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» انداز آينده يكصد سال پس از مشروطیت، تجارب گذشته، چشم«آمیز ھمايش ايران  برگزاري موفقیت: عصرنو
طلبي، دستاوردھا و امیدھايي كه  اصالح گونه كه از نامش پیداست فرصتي بود براي بررسي انديشه ھمان

زمین، در دل ملت ايران براي رسیدن به آباداني و پیشرفت  ھاي مردمي ايران جنبش ھامشروطیت و ديگر جنبش
 . اند جانبه ايجاد كرده ھمه

دكتر محسن آرمین عضو ھیات علمي پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي که عضو شوراي مركزي و 
عصر نو نظر به اھمیت . سخنگوي سازمان مجاھدين انقالب اسالمي ايران است از سخنرانان اين ھمايش بود

طلبان متن كامل آن را در دو  مطالب مطروحه در مقاله تقديمي آرمین به اين ھمايش تاريخي علمي اصالح
 : كند شماره تقديم خوانندگان محترم مي

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
آشنايي ايرانیان با فرھنگ و مدنیت جديد غرب در آغاز قرن نوزدھم، در شرايطي رخ داد که نظام جديد اجتماعي 
و سیاسي مبتني بر دموکراسي پس از تحوالت چند قرنه اقتصادي، اجتماعي و در نتیجه دگرگوني ھاي عظیم 

ً در سراسر اين قاره استقرار  در حوزه انديشه اجتماعي و سیاسي در اروپاي قرن ھفدھم و ھجدھم، تقريبا
و در ) second suffrage act(م دومین قانون آزادي حق راي در انتخابات 1868در انگلستان در سال . يافته بود

طي . به اجرا در آمد) manhood suffrage for England(م قانون حق راي انسان ھا براي انگلیس1884سال 
میالدي ايتالیا که تا پیش از آن به ھفت بخش مجزا تقسیم شده بود به اتحاديه اي داراي 1870-1859سال ھاي 

م و آلمان در سال 1869م اتريش، مجارستان در سال 1864دانمارک در سال . قانون اساسي واحد تبديل شد
درفرانسه پس از يک دوره تجربه خودکامگي ناپلئون . م به کشورھايي با نظام مشروطه تبديل شدند1871
و1860در روسیه موج مشروطه درسال ھاي . م شکل گرفت1870جمھوري سوم در سال ) 1870-1851(سوم،
 . م اوج گرفت1870

ھم جواري جغرافیايي میان ايران و روسیه و رفت و آمد مستمر ايرانیان مھاجر و ساکن قفقاز در اين دوره تأثیر 
 . بسزايي در افکار ايرانیان داشت

اين تأثیر چنان بود که برخي محققان، انقالب مشروطه روسیه را سرمشق و الگوي انقالب مشروطه ايران 
بنا بر اين جنبش مشروطه خواھي در کشورھاي اسالمي و انقالب مشروطه ) 19: 1360حائري، .(دانسته اند

اين حقیقتي است که نه تنھا . ايران را بايد ادامه جنبش مشروطه خواھي اروپا در قرن نوزدھم دانست
روشنفکران عرفي عصر مشروطه بلکه رھبران ديني مشروطه در ايران و ديگر کشورھاي اسالمي بدان آگاھي 

عالمه نائییني در تنبیه االمه تنزيه المله خود که يکي از مھمترين رساله ھاي دوره مشروطیت به . داشتند
شمار مي آيد، بر فیلسوفان سیاسي غرب که نظريه نظام سیاسي بر پايه آزادي و برابري را ارائه کرده و براي 
جلوگیري از گرايش حکومت به استبداد، اصل نظارت عامه و پارلمان را بنیاد نھاده اند، آفرين مي گويد و از اين 

که فقھاي اسالم علي رغم وجود آموزه ھا و تعالیم مناسب در منابع و متون ديني و علي رغم تبحر در استخراج 
و تأسیس آن ھمه قواعد، در اين زمینه غفلت کرده اند، ابراز تأسف مي کند و مخالفان روحاني آزادي و پارلمان 

صريح تر از اين سخن، گفته رشید رضا شاگرد ) 88: 1378نایینی، .(را حامالن شعبه استبداد ديني مي نامد
: محمد عبده و يکي از چھره ھاي شاخص جنبش اصالح ديني در مجله مشھور المنار است که مي گويد

اسالم شرق را از اسارت . اسالم به ھنگام ظھور، شرق ھمانند غرب در اسارت بندھاي تقلید و استبداد بود«
استبداد آزاد کرد، اما پس از گذشت کمتر از نیم قرن استبداد بازگشت تا تقلید را تقويت و استقالل فکري را 

اما اروپا در ... اروپا نیز بیش از جوامع شرقي از استبداد رنج مي برد. تضعیف کند و آزادي خواھان را منزوي سازد
راه استقالل فکر، جھادي تحسین برانگیز آغاز کرد تا بر دشمنانش يعني رجال کلیسا و پادشاھان مستبد پیروز 

اين روند ادامه يافت تا اروپا به انگیزه استعمار شرق يا ترويج دين و يا منافع مادي به سرزمین ھاي ...شد
و شرق از غرب شیوه بحث و استدالل و استنباط و استنتاج را آموخت ...شرقي روي آورد و با مردم آن درآمیخت

و نسیم استقالل و حريت فکر و انديشه را احساس کرد و اين بھره اي مھم بود که از اروپايیان برديم و بايد 
ھیچ مسلماني با استناد به مخالفت قرآن با . قدردان آنان باشیم و به خاطر اين آگاھي ايشان را ستايش کنیم

اگر چه ھدايت . تقلید و تشويق مسلمانان به استقالل فکر و پیروي از برھان نمي تواند اين واقعیت را انکار کند
قرآن به نفي تقلید و دعوت به برھان و دلیل، يک حقیقت است و عالمان منصف اروپا نیز بدان معترفند، اما شرق 
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دلیل ما بر اين سخن آنست که رجال دين ما ھنوز غالبا . و به ويژه مسلمانان تا اين عصر بدان توجھي نداشتند
بنابر اين بايد با خود منصف بوده و شکرگزار کساني باشیم که ما . اسیر تقلید و دشمن استقالل فکري ھستند

 ) 199 -197: 3،جزء10د رضا، مجله المنار، جرشی(».را متوجه مصالح خويش کردند
علیرغم اين رابطه و پیوند تاريخي، مشروطه در ايران و ديگر کشورھاي اسالمي به ويژه از نظر مضمون و 

مشروطه در ايران بر بستر اجتماعي، . محتوي با جنبش مشروطه اروپايي تفاوت ھاي چشمگیري داشت
ً ھیچیک از مراحل تاريخي و اجتماعي که اروپا را به ايده . اقتصادي و سیاسي کامالً متفاوتي شکل گرفت تقريبا

دموکراسي رساند در ايران طي نشده بود و ھیچ يک از بسترھاي تئوريک و نظريه پردازي ھاي سیاسي و 
جنبش مشروطه در . . اجتماعي که جنبش مشروطه خواھي اروپا بر آن تکیه داشت در ايران صورت نگرفته بود

آنچه ايرانیان را به برپايي . ايران برآمده از تحولي عمیق در ساختارھا و مناسبات اجتماعي و اقتصادي نبود
جنبش مشروطه تشويق مي کرد، تالش و تکاپو براي جبران عقب ماندگي و انحطاطي بود که پس از آشنايي با 

. فرھنگ و مدنیت پیشرفته غرب بدان واقف شده بودند و کانون آن را در نظام استبداد فردي شرقي مي ديدند
اما چنان که گفتیم اين تالش و تکاپو از پشتوانه تئوريک عمیق و راھگشا آنچنان که بتوان الگويي از دموکراسي 

در نتیجه . متناسب با شرايط اجتماعي، تاريخي و فرھنگي جامعه ايران را بر اساس آن بنا کرد، برخوردار نبود
ً از ھیچ تئوري و نظريه مدوني که براساس اقتضائات، ھويت و خودويژگي ھاي تاريخي،  جنبش مشروطه تقريبا

اجتماعي، فرھنگي و اعتقادي ايرانیان شکل گرفته باشد، تغذيه نمي کرد مھم ترين رساله ھا در تبیین 
بنابراين ) ------------زرگرنژاد.(مشروطه پس از اوجگیري نھضت مشروطه و يا در دوران استبداد صغیر نوشته شد

مشکل اساسي جنبش مشروطه در ايران و ديگر جوامع مسلمان را بايد در دو عامل فقدان بستر اجتماعي 
بررسي ھريک از دو عامل و تحوالتي که طي . اقتصادي مناسب و فقدان پشتوانه تئوريک راھگشا جستجو کرد

اين يکصد سال در حوزه تحوالت اجتماعي اقتصادي و نیز در حوزه فکر و انديشه صورت پذيرفته است، نیازمند 
اين نوشتار به مروري کلي بر يکي از جنبه ھاي عامل دوم يعني . بررسي و تحقیقي جداگانه و مفصل است

ھاي تئوريک انديشه ديني در جريان دموکراسي خواھي ايران و تالش ھاي صورت پذيرفته براي رفع  نارسايي
 . اين نارسايي طي يکصد سال اخیر اختصاص دارد

با توجه به فرھنگ و ھويت ملي و ديني جامعه ايران، بي ترديد انديشه ديني در ايران در مقايسه با انديشه 
ھاي رقیب از قابلیت ھا و مزيت ھاي به مراتب برتري براي ھدايت تحوالت و جنبش ھاي اجتماعي و سیاسي 

 . برخوردار است
با وجود نقش بالمعارض رھبري ديني در جنبش مشروطه، اين رھبري در ھدايت جنبش و تحقق دموکراسي 

مھمترين تالش ھا در اين زمینه چنان که . متناسب با ويژگي ھاي جامعه ايران به تئوري مشخصي متکي نبود
اين سخن البته به معناي فقدان ھرگونه زمینه تئوريک . گفتیم پس از اوجگیري نھضت مشروطه صورت پذيرفت

آخوند مال محمد کاظم . مناسب با نظام سیاسي غیر استبدادي در انديشه ديني دوران مشروطه نیست
خراساني مرجع طراز اول دوران مشروطه و صاحب کفايه االصول که به حق بايد او را برجسته ترين رھبر ديني 
مشروطه دانست، از نخستین عالماني است که در مسیر تحول و تأسیس مباني جديد در انديشه سیاسي 

او با توسعه و تحويل امور . شیعي و سازگار ساختن اين انديشه با مقتضیات دنیاي جديد گام برداشته است
به حوزه عمومي، حق تصرف در اين  -که در تفکر سنتي شیعي حوزه محدودي را شامل مي شود -حسبیه 

از نظر ) 217: 1385کديور،.(حوزه را متعلق به عموم مسلمین از طريق نظام شورا و نمايندگي مي داند
خراساني حکومت به ويژه در عصر غیبت امري عرفي است که بايد براساس عقل و موازين دين پاسدار عدالت 

مجلسي که تأسیس آن براي رفع ظلم و اغاثه «: از اين رو معتقد است. و سامان بخش زندگي مردمان باشد
مظلوم و اعانت ملھوف و امر به معروف و نھي از منکر و تقويت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه 

ً راجح بلکه واجب است ً و عرفا ً عقالً و شرعا از نظر خراساني مخالفت ) 172: 1385کديور، (».اسالم است قطعا
با حکومت استبدادي که فردي در رأس آن فعال ما يشاء باشد و تحديد قدرت تصرف حکومت به ھر درجه که 

تأکید بر عنصر عقل و اعتقاد به ماھیت عرفي حکومت و ) 222: 1385کديور، .(ممکن باشد از ضروريات دين است
اعتبار عقل جمعي در اداره امور جامعه بر مبناي موازين دين، اساس نوآوري ھاي ارزشمند خراساني در قواعد و 

با اين ھمه خراساني به تدوين ديدگاه ھاي خود نپرداخت و در نتیجه . بنیادھاي انديشه سیاسي شیعي است
آراي بديع او که در مباحث اصولي، فلسفي و فقھي وي پراکنده است، به سطح نظريه اي منسجم و مدون آن 

 . گونه که بتواند راھنماي يک جنبش اجتماعي باشد ارتقاء نیافت
نایینی شاگرد خراساني و عضو برجسته دايره افتاي او با تألیف رساله تنبیه االمه و تنزيه المله که معتبرترين 

رساله در فقه استداللي سیاسي و متقن ترين مکتوب در ادبیات ديني سیاسي عصر مشروطه به شمار مي 
رساله تنبیه االمه و تنزيه االمه نایینی از نظر نوآوري در . رود، از اين نظر گامي فراتر از استاد خود برداشته است

يعني دوره  1909/1327ربیع االول سال (مباني به پاي نظريات خراساني نمي رسد و با توجه به زمان تدوين 
با اين ھمه . چندان نمي توانست به عنوان انديشه مبناي جنبش مشروطه ايفاي نقش کند) استبداد صغیر

نوآوري ھاي ارزشمند و اجتھادھاي قابل توجه او در اين رساله مي توانست سرآغاز تحول عظیمي در انديشه 
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، شواھد و قراين متعددي . سیاسي سنتي شیعي برجاي مانده از عصر صفوي شود، تحولي که البته رخ نداد
را مي توان از کتاب نايیني بدست داد که نشان مي دھد وي از تحوالت سیاسي، اجتماعي جوامع مختلف در 

ھاي مشروطه در ترکیه و روسیه را تعقیب مي کرده  دوره خود آگاه بوده و اخبار مبارزات آزاديخواھانه جنبش
بنابراين نايیني را نمي توان از جمله روحانیوني به شمار آورد که با مباني ) فصل چھارم: 1378نایینی،.(است

او در کتاب خود در چھره يک مصلح ديني و . مشروطیت بیگانه و از تحوالت جھان معاصر خود بي خبر بوده است
احیاگر جامع ظاھر مي شود که سعي در بیداري جامعه ايران و زدودن زنگار بدعت و خرافه از چھره دين دارد و 

براي تنبیه امت «کتاب خود را نیز آگاھانه تنبیه االمه و تنزيه المله نام گذاري مي کند تا به گفته خود وسیله اي 
 . باشد) 28: 1378نایینی، (» از زندقه الحاد و بدعت) عقايد(به ضروريات شريعت و تنزيه ملت 

تنبیه االمه و تنزيه المله به روشني حکايت از آن دارد که نايیني درک نزديک به واقعي از مشروطه و دموکراسي 
او وظیفه اصلي حکومت . داشته و مفھوم وطن، ملت، حاکمیت قانون و حقوق شھروندي را مي شناخته است

و حمايت از حقوق ملت و ممانعت از تعدي و تطاول آن و نیز حفظ کشور از » حفظ نظامات داخلیه مملکت«را 
بر «مي داند و معتقد است وظايف واختیارات ھر حکومتي از جمله حکومت حق » مداخله و تھاجم بیگانگان

بر آزادي رقاب ملت از اين اسارت و رقیت منحوسه ] و...[اقامه مصالح نوعیه و به ھمان اندازه محدود است 
ملعونه و مشارکت و مساواتشان با ھمديگر و باشخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت از مالیه و غیرھا مبتني 

نایینی، (».است و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولبت متصديان ھم از فروع اين دو اصل است
بر اقامه وظايف راجعه به نظم و ]اختیارات ھر حکومت[« : و يا آن چنان که در جاي ديگر مي گويد) 39: 1378

از اين جھت اندازه استیالي سلطان به «مبتني است و » ...حفظ مملکت، نه مالکیت و امانتي است نوعیه 
مقدار واليت بر امور مذکوره محدود و تصرفش چه به حق باشد يا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط 

خواھد بود و بر اين اساس آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرھا از قواي نوعیه شريک و نسبت به آن 
نايیني آزادي ) 34: 1378نایینی، (».ھا متساوي و يکسان و متصديان امور ھمگي امین نوعند نه مالک و مخدوم

مي داند او در مقام يک فقیه ) 51: 1378نایینی، (»از مراتب و شئون توحید و از لوازم ايمان به وحدانیت«را 
نه تنھا ظلم به نفس و محروم داشتن خود از اعظم مواھب ] را... [تمکین از تحکمات خود سرانه طواغیت «

» ...و فعالیت مايشاء...در مالکیت و حاکمیت مايريد ...از مراتب شرک به ذات احديت... بلکه] يعني آزادي[الھیه 
غاصب رداي کبريايي و ظالم به ساحت ...بلکه ...نه تنھا ظالم به عباد «مي داند و غاصب اين مقام را 

اعالم مي کند و به ھمین دلیل نقض آزادي و مساوات انسان ھا و تغییر ) 51-50: 1378نایینی، (»...احديت 
ماھیت حکومت از مرجعي که اصلي ترين وظیفه اش پاسداري از آزادي و مساوات در جامعه است به استبداد و 

به عقیده نايیني فلسفه عصمت در انديشه ) 59: 1378نایینی، .(خودکامگي را بدعت و انحراف در دين مي داند
وي حتي نظريه . امامت در واقع حفظ ماھیت امانت و واليت و حکومت و جلوگیري از تبديل آن به استبداد است

ديکتاتوري صالح را که تا سال ھاي نزديک به دوره او طرفداران و حامیان بزرگي در میان متفکران و فالسفه 
اروپايي داشت و پس از او در عصر انقالب ھاي آزاديبخش يا عصر طاليي خلق ھا سرمشق انقالب ھاي جھان 

به ندرت تواند شد «دلیل او در رد نظريه ديکتاتوري صالح تنھا اين نیست که . بوده است، با قاطعیت رد مي کند
نظاري انتخاب و ...که شخص سلطان ھم خودش مانند انوشیروان مستجمع کماالت و ھم از امثال بوذرجمھر 

، بلکه عالوه بر آن ديکتاتوري را ھرچند از نوع صالح، به دلیل مغايرت آن با دو اصل آزادي و »برخود بگمارد
در اين جا با يکي از راھگشاترين اجتھاد ھاي نايیني در انديشه ) 36: 1378نایینی، .(مساوات مردود مي شمارد

وي استدالل مي کند حال که دست ما از معصوم کوتاه و عامل عصمت به . سیاسي شیعي روبرو ھستیم
عنوان مانع تبديل حکومت به استبداد در میان نیست و عوامل دروني و نفساني نظیر تقوي و عدالت نیز براي 

ممانعت از انحراف حکومت به استبداد فاقد کارآمدي اطمینان بخش است، بايد به موانع و تضمین ھاي بیروني 
و » مشتمل بر جمیع مصالح الزمه نوعیه«از جمله تدوين نظامنامه يا قانون اساسي مبتني بر آزادي و مساوات 

که نقش مراقبت و محاسبه و نظارت بر حکومت بر عھده داشته )مجلس شوراي ملي(تأسیس ھیات مبعوثان
به اين ترتیب نايیني در شرائط عدم دسترسي به امام معصوم با ) 38: 1378نایینی، .(باشد، تمسک جست

جانشین اصل » نظاره«و » قوه مسدده«استناد به وحدت مالک، تشکیل مجلس شوراي ملي را به عنوان 
عصمت در انديشه شیعي و ملکه عدالت و تقوي در انديشه سیاسي اھل سنت مي داند و براي مجلس شورا 

به استبداد و از دست رفتن دو » سلطنت اسالمیه«در حفاظت از تبديل » به قدر مقدور«کارکردي شبیه عصمت 
ضرورت قانون اساسي براي حفظ حکومت از انحراف ) 86: 1378نایینی، .(داند اصل مبارکه آزادي و مساوات مي

به سوي استبداد در انديشه نايیني چنان است که آن را با رساله عملیه مقايسه و اعالم مي کند ھمانگونه که 
مسلمان در اعمال خود بايد مقید به رساله عملیه باشد، حکومت نیز در اداره امور کشور بايد ملتزم به قانون 

 ) 87: 1378نایینی، .(اساسي باشد
نايیني که در انديشه سیاسي آشکارا تحت تأثیر سید جمال الدين اسد آبادي است، اولین فقیه و مجتھد 
اصالح طلبي است که فراتر از تغییر يک حاکم و جانشیني فردي ديگر به جاي او به تغییر ساختاري نظام 

حکومت مي انديشد و آشکارا خواھان وضع قواعد و ضوابطي است که عدم تبديل حکومت به استبداد را تضمین 
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حقیقت تحويل و تبديل سلطنت جائره عبارت از قصر و تحديد استیالي «:کند و به صراحت اعالم مي کند
) 75-74: 1378نایینی، (»....خواھد بود نه از باب رفع يک فرد از ظلم و وضع فرد مبائن ديگر اخف از اول...جوري 

در اين جا با مھمترين اجتھاد نايیني در رساله تنبیه االمه و تنزيه المله که تحول شگرفي در انديشه سیاسي 
او با پذيرش مباني انديشه سیاسي شیعي مبتني بر . شیعي تا آن زمان به شمار مي رود، مواجه ھستیم

مشروعیت حق حکومت براي معصوم و در غیاب وي براي نائبان معصوم، چنین استدالل مي کند که حاکم 
 . مستبد با تصرف در امر حکومت و سلب آزادي و نقض عدالت در واقع سه ظلم مرتکب شده است

 » .اغتصاب رداي الھي«ظلم به ساحت اقدس احدي • 
 . ظلم و غصب مقام امامت• 
 . ظلم به مردمان و غصب حقوق آنان• 

ولي حکومت مشروطه و ملتزم به آزادي و مساوات حتي در صورت عدم مشروعیت، تنھا مرتکب يک غصب و آن 
وي با تفکیک اين سه غصب يا سه منکر، سه حقیقت را مقدمه استدالل خود قرار . غصب مقام امامت است

 . مي دھد
باتوجه به وجوب نھي از منکر و مراتب آن در مواجھه با مراتب و موارد متعدد منکر، شخص مسلمان براي ) الف

نھي ھر يک، داراي تکلیف جداگانه اي است و عدم امکان نھي از يکي موجب سقوط تکلیف او در نھي از 
 . منکرھاي ديگر نمي شود

نیابت مجتھد جامع الشرايط از امام علیه السالم در امور حسبیه قدر متیقن و ثابت است و با توجه به عدم ) ب
رضايت شارع مقدس به اختالل نظام، حفظ نظم و ممالک اسالمي از امور حسبیه محسوب شده و انجام اين 

 . مھم در عصر غیبت بر عھده نائبان عام امام است
در امر واليت و حکومت، مانند مقوله وقف اگر غاصبي اقدام به تصرف عدواني کرد، درصورت عدم امکان رفع ) ج

 . غصب، تکلیف از مسلمانان در محدود کردن تصرف وي به موارد مشروع ساقط نمي شود
با اين مقدمات، نايیني نتیجه مي گیرد اگر امام معصوم غايب است و نائبان عام آن حضرت امکان حکومت ندارند 

براساس قاعده امر به معروف و نھي از منکر، وظیفه ايشان و . و ال محاله بايد غصب اصل حکومت را بپذيرند
مسلمانان در جلوگیري از حکومت مطلقه و محدود کردن تصرف حکومت به مورد ضروري حکومت و در نتیجه 

عبارات فوق در واقع ) 74-73: 1378نایینی، .(دفاع از آزادي و مساوات مردمان، بر جاي خود باقي خواھد بود
ً . يکي از بزرگ ترين اجتھادھا و نوآوري ھا در فقه سیاسي شیعي به شمار مي آيد نایینی با اين استدالل نظرا

و عمالً به نظريه اذن شرعي به سلطان جائر که از زمان صفويه تا آن زمان يکي از اصول و باورھاي رايج انديشه 
 . سیاسي شیعي محسوب مي شد، پايان داد

او گامي فراتر مي نھد و در پاسخ به شیخ فضل هللا . نوآوري ھاي اجتھادي نايیني به اين جا ختم نمي شود
اموري که به تمام افراد رعاياي ] يا ... [ دخالت در امور عامه«نوري که در رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاھل 

مي داند، تصرف و دخالت غیر » يا نواب عام او)ع(و مخصوص به امام ...مملکت باشد را از باب واليت شرعیه 
فقیھان را در امور عمومي، کامال مشرو ع اعالم و استدالل مي کند که امر سیاست ھر چند اوالً و بالذات از 

وظايف حسبیه است، اما از حیثي ديگر امري عمومي و دخالت و نظارت عموم در آن حق از بعضي جھات واجب 
ً امر به . زيرا حکومت اسالم مبتني بر شورا است، لذا دخالت مردم در حکومت، حق مردم است. خواھد بود ثانیا

لذا نظارت و کنترل مردم بر حکومت به منظور نھي از . معروف و نھي از منکر براي مسلمانان واجب کفايي است
از ھمه . تبديل حکومت اسالمي به حکومت استبدادي مصداق امر به معروف و نھي از منکر و امري واجب است

او . اين ھا گذشته مردم براي اداره امور خود مالیات مي پردازند و حق نظارت در کارھا و نحوه مصرف آن را دارند
نتیجه مي گیرد که قیام مردم به چنین وظیفه اي در عرصه سیاست جز با انتخاب نمايندگاني از طرف خود براي 

مشورت، نظارت بر نحوه ھزينه مالیاتي که مي پردازند و کنترل قدرت و جلوگیري از تبديل آن به حکومت 
: 1378نایینی، .(استبدادي میسر نمي شود و با چنین استداللي مشروعیت انتخابات را به اثبات مي رساند

نايیني مي افزايد بر فرض که امر سیاست را منحصر در امور حسبیه بدانیم و آن را امر عمومي ندانیم، ) 109
تصدي شخص فقیه براي مشروعیت حکومت ضروري نیست و اذن وي براي حجیت چنین مشروعیتي کافي 

مضافا به اينکه در صورت عدم تمکن نائبان معصوم، وظیفه تصرف در امر سیاست و حکومت منتفي نمي . است
در نھايت او از باب دفع بھانه . شود و به عدول مؤمنان و در صورت عدم توانايي، در نھايت به فاسقان مي رسد

روحانیون مخالف مشروطه که آنان را شعبه ديني استبداد مي خواند حضور ھیاتي از مجتھدان در مجلس را 
 ) 110: 1378نایینی، .(البته با راي مردم براي تصحیح تنفیذ مصبوبات مجلس مي پذيرد
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