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با سپاس از . بخش نخست مقاله نویسنده محترم اقای اکبر ثبوت در شماره گذشته به چاپ رسید: 34عصر نو 
 : در این شماره بخش دوم این مقاله را تقدیم خوانندگان عزیز می کنیم,ایشان

اگر شما جريان موسوم به : گرفت، كساني به او گفتند در برابر ايرادھایی كه آخوند خراساني به شیخ نوري مي
مشروعه شیخ فضل هللا را قبول نداريد، پس خودتان اقدام كنید و يك حكومت مشروعه واقعي با رھبري خودتان 

ايشان در پاسخ، ايراداتي را كه به اين پیشنھاد داشتند به تفصیل بیان كردند و گفتند كه . بر سر كار بیاوريد
سال  17،16كند و به دلیل ھمین مشكالت،  چنین اقدامي ما را در صحنه عمل با مشكالت زيادي مواجه مي

قبل، وقتي از میرزاي شیرازي خواستند حكومت عرفي را ساقط كند و يك حكومت شرعي بر سر كار بیاورد او 
 . نپذيرفت

ھا بعد، سه جريان  ھايي كه مبارزه با امتیاز تنباكو در جريان بود و بلكه تا مدت در سال: [كه و چگونگي قضیه اين
قوي اھتمام داشتند كه میرزاي شیرازي را وادار كنند تا مرحله براندازي حكومت غیرشرعي وقت پیش برود و 

 ) 1.(حكومت شرعي و اسالمي زيرنظر و بلكه با تصدي مستقیم مقام مرجعیت تشكیل بدھد
جريان اول متعلق به انقالبیون مسلمان بود كه سید جمال الدين اسدآبادي در راس آن قرار داشت و ھمان 

ھاي خود به میرزاي شیرازي و علماي ديگر، صريحا با آنان در میان  كرد كه سید در نامه ھدفي را تعقیب مي
گذاشت و عبارت بود از استقرار يك حكومت شرعي كه تمام عملكردھايش ھمانگونه باشد كه در كتاب هللا و 

 . اند اند و علماي امت پذيرفته آمده است و ائمه دين بیان كرده) ص(سنت رسول
جريان دوم متعلق به متجددان بود كه رھبر آن میرزا ملكم خان، علي رغم سوابق خود، پس از وداع با مرحله 

شد به سختي  در خط مبارزه با حكومت افتاد و از امتیازاتي كه به اجانب داده مي ھمكاري با حكومت ناصري،
كرد و تا جايي پیش رفت كه بارھا درخواست تشكیل حكومت شرعي اسالمي با تصدي مستقیم  انتقاد مي

مقام مرجعیت را مطرح كرد و نظريه واليت فقیه را كه صدسال قبل، مرحوم نراقي براي علما و با زبان علما 
مطرح كرده بود و نه براي عامه، و با زبان عامه و ھیچ طرح اجرايي و عملي ھم براي آن نداده بود و ھیچ وقت 
ھم درصدد سرنگون كردن حكومت وقت براي استقرار حكومت فقیھان برنیامده بود، بلكه از حاكم غیرشرعي 

نمود، ولي ملكم نظريه واليت فقیه را با  عصر خود نیز جز در مواردي استثنايي، حمايت و تايید و ستايش مي
اي كوبنده براي نبرد با حكومت  زبان عامه و براي عامه و در سطحي گسترده مطرح كرد و آن را به صورت حربه

غیرمشروعه وقت يعني حكومت ناصرالدين شاه درآورد؛ و براي اولین بار نظريه واليت فقیه را از شكل يك نظريه 
به اين صورت كه صريحا اظھار داشت باالترين مرجع . صرف خارج كرد و طرح عملي و اجرايي براي آن ارائه داد

خواند، بايد در راس حكومت قرار گیرد و پس از  ديني وقت يعني میرزاي شیرازي كه او را امام شرعي امت مي
درگذشت او نیز علماي دين جمع شوند و براي جانشیني او، از میان خود يك تن را كه اعلم و افضل و اعدل 

 . باشد، به عنوان رئیس و باالترين مقام حكومتي انتخاب كنند تا اداره حكومت در تحت ضوابط شرعي درآيد
اما جريان سوم متعلق به شخص شاه و مجموعه حكومت بود كه پس از مغلوب شدن در ماجراي تنباكو، به 

حاال كه ما را زمین زديد و اقتدار خودتان را نشان داديد، بیايید و حكومت را ھم از ما : میرزاي شیرازي نوشت
 . تحويل بگیريد و از اين پس شما حاكم رسمي باشید نه ما

ً از میرزاي شیرازي درخواست داشتند حكومت را در اختیار بگیرد، و در  در برابر اين سه جريان قوي كه مصرا
شرايطي كه با صدور حكمي از ناحیه میرزا، حتي زنان حرم شاھي و حتي ايرانیان نامسلمان، ھمه از آن حكم 

دانست كه اگر دست به چنین  كردند، میرزا حاضر نشد در راس حكومت قرار بگیرد و چرا؟ چون مي تبعیت مي
 . اقدامي بزند، مقام مرجعیت و بلكه اصل دين با مشكالت عديده الينحلي مواجه خواھد شد

اگر چنین است كه شما و میرزاي شیرازي : پس از توضیحات آخوند خراساني در اين باره، از ايشان سوال شد
فرمايید، پس چرا مرحوم محقق نراقي آن ھمه صغري و كبري چید تا ثابت كند كه زمام امور حكومت بايد در  مي

 دست فقیھان باشد؟ 
ھاي فقھي او كه با  ما بايد نراقي را در دو صحنه ببینیم؛ يكي در صحنه استدالل: مرحوم آخوند در پاسخ گفت

ھايش به زبان عامه و براي عامه كه در دو اثر  ھا و سروده زبان علما و براي آنھا ارائه كرده و ديگر در نوشته
او در صحنه اول طرفدار تفويض حكومت به طبقه . طاقديس عرضه كرده معروف خود معراج السعاده و مثنوي

گويد حكومت بايد در دست آنھا باشد، طوري  روحاني است و در صحنه دوم، درباره ھمان كساني كه مي
رود، بلكه براي مشاغلي ھم كه  كند كه صالحیت آنھا نه فقط براي تصدي حكومت زير سوال مي قضاوت مي

گري  يعني پیشنمازي، واعظي، ترويج علوم و معارف ديني، قضاوت، مفتي –ده و ھست بالفعل در اختیار آنھا بو
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ما از محقق نراقي دوگونه برخورد با روحانیان : به تعبیر ديگر. گیرد و غیراينھا شايستگي آنھا مورد ترديد قرار مي
 : اند  سراغ داريم كه كامالً متناقض

 اعتقاد به لزوم تفويض حكومت به روحانیان  -1
ناآگاھي آنان از معارف الزمه و چه به دلیل ) به قول خودش(تخطئه سرسختانه اكثريت روحانیان چه به دلیل  -2

 . اخالق و كردار آنان كه به نظر وي نكوھیده و ناپسند بوده است
توجیھش آن ) يعني آخوند خراساني(اين دو گونه برخورد متناقض با روحانیان از جانب نراقي، به عقیده من 

وطن (است كه نراقي مردي ظلم ستیز و مدافع حقوق مظلومان بوده و ھر حاكمي كه شاه وقت براي كاشان 
خاست و بارھا حاكم ظالم را از شھر  فرستاد، اگر بر مردم ستم مي كرد، نراقي به مقابله با او برمي مي) نراقي

ً مورد عتاب قرار داد  اخراج كرد؛ تا جايي كه بر سر اين قضیه، شاه بر او خشم گرفت و او را احضار نمود و شديدا
اصال حكومت متعلق به ماست و ھر وقت الزم : كني؟ و نراقي در پاسخ او گفت كه چرا در كار حكومت اخالل مي

بعد . كنم باشد، ھمانطور كه حاكم اعزامي از جانب تو را از شھر بیرون كردم، خودت را ھم از مملكت بیرون مي
خواست شاه را نفرين كند كه شاه ديد نزديك است كار به جاھاي خطرناك بكشد و در مقام عذرخواھي برآمد تا 

 . كدورت از میان رفت
بنابراين مقدمات، نراقي طرح واليت فقیه را در كتاب عربي خود براي علما ارائه كرده تا خود او وفقھاي صالح آن 

كه از اين  را به صورت حربه اي باالي سر حكام ظالم نگه دارند كه آنھا حساب كار خودشان را بكنند و بدون آن
حربه و سالح براي تشكیل حكومت استفاده شود، با تھديد حكام ظالم به وسیله آن، از گسترش دامنه ظلم و 

فساد جلوگیري شود؛ و اگر اين توجیه را نپذيريم، چگونه معقول است كه نراقي مردم را به قبول حكومت 
 كند؟  ھاي الزم قلمداد مي كساني بخواند كه اكثريت آنان را به لحاظ علمي و اخالقي و تدين، فاقد صالحیت

كه مبارزه براي  باري با ھمین مقدمات بود كه مرحوم آخوند خراساني از تشكیل حكومت ديني ابا داشت و با اين
محدود كردن دايره ظلم، تقلیل فساد، اصالح امور و گسترش دامنه عدل را وظیفه حتمي و قطعي ھمه 

 . كرد شمرد از اين كه در راس حكومت قرار گیرد پرھیز مي مسلمانان و خاصه روحانیان مي
 اكبر ثبوت 

 
 : ھا نوشت پي

اسناد مربوط به اقدامات اين  به ھمین قلم منتشر شد،) 57-9، ص27-28ش(در گفتاري كه در نشريه وكالت  -1
 . سه جريان ذكر شده است

  

Page 2 of 2 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\135.htm


