  .25، ص تنبیه االُم

 .ھمان. 2

 .26و  25ھمان، ص . 3

ّد بن طاووس; 99، ص 2، ج االحتجاج: طبرسى: ك. ر . 4  .156، ص الملھوف فى قتلى الطفوف: سی

ّدحسین نائینى. 5  .26، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .28و  27ھمان، ص . 6

 .14، ص 2، ج االرشاد فى معرفة اللّه الى حجج العباد: محمد شیخ مفید. 7

 . 36، ص 5، ج انساب االشراف: يحیى بالذرى. 8

 .172، ص 2، جتاريخ الیعقوبى: و محمد يعقوبى 53، ص 5ھمان ، ج . 9

 .48، ص 5، ج انساب االشراف: يحیى بالذرى. 10

 .11رعد، . 11

ّدحسین نائینى. 12  .40، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .39ھمان، ص . 13

 .40ھمان، ص . 14

 .39ھمان، ص . 15

 .ھمان. 16

 .41ھمان، ص . 17

18 . َ نین َ سِ ِك ر ُ م ُ ْ ع ن نا مِ ْ ِثْتَ فِی َب ً و ل َلیدا ِّك فینا و ب َ ر ُ ْ ن رين * قال ألَم َ أنتَ مِن الكَفِ لْتَ و َ َ الّتى فَع َك لَت ْ لْتَ فَع * و فَعَ
َ الضَّالّین  ً و أنَا مِن ھا إذا ُ لت لِین * قال فَعَ َ لَنى مِن المرس َ ع َ َ ج ً و ما كْ ُ ِّى ح ب َ َ لِى ر ب َھَ و كُم فَ ُ ت ْ ف ا خِ َّ كم لَم ْ ن ُ مِ ت ْ ر َ ر * فَغَ

َّ بنى اسرائیلَ  ت ْ َّد ْ عب لَى أن َ نُّھا ع ُ َم ةٌ ت َ  ).22ـ  18شعراء، .(و تِلك نِعم

 .17شعراء، . 19

ّدحسین نائینى: ك. ر . 20  .41، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .47مؤمنون، . 21
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 .127اعراف، . 22

ّد حسین نائینى. 23  .42، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 . 55نور، . 24

ّدحسین نائینى. 25  .49، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .620 ص تفسیر نوراثقلین،: عبدعلى حويزى. 26

 .  دعاى افتتاحمفاتیح الجنان،شیخ عباس قمى، . 27

 . 31توبه، . 28

البرھان : و ھاشم بحرانى 1، حديث 43، ص 1 ج االصول من الكافى،: محمدبن يعقوب كلینى. 29
 .توبه 31، ذيل آيه 405، ص 3، ج فى تفسیر القرآن

 . 49سید محمد طالقانى، در تعلیقات تنبیه االمه، ص . 30

 . 50 ص تنبیه االمه و تنزيه المله،: محمد حسین نائینى. 31

 . ھمان. 32

 . ھمان. 33

إذا بلغ بنو أبى العاص ثالثین «: البته مجلسى روايت را بدين صورت نقل كرده است. 42ھمان، ص . 34
وا دين هللا دغال و عباد هللا خوال و مال هللا دوال ُ ، ص 18، ج بحاراالنوار: عالمه مجلسى: ك.ر» رجال اتّخذ

 .11، باب 36، ح 126

 .45 ص تنبیه االمه،: محمدحسین نائیینى. 35

 . ھمان. 36

 . 192نھج البالغه، خ . 37

 . ھمان. 38

 . 46تنبیه االمه، ص : محمدحسین نائیینى. 39

 .در نسخه كنونى نھج البالغه وجود ندارد» من«البته لفظ ; 93ھمان و نھج البالغه خ . 40

وقعة ): أبى مخنف(لوط بن يحیى ; 319، ص 3 ج تاريخ االمم و الملوك،: محمدبن جرير طبرى. 41
 . 209 ص الطف،

با . (99، ص 2 ج االحتجاج،: طبرسى; 156 ص الملھوف فى قتلى الطفوف،: سید بن طاوس. 42
 ) كمى تغییر و حذف
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ّدحسین نائینى. 43  . 47و  46 ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 . 47ھمان، ص . 44

 .48ھمان، ص . 45

 .51و  50ھمان ، ص . 46

 .41ھمان، ص . 47

 .ھمان. 48

 .39ھمان، ص . 49

 .ھمان. 50

 .41ھمان، ص . 51

 .158ھمان، ص . 52

 .35ھمان، ص . 53

 .65ھمان، ص : ك. ر . 54

 .26و  25ھمان، ص . 55

 .59نساء، . 56

ّدحسین نائینى. 57  .49 ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .50و  49ھمان ، ص . 58

 .302و  301 ص تشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق،: عبدالھادى حائرى. 59

ّدحسین نائینى. 60  .157 ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .125نحل، . 61

ّدحسین نائینى. 62  .158و  157 ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .158ھمان ، ص . 63

 .ھمان . 64

 .40و يوسف،  57انعام، . 65

ّدحسین نائینى. 66  .120، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم
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 .131ھمان، ص . 67

ّع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق: عبدالھادى حائرى. 68  .303، ص تشی

ّدحسین نائینى. 69  .121، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم

 .40و يوسف،  57انعام، . 70

ّدحسین نائینى: ك.ر. 71  .101، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم
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