
 »گفتمان ثابت سیاسى شیعه«بر بنیاد » نظريه ھاى دولت«

 »مرحوم محالّتى، نائینى و حاج آقا نوراللّه اصفھانى«در انديشه سیاسى 

 ذبیح اللّه نعیمیان

 83، پائیز  3مجلھ آموزه ، شماره 

ّت «در انديشه سیاسى شیعه، ھمواره گفتمان سیاسى ثابتى بر اساس اصل  لزوم تأمین مشروعی
ّت دينى«و اصل » دينى اين گفتمان ثابت، در حاالت گوناگون، . وجود داشته است» لزوم ايفاى مسؤولی

پاسخ دھنده مقتضیات جديد براى نظام سازى و تصمیم سازى بوده و نظريه ھاى دولت را بر اساس 
مقاله حاضر فقط به . گفتمان سیاسى و ثابت شیعه، به صورت قدر مقدورھاى گوناگون ترسیم كرده است

ّت معطوف به نظام سازى و تصمیم سازى مى پردازد  .بررسى اصل لزوم تأمین مشروعی

 درآمد

ّت بررسى انديشه ھاى سیاسى عالمان مربوط به عصر مشروطه و ريشه ھاى دينى آن، امرى  اھمی
(در فضاى فكرى انقالب اسالمى، انديشه ھاى مرحوم نائینى . نیست كه ضرورتش بر كسى پنھان باشد

ّا عالمان مشروطه خواه ; بیش از عالمان مشروطه خواه ديگر مورد توجه قرار گرفته است) ق1355ـ1273 ام
نیز بوده اند كه در ھمان عصر مشروطه جايگاه و ) ق1346ـ1278(ديگرى مانند حاج آقا نوراللّه اصفھانى 

ھمان گونه كه گذشته از ھم سطح ; بیش ترى در سطح ايران داشته اند) و چه بسا نظرى(  تأثیر عملى
ّد اسماعیل محالتى  ـ دست كم با توجه به ) ق1343ـ1269(بودن مقام علمى، كسى مانند مرحوم محم

يادآور مى شود كه حاج . سبقت نگارش رساله وى بر نوشتار مرحوم نائینى ـ نمى تواند ناديده گرفته شود
آقا نوراللّه و مرحوم محالتى نیز، ھمانند مرحوم نائینى در زمره افراد پیشنھادى از طرف مراجع نجف در 

نوشتار حاضر به بررسى مقايسھوار . جايگاه و مقام فقیھان ناظر بر قانون گذارى در مجلس دوم بوده اند
ّت با نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«مسأله  ، از نگاه اين سه بزرگوار مى پردازد و »پیوند مشروعی

 .ترتیب ذكر ديدگاه ايشان، به لحاظ ترتیب نگارش اين سه رساله خواھد بود

 دو ساحت و مرحله در تأمالت سیاسى

ّت نگارش رساله ھاى افرادى مانند مرحوم نائینى، حاج آقا  براى فھم فضاى حاكم بر عصر مشروطه و كیفی
نوراللّه و محالّتى ناگزيريم به بررسى مؤلّفه ھايى بپردازيم كه بستر انديشه چنین فرزانگانى را بھتر مى 

در يك : از اين روى، بحث را در دو مرحله ـ كه خود دو ساحت جداگانه اند ـ مطرح مى كنیم; شناسانند
ّت ھاى سترگ » انديشه سیاسى دينى«مرحله، به دنبال استخراج بنیادھاى پر تأثیر در فھم  اين شخصی

نظام سازى و تصمیم «خواھیم بود، و در مرحله ديگر، به كاوش در انديشه ھا و مؤلّفه ھاى معطوف به 
 .مطرح خواھند بود» نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«مى پردازيم كه در دو جبنه » سازى سیاسى

بدبختانه برخى در مقام بررسى باورھاى عالمان گذشته و حال، میان اين دو ساحت تفكیك نكرده و مواضع 
ِ دوران ھاى گوناگون متناسب بوده،  » انديشه سیاسى دينى«عملى ايشان را كه بیش تر با اوضاع زمانى

، ... آنان پنداشته اند و بر اين اساس، به بسیارى از عالمان مانند میرزاى شیرازى، شیخ فضل اللّه نورى و
ّات«امورى چون  و اعتقاد به انحصار وظیفه » به رسمیت شناختن سلطنت مسلمان ذى شوكت در عرفی

ّه » امور شرعى«عالمان در  نسبت ) با تفسیر محدودى از آن(از قبیل داورى و اجراى حدود و امور حسبی
 1.داده شده است

فات حكومتى«غفلت از آموزه شايع، ارتكازى و فقیھانه  ّ ّت دينى در تصر يا » لزوم برخوردارى از مشروعی
آن چه به شكل «تغافل از آن، چنین نتیجه اى را به دنبال داشته است كه برخى نويسندگان بپندارند 

ّتى تا اوايل قرن سیزدھم به عنوان واليت فقیه در فقه شیعه مطرح بوده، ھرگز به معناى نظريه دولت  سن
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روشن است كه اين عالمان به سبب عدم تمكّن عملى  2».و نگرش به امر حكومت و سیاست نبوده است
به تحديد قدرت سالطین و » اذن فقیه«براى تأسیس دولت اسالمى، در برخى موارد با به كار بردن راھكار 

يى متناسب با زمان خويش بوده »نظام درجه دو«ھدايت آن ھا دست يازيده اند و در مقام حمايت يا اصالح 
ّت شناختن «اند يا آن كه اوضاع را براى مخالفت عملى مؤثّر مناسب نديده اند، نه آن كه درصدد  به رسمی

ّات ّت شناختن . بوده باشند» درجه اول و اصیل«به گونه » سلطنت مسلمان ذى شوكت در عرفی به رسمی
حكومت اين سالطین ـ به معناى مشروع دانستن اصیل آن ھا ـ امرى نیست كه مورد موافقت مكتب 

ّع و عالمان آن قرار گرفته باشد به عبارت ديگر، اين گونه نیست كه اعتقاد به عدم مشروعیت ذاتى ; تشی
ّد  حكومت سالطین، به برخى انديشھورزان منحصر باشد و انديشھورانى چون عالّمه مجلسى، سی

به اين امر  3كشفى، میرزاى شیرازى، شیخ فضل اللّه نورى و مرحوم عبدالكريم حائرى به گونه اى ضمنى
ّھم شوند كه حكومت سالطین را  ّل(مت مشروع و بى نیاز از تأمین ) به صورت اصیل و شناسايى درجه او

ّت الھى از طريق اذن فقیه مى دانسته اند  4.مشروعی

با اين توضیح بر آن ھستیم تا میان اصول ارزشى كه حكومت آرمانى اسالم را ترسیم مى كند و اصول ويژه 
ِ سازگار با وضع زمانه است، تفاوت اصول و مؤلّفه ھاى معطوف .  نھیماى كه مقتضى پیوند انديشه با عمل

، امورى اند كه فیلسوف سیاسى، در جھت عملى كردنِ اصول بنیادين مورد نظر »نظام سازى«به ساحت 
ّى طرح شوند و در زمان ديگر،  خود به كار مى گیرد و ممكن است ھر يك از آن ھا در بستر زمانى خاص

ھر چند بايد نزديك ترين گونه قدر مقدور، براى عملى كردن اصول بنیادين انديشه سیاسى ; تغییر يابند
 .دينى باشند

نظام سازى و تصمیم سازى «ھدف از بحث حاضر، پرداختن به زير ساخت ھاى فكرى معطوف به 
ّ مؤلّفه ھاى فكرى با ساحت » تصمیم سازى«در اين فضا، مؤلّفه . است» سیاسى اشاره به پیوند مستمر

به تعبیر ديگر، نھادينه شدن نظام سیاسى در حوزه عمل را بیان كند و بحثى كه . عمل سیاسى است
درباره آن ارائه خواھیم كرد، بحث جدايى نیست و در قالب اصول و مؤلّفه ھاى نظام سازى پوشش داده 

ّا تأكید بر آن از اين روى است كه اصول و مؤلّفه ھاى مورد نظر در بحث عالمانى چون ; خواھد شد ام
 .مرحوم نائینى، حاج آقا نوراللّه و محالّتى به اين بخش نیز ناظر است

نظام «و » انديشه سیاسى دينى«بر اساس آن چه روشن شد، شايد بتوان اين تفاوت را میان مرحله 
ّل نوع دوم، عناصر پیشنھادى از جانب يك نفر، بیش »سازى و تصمیم سازى سیاسى ، پذيرفت كه در تأم

ً تطابق كامل با آرمان ھاى فرد نخواھند داشت بلكه متناسب ترين و ; تر به اوضاع حاضر نگاه دارند و لزوما
ّالت مربوط به ; نزديك ترين شكل تطبیق آرمان ھا با وضع موجود است انديشه سیاسى «حال آن كه در تأم

بیش از آن كه حكايت كننده نظام متناسب با وضعیت حاكم باشد، بیان كننده آرمان ھا، ارزش ھا، » دينى
ّى دارد ناگفته پیداست . معیارھا و اصول بنیادينى است كه يك صاحب نظر به دنبال آن ھاست و ثبات خاص

كه در برخى تعابیر ممكن است مثالً نظام سیاسى به معنايى به كار گرفته شود كه به معناى مورد نظر از 
ِ انديشه سیاسى نزديك باشد چنان كه وقتى مى گويیم نظام سیاسى اسالم، در واقع بیان ; اصطالح

ّى دارد به ھر . كننده نظام برآمده از انديشه سیاسى اسالم است و از جھت معنايى با آن نزديكى خاص
 .حال، در بحث حاضر كاربرد پیشین مورد نظر است

اين مرحله از تأمالّت، ما را به بنیاد گفتمان ثابتى در انديشه سیاسى شیعه راھنمايى مى كند كه بر 
ّت دينى براى دولت ھا شكل گرفته است ھمان گونه كه روشن خواھد شد، تغییر ; اساس تأمین مشروعی

ّه پردازى ھاى متناسب با زمان است، نمى تواند  اقتضائات زمانى و مكانى كه رقم زننده تغییراتى در نظري
اكثر آن كه خرده گفتمان ھايى در قالب گفتمان ثابت و كالنى  ّ تغییر دھنده ثابت گفتمان شیعه باشد و حد

البته ; به شمار مى رود كه تفكیك كننده مرز شیعه گرى از گفتمان مقابل آن در انديشه مسلمانان است
; ورود انديشه ھاى سكوالر به حوزه فكرى برخى مسلمانان نیز، به معناى تغییر گفتمان شیعه نخواھد بود

 .بلكه به معناى خروج آنان از پیش فرض ھاى گفتمان ثابت شیعى اسالمى است

ّه و اصل بنیادين ذيل را در انديشه ھاى كسانى »انديشه سیاسى دينى«به ھر حال، در ساحت  ، دو مؤلف
 :چون مرحوم محالّتى، حاج آقا نوراللّه و نائینى مى بینیم كه به صورت ھاى گوناگون تجلّى يافته اند
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ّت الھى«اصل ) أ  ;»لزوم تأمین مشروعی

 .»لزوم ايفاى مسؤولیت«اصل ) ب

 .در مقاله حاضر فقط به ابعاد اصل نخست خواھیم پرداخت

ّت دينى«اصل ) أ  »انديشه سیاسى دينى«در » لزوم تأمین مشروعی

ّى حكومت به وسیله غیر فقیه در  براى آشنايان با گرايش ھاى كالمى در جھان اسالم روشن بوده كه تصد
اين امر فقط به صورت مسأله فقھى مد نظر  5.انديشه شیعى، مورد پذيرش عالمان اين مكتب نبوده است

ّن بوده است; قرار نگرفته ّع و تسن در اين چارچوب، ھر نوع ھمكارى با . بلكه مسأله اى كالمى و مرز تشی
چنین حكومت ھايى، اگر توجیھى منطقى و شرعى نداشته باشد، اعانت بر ظلم و حرام شمرده مى 

ّى امور از طرف حاكمان جور بر اساس مبانى . شود وارد شدن در سازمان ادارى اين حكومت ھا و تصد
ّى براى انجام اعمال خالف و حرام يا واليت بر امور مباح و حالل يا واليت  6;دينى حرمت دارد خواه اين تصد

ّدى بر اين امر داللت دارد و عالمان ; بر مجموعه اى از ھر دو نوع مذكور باشد ھمان گونه كه روايات متعد
ّت گمارده اند البته بر اساس روايات بسیارى نیز ورود به  7;شیعه در كتاب ھاى مربوط به شرح آن ھا ھم

ّى داراى پاداش الھى بسیار بزرگ دانسته شده  دستگاه حاكمان جور، در برخى موارد ويژه، جايز و حت
البته در اين موارد شرط است كه انگیزه خدمت به مؤمنان در كار باشد و عنوان ھمكارى با دستگاه ; است

ّت داشته باشد  .صدق نكند يا آن كه در تزاحم دو عنوان مذكور، عنوان خدمت، اولوي

ّت اغتصابى  جھت ھاى حرمت تصرّف در حاكمی

ّه كرد كه آن چه داراى عنوان مناصب حكومتى و اعمال حكومتى و مانند آن  به اين نكته مى توان توج
ّف عدوانى و ستم گرانه در حقوق : است، به دو اعتبار حرمت دارد از يك سو، حرمت مذكور از جھت تصر

ّفى بى  ّى ياد شده است كه تصر ّت بیش ترى دارد، حرمت ذاتى تصد ّی مردم است، و جھت ديگرى كه اھم
ّس شمرده مى شود ّت و . اذن شارع مقد در اين میان، آن چه از حیث مفھوم از مناصب و شؤون حاكمی

. سلطه شناخته نمى شود، فقط به يك عنوان حرام است، و آن ورود در سازمان سالطین جور مى باشد
اين وحدت عنوان وقتى است كه عناوين ديگرى مانند اعانت بر ظلم و تقويت ظالمان و مانند آن بر عمل 

 .شخص صدق نكند

ِ در ظاھر يكسان است،  توجه به عناوين گوناگونى كه مستلزم احكام شرعى متفاوت درباره يك عمل
ّت فراوانى دارد ّى كه وارد شدن در سازمان حكومت ھاى غاصب و جائر به ; اھمی ّى موارد خاص چنان كه حت

عناوين ثانوى تجويز شده است، در مراتب گوناگونى از احكام مباح، مكروه، مستحب و واجب تقسیم شده 
ّھى به اين گونه عنوان ھاى مختلف مى تواند مانع رسیدن به تحلیل درستى درباره مواضع و  8.اند بى توج

ّخاذ كرده اند ّ قرون گوناگون در برابر حكومت ھا ات  .رفتارھاى متفاوتى باشد كه گاه عالمان شیعه طى

 ديدگاه مرحوم محالتى. 1

ّت الھى«مرحوم محالتى بر اساس انديشه بنیادين اسالمى بر اين باور است كه حكومت بايد  » مشروعی
حتى اين امر به حكومت مسلمانان اختصاص ندارد و حكومت غیرمسلمانان را نیز شامل ; داشته باشد

 :مى شود

سلطنتى كه در ايران جارى و معمول است و ھكذا آن چه كه در ممالك كفريّه داير است، ھر 
دوى آن ھا از اقسام سلطنت جور است و دولت آن ھا، دولت ظالمه است و استیالى آن ھا بر 

مردم ـ چه بر كفّار و چه بر مسلمین ـ استیال به غیر حق است و به حكم شريعت مقدسه 
ّه حرام و غصب است ولى كیفیت ظلم ظلمه مسلمین با كیفیت جور جائرين كفّار ; اسالمی
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 9.مختلف است

ّت يابى  ناسودمندى خواست مردم در مشروعی

ّت الھى«مرحوم محالّتى چنین اعتقاد دارد كه اصل  آموزه اى از مؤلّفه ھاى بنیادين در » تأمین مشروعی
ّع و پیش فرض بنیادينى است كه بايد در فلسفه » انديشه سیاسى« اسالمى و بويژه در مكتب تشی

 :در اين جھت اين نكته مورد تأيید اوست كه. سیاسى لحاظ شود و تا حد امكان، به آن نزديك شد

پس مدار حق بودن سلطنت و وجوب اطاعت او، بر آن است كه به خدا برگردد و به تعیین او 
باشد، ولو بالواسطه، و اگر كه نشد، مشروطه بودن يا به اذن و اجازه مردم شدن موجب 
ّت و جماعتى كه اختیار نسبت سلطان را به خلق  ّت او نشود، مگر به مذھب اھل سن حقی

ّا به مذھب شیعه كه خلق را در تعیین امام اختیارى نباشد، رضاى مخلوق به ; ايكال كنند ام
ّت او نشود، مادام كه از جانب خدا نباشد  10.سلطنتى، موجب حقی

ّن به  ّت دھى اھل تسن وى از اين مطلب گريزان است كه فرجام و كاركرد مشروطه، ھمانند مشروعی
. شود) »اختیار نسبت سلطان را به خلق ايكال كنند«و اين راه كه » رضاى مخلوق به سلطنتى«(سلطنت 

ّت را برآمده از رأى ملّت نمى داند  .بنابراين، مشروعی

محالّتى در پاسخ به اشكال مذكور، اين نكته را يادآورى مى كند كه اصالً موضوع بحث چیز ديگرى است و 
 :اگر چنین فرضى مورد بحث بود، اشكال وارد بود

ّ است يا باطل و آن  اگر بالفرض از طرف پادشاه از علما سؤال مى شد كه سلطنت من بر حق
ّت است، باطل، و اگر به رضا و رغبت  ھا در جواب مى گفتند كه اگر از روى اجبار و غلبه بر رعی
ّ خواھد بود، در اين صورت تو را مى رسید  آن ھاست، ـ چنان چه در مشروطه بايد باشد ـ حق

كه از طرف آذربايجان قد مردانگى علم كنى و فرياد بركشى كه اين فتوا بر طبق قواعد مذھب 
ولكن نه كسى ھمچه سؤالى كرده و نه كسى ھمچه جوابى ; عامّه است نه مذھب شیعه

داده و زمینه مطلب كه موقع جواب و سؤال شده، به شكل ديگرى است و آن، آن است كه 
ّه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در اين  دست مملكت ما از دامن سلطنت حقّه الھی

مملكت داير است و آن كه متصدّى و مباشر آن است، ھرگز به اختیار خود رفع يد از او نخواھد 
و از اين جا معلوم شد كه حكم علما كه رشته آن به رشته حكم محكم ولى عصر ـ عجل ... كرد

اللّه فرجه الشريف و فرجنا بفرجه بسته ـ از روى موازين صحیحه مذھب جعفرى است، نه از 
 11.روى اصول و قواعد مذھب عامه

ّت الھى را براى حكومت، امرى ضرور مى شمرد  خالصه آن كه مى بینیم مرحوم محالتى، تأمین مشروعی
ّت الھى نمى داند ّن، حكومت برآمده از خواست مردم را داراى مشروعی  .و برخالف ديدگاه اھل تسن

 ديدگاه مرحوم نائینى. 2

مرحوم نائینى بر اساس انديشه سیاسى خويش كه از انديشه فقھى كالمى او برآمده است، نظامى 
احى مى كند كه با شرايط ; آرمانى در ذھن دارد كه با مؤلّفه ھاى اين انديشه است ّ ّا نظامى را نیز طر ام

لزوم تأمین «در ھر صورت، وى حكومت را نیازمند اصل . حاكم بر عصر مشروطه نیز متناسب باشد
ّت الھى  .مى داند» مشروعی

ّت يابى  ناسودمندى خواست مردم در مشروعی

ّت يابى حكومت را تبیین كند و در وضع زمانى خويش راھكار  مرحوم نائینى در تكاپوست تا راه مشروعی
ّف«مناسبى براى اجراى اصل  ّت تصر وى سه نوع غصب را در نظام حاكم . ارائه دھد» لزوم تأمین مشروعی
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ّ اسمه ـ و ظلم به ساحت اقدس احديت«: در زمان خويش مى بیند اغتصاب «، »اغتصاب رداى كبريايى ـ عز
» اغتصاب رقاب و بالد و ظلم درباره عباد«و » مقام واليت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلوات اللّه علیه

ّف«و بر اساس اصل  ّت تصر كه با طرح سه مقدمه به اثبات آن مى پردازد، بر آن » لزوم تأمین مشروعی
 :است كه

مجال شبھه و تشكیك در وجوب تحويل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولى به نحوه ثانیه با 
 . 12عدم معذوريت از يد از آن باقى نخواھد بود

مھم ترين و مبنايى ترين مباحث مربوط به اصل حاضر را بايد در قسمتى پى گرفت كه به انواع غصب و 
ّف غیر فقیه را در امور حكومتى بدون اذن فقیه برنمى تابد و . حكومت ھاى نامشروع اختصاص دارد وى تصر

در اين میان، فرقى میان حالتى كه حاكم داراى پشتوانه مردمى است و حالتى كه در آن از اين پشتوانه 
 :بھره اى نباشد، نمى گذارد

ّه است كه واليت در آن ھا ـ چنان چه بیان نموديم ـ  ّفات واليتی ّفات نحوه ثانیه، ھمان تصر تصر
براى اھلش ثابت و با عدم اھلیت متصدّى ھم از قبیل مداخله غیر متولّى شرعى است در امر 

موقوفه كه به نظارت از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن عمّن له والية االذن لباس 
ّت ھم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و واليت ھم به وسیله اذن  مشروعی

 13.مذكور خارج تواند شد

ّت الھى«اصل  در انديشه مرحوم نائینى، چنان ريشه دار است كه سكوت از لزوم » لزوم تأمین مشروعی
 :ريشه كن كردن حكومت ھاى غاصب در اديان پیش از اسالم را ھم برنمى تابد

چون كه دانستى قھر و تسخیر رقاب ملّت در تحت تحكّمات خودسرانه، عالوه بر آن كه از 
ّ در ارض و اغتصاب رداى كبريايى و با اھم مقاصد انبیا علیھم (اشنع انحاى ظلم و طغیان و علو

ھم منافى است، پس اھمال و سكوت از قلع چنین شجره خبیثه در ھیچ يك از اديان  )السالم
 14.سابقه ھم اصالً محتمل نخواھد بود

ر شده است، جايگاه ويژه اى دارد ّ . در بینش اسالم، وظیفه نظارت مردم كه به مثابه حقّى براى آنان مقر
نظام «اين وظیفه حق گونه، از ديدگاه مرحوم نائینى، در نظام استبدادى قابل تحقّق نیست و فقط در 

مورد نظر مرحوم نائینى امكان حصول آن وجود دارد و بر اين اساس مردم مى توانند حكومت را در » واليتى
 :عدم انجام وظیفه خود مورد مؤاخذه قرار دھند

تمام افراد اھل مملكت به اقتضاى مشاركت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال 
ّت در تحت  و اعتراض قادر و ايمن و در اظھار اعتراض خود آزاد و طوق مسخريّت و مقھوري

ّان را در گردن نخواھند داشت ّه سلطان و ساير متصدي ملّتى را كه متنعّم به . ارادات شخصی
 15.اين نعمت و داراى چنین سلطنت باشند، محتسبین و اباة و احرار و احیا خوانند

ّت بخش براى حكومت نمى  از سوى ديگر، مرحوم نائینى مشاركت سیاسى مردم را عنصرى مشروعی
ّن مى شمرد  :داند و اين تصوير را امرى مبتنى بر باور اھل تسن

ّت و جماعت كه اختیارات اھل  ّت نظارت ھیأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اھل سن مشروعی
ّبع دانسته اند، به نفس انتخاب ملّت متحقّق و متوقّف بر امر  حلّ و عقد اّمت را در اين امور مت

ّه; ديگرى نخواھد بود ّا بنا بر اصول ما طايفه امامی ّه و سیاست امور ... ام اين گونه امور نوعی
ّاب عام عصر غیبت ـ على مغیبه السالم ـ مى دانیم  16.امّت را از وظايف نو

 ديدگاه حاج آقا نوراللّه.3
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ّت الھى«حاج آقا نوراللّه ھمانند ديگر انديشھوران فرزانه شیعه، اصل  را در مرحله » لزوم تأمین مشروعی
لزوم ايفاى «ھمان گونه كه اصل . بنیاد گفتمان سیاسى شیعه مى داند» انديشه سیاسى دينى«

ّت  .را ديگر مؤلّفه مھم در اين مرحله مى شناسد» مسؤولی

ّف است و عدم  ّت در تصر ّع بر مشروعی ّت در قانون گذارى، متفر در مورد نخست، روشن است كه مشروعی
ّت قوانین اين دولت ھا را نیز در پى دارد . شناسايى دولت ھاى غاصب در مذھب شیعه، عدم مشروعی

ّت در قانون گذارى، متناسب با رويكرد ايجابى است كه  شايان ذكر است كه بحث مستقل درباره مشروعی
ّه قرار خواھد گرفت» نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«در مرحله   .مورد توج

 آموزه سلطنتِ حقّه انحصارى، در برابر راھكار شناسايى دولت غاصب

ّت الھى«مرحوم حاج آقا نوراللّه به اندازه اى به اصل  به صورت بنیادِ گفتمان » لزوم تأمین مشروعی
سیاسى شیعى اعتقاد دارد كه در برابر شناسايى دولت زمان خويش، به گونه اى مطلق، منكر امكان 

ّت يابى سلطنت در عصر غیبت مى شود  .مشروعی

ّت يابد و  سلطنت، از ديدگاه حاج آقا نوراللّه نمى تواند آن گونه كه شايسته است در تمام ابعادش مشروعی
 :منحصر است) علیه السالم(اين امر فقط به زمان امام عصر

ّات مشروع باشد، غیر از زمان ظھور حضرت امام عصر ـ  سلطنت حقّه كه به تمام خصوصی
اين را عنوان  ]مستبدّان به ظاھر مشروعه خواه[و لھذا . عجل اللّه تعالى فرجه ـ امكان ندارد

نمودند كه مشروطه را به اين عنوان ببرند و مشروعه ھم در ظرف خارج محقّق نشود و كار به 
بلكه اصل سلطنت حق مختص و منحصر است به شخص حضرت امام ; ... كام مستبدّين گردد

 17.عصر عجل اللّه فرجه

اين عبارات، اين پرسش را براى خواننده پديد مى آورد كه آيا به ھیچ وجه نمى توان در عصر غیبت، نظامى 
ّتى را دارا باشد؟  مشروع داشت، و آيا نظامى كه اذن نواّب عام را داشته باشد، نمى تواند چنین مشروعی

ّى راھكار ) به علّت عدم شايستگى حاكمان زمان خويش(ظاھر چنین سخنى گوياى آن است كه وى  حت
ّت يابى سلطنت مفید نمى دانسته است، برخالف كسانى مانند مرحوم » اذن فقیه« را نیز براى مشروعی

ّت يابى براى سلطنت نیز بوده و راھكار اذن فقیه را مفید ارزيابى ... نائینى، محالّتى و كه در صدد مشروعی
 .كرده است

ّه كنیم، ممكن است چنین برداشتى بیابیم ّه كنیم كه ; اگر فقط به ظاھر اين عبارات توج ّا اگر توج ام
ّى ناظر است كه در عالم خارج وجود داشته، شايد برداشت ما  سخنان وى به وضعى ويژه و اشخاص خاص

ّ كسانى است كه مقابل مشروطه ايستاده، آن را برنمى تابند و در نظر او به . تغییر يابد موضع وى ضد
دنبال مشروع ساختن سلطنت ھستند و از سوى ديگر، تصريح مى كند كه حكومت سلطان حاضر را نمى 

ّت بخشید بنابراين، ممكن است به اين نتیجه ; توان داراى مشروعیت دانست يا آن كه به وى مشروعی
ً در مورد كارايى اذن فقیه سخنى نگفته است ً يا اثباتا را داراى » سلطنت حالیه«چرا كه ; برسیم كه او نفیا

ً كارآمدى اذن فقیه را براى مشروعیّت  شرايطى نمى دانسته كه بتوان به او اذن داد، نه آن كه اساسا
 .دھى به حكومت نمى پذيرد

نكته اى كه مى تواند مؤيد اين مطلب باشد، اين است كه اگر چنین راھكارى را نمى پذيرد، بر چه 
آيا نمايندگى آنان جزئى از مداخله ھاى . اساسى نمايندگى وكیالن مجلس را توجیه شرعى مى كند

اصل سلطنت حق به تمام «حكومتى و سلطنتى نیست؟ بنابراين، ھمان گونه كه تصريح مى كند، 
ّات ّت را داشته باشد، » خصوصی مختص به زمان ظھور است و فرض حكومتى كه درجه پايین ترى ازمشروعی

قابل پذيرش خواھد بود و جناب حاج آقا نوراللّه به سبب عدم دستیابى عملى به اين نظام، از آن سخنى 
ّت يابى ) در برداشت وى(نیاورده اند و موضوع بحث در زمان او  بوده است، نه » سلطنت حالیه«مشروعی
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ّت يابى حكومت ھا را تبیین كند ّت مشروعی  .آن كه به نحو كلّى بخواھد كیفی

ّدعلى شاه كه  ّد كاظم يزدى و شیخ فضل اللّه از محم ً از حمايت امثال مرحوم سی حاج آقا نوراللّه حتما
ّت است  اگر نگويیم اذنى به او نداده و به سبب مصالح جھان اسالم از او (مقتضى تكیه بر نوعى مشروعی

آگاھى داشته و مصاديق جزئى تر و سطحى از تعامل علما با حكومت ھا در ذھن ) حمايت كرده است
ّن شناسايى آن ھا ـ ھر چند به صورت شناسايى  مرحوم حاج آقا نوراللّه بوده است كه تا اندازه اى متضم

مواردى مانند قبول مبالغى به صورت اجاره بیوتات سلطنتى به وسیله امثال مرحوم ; درجه دو ـ مى باشد
ّد كاظم يزدى از شاھان قاجار  .ممقانى و آيت هللا سی

 عدم شناسايى سلطنت، عدم حصول شرايط براى اذن فقیه

ناگزير است تا الگوى مشروعه خواھان را نیز از ديدگاه خويش » نظام سازى«حاج آقا نوراللّه در مقام 
ّت و امكان مشروعه شدن . ارزيابى كند را بررسى مى كند و » سلطنت مشروطه«وى در اين جھت كیفی

ّت فقط مى تواند بر قامت قوانین مجلس  البته (اعالم مى دارد كه در شرايط زمان او، لباس مشروعی
پوشانده شود و سلطنت نمى تواند چنین لباسى بپوشد و ) قوانینى كه مطابق با اصول شريعت باشد

بلكه منظور از مطابقت مشروطه با اسالم، فقط مطابقت قوانین ; سلطنت را نمى توان مشروع شمرد
 .تصويبى مجلس با اسالم است

ّفى  بر اين اساس، حاج آقا نوراللّه به گونه اى ظريف، اصل سلطنت را از ريشه منافى شرع و شريعت معر
مى كند و از سوى ديگر، ھر چند ويژگى ھا و قالبى خارجى را براى حكومت نمونه اسالمى در زمان 

ّت  ّى درباره امكان تشكیل آن نیز سخنى ندارد، ھمین قدر مى پذيرد كه مشروطی غیبت ترسیم نكرده و حت
سلطنت، در زمان فعلى بھترين شیوه اى است كه مى تواند تا حدودى به احكام اسالم قابلیت اجرا 

 :بخشد يا دست كم بیش تر آن ھا را احیا كند

آيا ممكن است اصل پادشاھى اين پادشاه را . مطالب دولت پادشاھى، پادشاھى حالیه است
آيا كسى كه . ... مشروع كرد؟ تا چه رسد به ساير چیزھا از گمرك و مالیات و چیزھاى ديگر

دولت مشروطه را مشروعه مى كند، آيا تغییرى در پادشاه و پادشاھى فعلیه خواھد داد يا 
 18خیر؟

حاج آقا نوراللّه، گذشته از آن كه با بحثى تاريخى به ابطال حكومت استبدادى مى پردازد و مشروط بودن 
حكومت به قوانین اسالمى را يادآور مى شود، توجیه قانونى و شايد ھم شرعى قدرت مطلقه سلطان را 

 ِ  .به ستیز برمى خیزد 19»چه فرمان يزدان، چه فرمان شاه«مورد ترديد قرار مى دھد و با شعار مشھور

نظام «در اين جھت، در مقام و مرحله ) 20در كتاب مكالمات مقیم و مسافر(حاج آقا نوراللّه اصفھانى 
دست كم سلطان زمان خويش را به علّت نبود شرايط الزم (، بنیاد سلطنت را نمى پسندد و آن را »سازى
ّت پذير نمى يابد) در وى وى بر عكس كسانى كه راھبرد اذن فقیه را بستر شناسايى حكومت . مشروعی

 .پس بايد توجیھى براى آن يافت; مى دانند، تمايلى به طرح آن ندارد

ّه ابتدايى مى تواند در دو قالب تحلیل شود يك احتمال ـ ھمان گونه كه ظاھر : عدم طرح اين راھبرد، در توج
آن را به ذھن مى آورد ـ اين است كه وى اصالً امكان » مكالمات مقیم و مسافر«برخى عبارت ھاى رساله 

ّت يابى ھیچ حكومتى را در زمان غیبت نمى پذيرد احتمال ديگر نیز آن است كه به . شناسايى و مشروعی
علّت اعتقاد او به عدم تحقّق شرايط و ويژگى ھايى كه براى اعطاى اذن از سوى فقیھان به حاكمان الزم 

و » پادشاھى اين پادشاه«، »پادشاھى حالیه«است، چنین شیوه اى پیش گرفته كه شناسايى 
ّد صريحى براى احتمال دوم » پادشاھى فعلیه« را ناممكن اعالم كرده است و قیود مذكور در بیان او، مؤي

 .است

ّت دينى«تجلّى ) ب  »نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«در ساحت » مشروعی
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ّالت سیاسى است كه بر اساس آن مى توان »نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى« ، مرحله اى از تأم
بر اين اساس، . انديشه ھا و مؤلّفه ھاى بنیادين سیاسى دينى را متناسب با وضع زمان قالب بندى كرد

مؤلّفه ھا و اصول فرعى متناسب با دو اصل » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«الزم است براى 
ّت« ّه قرار داد و به میراث » لزوم ايفاى مسؤولیت«و » لزوم تأمین مشروعی را به طور جداگانه مورد توج

ّه كرد  .فلسفه سیاسى بزرگ مردان دين در عصر مشروطه در قالب آن ھا توج

ّت«در اين بخش، به اصول فرعى مربوط به اصل  اين اصول فرعى . مى پردازيم» لزوم تأمین مشروعی
 :عبارتند از

ّف«اصل . 1 ّت تصر ّال مشروعی  ;»تصحیح فع

 .»ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«اصل . 2

ّف. 1 ّت تصر  تصحیح مشروعی

ّت الھى«اصل  ُعد دارد» لزوم تأمین مشروعی ّف ھا و به دست گرفتن زمام : دو ب ّت تصر يكى، تأمین مشروعی
ّت ضوابط و دستورالعمل ھاى مورد عمل در يك  تمام يا بخشى از امور حكومتى، و ديگرى، تأمین مشروعی

ّت الھى«از سوى ديگر، ھنگامى كه اصل . نظام نظام سازى و تصمیم «در مرحله » لزوم تأمین مشروعی
ه قرار » سازى سیاسى ّ ّه قرار مى گیرد، بايد ھم حالتى رسمى بیابد و ھم به گونه اى مورد توج مورد توج

ّت بالفعل يافته، استمرار  ُعد ياد شده، مشروعی گیرد كه نھادينه و پاينده شود تا يك نظام بتواند در دو ب
ّل . داشته باشد بر اين اساس، ھر دو اصل حاضر مورد نیاز خواھند بود كه در اين قسمت، به اصل او

 .خواھیم پرداخت و راھبردى را كه در عصر مشروطه مورد بھره بردارى قرار گرفت، تبیین خواھیم كرد

 »دولت در دولت«راھبرد . 1ـ1

ّاب عام، ھمانند ديگر عالمان شیعه، راھبرد  راھبرد عملى عالمان شیعه در دوره توانايى و ضعف نسبى نو
در درجه ھاى » دولت در دولت«نوعى سیاست ) علیھم السالم(از عصر امامان. است» دولت در دولت«

بر اساس اين راھبرد، بزرگان شیعه، ھمواره كوشیده اند . گوناگون، راھبرد عملى شیعه تلقّى مى شود
از مھم ترين جلوه ھاى اين راھبرد، پیدايش محاكم شرع . سطح ممكنى از امور را در اختیار داشته باشند

ُمود ويژه اى داشته است كه نوعى  ّت مزدوج«بوده كه در دوره قاجار ن را كه متناسب با توانايى و » حاكمی
ّاب عام بوده ترسیم مى كند  .ضعف نسبى نو

به رغم وجود چالش ھاى تحمیلى از سوى روشن (نھضت مشروطه خواھى، بسترى را ايجاد كرد كه 
ّ دين و دولت ھاى بیگانه گذشت و به راھبرد » دولت در دولت«بتوان از راھبرد ) فكران غرب زده و ضد

 .ارتقا يافت» حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت«

 »حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت«راھبرد . 1ـ2

ّه«به معناى » حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت«راھبرد  ّه مجري از ديدگاه . بود» تقلیل سلطنت به قو
بسیارى از عالمان، بسترسازى عملى براى تحقّق چنین راھبردى، از طريق ھدايت نھادينه نھاد قانون 
 .گذارى انجام مى گرفت و نقطه ثقل طرح مشروطه مشروعه، در انديشه شیخ فضل اللّه نیز ھمین بود

حكومت «و » سلطنت پادشاه و عدم مسؤولیت او«به » حكومت پادشاه«در غرب نو، فروكاھش الگوى 
 .، يكى از دستاوردھاى سیاسى دوران معاصر در مغرب زمین است»دولت و مسؤولیت آن

در مقايسه با فضاى فلسفه سیاسى و سیاست عملى غربى ھا، عالمان مشروطه خواه و مشروعه 
خواه نیز كه ھر يك به نوعى نظام سلطنت مشروطه را مى پذيرفته اند، به دنبال فروكاھش حكومت به 

ّت الھى ; سلطنت بوده اند را به صورت ) سطح عملى و ممكن(با اين تفاوت كه آنان سطحى از حاكمی
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ّت پادشاھى پیشین مطرح مى كرده اند و دخالت مردم در نظام جديد نیز با ارتقاى  جايگزين حاكمی
ّت، منافاتى نداشته است ّت الھى در نظام سیاسى و افزايش سطح مشروعی اين زاويه ديد باعث . حاكمی

مى شود تفاوت بنیادين رھیافت جناح دين گرا در عصر مشروطه، با رھیافت ھاى سكوالرمنش روشن 
 .شود

اين رھیافت به جاى عزل پادشاه و . يكى، محدود كردن اختیارات سلطنت است: اين رھیافت دو جنبه دارد
تعیین جايگزين مشروع براى او ـ كه عمالً ناممكن بود ـ مورد لحاظ قرار گرفت و رھیافتى مانند اعطاى اذن 

فقیه به كارگزاران كه از كسانى مانند مرحوم نائینى تصريح شد، براى شخص شاه به كار گرفته نشد و 
ّدعلى شاه انجامید ُعد ديگر رھیافت دين گرايان مشروطه خواه، قانون گذارى . سرانجام به عزل محم ب

در ديدگاه عالمان شیعه، نظام مشروطه كه تا حدودى در صدد محدودسازى حكومت شاه . شريعت گرا بود
و به تعبیر ديگر، تبديل حكومت به سلطنت بود، اين امكان را فراھم مى آورد تا با تقويت جنبه اسالمى و 

ّه احكام اسالمى و بازوى  ّه مجري ّبات مجلس، سلطان را به قو بويژه با تعبیه اصل نظارت فقیھان بر مصو
ّل دھد ّت سلطنت در ديدگاه آنان . اجرايى عالمان تنز اين امر نبايد به معناى پذيرش سلطنت يا مشروعی

 .تفسیر شود

 »حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت«راھبرد . 1ـ3

مرحوم سید عبدالحسین الرى در بحث نظرى خود، راھبرد ديگرى طرح نمود كه از جھت ساختارى در 
نام » حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت«سطح برترى قرار دارد كه ما از اين راھبرد تحت عنوان 

، ترسیمى زيبا و ويژه از 21»قانون مشروطه مشروعه«مرحوم الرى در فصل سوم از رساله . مى بريم
; 22مشروطه مشروعه دارد كه در رأس مجلس آن، فقیه قرار دارد و وظیفه مجلس ارائه مشورت به اوست

ّا ھنگامى كه مرحوم سید عبدالحسین الرى در بستر اجتماعى سیاسى حاكم مشاھده كرد كه راھبرد  ام
حكومت دولت شريعت «نمى تواند اجرا شود، به راھبرد » حكومت دولت شريعت و حذف دولت سلطنت«

يعنى به رغم حفظ ظاھرى از سلطنت، دنبال ; در قالب نظام مشروطه اكتفا نمود» بر دولت سلطنت
احكام اسالم و مجرى قوانین مصوب مجلس به عنوان تعیین كننده » تقلیل سلطنت به قوه مجريه«

 .مصاديق عملى و اجرايى احكام اسالم است

» حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت«آن چه در ادامه اين بخش خواھد آمد، تبیین كننده ابعاد راھبرد 
 .در انديشه مرحوم محالّتى، نائینى و حاج آقا نوراللّه اصفھانى در عصر مشروطه است

 ديدگاه مرحوم محالتى) أ

ّف«اصل  ّت تصر ّال مشروعی ّت«به جاى » تصحیح فع تعطیل و درگذشتن از «يا » توجیه انفعالى مشروعی
ّت برمى » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«، راھكارى است كه مرحوم محالّتى در فضاى »مشروعی

 .گزيد

ّت الھى«ـ اذن فقیه، راھكار   »تأمین مشروعی

مرحوم محالّتى در بخشى از رساله خود كه به اشكال ھاى مخالفان مشروطه و جواب به آن ھا مى 
ّت را حكومتى مى  پردازد، در پاسخ شك دھم و يازدھم، ھم آوا با اشكال كننده، حكومتِ داراى مشروعی

شك دھم در بردارنده اين نكته است كه از طريق . داند كه از سوى خدا يا از سوى منصوبان او باشد
ّف«انتخاب مردم نمى توان به  ّت تصر ّت » مشروعی دست يافت و اين امر، فقط بر اساس انديشه اھل سن

 :استوار است

پس مدار حق بودن سلطنت و وجوب اطاعت او بر آن است كه به خدا برگردد و به تعیین او 
باشد ولو بالواسطه، و اگر كه نشد، مشروطه بودن يا به اذن و اجازه مردم شدن، موجب 
ّت و جماعتى كه اختیار نسبت سلطان را به خلق  ّت او نشود، مگر به مذھب اھل سن حقی
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ّا به مذھب شیعه كه خلق را در تعیین امام اختیارى نباشد، رضاى مخلوق به ; ايكال كنند ام
ّت او نشود، مادام كه از جانب خدا نباشد  23سلطنتى، موجب حقّی

، در صدد »اللئالى المربوطه«شك يازدھم در . اين نگاه او در فروعات ديگرى نیز خود را نشان مى دھد
اشكال بر مسأله وكالت است و در خالل آن، واليت غیر معصومان كه از اجازه او بھره مند است، مورد 

 :تأكید قرار مى گیرد

موكّل بايست در امرى كه براى آن تعیین وكیل مى كند، ذى حق باشد كه غیر را در آن : اوالً 
نايب خود قرار دھد و عموم ملّت را به حسب شرع مقدّس در سلطنت حقّى نیست كه كسى 

ّ الھى است كه براى معصوم; را نايب خود كنند و ھر كه از  )علیه السالم(چرا كه سلطنت، حق
 24.قبل او مأذون است، ثابت است و به مردم ربطى ندارد

و مى پذيرد كه سلطنت (مرحوم محالّتى در پاسخ خود، نه تنھا نكته موجود در اشكال را نفى نمى كند 
بلكه آشكارا آن را قبول مى كند و ) اذن دارد) علیه السالم(مى تواند براى كسى باشد كه از سوى معصوم

ّت حكومت و شؤونى چون وكالت را از رضايت مردم خواستار نمى شود و بر اين نكته پاى مى  مشروعی
 :فشارد كه اصالً جاى چنین توھّمى نیست

ً در امر سلطنت به سبب اين توكیل ذى حق  ُكال شرعا ھیچ احمقى ادّعا نكرده و نكند كه و
وكیل باشند و كسى نگفته كه وجوب  )علیه السالم(مثل اين كه از جانب معصوم; خواھند شد

ّن آن ھا را اين مرتبه نیست  مساعدت و ھمراھى با وكال از اين باب است تا تو بگويى كه موكلی
پس اين تعبیر نه به حسب  25;... تا چه رسد به وكیل آن ھا، بلكه فھم كج تو از اين طرف رفته

لسان فقھا و مذاق شرع است و كسى ھم نمى خواھد كه آن را به شرع نسبت دھد و وكالت 
ّه بگیرد ّه از سواد خلق است; آن ھا را وكالت شرعی  26.بلكه به لسان عرف عامّه و مذاق عام

 ـ ضرورت مذھب، پشتوانه راھكار

ّع، اذن الھى را  ھرچند اذنى با واسطه (مرحوم محالّتى ھمانند اشكال كننده، بر اساس اعتقاد مكتب تشی
ّت الھى«راه ) و از طريق اذن فقیه سلطنت مى داند و ضرورت آن را بديھى مى شمرد و » تأمین مشروعی

، با اشاره به زحمت فراوان صاحب اين اشكال، استدالل »شك«پیش از ذكر ديگر بخش ھاى استدالل اين 
ّت (او را اين گونه مورد ترديد قرار مى دھد كه وى به امرى بديھى و ضرورىِ مذھب شیعه  لزوم مشروعی

ك كرده و زحمت بى مورد در اثبات آن كشیده است) الھى حاكم، ھرچند با واسطه باشد ّ  :تمس

پس از اين مقّدمه واضحه كه خیلى طول داده و زحمت زيادى در اثبات آن كشیده و آيات كثیره 
براى ھر يك از فقرات آن اقامه كرده، به خیال آن كه امر به اين واضحى كه جزء ضروريّات 

پس فتوا به وجوب متابعت : مذھب شیعه است بر علماى اعالم مخفى شده، مى گويد
ّت و جماعت است و  سلطنت مشروطه و حكم به حرمت مخالفت آن، متابعت طريقه اھل سن

 27.احیاى مذھب آن ھا

مرحوم محالتى بر اساس باور خود به مشروعیت يابى با واسطه حكومت ـ از طريق اذن فقیه ـ در اولین 
ِ خود به شبھه  ، نه تنھا نیاز به اذن فقیه را انكار نمى »اختصاص واليت در امور عامه به نواب عام«پاسخ

كند، بلكه قانون اساسى مشروطیت را حاوى آن مى داند و با لحنى سخن مى گويد كه گويا اصل نیاز به 
 :اذن فقیه امرى نیست كه جاى ھیچ ترديدى داشته باشد

اوالً آن كه ھیأت وكال به مقتضاى قانون اساسى بايست كه ھیچوقت از عدّه اى از مجتھدين 
پس دخول . عظام خالى نباشد تا امناى ملّت به ھمراھى آن ھا در امور عامّه مشورت كنند

 28.سايرين در مشاورت، بنابراين بدون اذن و اجازه مجتھدين نخواھد شد
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ّن راھكارى است كه براى سرايت اذن فقیه در اركان و عناصر اصلى در نظر  اين بیان مرحوم محالتى، متضم
ّت بخشى به سلطنت به عنوان بنیاد ; دارد ا روشن است كه اين راھكار، از ديد او، براى مشروعی ّ ام

ّت دخول وكیالن به مجلس  ّت در يك نظام، اصیل نیست و در صورت تحقّق، فقط براى تأمین مشروعی حاكمی
ِ حاضر برمى آيد، اين است كه ; مورد تصريح قرار گرفته است چنان كه نھايت ھنرى كه از نظام مورد نظر

 :ظلم به حداقل رسد

ّه بالفعل كوتاه است و ... زمینه مطلب آن است كه دست مملكت ما از دامن سلطنت حقّه الھی
سلطنت جائره در اين مملكت داير است و آن كه متصدّى و مباشر آن است، ھرگز به اختیار 

و لكن به حسب اقتضاى اين دوره، قدرت پیدا كرده كه اطالق . ... خود رفع يد از او نخواھد كرد
 29.جور و ارسال ظلم او را تحديد و تقیید كنند به حدود و قیودى

ّت يابى نظام حاكم در نظر مرحوم محالتى، فقط  با اين توضیح درمى يابیم كه راھكار بنیادين براى مشروعی
مدار در حق بودن سلطنت و وجوب «اين است كه نظام اسالمى در جامعه مسلَّط شود و در اعتقاد وى 

اى »اين مقّدمه واضحه«و » اطاعت او بر آن است كه به خدا برگردد و به تعیین او باشد ولو بالواسطه
يات مذھب شیعه است«در باور او . است ّ ، باور عمومى شیعه و عالمان »امر به اين واضحى كه جزء ضرور

 30.باشد» بر علماى اعالم مخفى شده«آن است و اين گونه نیست كه 

نظام مورد بحث در سخنان مرحوم محالّتى، نظامى است كه با میدان دارى مجلس، فقط بتواند گره 
ِ ممكن  31گشاى مشكالت جارى مملكت باشد اقل ّ از ديد (و در خالل بررسى ھمین نظام است كه وى حد

ّ آن اين است كه اوضاع زمانه را چندان براى طرح ديدگاه ) خودش براى اذن فقیه را مطرح مى كند و سر
 :خويش مناسب نمى بیند

سلطنت جائره در اين مملكت داير است و آن كه متصّدى و مباشر آن است، ھرگز به اختیار 
حق باشد يا باطل، صحیح باشد يا فاسد، و عموم ملّت ھم به ; خود رفع يد از او نخواھد كرد

ھزار جھت نمى توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند، ولكن به حسب اقتضاى اين 
دوره، قدرت پیدا كرده كه اطالق جور و ارسال ظلم او را تحديد و تقیید كنند به حدود و قیودى 

 32.كه مفید به حال نوع، و موجب بقاى مملكت اسالم گردد

ّت و كارآمدى نظام  ـ جمع مشروعی

در اين جا چنان به رخدادھاى عالم خارج خوش ) گويا به سبب عدم تجربه در اداره كشور(مرحوم محالّتى 
بین است كه به رغم تصريح به احساس خطرى كه از عدم مداخله عالمان در امور مجلس دارد، با تأكید بر 

ّص در شناخت موضوعات و مصاديق و تالش نظرى براى ارتقاى سطح كارايى نظام مشروطه،  اصل تخص
مى خواھند جريان امور را مطابق عدل و داد ببینند و در اين جھت پس از اذن عام فقیھان به وكالى مجلس 

ّنه«و  33»ھیأت وكال«براى شركت در ساختار حكومتى، به اذن و مشورت چند فقیه در  ّه مقن بسنده  34»قو
 .مى كند

ّى عالمان در اين باره مى تواند  :اين باشد كه» البداً «بلكه ; از ديدگاه وى، حاصل عدم اقدام جد

ّه بر طبق ممالك اروپا معمول خواھد شد و ً سیاسیات مملكت اسالمی با رجال ... بعضى... البدا
ّه را چنان چه دانستى، به ... استبداديّه ھم دست شده ً به دست خود، مملكت اسالمی يقینا

 35.دولت كفر خواھند داد

 :آيا او فقط با در نظر گرفتن نیاز به اجازه فقیھان در مشورت مى توانسته امیدوار باشد كه

ّالً آن كه ھیأت وكال به مقتضاى قانون اساسى بايست كه ھیچ وقت از عدهّ اى از مجتھدين  او
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پس دخول . عظام خالى نباشد تا امناى ملّت به ھمراھى آن ھا در امور عامّه مشورت كنند
 36.سايرين در مشاورت، بنابراين بدون اذن و اجازه مجتھدين نخواھد شد

ّت الھى«با اين توضیحات، نھادينه شدن اصل  اين . مؤونه عملى فراوانى مى خواھد» لزوم تأمین مشروعی
مؤونه ھمان در صحنه بودن عالمان است كه مورد تأكید مرحوم محالتى قرار گرفته و چه بسا با فرض 

ا به ھر حال اين خوش بینى تا آن جاست كه مى ; ھمین امر، امید فراوانى به كارآمدى مجلس دارد ّ ام
ّت نظام را در عمل دچار خدشه كند  .تواند مشروعی

ّتش به گونه ويژه اى تأمین مى شود، نظام ممكن و مطلوب   گذشته از نظام مطلوب اسالمى كه مشروعی
براى دوران مرحوم محالّتى، از ديدگاه وى، نظامى است كه عقالى مسلمانان و بلكه ھمه مسلمانان در 

ّت يابى دخالت آنان در اين نظام، متوقّف  ّ نوعیه را مشخّص كنند و مشروعی آن دخالت كرده و مصالح و مضار
به ھمین سبب عمالً ; بر تسلّط و بسط يد كامل حاكم شرع نیست و اذن عمومى با تسامح، كافى است

; وظیفه مجتھد در اين فضا فقط به ارائه فتوا منحصر مى شود و نمى تواند در صغرويات اعمال نظر كند
اكثر آن كه حاكم شرع مبسوط الید، بايد فقط در جايگاه مجرى تشخیص ھاى مجلس عمل كند ّ  :حد

ّد نگھبانى حقوق و ايصالش به اھالى، زياده بر اين اقتضا ندارد كه در مقام  و واليت در مجر
عمل و موقع اجرا، ولى و صاحب اختیار باشد كه پس از احراز حقوق و تمیز مضار از منافع، 

اجرائات آن ھا در مجارى و اعماالتى كه متعلّق است به ھر يك از آن ھا، حقّ او باشد و ساير 
مردم در اين مقام بايست به امر و نھى او رفتار كنند، نه اين كه در مقام تعیین حقوق و تمیز 

ّ و صاحب اختیار شود چرا كه نفى و ; دادن حق از غیر حق و اثبات و ال اثبات آن ھا نیز، ولى
اثبات در مقام تعیین، اگر كه متعلّق است به حقوق كبرويّه، و مقصود تعیین آن ھاست، پس 

ّت تحصیل نموده و ; اين مطلب مورد واليت نیست بلكه موقع فتواست كه مجتھد از كتاب و سن
 37.چنان چه واضح است; به طريق فتوا به مردم ابالغ مى كند و مردم او را تقلید مى نمايند

كه حاكم شرع ابزار عملى   در اين جا فقط متذّكر اين اشكال مى شويم كه چنین شیوه اى از حكومت
ّت الھى«اجراى تشخیص ھاى وكیالن مجلس است، مى تواند به اصل  فات » لزوم تأمین مشروعی ّ در تصر

ّه به اقتضاى ; لطمه زند ّت دينى مرحوم محالّتى، تا حدود بسیارى در تعارض و از عدم توج امرى كه با ذھنی
چرا كه ; عملى اين سخن خويش ناشى است و با عملكرد فقیھان در طول تاريخ نیز تناسب و تطابق ندارد

يان امور حكومتى باقى خواھد ماند،  ّ ّف متصد ّت تصر بر اساس تعابیر پیشین ھمواره پرسش از مشروعی
مگر آن كه از جانب فقیه مأذون باشند و در بسیارى از موارد اگر دخالت عقال به معناى دور زدن فقیھان 

ّ خالف  باشد، روشن است كه تحصیل چنین اذنى براى آنان بى معنا خواھد بود، مگر در فرض حسن ظن
 .واقع به آنان

از سوى ديگر، گذشته از لزوم دخالت فقیه در تشخیص احكام ثانوى كه نقض خوبى براى مرحوم محالّتى 
ّه داشت كه ھمه موضوعات احكام شرع، عرفى  است، درباره مسأله تشخیص موضوعات نیز بايد توج

ّه اى ھستند ; نیستند كه تشخیص آن ...) مثل نماز جمعه و(بلكه برخى از آن ھا موضوعات مجعوله شرعی
ّل مى شود يعنى فقیه، ھم حكم اين گونه موضوعات و ھم چگونگى انجام آن ھا را ; ھا به فقیھان محو

ّن مى سازد و اين مورد، غیر از حكم حاكم شرع در مواردى مانند ثبوت ھالل است  .معی

 ديدگاه مرحوم نائینى) ب

ّت«وى در جھت پايبندى به اصل  ، به دنبال آن است »انديشه سیاسى«در ساحت » لزوم تأمین مشروعی
اين امر را متناسب با وضع حاكم بر زمانِ خويش، به نحو » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«كه در 

از اين رو، مھم ترين مؤلّفه مورد نظر وى، نزديك كردن نظام سیاسى حاكم به ; مطلوبى اجرا كند
ّت مورد نظر در  ّع است» انديشه سیاسى دينى«مشروعی تصحیح «به عبارت ديگر، به اصل . مكتب تشی

ّف ّال تصر ّت«اعتقاد دارند، بى آن كه بخواھد منفعالنه در صدد » فع تعطیل و درگذشتن «يا » توجیه مشروعی
ّت وى در اين جھت، به شكل چشم گیرى به دنبال محدود كردن حكومتى است كه از . برآيد» از مشروعی
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جھات گوناگون حكومت الھى را غصب كرده و ھمراه با محدود كردن سلطه آن، درجات پايینى از 
ّت را نیز مى يابد  :مشروعی

ٌ علیه  ّفق ّه كه دانستى، مت بالجمله حفظ ھمان درجه مسلّمه از محدوديت سلطنت اسالمی
عالوه بر آن كه فى نفسه از اھمّ تكالیف نوع مسلمین و از ; امت و از ضروريّات اسالم است
ّت مقام و تصدّى و تعدّى غاصب(اعظم نوامیس دين مبین است  چنان چه ) در صورت مغصوبی

ّه ايران، ضرورى مذھب ما مى باشد  38.نسبت به حالت حالی

مى بندد، تغییرناپذيرى » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«بر اين اساس، آن چه دست او را در مقام 
ّت سیاسى«يك باره  اين نكته، ھمانى است كه گاه به سبب آن، نظام مورد نظر . است» ساختار حاكمی

ّفى مى شود و او خود اين تعبیر را براى نظام درجه دوم » نظام قدر مقدور«مرحوم نائینى  البته از (معر
 :، بارھا به كار مى برد)جھت جايگزين عصمت امام

ّه، قدر مقدور از  ّه و ھیأت مسدده، بنا بر اصول مذھب ما طائفه امامی دانستى كه گماشتن قو
ّه و ملكه تقوا  ّه علمی ّت به جاى قو جانشینى قوّه عاصمه عصمت است، و بنا بر مبانى اھل سن

ّه از تبدّل، و مراقبت درعدم تجاوز از حدود و متوقّف بر  و عدالت، حافظ نحوه سلطنت اسالمی
 39.آن، و منحصر در آن است

كه آن را تأيید مى كند، فقط نظامى سیاسى است كه مى » سلطنت مشروطه«از ديدگاه مرحوم نائینى، 
تواند با شرايطى مانند شرايط عصر او، سازگارى داشته باشد و اگر بخواھیم جايگاه چنین نظامى را در 

ّت الھى«وى بررسى كنیم، بايد بر اساس » انديشه سیاسى« ارزيابى كنیم كه بنا » اصل تأمین مشروعی
ِ ويژه آن » نظامى درجه دوم«بر آن،  احى چنین نظامى از . است» دفع افسد به فاسد«خواھد بود و كار ّ طر

ّى در زمان او سازگارى دارد از ھمین روى، ; سوى مرحوم نائینى، بر اساس راھبردى است كه با وضع خاص
خوانده اند كه مسأله درجه دوم بودن نظام مورد بحث را در مقايسه » نظام قدر مقدور«برخى اين نظام را 

 .با نظام كامالً مشروع، تداعى مى كند

ّت الھى«بر اين اساس، او در صدد عملى كردن اصل   .از طريق اذن فقیه برمى آيد» لزوم تأمین مشروعی

ّت يابى حكومت مشروطه  ـ اذن فقیه، راھكار مشروعی

ّت حكومت مھم ترين ركنى است كه افزون بر اھمیت ذاتى آن،  در انديشه سیاسى نائینى، مشروعی
تضمین كننده تحقّق بسیارى از امورى است كه در نظام ھاى ديگر قابل تحقّق نیست يا امكان تحقق آن 

بر اين اساس مرحوم نائینى نه تنھا وظیفه حكومت در عصر غیبت را از ديدگاه خويش بر . ھا كم تر است
ّفى مى كند ِ بنیادين شیعه معر  :عھده فقیھان مى بیند، بلكه اين امر را باور

ّاب  ّه و سیاست امور امّت را از وظايف نو ّه كه اين گونه امور نوعی بنابر اصول ما طايفه امامی
 40.عاّم عصر غیبت ـ على مغیبه السالم ـ مى دانیم

صدور اذن «راھكارى كه مرحوم نائینى براى نظام سازى و تصمیم سازى مشروع در جامعه ارائه مى دھد، 
از جھت عملى به لحاظ دخالت (چنان كه اين امر راھكارى است كه مى تواند ; است» عمن له والية االذن

ً صالح ّت عملى آن را باال مى برد) افراد نوعا  :بنیان مستحكمى را رقم زند كه ضمانت صالحی

ّه است كه واليت در آن ھا ـ چنان چه بیان نموديم ـ  ّفات واليتی ّفات نحوه ثانیه، ھمان تصر تصر
ّت متصدّى ھم از قبیل مداخله غیرمتولى شرعى است در امر  براى اھلش ثابت و با عدم اھلی

موقوفه كه به نظارت از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن عمن له والية االذن لباس 
ّت ھم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و واليت ھم به وسیله اذن  مشروعی

 41.مذكور خارج تواند شد
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ِ مربوط به  را » اثبات نیابت فقیھان عدول در عصر غیبت«سرانجام تأكید مى شود كه مرحوم نائینى دو فصل
است، انتشار نداد و از اين روى، به جز اشاره ھاى » انديشه سیاسى دينى«كه مھم ترين مؤلّفه مرحله 

بلكه به قصد دفاع از ; خود نیست» انديشه سیاسى دينى«كوتاه به مؤلّفه پیشین، چندان در مقام تبیین 
ّب« ِ كتاب خود دست يازيد» نظام سیاسى مصو  .به انتشار بخش ھاى ديگر

ّب، فضا را به گونه اى نشان مى دھد كه ديگر مشكالت احتمالى سخنان  بحث دفاع از نظام سیاسى مصو
ّ كرد از جمله آن كه فرض تالش براى جمع آورى ; مرحوم نائینى را نیز ممكن است با استفاده از آن حل

زيرا فرض رھا كردن دفاع از نظامى كه در ; در دوران مرجعیتش تبیین معقول ترى خواھد يافت» تنبیه االمه«
عمل كارآمدى مورد انتظار مرحوم نائینى را نیافته و فرجام آن ديكتاتورى رضاخانى بوده است، مقبول تر از 

ً انديشه سیاسى او را بیان مى كرده ھر چند در اين فرض نیز مى ; فرض جمع آورى كتابى است كه صرفا
ّر كرد كه كتاب، حمايت از مشروطه خواھانى مى توانسته به شمار رود كه نائینى، به اشتباه،  توان تصو

 .آنان را عناصرى با اخالص ديده است

 ـ نظام درجه دو

ّال «بر اساس آن چه گفتیم، روشن مى شود كه مرحوم نائینى به دنبال عملى كردن  اصل تصحیح فع
ّت متناسب با » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«البته روشن است كه در مقام ; است» مشروعی

احى كند، نه آن كه چون برخى از يك سو،  ّ زمان، بايد به مقدار ممكن بسنده و نظامى درجه دوم طر
تمامى تقريرھا و راھكارھاى گوناگون مربوط به مرحله نظام سازى و از جمله راھكار مرحوم نائینى را كه 

در عرض يكديگر قلمداد، و از سوى ديگر، در عرض تبیین ھاى مربوط ; تابع اوضاع زمان و مكان بوده است
راھبرد عملى را كه وى در اين جھت اختیار مى كند، تحصیل  42.مطرح كنیم» انديشه سیاسى دينى«به 

ّت از راه اذن فقیه است  :مشروعی

پس حقیقت تحويل و تبديل سلطنت جائره عبارت از قصر و تحديد استیالى جورى و ردع از آن 
. ظلم و غصب زائد خواھد بود، نه از باب رفع يك فرد از ظلم و وضع فرد مبائن ديگر اخف از اوّل

ّه است...  ّفات واليتی ّفات نحوه ثانیه، ھمان تصر با صدور اذن عمن له والية االذن، لباس ... تصر
ّت ھم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و واليت ھم به وسیله اذن  مشروعی

ّفات نحوه اولى، به عكس مذكور، و ظلمى است قبیح بالذّات و ... مذكور خارج تواند شود و تصر
ّت، و صدور اذن در آن اصالً جايز نیست  43.غیر اليق براى لباس مشروعی

ّت از طريق اذن فقیه( شايان ذكر است كه نائینى بر اساس راھكار عملى خود  كه بارھا ) تحصیل مشروعی
 :آن اشاره مى كند، به دنبال ھدفى عالى تر است كه ھمان حفظ بیضه اسالم مى باشد  به

ّلى به نحوه عادله ثانیه، عالوه  بديھى است كه تحويل سلطنت جائره غاصبه از نحوه ظالمه او
 44.بر تمام مذكورات، موجب حفظ بیضه اسالم و صیانت حوزه مسلمین است از استیالى كفّار

 ـ ضرورت مذھب، پشتوانه راھكار

ّه مى شود، ھمین است كه فقیھانى مانند مرحوم نائینى چنین  از مھم ترين نكاتى كه كم تر به آن توج
ّفى مى كنند و از اين روى، وى ھمین امر ) نه نظرى شخصى(باورى را اصلى از اصول اساسى شیعه  معر

 :را به عبارت ديگرى نیز مورد تأكید قرار مى دھد

ّه اين است كه در اين عصر غیبت ـ على  ّات مذھب ما طائفه امامی دوم آن كه از جمله قطعی
ّى  ّه را كه عدم رضاى شارع مقدّس به اھمال آن حت در (مغیبه السالم ـ آن چه از واليات نوعی

معلوم باشد، وظايف حسبیه نامیده، نیابت فقھاى عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ) اين زمینه
ّى با عدم ثبوت نیابات عامه در جمیع مناصب; ثابت دانستیم  45.حت
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ممكن است اين پرسش و اشكال مطرح شود كه شايد مرحوم نائینى گزارشى درست از باور مذھب 
به صورت باور بنیادين شیعه مطرح كرده ) به اشتباه يا به عمد(شیعه نمى دھد و نظر شخصى خود را 

 .است

 :در پاسخ به اين نكته، بايد يادآور شد كه

ّفى نمى كند و با  ّات مذھب شیعه معر ّالً كسى مانند نائینى به راحتى و بدون تحقیق، امرى را از قطعی او
مرحوم آيت اللّه طالقانى ھنگامى . آگاھى گسترده فقھى كه دارد، مى تواند چنین نكته اى را طرح كند

اسى  ّ كه مى خواھد خالصه اى از انديشه مرحوم نائینى را بیاورد، بى آن كه درباره چنین مطلب حس
 :تعلیقه و اعتراضى بیاورد، مى گويد

ّا  ّه كه اين گونه امور را از  ]مشروعیت انتخاب و اعمال اين ھیأت[و ام بنا بر اصول ما امامی
وظايف نوّاب امام مى دانیم، به اين است كه يا مجتھدين در میان انتخاب شدگان باشند يا 

 46.مجاز از طرف مجتھدين باشند

ً بسیارى از نكاتى كه باور شايع و فراگیر مكتب باشد، الزم نیست ھمیشه به صورت پر سر و صدا  ثانیا
ّى كه مى توانسته دامنه ستیز میان عالمان و سالطین را گسترده ; مطرح شود بلكه طرح چنین امر مھم

كند، در سده ھاى طوالنى، مجال طرح عملى نداشته و عالمان بیش تر به مسائل ديگرى مى پرداخته اند 
 .كه ممكن بوده و اوضاع اقتضا داشته است

ّاب عام«مرحوم نائینى در تبیین  براى به عھده گرفتن كامل وظايف رھبرى به وسیله » عدم تمكّن نو
 :عالمان و مراجع تقلید در وضع حاكم بر زمان خويش مى گويد

ّت مقام و عدم تمكّن از تحديد صحیح جز بر اين  ّه وظیفه فعلى، نظر به مغصوبی از جھات سیاسی
ّه بین الملل[جز به ھمین عنوان ... وجه، موجب تعیین نظر آن است و به غیر  ]مشروطه رسمی

ّه، با حالت حالیه، نه اصل گماشتن نظارى براى فقھاى عصر غیبت ممكن  از اين وسیله رسمی
است، و نه بر فرض گماشتن جز اھانت و تبعید نتیجه و اثر ديگرى محتمل، و نه آن اساس 

ّتى كه دانستى، وسیله منحصر تحديد است، به جز بر اين مترتب تواند بود  47.اطّراد و رسمی

ً شايد نتوان فقیھى از فقیھان گذشته را يافت كه با توجه به شرايط مشابه شرايط حاضر ـ كه فقیھان  ثالثا
ً به دست گیرند ـ در برابر اين استدالل مرحوم نائینى به  چنان بسط يدى يافته اند كه حكومت را رأسا

 :فراگیرى دايره امور حسبه پاسخى متناسب داشته باشد

ّت وظايف  چون عدم رضاى شارع مقدّس به اختالل نظام و ذھاب بیضه اسالم، بلكه اھمی
ّات است، لھذا ثبوت  ّه از تمام امور و حسبه از اوضح قطعی راجعه به حفظ و نظم ممالك اسالمی

ّات مذھب خواھد بود  48.نیابت فقھا و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظايف مذكوره، از قطعی

ً مراجع بزرگى مانند آخوند خراسانى و مرحوم مازندرانى بدون تأيید مقام و توانايى علمى او، ھرگز بر  رابعا
دست كم خطوط كلّى و (رساله اش تقريظ نمى نوشتند و تقريظ تأيیدآمیز ايشان، تأيیدى بر مطالب كتاب 

ّت حكومت كه از مبنايى ترين مباحث كتاب به شمار مى  به احتمال فراوان مسأله لزوم تأمین مشروعی
ّفى نكرديم و . نیز ھست) رود از اين جھت به شكل قطعى، تقريظ اين بزرگان را تأيید تمام مطالب كتاب معر

بر قدر متیقّن آن بسنده كرديم كه افرادى مانند مرحوم آخوند خراسانى و مازندرانى، در رعايت حرمت 
به نحو (» تنبیه االمه«فقیھان مخالف مشروطه اھتمام بلیغى داشتند و اين در حالى است كه در كتاب 

بیان ھاى گزنده اى درباره فقیھان مخالف مشروطه آورده شده است و سبب مى ) الكناية ابلغ من التصريح
 .شود تقريظ ھاى مذكور را فقط تأيیدى اجمالى بر محتواى كتاب بدانیم

ّه به  ى كه مرحوم نائینى آن را به »اصل تأمین مشروعیت«با اين توضیحات روشن مى شود كه فقط با توج

Page 15 of 51Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\63.htm



مورد نظر او را دريافت كه در وضعیت ويژه » نظام سیاسى«شكلى بنیادين مطرح مى كند، مى توان بنیان 
 .عصر مشروطه طرح مى كند

 ديدگاه حاج آقا نوراللّه) ج

 ـ بنیاد شناسايى درجه دو راھبرد اكتفا به ارتقاى كارآمدى نظام

حاج آقا نوراللّه اصفھانى در برابر اين پرسش كه اگر سلطان ظلم نكرد و عادل شد، آيا در آن ھنگام، باز 
ّ مى كند، بلكه ; ھم مجلس مشروطه مطلوب است يا نه نه تنھا در صورت چنین احتمالى باز ھم آن را رد

به طور خیلى ظريف، اساس سلطنت را نیز نفى مى كند و در مقابل، مجلس را ضامن عقل، صالح و 
وى در اين بحث، رويكرد اكتفا به ارتقاى كارآمدى نظام به جاى اعطاى اذن فقیه به . پیشرفت مى داند

ّه قرار مى دھد و بر اين اساس، شناسايى درجه دويى را بنیاد مى نھد  :سلطان را مورد توج

ّنه است ولى باز تمام امور، بسته به شخص ; چنین سلطنت كه شرح داديد، اسمش مقن
پادشاه مى شود و استبداد پادشاه به جاى خودش باقى است و رفع استبداد از مملكت نمى 

ً آن پادشاه ھر قدر عادل و عاقل باشد، يك عقل كه زياد ندارد... شود در امور مملكت كه . ثانیا
 ِ صالح و فساد ھزاران نفوس بايد رعايت شود و عقول كثیره در كار باشد، بھتر است يا يك عقل

پادشاه كه معصوم نیست البد خطا مى كند؟ البته اگر دارالشورا منعقد كند و امور مملكت را 
 49.مشورت نمايند و عقول عقال و علما و دانايان مدد عقل او شوند، بھتر است

نقطه امیدى كه در عصر مشروطه براى دردمندانى چون حاج آقا نوراللّه خودنمايى كرد، فقط اين بود كه 
نیز ) در قالب نھادى مانند مجلس(استبداد پادشاه و ساختار تحت نظر او را كاھش دھند و تا اندازه ممكن 

ا نه آن كه امیدى به تغییر نظام حكومتى ; برنامه ريزى بھینه اى براى اداره كشور پیش بینى و اجرا شود ّ ام
ّت دينى وجود داشته باشد، ھر چند تحقّق اين امر در آينده ھاى دور مى توانست مورد  و تحصیل مشروعی

ّت يابى براى حكومت و اعطاى اذن فقیه برنیامدند; انتظار باشد  .از اين روى، در صدد مشروعی

 ـ شناسايى درجه دو و ھمسان از نظام جمھورى و مشروطه

ّى طرح نظام جمھورى را نیز  ّه عمیقى دارد كه حت ّه به مقتضیات زمان چنان توج حاج آقا نوراللّه در مقام توج
ّ نمى كند بلكه آن را ھم عرض با نظام سلطنت مشروطه ; از نظر دور نداشته، احتمال قبول آن را نیز رد

 :مورد لحاظ قرار مى دھد و كارايى آن را ھمانند كارايى نظام مشروطه مثبت ارزيابى مى كند

بھواسطه قوانین و قواعد و عھود بین ملل كه در عالم ھست، اگر دولتى ھر قدر مختصر و 
ھیچ دولت قوى . محقّر باشد، قبول تمدّن كرد، يعنى مشروطه يا جمھورى شد، محفوظ است

يعنى دولى ھست كه از جھات آب و خاك، ده يك ايران ; نمى تواند دست اندازى به آن بكند
چون مشروطه يا جمھورى . است و ھمسايه ھاى آن ھا در نھايت قوّت و قدرت ھستند

 50.ھستند از تجاوزات آن ھا سالم ھستند

ظاھر تعابیر پیشین مى رساند كه حاج آقا نوراللّه كارايى نظام مشروطه و جمھورى را بیش از حد باال مى 
ا ناگفته پیداست كه چنین رويكرد مثبتى به مشروطه يا جمھورى، به معناى آن نیست كه از نظر ; بیند ّ ام

ّت يا كارآمدى چنین نظام ھايى، ھمان نظام مطلوب وى به شمار آيند بلكه چنین تعابیرى، ; او مشروعی
ا با درجه اى از مبالغه(فقط به كارآمدى اين دو نظام  ّ در مقايسه با نظام استبداد مطلق اشاره دارد و ) ام

حاج آقا نوراللّه كه درصدد نظام سازى متناسب با زمان خويش ھست، ناگزير است تا به تمام الگوھاى 
ّت ممكن را  اقل مشروعی ّ ّه، و نظام عملى و متناسب با زمان را شناسايى كند كه حد حكومتى كارآمد توج

ً به معناى شناسايى آن ھا به صورت نظامى . دارا باشد به تعبیر ديگر، شناسايى چنین نظام ھايى لزوما
 :چنان كه وى بر نیاز زمان تأكید مى كند و مى گويد; مطلوب و مشروع نیست
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از اين مطالب گذشته به واسطه آن مطالبى كه سابق عرض كردم و خیاالت و ارتباطات 
اقتضاى زمان و قوّت . اجانب، امروز حفظ اسالم موقوف به مشروطه شدن سلطنت است

رقباى دولت و ضعف ماھا و ھزاران نكته ديگر كه ارباب حلّ و عقد امور مملكت و رموز 
ّت يك مشت شیعه برقرار بماند، مگر به  سیاست مى دانند، امكان ندارد كه اين ملّیت و قومی

 51.مشروطه شدن

 ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى. 2

برآمده از اسالم است، گذشته از آن كه نمى تواند ساختارى » انديشه سیاسى«حكومتى كه بر اساس 
از اين ; غیر دينى داشته باشد، نمى تواند از نظام قانون گذارى نامتجانس با اصولِ شريعت بھره مند باشد

اى كه بايد پاسخ گوى نیازھا، اقتضائات و وضع »نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«روى، ما در مرحله 
زمان و مكان باشد، ناگزيريم از اصولى پیروى كنیم كه در ھر بستر زمانى و مكانى بتواند مسأله قانون 

» ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«بنابراين، اصل ; گذارى را بر پايه اصول ارزشى خود بنیان گذارى كند
در اين بخش، به ديدگاه ھاى مرحوم نائینى، محالّتى و حاج آقا نورهللا در اين باره خواھیم . مطرح مى شود

 .پرداخت

 .اين بحث زواياى گوناگونى دارد كه براى رسیدن به عمق مسأله، ھر يك بايد جداگانه بررسى شود

 وظايف مجلس و دامنه امور مشورت پذير. 2ـ1

مطرح است، مسأله » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«يكى از مھم ترين امورى كه در مرحله 
ِ . است» مشورت«و » شورا« ّت«اگر بخواھیم از جھت پايبندى به اصل ، در اين مرحله »تأمین مشروعی

به صورت عملى درآوريم، » بنیان نظام سیاسى«را در » ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«اصل 
ّت و از يك سو دامنه  مرحوم . را مورد نظر قرار دھیم» امور مشورت پذير«ناچاريم از يك سو مشروعی

ّتِ  محالّتى، حاج آقا نوراللّه و نائینى مى خواھند در بستر مشروطه، بر اساس اعتقاد اسالمى به مشروعی
ّت نظامى چون مشروطه را از زاويه شناخت دامنه »مشورت و شورا« امور مشورت «، مشكل مشروعی

ّ كنند» پذير  .حل

 ديدگاه مرحوم محالتى) أ

بنابراين، بايد ديد مجلس در چه محدوده . روشن است كه كاركرد مجلس از طريق مشورت انجام مى گیرد
آيا اين امر فقط به امور دنیايى اختصاص دارد يا شامل امور دينى نیز مى . اى مى تواند به مشورت بپردازد

شود؟ مرحوم محالّتى بر اين باور است كه وظیفه مجلس به امور و مصالح دنیايى، و تشخیص موضوعات 
از ديدگاه محالّتى، قانون نگارى . به امور دينى ربطى ندارد، باز مى گردد) نه در ھمه موارد(كه اجماالً، 

بشرى فقط به امور اجرايى و تدبیر عملى منحصر است و موارد مشورت پذير را كه او در جھت وظايف 
 :مطرح كرد، به ھمین امور صغروى و اجرايى محدود مى باشد» وكال«و » امناى ملّت«مجلس و 

ً دروغ مى گويى يا از شدّت بى خبرى است كه تعیین حكم شرعى و تكلیف  نمى دانم عمدا
عقد مجلس در ھر بلدى براى ! عزيز من. الھى را به مجلس و اھل مجلس نسبت مى دھى

ّات امور  ّه و نیز در كلی ّه چه عسكري نظارت امناى ملّت است، در اشغال حكومت، چه مالی
ّه كه راجع است به نظام مملكت  پر واضح است كه اين امور و امثال آن راجع است ... سیاسی

 52.به مصالح دنیويه، دخلى به امور دينیه ندارد

ّص در امور دينى بر عھده فقیھان و خارج از قلمرو شور نمايندگان  در مقابل، روشن است كه وظیفه تفح
ّ «از اين روى، مرحوم نائینى در برابر اين شبھه كه كاركرد مجلس اين خواھد بود كه ; مجلس است سد

ّه«كند، با تأكید بر اين كه مرجع شناخت » باب اجتھاد ّه الھی اجتھاد مجتھدان است، از اين زاويه » احكام كلی
 :پاسخ مى دھد
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ّلى كه گفت ّع است بر آن خیال فاسد او تعیین حكم شرعى الھى وظیفه : اين كالم ھم متفر
ّه... . مجلس است ّات امور سیاسی ّه كه مورد اجتھاد ... مگر كلّی ّه شرعی دخلى به احكام كلی

ّر داشته، يا ... مجتھدين است، دارد؟ آيا در قانون اساسى برخالف اجتھاد مجتھدين چیزى مقر
ّه كه مرجع در آن ھا كتاب و سنّت است و  ّه الھی بعد از اين مقرر خواھد داشت و در احكام كلی
ّن شود، مداخله خواھند نمود و دين ديگرى اختراع  به دست يارى فھم مجتھدين بايست معی

 53.خواھند نمود

ّه است كه مرحوم محالّتى بر خالف مرحوم نائینى، در رساله  از تعبیر » اللئالى المربوطه«شايان توج
ا ; ، براى توضیح امور مشورت پذير و مشورت ناپذير استفاده نمى كند»غیر منصوصات«و » منصوصات« ّ ام

روشن است كه حوزه اين دو دسته از امور، از نظر ھر دوى ايشان يكسان است و مرحوم محالّتى نیز امور 
 .منصوص را از قلمرو امور مشورت پذير بیرون مى داند و با مرحوم نائینى ھم رأى است

ّه ديگر اين است كه بايد دانست كاربرد تعبیرى چون  ، به اين معنا نیست »غیر منصوصات«نكته قابل توج
ً حكمى كلّى نیز درباره آن ھا نداشته باشیم بلكه منظور اين است كه براى موضع و مصداق ; كه الزاما

ّى وجود نداشته باشد و به تبع لحاظ ھاى مختلف، احكام ويژه اى را پذيرا  ّى، حكم منصوص خاص خاص
چنان كه تغییر ; ھمان گونه كه امور مباح، به لحاظ عناوين ديگر، حكم ديگرى خواھند يافت; خواھند شد

بستر زمان و مكان مى تواند ويژگى ھاى مصاديق را تغییر داده، از دامنه يك حكم خارج و به دامنه حكم 
ّاتى است كه در بحث مرحوم نائینى و محالّتى به آن پرداخته نشده . ديگر وارد سازد اين مسأله از بديھی

ّسول كاشانى به آن اشاره، و بر ھمین ; است حال آن كه برخى ديگر از عالمان عصر مشروطه مانند عبدالر
اساس اين باور اساسى شیعه را يادآورى مى كند كه حكم غیر منصوصات خاص را بايد با ارجاع به قوانین 

 54.كلّى به دست آورد

چنان كه گذشت، مھم ترين مسأله در اين میان، كوشش براى ارائه راھبردى عملى در جھت نھادينه 
تجربه تاريخى مشروطه به ما نشان داد كه عدم تداوم و اجراى درست . كردن حفظ اين مرزبندى است

ّم قانون اساسى و افتادن زمام امور به دست رجال منحرف، فرجام ناخوشايندى  امورى چون اصل دوم متم
دو راھبرد اصولى در اين جھت كه نظام جمھورى اسالمى بر آن ھا نیز مبتنى شده . را در پى داشت

ّت در  است، يكى بازگرداندن زمام حكومت به فقیھان است كه كاركرد اصلى و مستقیم آن تأمین مشروعی
 ّ ّف است، و ديگرى، تشكیل ھیأت فقیھان نظّارى است كه خارج از مجلس بوده و حقّ رسمى براى رد تصر

 .مصوبات مجلس را بر اساس احكام شرعى و اصول قانون اساسى داشته باشند

مرحوم عبدالحسین الرى نیز راھبردى را پیش پاى نظام مشروطه گذاشت كه در آن، رياست مجلس به 
رايط بود و از سوى ديگر، شأن حقوقى مجلس  ّ و در نگاھى عمیق تر، رئیس (عھده فقیه جامع الش

 .باالتر از جايگاه حقوقى شاه كه بازوى اجرايى مجلس بود، قرار مى گرفت) مجلس

ّم قانون اساسى تصويب شده،  به ھر حال، مى بینیم كه مرحوم محالّتى به ھمان میزانى كه در متم
بسنده كرده و ھمانند بسیارى ديگر از عالمان مشروطه خواه به ھمین اندازه قناعت كرده است و راھبرد 

از مجلس مبتنى بوده، مطرح »ھیأت فقیھان نظّار«مرحوم شیخ فضل اللّه نورى را كه بر لزوم خارج بودن 
از سوى ديگر، به چگونگى . اشاره اى ندارند» طراز اول بودن فقیھان«نكرده اند و ھمین طور به مسأله 

گزينش اين فقیھان نپرداخته اند، برخالف موضع قاطع مرحوم شیخ فضل اللّه نورى كه خواستار انتخاب 
ّه . مستقیم فقیھان از خارج مجلس و از جانب مراجع بود با اين توضیح در مى يابیم كه وى در مقام نظري

ّم قانون اساسى فراتر نرفته است ّب در متم  .پردازى، از نظام مصو

 ـ موضوع شناسى، حوزه وظايف مجلس و موارد لزوم اطاعت از علما

نظام سازى و تصمیم «از مھم ترين بحث ھايى كه مى تواند در گزينش راھبردھاى عملى در مرحله 
دينى عناصر خاصى است كه ممكن است / نقش آفرينى كند، كاوش در بنیان سیاسى» سازى سیاسى

مجلس . در ساختار سیاسى راه يافته و ماھیت ساختار را در سمت و سوى خاصى جھت دھى نمايند
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تمامى اين مسائل بحث ھاى . شوراى ملّى، وظايف و شرايط نمايندگان، در چنین فضايى مطرح مى شود
موضوع شناسى، وظیفه مجلس و وظیفه علما «گسترده اى را مى طلبند كه در اين میان، مسأله نسبت 

، امرى است كه مى تواند بنیان ساختار سیاسى را به صورت خاصى تعريف كند و حتى چینش »و فقھا
 .عناصر آن را به صورت ويژه اى خواستار باشد

يكى از اصول مسلّم فقھى اين است كه وظیفه استنباط احكام، بر عھده فقھا و وظیفه موضوع شناسى 
چنان كه موضوعات مجعوله شرعى به آنان ربطى نداشته و ; در حوزه امور عرفى، به عھده مكلّفین است

گذشته از حكم شرعى در مواردى مانند ثبوت ھالل، تشخیص حكم اين موضوعات و تعیین نحوه انجام آن 
نظام سازى و تصمیم سازى «اين مسأله مى تواند تأثیر خاصى در مرحله . ھا نیز، موكول به فقھاست

احى و پذيرش نظام پارلمانى. داشته باشد» سیاسى ّ   باور فراگیر نسبت به چنین مسأله اى، پشتوانه طر
به عنوان قوه مقننه در عصر مشروطه را فراھم آورد و فرزانگانى مانند مرحوم محالتى، نائینى و حاج آقا 

 .نورهللا اصفھانى نیز با اعتقاد به چنین اصلى، از قانون اساسى مشروطه ايران حمايت كردند

كیفیت موضوع شناسى مسأله اى است كه در انديشه مرحوم محالتى، به نوعى يكى از بنیان ھاى 
اين امر با كیفیت حضور علما در بستر . را تشكیل مى دھد» نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«

 .سیاست و ساختارھاى سیاسى و در رأس آن ھا حضور ايشان در مجلس، گره خورده است

اطاعت در جزئیاتى . 2; اطاعت در كلیات. 1: مرحوم محالتى موارد اطاعت علما را تنھا در دو مورد مى داند
 55.كه مورد حكم حاكم شرع قرار گیرد

از سوى ديگر، مرحوم محالتى با تشريح وظايف و كاركردھاى ويژه مجلس، به اين مطلب اشاره مى كند 
كه عقاليى كه به عنوان نماينده در مجلس شركت دارند، به گروه ھاى مختلف اجتماعى تعلق دارند و 

ً ايشان مزيت خاصى بر نمايندگان ديگر  شركت علما در اين مجلس نیز در عرض آن ھا خواھد بود و اصالتا
نخواھند داشت و لذا در مخالفت رأى ايشان با ديگران، عالم بودن ايشان باعث ترجیح رأى آنان نخواھد 

دانسته مى » رجوع به اھل خبره در تشخیص موضوعات جزئیه«چرا كه وظیفه نمايندگان در راستاى ; شد
بنابراين، در بخش ھاى مختلفى از رساله خود به اين موضوع اشاره دارد كه كار مجلس دخالت در . شود

 .احكام كلیه الھیه نیست و لذا علما در مجلس مانند ديگر افراد خواھند بود

در ھر حال، در مقام نظر مى توان بدون پذيرش ھماھنگ بودن ديدگاه مرحوم محالتى با رويكردھاى 
سكوالريستى در مقام تأكید بر كارشناسى در مقام اجراى احكام اسالمى و تدبیر سیاست بیضه اسالم، 

 :تا حدودى اين بیان مرحوم محالتى را به كار برد كه

ّ آن ھا، و پر واضح  انعقاد مجلس شوراى ملى، به جھت تمیز دادن مصالح ملكیه است از مضار
است كه تعیین اين گونه امور منوط است به نظر اھل خبره و كسانى كه در امور سیاسیه و 

چه اين كه به احكام شرعیه عالم باشد يا ; مصالح و مفاسد عامه مملكتى با خبره و بصیرتند
چرا كه آن چه كه در ; جاھل و چه آن كه شغل آن ھا بقالى باشد مثالً يا بزازى يا كسب ديگر

اين مقام مناط است، خبرويت در سیاسات و عارف بودن به آن ھاست، به شرط اين كه ذى 
 56... .غرض و خائن نباشد كه به اغراض فاسده، مفسده را جاى مصلحت به خرج بیاورد

ناگفته پیداست كه تشخیص مصالح ملكیه به نظر اھل خبره باز : در مقابل تحلیل ايشان بايد متذكر شد
ّا اين خأل در چنین اظھارات و نظرياتى ھست كه موضوع شناسى، فرع بر شناخت احكام ; مى گردد ام

از، چگونه مى توانند از عھده چنین موضوع  ّ كلّى حاكم بر آن ھاست و اين اشكال وجود دارد كه بقّال و بز
ّع بر حكم شناسى برآيند؟ امرى كه گاه مجتھدان ذوالفنون نیز، در آن درمى مانند . شناسى مبتنى و متفر

در حالى كه عالمان ; مھم تر اين كه، چگونه مى توان به تساوى اين گونه افراد با علماى دين رأى داد
دينى در بسیارى مسائل خبره بوده يا زمینه خبرويت بیش ترى دارند؟ بويژه آن كه، قانون گذارى كه جدا از 
مسأله برنامه ريزى، ماھیتى حقوقى داشته، از تناسب بیش ترى با فقاھت كه حوزه تخصصى فقھاست، 

 .برخوردار مى باشد
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شايد نتوان كسى مانند مرحوم محالتى را يافت كه به صورت مفصل، فرض مبسوط الید بودن نواب عام 
آرى، مرحوم . را مطرح كرده و نقش مجلس را در آن نظام مورد بررسى قرار دھد) علیه السالم(امام عصر

اما مرحوم ; عبدالحسین الرى راھبرد ديگرى ارائه مى كرد كه نايب عام در صدر نظام قرار مى گرفت
چنان بر وظیفه موضوع شناسى به وسیله عقال تأكید مى كند   در بخشى از پاسخ مغالطه دوم  محالتى

ّف، و به تعبیر ديگر، اصل  كه مى توان گفت در اين قسمت ھا، اعتقاد خويش به لزوم اذن فقیه در تصر
ّف را تا حدودى فراموش كرده، بحث خبرويت و موضوع شناسى كارشناسانه » لزوم تأمین مشروعیت« تصر

 .را از جھت نظرى، با آن سازگار نمى كند

 ـ كارشناسى موضوعى مجلس در فرض حاكمیت نوّاب عام

در مقام جمع میان كارشناسى موضوعى اھل خبره و رياست واليى فقیه، اين تصوير معقول است كه 
ولى فقیه بايد پس از تشخیص احكام كلّى الھى بر اساس نظر اجتھادى خويش، با پرھیز از اعتماد به 

، در مورد موضوعات اين احكام با عقالى قوم و كارشناسان ھر »من عندى«تصمیم گیرى بى مشورت و 
ّرانه برسد ولى فقیه ذى صالح بر اساس اين روند، به اقتضاى ; فن، مشورت كرده و به نظرى پخته و مدب

صالحیت و كاردانى اى كه به صورت پیش فرض در او وجود دارد، مشورت را شیوه تأمل خويش قرار داده و 
 .از اعمال نظر شخصى پرھیز مى كند

روشن است كه جز در مواردى كه خود وى، امر تصمیم گیرى را به ديگران وانھاده، مرجع تصمیم گیرى 
ً معنا و مقتضاى واليت و زمامدارى ھمین است چنان كه در مواردى نیز ممكن ; نھايى خود اوست و اساسا

است وى بر اساس آگاھى ھاى پیشین خود، نیازى به مشورت با ديگران نبیند و اين امر در زمامدارى 
مصاديقى از پرھیز حاكم از مشورت مى تواند ) نه ھمیشه(آرى، گاھى . حكومت، امرى طبیعى است

نشانه اى از عدم صالحیت يا از بین رفتن صالحیت وى براى زمامدارى باشد كه اين امر خارج از بحث 
است و نبايد و نمى توان میان اين مسأله و حالت طبیعى خلط كرده و از چنان حالتى، برھان و قرينه براى 

امرى كه نوشته مرحوم محالتى ـ به رغم نكته پردازى ھاى ; تحمیل اراده فردى يا جمعى بر ولى فقیه آورد
 .شايان توجه ـ به آن گرايیده است

ّاب عام، بر نقش موضوع شناسى سیاسى اجتماعى عقال كه شكل / ايشان در فرض حاكمیت يافتن نو
عملى آن در مجلس شوراى ملى تبلور يافته، تأكید فوق العاده اى مى كند و از سوى ديگر، حاكم شرع 

مبسوط الید را تنھا امین در اجراى دستورھا و تشخیص ھاى مجلس شوراى عقال مى داند و نقشى بیش 
به اندازه اى كه در صورت اختالف موضوع شناسى او و مشاورانش با موضوع ; از آن برايش قائل نیست

ّز تحمیل عقیده مجلس بر نايب عام و حتى به صورتى كنار گذاشتن او را صادر مى  شناسى مجلس، مجو
ّف را از ياد مى برد، به عنوان اين كه حاكم شرع نمى » لزوم تأمین مشروعیت«كند و در واقع اصل  در تصر

حال آن كه در فرضى كه حاكم شرع را جامع الشرايط براى ; اقدامى كند» من عندى«تواند از جانب خود و 
ّى زمامدارى در نظر گرفته ايم، اين تصور خارج از فرض است در قسمت مؤلفه ھاى بحث، ايشان را . تصد

 :مورد توجه قرار مى دھیم

 لزوم عمل فقیه به نظر عقال. 1

از اين ; مرحوم محالتى در صدد است تا ماھیت حكومت نواب عام را از سلطنت مطلقه كامالً جدا بنماياند
روى، خصیصه اى را كه در عرف فلسفه سیاست براى حكومت سلطنت مطلقه ذكر مى شود، از ساحت 

در حكومت او را نیز اراده غیر شخصى مى » تصمیم سازى«حكومت حاكم شرع دور مى كند و مبناى 
گويا تصور مى كند كه اگر واليت در تشخیص صغرويات امور به دست حاكم شرع باشد، به معناى . داند

(!!) از سوى ديگر، به سیره مسلمانان در دوره خلفا . سلطه اراده شخصى اى است كه مشروعیت ندارد
توجھى ) صلى هللا علیه وآله(توجه نشان مى دھد و روشن نمى كند كه چرا به سیره مشورتى پیامبر

 :ندارد كه پس از شنیدن پیشنھادات و ديدگاه ھاى ياران، تصمیم گیرنده نھايى خود ايشان بودند

ً اگر كه فرض كنیم كه تصرف نمودن در امور سلطنتى، به خود حكّام شرع تفويض شود و  ثانیا
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كسى كه از روى جور در آن ھا متصرف است، بالمره رفع يد از آن نموده به حاكم شرعى 
ايكال نمايد، آن حاكم شرعى را نمى رسد كه من عندى به اراده شخصیه خود در آن امور 

بلكه بايست كه بر طبق آن چه نظر عقالى مملكت اقتضا دارد عمل كند، و اين ; رفتار نمايد
چنان چه ; امور ملكیه را به صوابديد آن ھا در تحت میزان درست درآورد و به موقع اجرا گذارد

در صدور اسالم معمول بوده كه در كلیه امور سیاسیه مملكت بايست به مشاورت عقالى 
.اگر چه خلیفه و رئیس اجرا يكى بوده، چنان چه بر اھل تاريخ مخفى نیست. بزرگ رفتار نمايند

57 

اين فرض معقول است كه در مواردى، حاكم شرايط الزم براى زمامدارى را از دست بدھد و در مواردى نیز 
ّى حكومت را نداشته است ا اين موارد، ; معلوم مى شود كه شخص وى، از ابتدا شرايط الزم براى تصد ّ ام

به نظر مى رسد، مرحوم . احكام ويژه اى دارند كه نمى توان احكام آن ھا را به شرايط عادى تعمیم داد
محالتى حكم اين موارد را با حكم شرايط عادى يكسان انگاشته يا خلط نموده است كه حاكم صالحیت 

در موارد اختالفى كه . خود را از دست نداده و تنھا در موضوع شناسى با اكثريت مجلس، اختالف نظر دارد
مى شمارد، به راحتى نمى » ضیاع حقوق ممالك اسالمى«ھر طرف، عدم رعايت نظر خود را منجر به 

ّزى براى تحمیل باور مجلسیان بر ولى فقیه به دست آورد  .توان مجو

مرحوم محالتى در لزوم اتكاى حاكم شرع بر تشخیص عقال تا آن جا پیش مى رود كه دست آنان را در 
تحمیل تشخیص خود بر تشخیص او باز مى گذارد، بى آن كه شقوق اين پیشنھاد را در مقام عمل روشن 

او فرض اختالف نظر مجلسیان با حاكم شرع را برابر با ضیاع حقوق ممالك اسالمى دانسته و . كند
ايكال امور «وى كه در فقره فوق، درباره اصل و كلّیت فرض . ناخودآگاه، تنھا فرض مسأله انگاشته است

سخن مى گويد، بدون آن كه فرض ھاى مختلفى را ـ كه روشن شدن بى » سلطنتى به حاكم شرع
كفايتى حاكم شرع، يكى از آن ھاست ـ برشمارد، چنان به سخن خود ادامه داده كه گويا در تمام مواردى 

ً نظر او  كه حاكم شرع با عقالى مسلمانان ـ كه منظور نمايندگان مجلس است ـ اختالف نظر دارد، حتما
 :اشتباه بوده و منجر به صدمه به اسالم و ممالك اسالمى مى شود

حتى آن كه اگر حاكم شرعى كه به حسب فرض متصدى امور سلطنتى است خود و ... 
حواشى آن، چنان چه بايد، از عھده اين عمل بر نیايند و به اين واسطه حقوق ممالك اسالمیه 

در مقام ضیاع واقع شود، پس بر نوع عقالى مسلمین الزم است كه به اين مطلب اقدام كنند و 
; انظار خود را در اين مقام ارسال نمايند ولو كه آن حاكم شرعى كه متصدى سلطنت است

ولكن نوع . چون كه نظر خود و اجزا را در اين باب كافى مى داند، راضى به اين امر نباشد
عقالى امت، كه عدم كفايت آن ھا را در اين مقام مشاھده كردند، بايست كه خود آن ھا اين 

مصلحت نوع كفائیه را به عھده بگیرند و ھر چه كه مقتضاى انظار آن ھا باشد، به آن حاكم 
 58.شرع در موقع اجرا عرضه بدارند

عرضه مقتضاى انظار براى اجرا توسط «و » به عھده گرفتن مصلحت نوع كفائیه«ناگفته نماند كه در تجويز 
اقل نوعى ابھام ھست كه صرف عرضه انظار براى اجرا، » حاكم شرع ّ نیز اگر تعارض و تھافتى نباشد، حد

 .به عھده گرفتن نیست و اگر خود آن ھا بخواھند به موقع اجرا گذارند، ديگر عرضه انظار بى معناست

ھمین كه وى در . در مجموع مى توان گفت مراد مرحوم محالتى، نوعى تحمیل نظر به حاكم شرع است
تعبیر فوق، حكم به كنار زدن حاكم نمى كند، خود قرينه اى است كه وى تناقض آمیز سخن گفته و حاكم 

ا در عمل خواستار زمامدارى ديگران بر اوست ; شرع مذكور را ھنوز واجد شرايط براى زمامدارى مى داند ّ ام
و اين آموزه قرآنى را فراموش مى كند كه بايد عقال مشورت دھند و تصمیم نھايى ـ بويژه در موارد اختالفى 

 .ـ با زمامدار واجد شرايط باشد

 ديده بانى حقوق: شأن حاكم شرع. 2

آن چه باعث شده است كه مرحوم محالتى به تشخیص عقال و نمايندگان مجلس بھاى بیش از اندازه اى 
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بدھند، اين است كه شأن حاكم شرع را ديده بانى حقوق دانسته و اين امر را به گونه اى تصوير مى كنند 
ً به معناى ; كه گويا تنھا با محدوديت اختیار و انتخاب وى سازگار است حال آن كه ديده بانى حقوق، لزوما

 :عدم تصمیم گیرى و تماشاى آراى اكثريت عقال، آن ھم عقالى حاضر در مجلس نیست

و سر اين مطلب آن است كه حاكم شرع مالك شخصى امور مسلمین نیست تا كه بتواند 
كتصرف المالك فى امالكھم و ذوى . (تصرف در آن ھا بنمايد، به اختیار شخصى استقاللى خود

بلكه فقط ; و كسى را حق رد و قبول و نفى و اثباتى در مقابل او نباشد) الحقوق فى حقوقھم
امین حقوق مسلمین و نگھبان آن ھاست كه به شبانى و ديده بانى او، جمیع حقوق اھل 

اسالم و معاھدين اسالم از ھر گونه تعدى و تطاول مصون و محروس بماند و ھر يك از آن ھا 
 59.كه بايست به توسط او تحصیل و احراز شود، تحصیل نموده، در موقع به اھلش برساند

 حداكثر اقتضاى نگھبانى فقیه. 3

مرحوم محالتى در مقام فضاسازى براى ترجیح تشخیص ھاى عقال بر تشخیص حاكم شرع در موضوع 
تعیین «بر اين اساس، . شناسى، بايد نھايت اقتضاى شأن نگھبانى واليت را از ديدگاه خود روشن كند

ولى در «را وظیفه وى نمى داند و بر اساس اقتضاى واليت او را تنھا » حقوق و تمیز دادن حق از غیر حق
 :بايد عمل كند» به حسب نظر نوع عقال«مى داند، آن ھم به اين صورت كه » عمل و موقع اجرا

و واليت در مجرد نگھبانى حقوق و ايصالش به اھالى، زياده بر اين اقتضا ندارد كه در مقام 
عمل و موقع اجرا، ولى و صاحب اختیار باشد كه پس از احراز حقوق و تمیز مضار از منافع، 

اجراآت آن ھا در مجارى و اعماالتى كه متعلق است به ھر يك از آن ھا، حق او باشد و ساير 
مردم در اين مقام بايست به امر و نھى او رفتار كنند، نه اين كه در مقام تعیین حقوق و تمیز 

و حاصل سخن . ...دادن حق از غیر حق و اثبات و ال اثبات آن ھا نیز، ولى و صاحب اختیار شود
آن كه حارس مصالح امت و حافظ حقوق نوع مسلمین در غیر معصومین، ولى در عمل و 

كه پس از تشخیص مصالح سیاسیه و تعیین منافع و فوايد ملكیت به حسب نظر . اجراست
نوع عقالى آن ھا ھر چه اقتضا كند، در مقام اجرا برآيد و عمل كردن به آن ھا را وسیله حفظ 
ممالك اسالمیه و حقوق مسلمین قرار دھد و واليت در مجرد حفظ و حراست حقوق ممالك 

ً بما ھو مقتضى نظرالولى ـ زياده بر اين  مسلمین با وجود ثبوت آن ھا على االطالق ـ ال مقیدا
 60.اقتضا ندارد

ِ اقتضاى نگھبانى. 4  چرايى

ايشان براى معقول نشان دادن تصوير خود از اختیار وسیع عقال در تشخیص مصاديق و ترجیح ديدگاه آنان 
بر تشخیص حاكم شرع، به تفكیك میان حوزه كبرويات و صغرويات مى پردازد و بر اساس آن، میزان وظیفه 

 :حاكم شرع را تبیین مى نمايد و در تأيید فرض مذكور به سیره مسلمانان در زمان خلفا استناد مى كند

چرا كه نفى ... و واليت در مجرد نگھبانى حقوق و ايصالش به اھالى، زياده بر اين اقتضا ندارد 
و اثبات در مقام تعیین، اگر كه متعلق است به حقوق كبرويه، و مقصود تعیین آن ھاست، پس 

بلكه موقع فتواست كه مجتھد از كتاب و سنت تحصیل نموده و ; اين مطلب مورد واليت نیست
 . چنان چه واضح است; به طريق فتوا به مردم ابالغ مى كند و مردم او را تقلید مى نمايند

و اگر كه اثبات و ال اثبات متعلق به كبرا نیست، بلكه به صغراى حقوق متعلق است، پس از 
تعیین كبرا نمودن و مقصود تمیز دادن شخصیات مصالح نوعیه مسلمین است، از مفاسد و 

مضار، از منافع، و معلوم داشتن طرفى كه وسیله شود براى حفظ حقوق عامه تا آن كه پس 
از تعیین، در موقع اجرا گذاشته شود، پس بايست كه به نظر نوع عقال، از ذوى الحقوق موكول 

 61.باشد و نفى و اثبات آن ھا در اين مقام مناط اعتبار شود
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 لوازم واليت در صغرويات حقوق. 5

از سوى ديگر، مرحوم محالتى براى جا انداختن لزوم محدوديت اختیارات رھبرى در تصمیم گیرى، به لوازم 
وسعت اختیار حاكم شرع مى پردازد تا با غیر معقول و غیر مشروع نشان دادن آن ھا، به نتیجه مورد نظر 

ايشان از يك سو، وسعت اختیار حاكم شرع را به معناى بى فايده دانستن آراى عقال معرفى . خود برسد
اما دلیلى بر آن اقامه نمى كند، و از سوى ديگر، به گونه شعارى و تبلیغاتى، وسعت حقوق ; مى كند

مى شناساند و محدوديت حقوق حاكم را مطابق با سیره ! حاكم را مالزم با محدوديت حقوق مردم
وى از يك سو، تجربه حكومتى ندارد و از سوى ديگر، خوش بینى فراوان ; مى داند! مسلمانان عصر خلفا

وى با اين ذھنیت، آن چه را . مى داند» نوع عقال«به صالحیت افرادى دارد كه آن ھا را به صورت كلّى 
گستردگى غیر عادى حقوق حاكم مى شمارد، به صورت بى دلیل و بى تناسب، مستلزم محجوريت 

 .معرفى مى كند! مردم

از نظر محالتى، اگر واليت حاكم شرعى به موقع اجرا اختصاص نداشته باشد، بلكه در تمیز مصالح از مضار 
 : و تعیین طرقى كه وسیله حفظ حقوق است نیز، واليت داشته باشد، پس الزمه آن اين شود كه

انظار عقالى امت در قبال او بالمره ساقط باشد و عداد مجانین و اطفال در اين مقام  ]1[
محسوب شوند و بر ھمه آن ھا تعبد به نظر او و ھر چه كه اقتضاى آن باشد، الزم شود و حق 

 . نفى و اثبات و رد و قبول براى آن ھا در اين مقام نباشد

و بايست كه حقوقى كه براى نوع امت در مملكت اسالمیه ثابت است باطالقِھا ثابت  ]2[   
بلكه مقید باشد به حدودى كه به نظر ولى تحديد گرديد، و مقصور شود موازينى كه ; نباشد

نظر او اقتضا كند، و حال آن كه اطالق حقوق و مقید نبودنش بخصوص آن چه مقتضاى اين 
طريق خاص است، از صدر اول بین المسلمین من غیر نكیر معلوم بوده و از اين جھت خلفاى 

آن دوره در اين مقام، مسؤول امت واقع مى شده اند، با اين كه در اصل خالفت آن ھا، نوع 
چنان چه در صدر اول بین المسلمین ھمین وتیره معمول و جارى ; مسلمین انكارى نداشتند

پس آن كه نظارت عقالى امت در مصالح ملت، در ; بوده و پس از اين بیان گفته مى شود
 .صورتى كه شخص مجرى واليت شرعیه داشت باشد، ساقط نباشد

و اگر كه واليت خلیفه، مختص به موقع اجرا نبود و در موقع نظر ھم ثابت بود و نوع  ]3[   
مسلمین چنان چه در مقام عمل و اجرا محجورند از تصرف، مگر به نحو اطاعت و متابعت ولى، 

ھمچنین محجور بودند از اعمال فكر و رويه در تمیز منافع ملكیه از مضار آن ھا و نظر آن ھا 
 62.ساقط بود در اين باب، پس مسؤولیت خلیفه از طرف ملت در اين مقام معنا نداشت

 نظارت عقالى امت در حكومت غیر فقیه. 6

كه در فرض واليت حاكم شرعى طرح كرده بودند، مى خواھند به اين   مرحوم محالتى از تمام نكات فوق
نتیجه برسند كه در حكومت زمان خويش كه زمام امور به دست فقیه نیست، به برھان اولويت گستردگى 

نظارت عمومى و ترجیح آراى آنان بر نظر حاكم را استفاده نموده و جايگاه نمايندگان مجلس را از جھت 
 :حقوقى تثبیت نمايند

پس در صورتى كه شخص مجرى، ولى شرعى نباشد ـ ... نظارت عقالى امت در مصالح ملت 
چنان كه در اين دوره است و محل گفت و گوى ما است ـ البته ثابت خواھد بود و ساقط 

و در صورت تمكن و قدرت آن ھا الزم است كه نظارت خود را اعمال نموده، . نخواھد شد
جلوگیرى از اطالق خیاالت شخص مجرى، به حسب آن چه مصالح اسالمیه اقتضا كند، 

 63.بنمايند

 نقد الگوى مرحوم محالتى

Page 23 of 51Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\63.htm



عبارت اخیر نشان مى دھد كه ايشان از اين روى كه مى خواھد فرض مشكل تر را طرح نموده و پس از 
اثبات مطلب خود در آن فرض، مسأله را در فرض ديگر ثابت شده بداند، به فرض واليت حكّام شرع پرداخته 

 :اما روشن است كه ضعف ھاى فراوانى در بحث ايشان وجود دارد; است

فرض بحث جايى است كه حاكمان، واليت شرعى داشته و جامع الشرايط باشند و شرايط ايشان نیز . 1
آن حاكم شرعى را نمى رسد كه من « : از اين رو جاى اين سخن نیست كه گفته شود; باقى باشد

چرا كه حاكم شرع در فرض جامع الشرايط بودن براى ; »عندى به اراده شخصیه خود در آن امور رفتار نمايد
زمامدارى، بر اساس دستورھاى شرعى عمل خواھد كرد و در اين صورت فرض بھره گیرى مناسب و به 

موقع از اھل خبره در موضوع شناسى، به عنوان يكى از مؤلفه ھاى صالحیت زمامدارى نیز، بر جاى خود 
زيرا وى تنھا در امورى كه آگاھى موضوع شناسانه خود را برتر از ديگران مى بیند، به علم ; خواھد بود

در . خويش عمل خواھد كرد و در ديگر موارد به لحاظ جامع الشرايط بودن، به علم ديگران عمل خواھد نمود
 .فرض اختالف اھل خبره نیز ـ كه اكثر موارد از اين قبیل است ـ معیارھاى ترجیح را به كار مى گیرد

بلكه عین عمل به وظايف ; سخن فوق با امین و نگھبان بودن بر مردم و امورات آن ھا تنافى ندارد. 2
 .نگھبانى خواھد بود

ً چنین . 3 منظور از صدر اسالم چیست؟ اگر منظور تمسك به سیره خلفاى سه گانه است ـ كه ظاھرا
ّت است و نه عمل پیروان ; است ـ چنین تمسكى مخدوش مى باشد چرا كه نه عمل آن ھا براى ما حج

خلفاى سه گانه براى حفظ خالفت خويش، خود را ناچار به رعايت بسیارى از آراى مردم مى ; ايشان
از سوى ديگر، ارائه مشورت . دانسته اند و معلوم نیست به چه میزان به تشخیص آنان عمل مى كرده اند

ً به اين معنا نبوده است كه ھر چه آن ھا مى گفتند عمل كنند بلكه تصمیم ; از سوى عقال به خلفا، الزاما
بنابراين، مثال مذكور اصالً قابلیت كمك به استدالل مرحوم محالتى را . گیرنده نھايى شخص آن ھا بوده اند

 .ندارد

ً صحیح  ً دخالتشان، شرعا به ھر حال، بايد ديد خلفا بر چه مبنايى دخالت و عمل مى كردند و آيا اساسا
بوده يا نبوده است؟ چنان كه بايد دقت كرد كه اقبال مردم به آن ھا، بابت چه مداخالتى بوده است و چرا؟ 
بدون روشن شدن اين گونه سؤاالت، به ھیچوجه نمى توان از سیره خلفا و مردم دوران آنان، تأيیدى براى 

 .انحصار اختیار حاكم شرع به دست آورد

است، بسیار روشن است كه ) صلى هللا علیه وآله(از سوى ديگر، اگر منظور تمسك به سیره پیامبر
تصمیم گیرنده نھايى خود حضرت بوده اند و اين مسأله تاريخى، امرى بر خالف استدالل ايشان را ثابت 

 .مى كند

، به سیره خلفا )صلى هللا علیه وآله(يادآور مى شود، ايشان متأسفانه به جاى تمسك به سیره پیامبر
سیره اى كه بر اساس تعلیم قرآنى، به رغم شنیدن مشورت ھا، تصمیم گیرى نھايى را ; اشاره مى كند

 .بر عھده آن حضرت، مى گذارد

شأنى كه ايشان براى حكّام شرع در نظر مى گیرند، در واقع مسأله خاصى نیست كه فقاھت فرد در . 4
روشن است كه اساس حكومت، به قانون گذارى است و در صورت ترجیح دخالت . آن مورد نیاز باشد

گذشته از آن كه . مجلس بر حكّام شرع، اين امر به مجلس منتقل شده و حاكم شرع ھیچ كاره مى شود
چنین تعريفى از شأن نواب عام، با ادلّه شرعى سازگارى ندارد كه بحث از آن خارج از چارچوب اين نوشتار 

چنان كه اگر بخواھیم با منطق خود ايشان سخن بگويیم، مى توانیم به اين مسأله اشاره كنیم كه ; است
در صدر اسالم خلفا ھیچ كاره نبودند و مرجع نھايى در گزينش پیشنھادات، خود آن ھا بوده اند و ديگران 

 .تنھا عنوان مشاور را داشته و اساس خالفت بر ھمین تصمیم گیرى استوار بوده است

; بر اساس تصوير ارائه شده، نمى توان اين اتھام را وارد كرد كه عقال در شمار ديوانگان قرار گرفته اند. 5
ّ و فصل امور و تصمیم گیرى، يك مرجع بايد باشد ھنگامى كه . بلكه بايد توجه داشت كه مرجع نھايى حل

Page 24 of 51Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\63.htm



ً مرجع تصمیم گیرى خود آن ھا خواھند بود ; عقال مشروعیت دخالتشان را از حكّام شرع مى گیرند، نھايتا
بويژه آن كه در عرصه عمل، تنھا تصمیم گیرى مجلس ـ كه در اكثر يا بسیارى از موارد حالت كلّى دارد ـ 

از سوى ديگر، اگر تنھا به آراى نمايندگان مجلس اعتنا . حاكم است و مى تواند به اختالف نظرھا پايان دھد
شود، آيا نمى توان گفت ـ بر اساس منطق مرحوم محالتى ـ حاكم شرع و مشاوران او در حكم ديوانگان 

تصمیم ) صلى هللا علیه وآله(قرار گرفته اند؟ آيا ھنگامى كه بنا به دستور خداى متعال، پیامبر اسالم
ً منطق اسالم چنین  گیرنده نھايى بودند، مردم و عقال در حكم ديوانگان محسوب مى شدند؟ مسلّما

 .بنابراين بايد تعادل را حفظ كرد و براى ھر كس جايگاھى متناسب با وى را در نظر گرفت. نیست

كه وظیفه امر به معروف و نھى از منكر و وظیفه   مسؤولیت داشتن حاكم شرع در برابر خدا و مردم. 6
ّا اين نكته منافاتى با ; موعظه پیشواى مسلمانان گوياى آن مى باشد، امرى مقبول و شايان توجه است ام

اين نكته ندارد كه در تشخیص صغرويات و تصمیم گیرى نھايى در گزينش محصول كارشناسى ھاى 
چنان كه مسؤولیت داشتن حاكم شرع، بدين معناست كه اگر ; موضوع شناسانه، واليت داشته باشد

ِ غیر معصوم از جاده اسالم منحرف شود، بايد در برابر مردم و شريعت پاسخ گو بوده و در برابر  حاكم شرع
ھمین ضرورت تمكین و پاسخ گويى در برابر شريعت خواھى . نھى از منكر و موعظه ناصحان، تمكین كند

مردم، خود دلیل ديگرى است بر اين كه واليت او به معناى مھجور بودن عقال نیست و محدود نبودن 
ّت نیازمندى به نظارت ضابطه مند را تبیین مى ; اختیارات او، ربطى به مھجوريت عقال نداشته بلكه شد

 .به گونه اى كه حاكمیت اسالمى را تضمین نمايد; كند

ّت اين اختیار و بلكه اين وظیفه را دارند كه به صورت . 7 چنان كه گفته شد، در نظام اسالمى خبرگان ام
دائم بر ولى فقیه نظارت نموده و در صورت فقدان يا از بین رفتن شرايط الزم براى رھبرى جامعه اسالمى، 

چرا كه اختیار، وظیفه و شأن آنان، شناسايى و ; عدم صالحیت او را اعالم كنند، نه آن كه خود خلع نمايند
در صورتى كه اين امر در نظامى سامان . تشخیص افراد ذى صالح و اعالم كفايت يا عدم كفايت آن ھاست

 .مند انجام گیرد، تضمینى براى حفظ اسالمیت نظام خواھیم داشت

نمى توان الگويى ارائه كرد كه مستلزم » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«روشن است كه در مقام 
از اين روى، نمى توان پذيرفت در فرضى كه به نظر نوع عقالى جامعه اسالمى حاكم ; ھرج و مرج باشد

شرع براى زمامدارى جامع الشرايط است، عقالى مردم نظر خود را بر او تحمیل كنند يا آن كه او را بركنار 
چنان كه ; چرا كه تجويز كلّى و بى ضابطه چنین امورى، مستلزم ھرج و مرج عملى خواھد شد; نمايند

اقل از شفافیت كافى در اين زمینه برخودار نیست و بین دو صورت بقاى شرايط  ّ بیانات مرحوم محالتى، حد
 .زمامدارى و عدم بقاى آن ھا، در تذبذب است

از سوى ديگر، تصويرى كه مرحوم محالتى ارائه كرده اند، اگر به صورت غیر ضابطه مند و در چنین كلیتى 
; مطرح شود، مستلزم تجويز غصب مقام واليى حكام شرع و در نھايت غصبِ مقام امامت خواھد شد

و نه براى (ھمان گونه كه نبايد فراموش كرد كه جامع الشرايط بودن حاكم شرع مورد بحث براى زمامدارى 
ً فردى، كه  مناصب پايین تر و از جمله جامع الشرايط بودن براى صادر كردن حكم و فتاواى عادى و عمدتا

به اين معناست كه وى در مسأله موضوع شناسى، مرجع شناخت ھر ) شرايط كم ترى را نیاز دارند
موضوعى را برمى گزيند و حتى در مواردى كه خود در آن ھا صاحب نظر نیست، فرض جامع الشرايط بودن 

وى براى زمامدارى، بدين معناست كه وى به طور قھرى خود را موظف به تبعیت از كارشناسى آن ھا 
معموالً در مواردى عدم . ناديده انگاشتن اين نكته در حقّ وى، در واقع نوعى كم لطفى است. خواھد ديد

از طرف ديگر اين . تمكین از نظر آنان پیش مى آيد كه به نوعى ديدگاه ھاى كارشناسانه مختلف باشند
فرض بسیار ساده انگارانه است كه عقال را به گروه خاصى محدود كنیم و به طور مثال حاكم و حواشى او 

ً مى ; را ـ ھمانند مرحوم محالتى ـ خارج از دايره عقال قرار دھیم در صورتى كه حواشى او نیز قاعدتا
 .بايست، ھر يك در قلمرو يا قلمروھايى صاحب نظر باشند

ً مناسب و ضابطه مند براى نظارت بر حاكم شرع و  در نظام جمھورى اسالمى، نمونه اى از ترسیم نسبتا
 .بھره از كارشناسى خبرگان ـ البته تحت نظر واليت فقیه ـ پیش بینى شده است
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آراى افراد نامطلوب نیز، اگر . پیروى منطقى حاكم شرع از ديدگاه ھاى كارشناسانه، امرى بديھى است. 8
ً كارشناسانه باشد، شايسته بھره مندى است ا در مقام عمل، وجود نمايندگان نامطلوب يا از بین ; واقعا ّ ام

رفتن صالحیت آن ھا در دوره نمايندگى نیز، بايد مورد توجه قرار گیرد و گاه ديدگاه آن ھا، تنھا از جھت 
حال آيا تأكید بر كارشناسى بودن نظريات آن ھا مى تواند آن ; ظاھرى مى تواند كارشناسانه تلقى شود

 قدر مورد تأكید قرار گیرد كه زمینه اى براى تضعیف حاكم شرع شود؟

مرحوم محالتى در ارائه بحث خود، از جھت نظرى بايد تبیین كنند نمايندگانى كه نیازمند اذن فقیه 
ً بر حاكم  نافذالكلمه براى حضور در مجلس ھستند، چگونه مى توانند تشخیص ھاى صغروى خود را مطلقا

جامع الشرايط، است كنار زنند؟ در صورتى كه ) بر فرض بحث مرحوم محالتى(شرع تحمیل كنند يا او را كه 
مگر مى توان كیفیت اجراى . نامطلوب بودن يا از بین رفتن صالحیت خود آن ھا نیز، امرى عادى است

انتخابات نمايندگان بر اساس رقابت ھاى تبلیغاتى را مورد توجه قرار نداد و به نمايندگان اعتماد كافى 
داشت؟ در صورتى كه در بھترين شكل اجراى انتخابات، تبلیغات انتخاباتى چنان مؤثر است كه به راحتى 

 عناصر نامطلوبى در مجلس امكان حضور خواھند داشت؟

اگر بین خود كارشناسان موضوع شناسى در مجلس شورا، اختالفى بروز كرد و مثالً نیمى از آن ھا با . 9
 اختالف كردند، چه بايد كرد؟) در تشخیص موضوع(نیمى ديگر 

ا تعداد بیش ترى از آن ھا در ; اگر مخالفان نظر موضوع شناسى ولى فقیه، در مجلس اكثريت يافتند. 10 ّ ام
، با اكثريت مجلس اختالف نظر داشتند و به نفع ولى )با فرض تخصص در موضوع شناسى(سطح جامعه 

 فقیه و كارشناسان اطراف او ـ و به تعبیر محالتى حواشى وى ـ رأى دادند، چه بايد كرد؟

ا كارشناسان بیرون از مجلس كه ; اگر كارشناسانِ مخالف با نظر ولى فقیه، در مجلس اكثريت يافتند. 11 ّ ام
پیرامون ولى فقیه جمعند، به لحاظ تخصص علمى و شايستگى نظردھى وزن علمى و عملى بیش ترى 

 از اكثريت مجلس داشتند، چه بايد كرد؟ 

خالصه آن كه سؤاالت و ابھام ھاى فراوانى مى توان در برابر مرحوم محالتى نھاد كه ھم از جھت نظرى و 
ا نبايد از اين نكته ; ھم از جھت عملى، انديشه محدوديت اختیارات حاكم فقیه را مخدوش مى نمايانند ّ ام

غفلت كرد كه تصور فرزانه اى مانند او، كامالً با ديگر بخش ھاى نوشتار وى سازگارى ندارد و اگر وى در 
مقام عمل، انديشه اش را به آزمون مى ديد، به راحتى مى توانست تصوير شفاف تر و بى اشكال يا بى 

 .اشكال ترى به يادگار نھد و در واقع ايشان نتوانسته مصاديق خارجى گفته خود را به خوبى ترسیم كند

 تبیین گر آراى ايشان; محوريت احكام ثابت

در ھر حال، تمسك به چنین بیاناتى در نگاه ابتدايى مى تواند زمینه مناسبى براى بھره جويى روشن 
اما شناخت ابعاد سخن ; ايجاد كند» عرفى كردن دين«و » سكوالريسم«فكران غرب باور جھت تبلیغ 

مرحوم محالتى نیز در نوشته . ايشان و ديگر انديشمندان اسالمى، اين مجال را از شبھه پردازان مى گیرد
چرا كه تفكیك مقام ; شريعت گرايانه خويش، دست آنان را چندان براى اين بھره جويى ناروا باز نمى گذارد

، امرى )تدبیر(از مقام برنامه ريزى و پرداختن به صغروياتِ احكام كلّى اسالم ) و استنباط(قانون گذارى 
از ھمین روست كه گاه روحانى اى چون ; چنان شايع و روشن است كه جاى ھیچ احتمال ديگرى را ندارد

مرحوم محالتى را مى بینیم كه حتى در مقام كارشناسى، جاھل بودن به احكام اسالمى را نیز تجويز 
از سوى ديگر، در انديشه . حال آن كه ايشان را نمى توان در زمره سكوالريست ھا به شمار آورد; مى كند

مرحوم محالتى محوريت احكام ثابت براى شناخت وظايف پرتغییر در بستر زمان، امرى است كه به 
سازگار نیست و اجتھاد مستمر فقھا كه مرجع شناخت احكام » عرفى گران دين«ھیچوجه با باورھاى 

كلّى اسالم ھستند، بر اساس اين احكام ثابت و با شیوه ھايى كه با عقل گرايى خودبنیاد جديد مخالف 
 .است، راه را بر آموزه ھاى سكوالر مى بندد

 ديدگاه مرحوم نائینى) ب
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ّت«مرحوم نائینى حقیقت حكومت اسالمى را  ّا اساس آن را بر ; مى داند» واليت بر سیاست امور ام ام
ّات مملكت«مشورت با عقالى امت برمى شمرد كه آن نیز، خود بر  مبتنى » مشاركت تمام ملّت در نوعی

ّه«بر اين پايه، اساس . است استوار مى كند و دايره » مشورت با عقالى امت«را بر » سلطنت اسالمی
ّى منحصر نمى نمايد از سوى ديگر، دايره امور مشورت پذير را تمام امور . مشاوران را به افراد خاص

ّفى و داللت آيات مربوط به مسأله مشورت را به ھمین نحو مطرح مى كند البته مشورت ; سیاسى معر
 :پذيرى احكام شرعى را منتفى مى داند

ّت  ّه، عبارت از واليت بر سیاست امور ام ) و به چه اندازه محدود است(حقیقت سلطنت اسالمی
ّات مملكت بر مشورت با  ھمین طور ابتناى اساسش ھم، نظر به مشاركت تمام ملّت در نوعی

عقالى امّت كه عبارت از ھمین شوراى عمومى ملى است، نه تنھا با خصوص بطانه و خواص 
ّ اسمه ـ و سیره  شخص والى، كه شوراى دربارى اش خوانند به نص كالم مجید الھى ـ عز

كه تا زمان استیالى معاويه محفوظ بود، اين حقیقت از )صلى هللا علیه وآله(مقدّسه نبويّه
ّه است و داللت آيه مباركه  كه عقل كل و نفس  64»و شاورھم فى االمر«مسلمات اسالمی

عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقالى امّت مكلّف فرموده اند، بر اين مطلب در كمال 
چه بالضّروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امّت و قاطبه مھاجرين ; بداھت و ظھور است

و تخصیص آن به خصوص عقال و ادبا به حل و عقد از روى  65و انصار است، نه اشخاص خاصه
ّه، و داللت كلمه مباركه  ّه خواھد بود، نه از باب صراحت لفظی ّه و قرينه مقامی مناسبت حكمی

كه مفرد محلّى و مفید عموم اطالقى است، بر اين كه متعلّق مشورت مقرّره در » فى االمر«
ّ اسمه  ّه است، ھم در غايت وضوع، و خروج احكام الھیه ـ عز ّه امور سیاسی شريعت مطھره كلی

اگر 66،»و امرھم شورى بینھم«ـ از اين عموم از باب تخصص است، نه تخصیص و آيه مباركه 
ّه  چه فى نفسه بر زياده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لكن داللتش بر آن كه وضع امور نوعی

 67.بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظھور است

بر اين اساس، روشن شد كه مرحوم نائینى نیز، شورا و وظیفه مجلس را محدود به غیر منصوصات مى 
ّه كه تغییرپذير ھم ھستند، از غیر منصوصات است و : بیند و معتقد است بیش تر سیاست ھاى نوعی

ّاب عام يا مأذونان ايشان  ّال امام حاضر، و نو ھم در مورد غیر ) از جمله وكالى مجلس(ترجیحات والت و عم
 .منصوصات است

مى پردازد، به اين » غیر منصوصات«و » منصوصات«وى در بخشى از سخنان خود كه به تقسیم وظايف به 
 :مطلب تصريح مى كند

ّت و سیره مقدّسه  ّه به نص كتاب و سن اصل شورويّتى كه دانستى، اساس سلطنت اسالمی
ّم )صلى هللا علیه وآله(نبويّه ّل  ]غیر منصوصات[مبتنى بر آن است در قسم دو است و قسم او

ً از اين عنوان خارج و اصالً مشورت در آن محل  ]منصوصات[ ً اشاره شد، رأسا چنان كه سابقا
 68.ندارد

نكته بسیار مھم در سخنان مرحوم نائینى اين است كه نمى فرمايد تمام امور سیاسى، غیر منصوص 
ّر كرد كه بخشى از امور . بلكه فقط معظم آن ھا را غیر منصوص مى داند; ھستند بنابراين مى توان تصو

 :سیاسى نیز جزو دايره منصوصات باشد

ّه از قسم دوم ـ غیر منصوصات ـ و در تحت عنوان واليت ولى امر چون معظم سیاسات نوعی
و نواب خاص يا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويّت در شريعت به )علیه السالم(

 69.اين لحاظ است

در ھر حال، در انديشه كسانى مانند مرحوم نائینى از جھت نظرى روشن است كه دامنه امور مشورت 
براى آن ھا وضع كرد، از قلمرو احكام شرعى جداست و ) ھرچند به صورت كلّى(پذيرى كه بتوان قوانینى 
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 .اين دو، مرز تفكیك شده اى دارند

احى ابزارھاى عملى در جھت نھادينه كردن حفظ اين قلمرو است و بايد در  ّ مسأله مھم در اين بحث، طر
ّ نظر قرار گیرد ّت دينى كه بتواند . يك نظام كارا، مد نظام سازى و تصمیم سازى «و براى رسیدن به عقالنی

كند، بايد كوشید عناصرى در ساختار » ھدايتِ دينى در قانون گذارى«را به نحو مطلوبى » سیاسى
بھترين ابزار عملى كه مرحوم نائینى مى توانسته در . سیاسى تعريف كرد كه عھده دار اين وظیفه باشند

 .است» ھیأت فقیھان نظّار«زمان خود و چه بسا زمان ھاى ديگر سراغ گیرد، مؤلّفه نظارت 

 ديدگاه حاج آقا نوراللّه) ج

ترسیم ساختار نوينى كه بتواند وظیفه ساماندھى اجتماعى متناسب با وضع جديد زمانى باشد، گذشته 
از آن كه در انديشه حاج آقا نوراللّه تقابلى با انديشه دينى ندارد، نیازمند بھره دائم از جھت دھى ھاى 

بر اين اساس، حاج آقا نوراللّه چنان به تشريح وظايف مجلس و . دينى در قالب رعايت ضوابط ثابت آن است
ّت دارد در اين جھت، تبیین قلمرو . نحوه قانون گذارى آن مى پردازند كه رعايت ضوابط شرعى در آن محوري

ّت شريعت در نگاه اوست  .امور مشورت پذير، بیانى از محوري

 ـ محدوده قانون گذارى مجلس

جعل قانون كه در مجلس دارالشورا مى كردند، يعنى «مرحوم حاج آقا نوراللّه در پاسخ به اين پرسش كه 
ّفى مى كند»چه؟  :، جعل قوانین مجلس را در دو حوزه معر

ّه را  يكى، در ترتیب اصلى قانون شريعت مقدّسه اسالم است كه به چه قسم قوانین شرعی
احكام اسالم ھمان است كه بوده و تا روز قیامت حاللش حالل است و حرامش ... جارى كنند

ّت اجراى احكام، قانون گذاردن، چه ضرر دارد؟ قسم ديگر، قانون در امور  حرام، و در كیفی
اگر حاكمى به جايى رفت و ظلم كرد، ديگر او را به : مثالً مى گفتند; عرفیه جعل مى كردند

اگر خالف كنند، بايد عزل او را از پادشاه بخواھند يا اين كه، ... حكومت نفرستند، يا اين كه وزرا
ّه است كه قابل . يا مواجب آن ھا چه قدر باشد. سرباز را چه قسم بگیرند آن ھا امور عرفی

 70.قانون در اين گونه امور جعل مى كردند. تغییر و تبديل است

ّه داشته است و بر اين اساس، ھنگامى كه  مرحوم حاج آقا نوراللّه به تبیین دامنه امور مشورت پذير توج
مى پردازد، متذكر مى شود كه آن ھا در )علیھم السالم(لزوم مشورت را طرح مى كند و به سیره انبیا

 :چنین دايره اى مشورت مى كرده اند

تمام عقالى عالم از انبیا و سالطین و علما در امورى كه بايد مشورت كنند، مشورت مى 
ھمه وقت در امورى كه قابل مشورت بود، با  )]صلى هللا علیه وآله[(حضرت رسول... كردند

با اين كه عقل كل بود و حاجت به مشورت نداشت، محض ارشاد . اصحاب مشورت مى فرمود
 71.بوده است

در مطالبى كه خدا و رسول در او حكم «در ھمین جھت حاج آقا نوراللّه به اين شبھه پاسخ مى دھد كه 
امورات در اسالم، راجع : پس چگونه مى فرمايند; فرموده اند، از براى احدى حقّ رأى و اختیار در او نیست

پاسخ وى بر اين اساس است كه حاصل جمع آيات اين خواھد  72»به مشورت است و مجلس شوراست؟
ِ مشورت، چنین مى باشد كه  ايشان . »در امور خودشان مشورت كنند... مسلمین«بود كه قلمرو مشروع

 :سرانجام چنین نتیجه مى گیرند

در ...) مثل حكم میراث و زنا و(يك امرى كه خداوند در آن امر فرموده : مطالب بر دو قسم است
اين قبیل احكام، احدى را حق سؤال، جواب، نفى، اثبات، تغییر، تبديل، چون و چرا نیست و 

ّنى در كتاب و  بايد تمام مسلمانان اطاعت آن را بنمايند، و يك امرى است كه حكم و قانون معی
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ّت نوشته نشده،  ّات نظم و انتظام بالد و (سن ّه، خصوصی ّه عادي ّه و امور عام مثل حوادث اتفّاقی
خداوند عالم، اين امور را به » و أمرھم شورى بینھم«كه به مقتضاى آيه شريفه ...) عباد

مشورت ارجاع فرموده كه مسلمانان مشورت و مصلحت بینى كنند و ھر قسم صالح دانند 
 73.رفتار نمايند

توضیحات پیش گفته اين نكته را روشن مى سازد كه حاج آقا نوراللّه با تفكیك میان امور غیر منصوص از 
; امور منصوص، در صدد است تا دامنه امورى را تمییز دھد كه مى توان به قانون گذارى بشرى پرداخت

ّه قرار داده  ھمان گونه كه با آشكارسازى بخشى ديگر از وظايف مجلس، نوعى از قانون گذارى را مورد توج
به تعبیر ديگر، دامنه احكام ثابت و امور متغیر را . است كه به مصداق شناسى قوانین شرعى اھتمام دارد

ّه به گستره احكام ثابت كه در بیان حاج آقا نوراللّه به صورت . روشن مى كند آمده » امر حتمى الھى«توج
ّت سامان دھى دينى در ساختار سیاسى مورد نظر او رھنمون باشد  .است، مى تواند خواننده را به كیفی

 ـ وظايف مجلس انعكاس شريعت محورى

تعیین شكل اجرايى قوانین (حاج آقا نوراللّه بر اين اساس كه حوزه قانون گذارى مجلس را در دو مورد 
، سه وظیفه براى مجلس باز مى شمارد كه تعبیر 74محدود مى كند) اسالم و قانون گذارى در امور عرفى

موضوع شناسى، تعبیرى است كه مى تواند جامع اين موارد دو يا سه گانه . ديگرى از ھمان دو امر است
ّت«ھنگامى كه به اصل . باشد ّت اين مفھوم بیش تر روشن مى » لزوم ايفاى مسؤولی ّه كنیم، جامعی توج
 .شود

حاج آقا نوراللّه با تكیه بر انديشه بنیادين خود در مورد قلمرو امور مشورت پذير و با تكیه بر جايگاه واالى 
به گونه اى كه محورى ترين انديشه وى در اين راھبرد ; احكام شرعى، وظايف مجلس را تبیین مى كند

ّى  ّى ھنگامى كه در شرح لزوم تعیین حدودى براى مقابله با تعد نظرى، اعتنا به احكام شرعى است و حت
ّه«ھا و ستم سوزى ھا سخن مى گويد، از زاويه مخالفت اين امور با  به شرح وظايف » موازين شرعی

 :مجلس مى پردازد

سه وظیفه دارد، اوّل كمال مراقبت و مواظبت و نظارت را مى نمايد كه آن چه را از  ]مجلس[
به ھمان نحوى كه خداوند عالم خواسته است، بدون كم و زياد ... خالق عالم احكام شده

دويم، در مواردى كه حكم خدا در آن نیز شده است، از قبیل امورات ; ... مجرى و معمول دارند
وظیفه مجلس اين است كه به مقتضاى امر الھى شور و مشورت نمايند و ترتیب ... عاديه

ّم، وظیفه مجلس اين است كه ; ... صحیحى در كار بدھند كه عامّه مسلمانان آسوده باشند سی
ّه، به حكم دولت، تعدّى و اجحاف مى شود كه رفع آن  در امورى كه برخالف موازين شرعی

ّى االمكان ظلم، كم تر واقع شود ّن كنند كه حت ّه ممكن نیست، حدودى معی و اين سه . ... بالكلی
پس مشروطه عین اسالم است و اسالم عین ; ھر سه مطابق قانون اسالم است... وظیفه

 75.مشروطه است

ّبات مجلس را شرط موافقت اين قوانین با شريعت اسالم و بر اساس تشخیص  وى قانونى شدن مصو
 76.كمیته فقیھان ـ افزون بر وجود عالمانى كه در مجلس بودندـ مى داند

ّت ساختار قانون گذارى. 2ـ2  نھادينه سازى ھدايت دينى و ماھی

 ديدگاه مرحوم محالتى) أ

مؤلّفه ديگرى كه در مرحله نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى مورد نیاز است، نھادينه شدن اصل 
» نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«مرحوم محالّتى در مرحله . است» ھدايتِ دينى در قانون گذارى«

ّه داشته،  ّت به قوانین بشرى به مسأله نھادينه شدن امر پیشین توج در جھت سرايت دادن مشروعی
ّنه مورد لحاظ قرار مى دھد ّه مقن  :شركت برخى از فقیھان را در قو
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ھیأت وكال به مقتضاى قانون اساسى بايست كه ھیچوقت از عدّه اى از مجتھدين عظام خالى 
 77.نباشد تا امناى ملّت به ھمراھى آن ھا در امور عامّه مشورت كنند

كمك كند، اين امر است كه در » ھدايتِ دينى در قانون گذارى«نكته اى كه مى تواند به نھادينه شدن 
انديشه مشروطه خواھانى مانند مرحوم محالّتى، دامنه وظیفه وكالى مجلس، خارج از قلمرو امور شرعى 

ّفى مى شود  :معر

ّه نیست و غرض آن ھا نه تغییر دادن دين است و نه  كار وكالى بیچاره تكلّم كردن در احكام دينی
تمییز دادن و تعیین حكم شرعى نمودن، نه از احكام عبادات سخن رانند و نه در مسائل 

ّه را مورد بحث  معامالت تكلّم كنند و نه قضا و شھادات و نه حدود و ديات و نه ساير ابواب فقھی
ّه مملكت است. خود قرار دھند ّه و سیاسات كلی  78.فقط محلّ گفت و گوى آن ھا امورات عام

آيا مرحوم محالّتى مى توانسته به شركت چند فقیه در مجلس بسنده كند؟ آيا : از سوى ديگر بايد پرسید
جز پیش بینى راھكارى نھادينه مى توان تغییر ندادن دين و احكام آن را از حوزه كارى نمايندگان خارج 

 ساخت؟

كار وكالى بیچاره تكلّم كردن در احكام «اين كاستى در چارچوب فكرى او وجود دارد كه در مقام نظر ھرچند 
ّه نیست ، عملى شدن اين عدم دخالت به عناصر ديگرى نیاز دارد تا دخالت نكردن آن ھا نھادينه »دينی

 .شود

، به »ھدايتِ دينى در قانون گذارى«كاستى موجود در سخنان مرحوم محالتى در زمینه نھادينه ساختن 
شايد به سبب (به وسیله عقال بازمى گردد كه وى » موضوع شناسى و تطبیق كبرويات«مبالغه در نقش 

ّى اين كاستى در نظام مورد ; بر آن تأكید وافرى دارد) نداشتن تجربه عملى در نظام پارلمانتاريسم حت
ّف«نظرش، مى تواند به ضعف در اجراى اصل  ّت تصر  .نیز سرايت كند» تصحیح مشروعی

 ديدگاه مرحوم نائینى) ب

ّ توان، شكلى نھادينه به  ّ زمانى خويش و در حد مرحوم نائینى به دنبال آن است كه در بستر خاص
ّى كه مرحوم نائینى درباره . بدھد» ھدايتِ دينى در قانون گذارى« ّر«مؤلّفه مھم ، در »ھدايت امور متغی

ّت«جھت تحقّق اصل  ّ نظر دارد، نظارت فقیھان و » تأمین مشروعی رات مد ّ ترجیح من «در حوزه قوانین و مقر
 :وى بر اين باور است كه 79.است» له والية النظر

ّه از قسم دوم ...  ّ امر ]وظايف غیر منصوص[معظم سیاسات نوعی و در تحت عنوان واليت ولى
ّ يا عام و ترجیحاتشان مندرج )علیه السالم( و قیام به اين وظیفه حسبیه  ... ]است[و نوّاب خاص

 ً ّت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمى شوراى ملّى، سابقا ّه و توقف رسمی با اين حالت حالی
ّن شد و با امضا و اذن من له االمضاء و االذن، تمام جھات صحت و مشروعه مجتمع، و ... . مبی

 80.]مى شود[شبھات و اشكاالت مندفع 

از اين روى، قانون گذارى پارلمانى در زمان خود را تحت نظر عالمان حاضر در مجلس قرار داده، مھر تأيیدى 
ّم قانون اساسى مى زند  :بر اصل دوم متم

ّاب  ّه كه اين گونه امور اجتماعى و سیاست امور امّت را از وظايف نو بنا بر اصول ما طايفه امامی
عامّ عصر غیبت ـ على مغیبه السالم ـ مى دانیم، اشتمال ھیأت منتخبه بر عدّه اى از مجتھدين 

عدول و يا مأذونین از قبل مجتھدى و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراى صادره براى 
ّتش است  81.مشروعی

ھدايتِ نھادينه دينى در قانون «نكته پیشین، يكى از پرتأثیرترين مؤلّفه ھا و عناصرى است كه مى تواند به 
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ھر چند در بحثى كه در ; از اين روى، وى بر اين امر تأكید داشته، از آن كوتاه نمى آيد; مدد رساند» گذارى
برابر به اصطالح مشروعه خواھان داشته است، از يك جھت، آن را به صورت جدلى مطرح مى كند و شايد 

 .برخى بپندارند كه وى به آن پايبند نیست

ّر، در سايه تطبیق با اصول كلّى و ثابت دينى است كه فقیھان بر  ّت يابى قوانین متغی به ھر حال، مشروعی
، عھده دار شناخت و امضاى آن ھا ھستند و ديگران نیز با اذن و صوابديد »مقتضیات اصول مذھب«اساس 

ّف ـ مى توانند در مجارى امور دخالت كنند  :آن ھا ـ بويژه در موضوع شناسى و تصر

ّ كلّ  ّال منصوبین از جانب ولى ھم چنان كه در عصر حضور و بسط يد، حتّى ترجیحات والت و عم
ھمین طور در عصر غیبت ھم ترجیحات نوّاب عام ... ـ صلوات اللّه علیه ـ ملزم قسم دوم است، 

ّه على كلّ تقدير، ملزم اين  و يا مأذونین از جانب ايشان المحال به مقتضیات نیابت ثابته قطعی
ظاھر شد كه جز كمال ... حال ھفوات و اراجیف مغرضین... قسم است و از اين بیان به خوبى

 82.غرضانیت و يا عدم اطّالع به مقتضیات اصول مذھب منشأ ديگرى ندارد

در عبارت پیشین، ھم شامل ترجیحات در مقام قانون گذارى كلّى است، و ھم حوزه » ترجیحات«تعبیر 
فات را در برمى گیرد ّ ّت ترجیحات فقیھان در . تصر گاھى نیز عبارت مرحوم نائینى ـ افزون بر داللت بر حجی

ّف ـ ظھور بیش ترى در فضاى احكام و تكالیف دارد  :چنان كه مى گويد; تصر

قسم ثانى وظايف غیر منصوص ھم، تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختالف آن 
ّ اسمه ـ حتّى ; قابل اختالف و تغییر است چنان كه با حضور و بسط يد ولى منصوب الھى ـ عز

در ساير اقطار ھم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش ـ صلوات اللّه علیه ـ موكول 
در عصر غیبت ھم به نظر و ترجیحات نواب عام يا كسى كه در اقامه وظايف مذكوره . است

 83.عمَّن له والية االذن مأذون باشد، موكول خواھد بود

ّه است كه نقش وكیالن مجلس شورا مى تواند از زاويه بحثِ  مورد بررسى » ايفاى مسؤولیت«شايان توج
ّاب عام و نقش اساسى آن ھا در مجلس كه در شؤون مختلف، (قرار گیرد  ھمانند دخالت مأذونان از نو

در جھت پیاده شدنِ اصل » ھدايت نھادينه دينى«بحث اين بخش فقط از زاويه ). ايفاى مسؤولیت مى كنند
البته مجلس شورا و نظام پارلمانتاريسم، تنھا تا حدودى و به گونه اى ; طرح شد» لزوم تأمین مشروعیت«

ً مناسبى ; ثانوى مى تواند مورد لحاظ در بحث حاضر قرار گیرد از ديدگاه (از اين جھت كه ساختار نسبتا
فراھم مى » ھدايتِ نھادينه در قانون گذارى«براى نھادينه شدن ) مرحوم نائینى و متناسب با زمان وى

در بستر نظام پارلمانتاريسم مى تواند ايفاى » ھدايتِ نھادينه دينى«زيرا مھم ترين عنصرى كه براى ; آورد
جاى گرفته و ) در عصر مشروطه(ى است كه در ساختار مجلس شوراى ملّى »ھیأت نظّار«نقش كند، 

 .مرحوم نائینى آن را مى پذيرد

چنان كه خواھد آمد، نقد تندى كه وى در اين زمینه در برابر برخى مشروعه خواھانى ـ كه او آن را شعبه 
اعتراض به درخواست خارج بودن ھیأت فقیھان نظّار از مجلس، (استبداد دينى مى شناسد ـ وارد مى كند 

ّل بودن فقیھان مذكور و ، فقط حالتى جدلى و در مقام اعتراض به انگیزه گروه مقابل است، ...)لزوم طراز او
» ھیأت فقیھان ناظر«از سوى ديگر، اصل نظارت . نه آن كه اصل چنین طرح ھايى را مورد سؤال قرار دھد

ّم قانون اساسى مورد استناد است  .به عنوان اصلى از متم

ّر بر اساس احكام ثابت«نھادينه كردن  امرى است كه مرحوم نائینى به دنبال آن است و » ھدايتِ امور متغی
ا بايد ديد كه چنین ; آن را با ورود برخى از عالمان در مجلس و تشكیل ھیأت نظّار تأمین شده مى بیند ّ ام

ّ . نھادى چه سطحى از ھدايت را مى تواند بیافريند روشن است كه ھیأت نظارت فقیھانى كه فقط حقّ رد
و قبول يا حكم به منافات يا عدم منافات با اصول دينى و اسالمى دارد، نمى تواند برآورنده خواسته ھاى 

اقلى از انتظارات را مى تواند برآورد» انديشه سیاسى دينى«عملى و مورد نظر در  ّ ; باشد و فقط حد
گذشته از آن كه نظام پارلمانتاريسم، شكل ھاى گوناگونى مى تواند داشته باشد كه اقتضائاتِ شبه ذاتى 

 .آن ھا، مانع از تحقّق عملى بسیارى از انتظارات دينى است
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رايط باشد،  ّ مرحوم نائینى دوران خود را بستر مناسبى براى طرح نظامى كه در رأس آن فقیه جامع الش
ّى بخش ھايى از رساله خود را كه  دو فصل ديگر ھم در اثبات نیابت «به تصريح خود وى (نمى بیند و حت

ّت و فروع مرتبه متضمن چنین ) 84»فقھاى عدول عصر غیبت، در اقامه وظايف راجعه به سیاست امور ام
بنابراين، نظام مذكور نظامى است كه ايشان آن را نزديك ترين ; بحثى است، به دست انتشار نمى سپارد

 .صورت نظام اسالمى در عصر غیبت مى داند

را به لحاظ عدم تناسب با شرايط » نیابت فقیھان عدول عصر غیبت«به ھر حال، وى بحث ھاى مربوط به 
ّض شده بود، با اين رساله «بويژه آن كه ; حاكم بر زمانه خود، حذف مى كند ّه كه در آن ھا تعر مباحث علمی

مورد اشاره در كتاب نیز، مؤيد برداشت وى از » رؤياى«و » كه بايد عوام ھم منتفع شوند، بى مناسبت بود
ّت(ى از جھت عصمت »قدر مقدور«به ھر حال، وى به طرح الگوى . شرايط زمانه بود ) نه از جھت مشروعی
ّت نظام حاصل خواھد شد، مگر آن كه به طور مثال فقط به ; بسنده مى كند چرا كه با اذن فقیه، مشروعی

لذا وى در زمینه  85;نھادى مانند مجلس و نه به تمام نظام و پادشاه آن از سوى فقیھان اذن داده شود
زمان خود » حالت حالیه«قانون گذارى به كاركرد مجلس و موضوع شناسى آنان اعتماد، و آن را براى 

 86.مطرح مى كند

ّاب عام درباره غیرمنصوصات را  برخالف خواست (نكته مھم ديگر اين است كه عالّمه نائینى ترجیحات نو
رالفكران و استبدادگران مشروطه خواه ّ يك باره و سكوالرمآبانه به كنارى ننھاده و عدم مداخله ) منو

روحانیان و مجتھدان در مجارى موضوع شناسى اجتماعى و خروج از عرصه اداره مملكت را سفارش نكرده 
ّت سیاسى ـ آن ھم فقط با اذن فقیه ـ ; است ّى از حاكمی ّز دخالت ديگران را در رده خاص ً مجو بلكه صرفا

ّاب عام مى بیند  :طرح كرده اند و ترجیح در غیر منصوصات را بر عھده نو

منصوصاتى  ]1[چه، بالضروره يا ; خارج از دو قسم نخواھد بود... بدان كه مجموعه وظايف
ّه آن  ]2[و يا ... است به واسطه عدم اندراج در تحت (غیر منصوصى است كه وظیفه عملی

قسم . ... غیر معین و به نظر و ترجیح ولى نوعى موكول است) ضابط خاص و میزان مخصوص
 87.مصالح و مقتضیات اعصار و امصار، و به اختالف آن قابل اختالف و تغییر است  ثانى ھم تابع

در عصر غیبت ھم ترجیحات نوّاب عام و يا مأذونین از جانب ايشان المحال به مقتضیات نیابت 
ّه، على كلّ تقدير ملزم اين قسم است  88.ثابته قطعی

ّاب خاص و عام را در عرض واليت و ترجیحات امام معصوم قرار مى ) علیه السالم(وى واليت و ترجیحات نو
 :دھد

ّه از قسم دوم و در تحت عنوان واليت ولى امر و نوّاب خاص  )علیه السالم(معظم سیاسات نوعی
 89.يا عام و ترجیحاتشان مندرج، و اصل تشريع شورويّت در شريعت به اين لحاظ است

ِ عقالى مملكت صادر نكرده  ّزى مطلق براى دخالت مستقل بر اين اساس است كه مرحوم نائینى، مجو
است، بدين سبب ھر چند تشخیص موضوع به دست خبرگان است، در عرصه اجتماع و سیاست دخالت 

ّزى ; نیاز به اذن دارد) از جمله وكیالن مجلس(غیر فقیه  ھر چند مانند عصر مشروطه ممكن است مجو
چنین كارى را ) شاخه مرحوم آخوند خراسانى(ھمچنان كه و نھاد مرجعیت ; شبه عمومى صادر شود

ّفى كرد ّت سیاسى از زيربنايى ترين . انجام داد و شرايطى را براى نمايندگان معر ّت فعالی بنابراين،مشروعی
آن ھم به صورتى كه رجوع به خبره در تشخیص موضوعات نیز، ; دغدغه ھاى مرحوم نائینى بوده است

ّاب عام است  .حداقل نیازمند نظارت استصوابى از جانب حكّام شرع و نو

به دنبال آن است كه با بھره مندى از » نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى«مرحوم نائینى در مرحله 
ا روشن است كه دست نواب عام ; دست يابد» ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«به » شورا«نھاد  ّ ام
حالتى رسمى و عملى بیابد و از اين روى، » ترجیحاتشان«بسته تر از آن مى بیند كه » حالت حالیه«را در 
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ِ پرداختن به  ّه«راه چاره را رسمیت يافتن » صدور از مجلس رسمى شوراى ملّى«از طريق » وظايف حسبی
ً غصب شمرده مى شود; مى بیند ّا مشكل اين است كه دخالت غیر فقیھان، ذاتا بنابراين، مرحوم ; ام

نائینى كه به دنبال زدودن مراتب اغتصاب ھستند، چنین چاره انديشى مى كنند كه فقیھان و مراجع تقلید 
عبارت پیشین كه از وى آورديم، به صورت ذيل . دھند» اذن«كرده، » امضا«دخالت نمايندگان مجلس را 

 :تكمیل شده است

ّ امر ّه از قسم دوم و در تحت عنوان واليت ولى و نوّاب خاص  )علیه السالم(معظم سیاسات نوعی
البته با ; يا عام و ترجیحاتشان مندرج، و اصل تشريع شورويّت در شريعت به اين لحاظ است

ّه، با اين ... . توقّف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدّيان و قیام به اين وظیفه الزمه حسبی
ّه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمى شوراى ملّى و با امضا و ... حالت حالی

 90.]خواھد بود[تمام جھات صحت و مشروعه مجتمع ... اذن من له االمضاء و االذن

اعتقاد دارد، در بخش » ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«مرحوم نائینى كه به صورت عمیقى به اصل 
ّت آراى فقیھان تأكید مى كند  :ديگرى از نوشتار خود و در مقام پاسخ به برخى شبھات، بر محوري

ّات مصالح و مقتضیات اعصار و به  ]از تكالیف... فرد واجب، حرام و=[اختیار فرد  ، تابع خصوصی
ِ من له والية النظر موكول   91.]است[ترجیح

از مجموع سخنان پیشین روشن شد كه شیوه بیان مرحوم نائینى، چنان نیست كه جايگاه مجلس را برتر 
ّاب خاّص و عام«از شأن   .قرار دھد» ترجیح نو

 ديدگاه حاج آقا نور اللّه) ج

ّت ناپذير مى داند، فقط به دنبال آن است الگويى از » سلطنت حالیه«حاج آقا نوراللّه كه بنیاد  را مشروعی
حكومت ارائه دھد كه خروجى آن، قوانینى روزآمد و كارآمد در چارچوب ھاى اسالمى باشد و در عین حال، 

را » ھدايت دينى«اين قوانین به گونه اى، ضمانت حقوقى براى استمرار شكوفايى نھادينه در بستر 
ّت پوشانید  :داشته باشند، بى آن كه بر اين باور باشد كه سلطنت را مى توان لباسى ازمشروعی

ّلین درجه او اين است كه اصل پادشاھى را  پس مشروطه مشروعه ممكن نیست كه او
به اين ; قانون مشروطه مطابق قانون اسالم است. ... امرى است محال... مشروعه نمايند و

ّت  ّن از خداوند در آن شده است، مقتضى قانون مشروطی معنا كه در ھر موردى كه حكم معی
ّن از خداوند در آن  آن است كه بدون كم و زياد آن را مجرا دارند و در ھر موردى كه حكم معی

ّه(نشده است  حكم مشروطه است، آن كه ترتیبى در آن بدھند كه ) مثل امورات عاديه اتفاقی
 92.صالح خلق در آن باشد

ّت قانون تأكید، و سلطنت را به قانون  و در (حاج آقا نوراللّه در تفسیر معناى سلطنت مشروطه، بر محوري
ّد به قانون اسالم  :مشروط مى كند) حكومت اسالمى مقی

امّا سلطنت مشروطه آن است كه در صورتى اطاعت و امر و حكم آن پادشاه يا حاكم يا آقا 
يقین باشد كه اگر . الزم مى شود كه قول و امر و فرمان او مطابق با قانون مملكت باشد

پس در حقیقت، در سلطنتِ . حكمى بر خالف قانون از او صادر باشد، مطاع نخواھد بود
. مشروطه، حاكم قانون است، و شاه و امیر و حاكم و قاضى و آقا بیان آن قانون را مى نمايند

است، در  )صلى هللا علیه وآله(و چون در مملكت اسالمى قانون كتاب اللّه و سنّت پیغمبر
سلطنت مشروطه اگر حكم ھر حاكمى مطابق با قانون اسالم باشد، مطاع است و اگر از روى 

ھواى نفس باشد، وجود غرضى بر خالف قانون اسالم حكمى بنمايد، به ھیچ وجه مطاع 
 93.نخواھد بود
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چرا كه مقصود وى ; بیان پیشین چیزى جز معناى سلطنت مشروعه در نگاه شیخ فضل اللّه نورى نیست
ّت نھاد سلطنت نبود و ھمین معنايى را مورد نظر داشت كه حاج آقا نوراللّه در اين  از اين تعبیر، مشروعی

كه او در نامه اى به مرحوم میرزا » اعلى حضرت ظل اللّھى«ھمان گونه كه از تعبیر ; بخش آورده است
ّت بخشى به سلطان به مشام مى آيد 94ابراھیم مجتھد شیرازى ا ; براى شاه مى آورد، رايحه مشروعی ّ ام

ّت، به معناى ظاھرى آن حمل نمى شود ّه به تصريح ھاى وى مبنى بر عدم مشروعی  .به طور قطع با توج

به ھر حال، وى در ادامه تعابیر پیشین در رساله مكالمات، بر اين نكته تأكید مىورزند كه حتى اوامر پیامبر
; نیز به تصريح حضرت به لحاظ واسطه بودن براى انتقال فرمان ھاى الھى است) صلى هللا علیه وآله(

 :ھمان گونه كه بیعت با خلفا نیز، بر اساس لزوم عمل به اين فرمان ھا بوده است

من پیغمبرم، يعنى از خودم امر و نھى ندارم و از جانب : عرض كردند شما پادشاھى؟ فرمودند
چنان كه بعد از وفات آن حضرت تا سى سال ھر وقت كه مى خواستند ... خدا پیغام آورده ام

ابايعك على كتاب اللّه : (مسلمانان با خلیفه بیعت كنند، بیعت مشروطه مى كردند و مى گفتند
; ، يعنى با تو بیعت مى كنم كه اطاعت امر تو مطابق با كتاب اللّه و سنّت باشد)و سنة نبیه

اين است حقیقت سلطنت . يعنى اگر تو از جانب خودت حكمى و امرى بنمايى، اطاعت نداريم
 95.مشروطه و اين قانون مشروطه، از اوّل اسالم بود تا زمان معاويه

ّه دارد كه در شوراى شش نفرى عمر، عثمان بر مبناى  ً توج البته حاج آقا نوراللّه در نگاه تفصیلى، حتما
ّت پیامبر ولى به سبب تأكید بر ; و سیره شیخین خلیفه شد)صلى هللا علیه وآله(عمل به كتاب خدا و سن

در » از خودم امر و نھى ندارم«نكته ديگر آن كه تعبیر . اصل لزوم رعايت قوانین الھى آن را ذكر نكرده است
صلى (چرا كه به ھر حال وى نیز مى پذيرد كه پیامبر; بیان حاج آقا نوراللّه، فقط بیان اجمالى مسأله است

 .بنابراين با تسامح صحبت كرده است; اوامر و نواھى واليى نیز دارد)هللا علیه وآله

به ھر حال، ھدايت دينى كه در بستر پايبندى به قوانین اسالمى شكل مى گیرد، امرى است كه در نگاه 
در نگاه او نیز اين امر مى تواند از طريق نظارت فائق فقیھان بر . حاج آقا نوراللّه بايد شكلى نھادينه بیابد

ّبات مجلس به انجام رسد ً مورد ارزيابى  96;مصو ّا ھنگامى مى توان كارآمدى اين نھاد نظارتى را دقیقا ام
ّت ساختار قانون گذارى جديدى چون مجلس را بازشناسیم  .قرار داد كه ماھی

ّه فوق العاده به ضرورت پايبندى به شريعت، او را به اين سو سوق داده است كه بر اساس ابزار و  توج
قالب شمردن نظام مشروطه كه نقطه اتّكاى آن عنصر مجلس و نظام پارلمانى است، اين نظام را در جھت 

 :احیاى قوانین اسالم بازشناسد

ّت نبوى است، ّت، احیاى قانون الھى و سن و قانون مشروطه،  97غرض اصلى از مشروطی
 .98مطابق با قانون اسالم است

 :چنین نگرشى است كه حاج آقا نوراللّه مشروطه را عین اسالم مى دانددر سايه 

مشروطه، عین اسالم است و اسالم ھمان مشروطه است و مشروطه خواھى، اسالم 
 99.خواھى است

ّتى كه او از آن سخن مى راند، بر اين باور استوار است كه  ً » نظام مشروطه«روشن است عینی صرفا
قالبى است كه مى تواند با بستر توحید و الحاد سازگار باشد و معتقدان به ھر يك از دو مكتب فكرى، اين 

آشنايى به ابعاد اين مسأله در انديشه حاج آقا نوراللّه، . را در جھت اھداف خويش به كار گیرند» قالب«
ّه به عناصر گوناگونى است كه در اين جھت در رساله  ّه » مكالمات مقیم و مسافر«مستلزم توج قابل توج

 .است
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ّه است كه امكان دارد برخى، ساختار حكومتى مشروطه و  در ارزيابى اين پیش فرض، اين نكته شايان توج
اما تجربه تاريخى نشان داده ; را از ديدگاه عقلى خالص، فقط قالبى به شمار آورند» پارلمان«بويژه عنصر 

ّنى، اقتضائات و لوازم عملى ويژه اى دارد كه در ساحت عمل نمى توان گريزى از  است كه ھر عنصر تمد
ھمان گونه كه عناصر خاصى كه تناسب بیش ترى با فضاى اومانیستى و فرھنگ ; سطوح باالى آن داشت

خودبنیاد مغرب زمین دارند، ھنگامى كه در چند سده اخیر وارد تمدن اسالمى شدند، نتوانستند تنھا به 
چرا كه ; اقتباس كرد» تجربه تمدن غرب«ھايى مطرح شوند كه مى توان آن ھا را به صورت »قالب«عنوان 

ّنى آن، به نوعى اشراب شده است  .روح فرھنگ غرب در عناصر تمد

ّى كه به صورت فرھنگ غربى مطرح مى شود، به معناى فرھنگ انسان محورى است كه  فرھنگ خاص
ا بیش تر ابزارھا و ; در ھمه آدمیان وجود دارد) ھمانند فطرت خداگرايى(برخى زمینه ھاى فطرى آن نیز  ّ ام

ّى ـ ھر چند  ّنى جديد در فضايى به وجود آمده اند كه سازندگان آن ھا داراى گرايش ھاى ماد عناصر تمد
بھره مند از زمینه اى فطرى ـ بوده اند و اين ابزارھا و عناصر تمدنى را در جھت چنین گرايش ھايى پديد 
ِ ديگرخواسته ھاى فطرى انسان نبوده اند  آورده اند بدين ترتیب پیدايش بسیارى از اين موارد براى تأمین

بنابراين، طرح سازگارى اين محصوالت فرھنگ غرب با فطرت انسان نمى تواند توجیه . كه ارزشمند ھستند
 .گر ارزشمندى ذاتى و در مواردى توجیه گر ارزشمندى اقتضايى آن ھا باشد

ّى  ّن جديد و حت ّل ما را به اين باور مى رساند كه اساس پیدايش بسیارى از فراورده ھاى تمد اين گونه تأم
ّ از علوم انسانى(علوم جديد   .جھت دار بوده اند) اعم

ّت نظارت فقیھان بر مصوبات مجلس . 2ـ3  )عرضى يا طولى(كیفی

ّه به بخش ھاى پیشین روشن است كه براى اجراى اصل  و » ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«با توج
ّت«تحصیل اصل  در حوزه قانون گذارى، نظام اسالمى نیازمند ساز و كارى است كه » لزوم تأمین مشروعی

ّس اسالم  ھر چند به صورت (بتواند به شكلى نھادينه به مسأله تطبیق قوانین مجلس با شرع مقد
اقلى و با اكتفا به مخالفت نداشتن آن ھا با شرع ّ  .بپردازد) حد

، »مكالمات مقیم و مسافر«و » تنبیه االمه«، »اللئالى المربوطه«چنان كه مى دانیم، ھر يك از سه رساله 
ّم قانون اساسى اى نگاشته شده اند كه با فشار مرحوم شیخ فضل  پس از تدوين قانون اساسى و متم

ّبات مجلس شوراى ملّى را بر عھده جمعى از فقیھان مى گذارد بر اين . اللّه نورى، نظارت شرعى بر مصو
َّبى«اساس، سخنان وى در چارچوب   .بايد مورد توجه قرار گیرد كه او آن نظام را پذيرفته است» نظام مصو

ّبات مجلس، از زاويه ديد مرحوم محالّتى،  ّت نظارت نھادينه فقیھان بر مصو ّق در بحث كیفی در ھر حال، تعم
ّت دخالت عالمان در ; حاج آقا نوراللّه و مرحوم نائینى بايسته است ّت و ماھی ھرچند نگاه آن ھا به كیفی

 .نظام سیاسى و قانون گذارى را تا اندازه بسیارى دريافتیم

مھم ترين بحث در اين باره اين است كه آيا نظارت فقیھان بايد از داخل مجلس باشد يا آن كه در قالب 
 ساختارى برتر از مجلس انجام پذيرد؟

 ديدگاه مرحوم محالّتى) أ

ّه، در زمان غیبت، مختص به حاكمان شرع و  ّف در امور عام مرحوم محالّتى در پاسخ به اين اشكال كه تصر
ّاب عام است، عبارتى مى آورد كه شبیه مرحوم نائینى با تسامح سخن گفته، و میان دو ركن  ّه «نو قو

ّنه  :تمییز قائل نشده است» شوراى نظّار«و » مجلس شورا«يعنى » مقن

ّالً آن كه ھیأت وكال به مقتضاى قانون اساسى بايست كه ھیچوقت از عدّه اى از مجتھدين  او
 100.عظام خالى نباشد تا امناى ملّت به ھمراھى آن ھا در امور عامّه مشورت كنند
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ّه به اين كه زمان نگارش  ، پس از تصويب قانون اساسى بوده و او نیز با اشاره به »اللئالى المربوطه«با توج
َّب در قانون اساسى«ھمین نكته، به دنبال پاسخ گويى بر اساس  است، ممكن نیست » نظام مصو

ّنه آن زمان تمییزى قائل نبوده باشد ّه مقن َّب گفته و میان دو ركن قو از اين ; سخنى بر خالف قانون مصو
ّنه آن زمان مورد نظر است و نمى  ّه مقن روى، روشن است كه در تعبیر وى، لزوم شركت مجتھدان در قو

، براى اسالمى كردن قوانین كفايت مى كند و »مجلس«خواسته است بگويد كه فقط مشاركت ايشان در 
بلكه ; ھمان گونه كه مرحوم نائینى ھم با چنین تسامحى سخن گفته است; نداشته اند 101»حقّ وتو«

كه عضو مجلس » شوراى نظّار«باالتر، ممكن است از عبارت مرحوم محالّتى اين معنا استنباط شود كه 
راھكارى كه (نیستند، افزون بر وظیفه نظارت، حقّ رأيى نیز در كنار ديگر نمايندگان در صحن مجلس دارند 

ھمان گونه كه عالمان بزرگى ; )درباره شوراى نگھبان در نظام جمھورى اسالمى نیز اعمال نشده است
ّل حق رأى داشتند و در  ً از سوى مردم انتخاب نشده بودند، در مجلس او مانند شیخ فضل اللّه كه رسما

 .واقع، شركت آن ھا نیز در مجلس، جنبه نظارت فائق كلّى داشت، نه رأى دادن عادى و معمولى

ّ رأى فوق العاده براى فقیھان نظّار  ّه حق يگانه امرى كه ممكن است به صورت مانع براى نسبت دادن نظري
در نوشته مرحوم محالّتى » به مقتضاى قانون اساسى«در میان آيد، تعبیر ) افزون بر وظیفه نظارتى آن ھا(

تا «ولى تعبیر ; شايد بر اين اساس نتوان گفت كه او امرى جز صريح قانون اساسى را مطرح كند. است
ّه مشورت كنند ّد برداشت ما است»امناى ملّت به ھمراھى آن ھا در امور عام  .، مؤي

 نظارت نھادينه

وى در نھايت، فقط اين فرض را به صورت استثنايى بر مسأله پیشین طرح مى كند كه اگر مصوبات مجلس 
به نظر عالمان ـ و به تعبیر خود او يك عالم ـ از جھتى خالف شرع باشد، فقط در اين فرض، علمايى كه 

جزو مجلس ھستند، ولى از اعضاى ھیأت فقیھان نظّار نیستند، در عرض آراى نمايندگان ديگر نخواھد بود 
 :و سخن او مطاع است

البته امرى است كه بايد عقالى بلد كه در اين امور ناظرند در آن شور كنند و ... مثالً فالن
و . عالمى كه در آن مجلس از جانب صنف علما انتخاب شده نیز، يكى از عقالى بلد به شمار آيد
البته معلوم است كه اگر رأى او در اين باب مخالف با رأى سیار عقالى مجلس شد، بايست 

رأى آن ھا را ترجیح داد و اين مطلب را ربطى به حكم كلى شرعى نیست كه قول عامى در 
مگر . ... بلكه از قبیل رجوع به اھل خبره است، در تشخیص موضوعات جزئیه; آن باطل باشد

اين كه مخالفت آن عالم با آن ھا، از جھت صالح و فساد دنیوى نباشد، بلكه از جھت مخالفت 
آن امر با حكمى از احكام شرعیه باشد كه آن عالم ادّعا كند كه اين امر اگر چه صالح است، 

در اين صورت البته قول عوام در مقابل قول آن، بى . لكن از فالن جھت، خالف حكم شرع است
 102.اعتبار است

ّفى نامه بیست فقیه به  شايان ذكر است كه مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم مازندرانى، در نخستین معر
ّت دارند«: مجلس متذّكر مى شوند البته ... آقايان علماى عظام كه فعالً در مجلس محترم سمت عضوي

عین ھیأت معظم نظّار خواھد بود ُ اين تعبیر تا حدودى نكته مطرح در بیان  103.»انظار شريفه ايشان ھم م
 .مرحوم محالّتى را تأيید مى كند

محالتى در عبارت ديگرى تصريح مى كند كه الزم نیست، نمايندگان به احكام شرعى آگاھى داشته 
 :باشند

ّه است از مضّار آن  دانستى كه انعقاد مجلس شوراى ملّى، به جھت تمیز دادن مصالح ملكی
ھا، و پر واضح است كه تعیین اين گونه امور منوط است به نظر اھل خبره و كسانى كه در 

ّه مملكتى با خبره و بصیرتند ّه و مصالح و مفاسد عام چه اين كه به احكام . امور سیاسی
ّه عالم باشد يا جاھل و چه آن كه شغل آن ھا بقّالى باشد مثالً  . يا بزازى يا كسب ديگر; شرعی

چرا كه آن چه در اين مقام مناط است، خبرويّت در سیاسات و عارف بودن به آن ھاست، به 
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 104.شرط اين كه ذى غرض و خائن نباشد

اين نقد بر اين نظر وى وارد است كه چنین افرادى ناآگاه به امور شرعى، در بسیارى از موارد عمالً نمى 
ّى ممكن است بگويیم تاريخ : توانند به گونه اى شرع پسند مصداق شناسى و كارشناسى كنند و حت

سیاسى دولت ھاى اسالمى اين درس را به ما آموخته است كه در موارد بسیارى، كارشناس بايد 
ّى مجتھد باشد قدس (ھمان گونه كه حضرت امام خمینى; درجاتى از علوم اسالمى را دارا باشد يا حت

در عمل به اين نتیجه رسیدند كه در بسیارى از مواقع بايد عالمان امور اجرايى را خود به عھده ) سره
 .بگیرند

 ديدگاه مرحوم نائینى) ب

ّ براى  در بازخوانى انديشه مرحوم نائینى مى بینیم كه وى نظام مشروطه و برپايى مجلس را يگانه راه حل
، به »ھدايتِ نھادينه دينى در قانون گذارى«مشكالت زمان خود مى بینند و براى التزام عملى به اصل 

 .اين مسأله ابعاد گوناگونى دارد كه به آن ھا مى پردازيم. است» مجتھدان عظام«دنبال ورود رسمى 

 ـ كاركردھاى ورود عالمان در مجلس

ّاب عام«يكى، : از نگاه وى، ورود مجتھدان به مجلس، دو كاركرد اساسى دارد ّه نو و » رعايت جھت واليتی
ّبات مجلس، و ديگرى، » تنفیذ«در جھت آن   :احكام خالف شرع» تصحیح«مصو

ّمكن، محض رعايت اين جھت  ّاب عام[غايت آن چه مع الت ّه نو من باب االحتیاط الزم  ]جھت واليتی
ّعايه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتھد نافذالحكومه و يا  الر
ّت بر عدّه اى از مجتھدين عظام براى تصحیح و  اشتمال ھیأت مبعوثان به طور اطّراد و رسمی

 105.چنان چه فصل دوم از دستور اساسى متضمن است; تنفیذ آراى صادره

ّبات مجلس است و او، اين دو » تنفیذ و تصحیح«با اين توضیح روشن است كه وظیفه مجتھدان عظام،  مصو
ر مورد اشاره قرار داده است ّ  .وظیفه آنان را با ھمین دو واژه به صورت مكر

 ـ نھادينه سازى نظارت فائق

مھم ترين مسأله در بحث حاضر اين است كه ببینیم مرحوم نائینى چگونه و به چه شیوه عملى مى 
 .در مجلس را نھادينه كند» مجتھدان عظام«خواھد نظارت و دخالت 

ظاھر تعابیر مرحوم نائینى مى رساند كه وى مسأله نظارت فقیھان بر قانون گذارى در مجلس را به اين 
نحو بیان مى كند كه صرف مشاركت آنان در مجلس، براى نظارت و احراز عدم مخالفت قوانین با شرع 

 :كفايت مى كند

ّاب  ّه كه اين گونه امور اجتماعى و سیاست امور امّت را از وظايف نو بنا بر اصول ما طايفه امامی
عام عصر غیبت ـ على مغیبه السالم ـ مى دانیم، اشتمال ھیأت منتخبه بر عدّه اى از مجتھدين 

عدول و يا مأذونین از قبل مجتھدى، و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراى صادره، براى 
 106.مشروعیتش است

بر اساس چنین تحلیلى ـ اگر منظور مرحوم نائینى ظاھر ھمین تعبیر و صرف حضور فقیھان در مجلس و 
كنار ديگر نمايندگان باشد ـ اين اشكال پیش مى آيد كه اگر مجتھدان در عرض ديگر نمايندگان باشند و آنان 
ّت خود، امرى را بر خالف شرع تصويب كنند، فقیھان نمى توانند حرف خود را به كرسى بنشانند و  با اكثري

ّبه نمايندگان برترى داشته باشد ّى پیش ; سخن آنان به صورت قانونى بر مصو بدين سبب اين پرسش جد
مى آيد كه فايده حضور ايشان در مجلس چیست، و اين فرض با عدم حضورشان در مجلس چه تفاوتى 
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 .دارد

فقیھان نیز در عرض : در ھمین فضاست كه برخى با مطالعه اين قسمت از سخنان وى كه مى گويد
و يا آن كه دوست دارند (نمايندگان در مجلس حضور داشته باشند، شتابان به اين نتیجه مى رسند 

ّت افكار ) برسند كه مرحوم نائینى تصويرى درست از تفكیك قوا، نظام مشروطه، و به طور كلّى از ماھی
 107.نوگرايانه نداشته است

ً مرحوم نائینى چنین ديدگاه ساده اى داشته  ّى مطرح مى شود كه آيا واقعا در اين جا اين پرسش جد
است كه لوازم روشن ھم عرض بودن مقام نظارت با مقام قانون گذاران را درنیابد، و آيا احتمال ديگرى 

 مطرح نیست؟

ّه به فضاى نگارش  و ديگر اشارات مرحوم نائینى در آن بتوان » تنبیه االمه«به نظر مى رسد كه با توج
 .مشكل را حل كرد

ّم قانون اساسى است و  ّالً نبايد فراموش كنیم كه نگارش اين كتاب پس از تصويب متم براى اين منظور، او
ً به تبیین  بلكه پا را فراتر نھاده، در ; خود بپردازد» انديشه سیاسى دينى«او نمى خواھد در اين كتاب صرفا

ّب«مقام تبیین و دفاع از  به ھمین سبب در مواردى از كتاب خود بر اين ; است» نظام سیاسى مصو
ّبات تأكید دارد » انديشه سیاسى دينى«و به تصريح خود از دو فصل ديگر در مى گذرد كه به بحث  108مصو

مربوط است و جز به اشاره به نظام دل خواه خود كه غیر از » اثبات نیابت فقیھان عدول عصر غیبت«وى و 
ّب است، نمى پردازد و اگر ھم به حوزه انديشه سیاسى داخل مى شود، براى  109نظام قدر مقدور مصو

ّب مى باشد ّن اشتمال . دفاع و تبیین نظام مصو مرحوم نائینى تصريح دارد كه قانون اساسى، متضم
ّت گروھى از مجتھدان ذى صالح است  :مجلس بر عضوي

ّه و : مقام اوّل ّت مداخله مبعوثان ملّت در اين وظايف حسبی شرايط معتبره در صحّت و مشروعی
ّه ّن شد كه جز اذن مجتھد نافذ الحكومه و اشتمال . عمومی ً گذشت ظاھر و مبی از آن چه سابقا

مجلس ملّى به عضويت يك عده از مجتھدين عدول عالم به سیاسات براى تصحیح وتنفیذ آرا ـ 
ّت ھم فوق  چنان چه فصل دوم دستور اساسى كامالً متضمن و بحمداللّه تعالى در تمامی

ّه معتبره در اين باب ... عمده. مأمول است ـ شرط ديگرى معتبر نباشد اتّصاف به كماالت نفسانی
 110.است

براى دريافتن مقصود مرحوم نائینى، به مقايسه اجمالى قانون اساسى جمھورى اسالمى با قانون 
 .اساسى مشروطه مى پردازيم

از سوى ديگر، مرحوم نائینى در يك مورد ھم اشاره كرده است كه وظیفه انحصارى فقیھان عضو ھیأت 
است و روشن است كه فقط ھنگامى اين » مراقبت در عدم صدور آراى مخالفه با احكام شريعت«نظارت، 

انحصار وظیفه آنان معنادار خواھد بود كه آنان ھم عرض نمايندگان مجلس نباشند و عضو نھاد ديگرى 
 :مرحوم نائینى اين وظیفه انحصارى را چنین تبیین مى كند. باشند

اگر براى مراقبت در عدم صدور آراى مخالفه با احكام شريعت ھمان عضويّت ھیأت مجتھدين و 
ّه ايشان در ھمین شغل اگر غرض ومرضى در كار نباشد، كفايت است .انحصار وظیفه رسمی

111 

ّه «اين بیان وى به خوبى اين نكته را تبیین مى كند كه تعبیر  ّت يك عد اشتمال مجلس ملّى به عضوي
ّنه بر چنین فقیھانى است»مجتھدين ّه مقن  .، به معناى اشتمال قو

ّنه شامل دو ركن  ّه مقن مجلس «در قانون اساسى جمھورى اسالمى ايران در نظام جمھورى اسالمى، قو
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ّل بوده، فقط مى توانند در » شوراى نگھبان«و » نمايندگان است و اعضاى شوراى نگھبان خارج از ركن او
برابر قوانین تصويب شده به وسیله آن ركن، در صورت مخالفت با شرع يا قانون اساسى موضع گرفته، از 
 ِ ّت يافتن قوانین مذكور مانع شوند و از اين روى، بررسى و شور در صحن مجلس، پیش از تشكیل رسمی
ّبات مجلس ـ به جز  جلسه شوراى نگھبان خواھد بود و اعضاى شوراى نگھبان فقط وظیفه تطبیق مصو

موارد خاصى كه به تأيید شوراى نگھبان نیاز ندارد ـ را دارند و داراى حق رأى به صورت رسمى در صحن 
 .ھر چند آنان مى توانند به صورت غیر رسمى به ارائه مشورت بپردازند; مجلس نیستند

از سوى ديگر ـ ھرچند فقیھان شوراى نگھبان از سوى رھبر معظم انقالب انتخاب و منصوب مى شوند ـ 
ّه و تصويب مجلس انتخاب مى گردند ّه قضائی با اين حال، ; اعضاى حقوق دان مجلس با پیشنھاد رئیس قو

شوراى نگھبان كه شامل اين اعضاى انتخابى به وسیله مجلس است، ركنى خارج از مجلس مى باشد و 
ّت قوانین مجلس به تصويب اين شورا بستگى دارد  .رسمی

ّب ـ گذشته از آن كه بر اساس دو مجلس  بر اساس قانون اساسى مشروطه، در اين نظام سیاسى مصو
ّنه شامل دو ركن است و يكى ھم » مجلس نمايندگان«يكى : سنا و شوراى ملّى تعريف شده ـ قوه مقن

ّنه شامل دو ركن ; »ھیأت فقیھان نظّار« ّه مقن مجلس «ھمان گونه كه در نظام جمھورى اسالمى نیز، قو
 .است» شوراى نگھبان«و » نمايندگان

ّم  مرحوم شیخ فضل اللّه نورى پیشنھادى اساسى داشت كه با تغییراتى در آن به صورت اصل دوم متم
ّبه، او و يارانش با ديدن . ـ تصويب شد 1325قانون اساسى ـ در سوم جمادى االول  چند روز بعد از اين مصو

ّ دينى مشروطه خواھان غرب زده اى مانند تقى زاده و بويژه با مواجه شدن  تالش ھاى ھدف دار و ضد
چنان كه در اليحه ; ايشان با اقدام خشونت آمیز آنان، با حالت اعتراض به عبدالعظیم مھاجرت كرد

.ھیجدھم جمادى الثانى اين تغییرات اصل پیشنھادى شیخ مورد اعتراض شیخ و ھمراھان او قرار گرفت
112 

. باشند» خارج المجلس«يكى از خواسته ھاى شیخ فضل اللّه اين بود كه ھیأت فقیھان نظّار به شكلى 
مرحوم نائینى از يك سو، انگیزه طرح اين امر را مورد سؤال قرار مى دھد، و از سوى ديگر، اين نكته را فقط 
ّت مجلس قرار گیرند و به اين  شبھه اى واھى مى داند كه ھیأت فقیھان نظّار ممكن است تحت تأثیر اكثري

ّم قانون اساسى، نظر اين ھیأت مطاع بوده و قانونى  نكته بسنده مى كند كه به تصريح اصل دوم متم
 .است

يكى به اين كه نبايد نمايندگان مجلس : خارج المجلس بودن ھیأت فقیھان نظّار به دو معنا مى تواند باشد
مى تواند » خارج المجلس بودن«معناى ديگر . ھیچ گونه دخالتى در انتخاب فقیھان مذكور داشته باشند

 .اين باشد كه از جھت تشكیل جلسه، بايد جلسه مجلس شوراى ملّى از جلسه ھیأت مذكور جدا باشد

ّه پیشنھادى شیخ فضل اللّه، تعداد و طريقه انتخاب ھیأت فقیھان ناظر مشخّص نشده بود و  لی ّ در متن او
سرانجام . متن دومى كه به تأيید وى و بسیارى از نمايندگان مجلس رسید، تعداد پنج نفر مطرح شده بود

در اصل دوم متمم نحوه انتخاب ايشان به اين صورت تصويب شده بود كه عالمان و مراجع تقلید، بیست نفر 
ّفاق يا به حكم قرعه برگزينند ّفى كند تا ايشان از میان آنان، پنج نفر را به ات مرحوم شیخ . را به مجلس معر

و يارانش در اعتراض خود خواستار اين بودند كه مجلس شورا به ھیچ وجه نبايد در تعیین آنان دخالت كند 
ً با علماى مقلدين ھر عصر است الغیر« ّتا .»و اختیار انتخاب و تعیین و ساير جھات راجعه به آن ھیأت كلی

113 

مرحوم نائینى به اصل اين نكته ھیچ اعتراضى نمى كند و فقط انگیزه پیشنھاد دھنده براى لزوم خارج 
البته شايد بتوان گفت كه مرحوم نائینى برخالف شیخ فضل ; المجلس بودن را مورد سؤال قرار مى دھد

ّت خارج المجلس بودن ھیأت مذكور پى نبرده است و خودِ ھمین امر مى توانسته  اللّه، چندان به اھمی
ّبه مجلس درباره نظارت  ّ بیش ترى نسبت به پیشنھاد شیخ شود و از ھمین روى، مصو باعث حسن ظن

 .مى بیند» فوق مأمول«فقیھان را 
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ّمه مى توان دريافت كه منظور مرحوم نائینى از اين كه مى فرمايد فقیھان در  در ھر حال، با اين مقد
ّنه  ّه مقن ) »مجلس نمايندگان«نه حضور در خود (مجلس باشند، در واقع به معناى حضور ايشان در قو

ّه مجتھدين عدول عالم به سیاسات«بر اين اساس، وى سخن از كفايت . است ّت يك عد  114»عضوي
ّت ھیأت مجتھدين«( به معناى عام و به » 116ھیأت مجتھدين نظّار«پس اين ; در مجلس دارد) 115»عضوي

ّنه است، نه آن كه به معناى خاص و جزئى از مجلس نمايندگان باشد ّه مقن  .صورت ركن دوم قو

ّل در بخش ھاى ديگرى از نوشتار مرحوم نائینى، روشن مى شود كه وى  دست كم (از سوى ديگر، با تأم
باورى بر خالف پیشنھاد مرحوم شیخ فضل اللّه نداشته ) پس از تصويب اصل پیشنھادى شیخ در مجلس

ّت و انگیزه پیروان ; است كه خواستار خارج بودن ھیأت فقیھان ناظر از مجلس بود بلكه در شناخت شخصی
ّ خود را كه به دور از میدان پرآشوب تھران و  ّه تشكیك مى كند و در واقع بینش سیاسى خاص اين نظري

تحت تأثیر تبلیغات مشروطه خواھان تندرو شكل گرفته بود، به نمايش مى گذارد و از جھت نظرى، فقط به 
ّت قرار نمى گیرند  :اشاره به اين نكته بسنده مى كند كه مجتھدان حاضر در مجلس، تحت تأثیر نظر اكثري

معھذا كلّه به خیال آن كه چند صباح باقى مانده اعمارمان، تطاول و چپاولمان كماكان باقى، و 
بلكه با ; موافقت كرديم... استبدادات و استیثاراتمان محفوظ بماند، با فراعنه و طواغیت امّت

و به اختالف مقتضیات اوقات ھر روز نقشى تازه ... ھم دست شديم... غنیمان خارجى ھم
گاھى به غرض استحكام اساس استبداد خود و كاشتن تخم فتنه و فساد در فصل داير . زديم

به نظارت ھیأت مجتھدين عظام، مسأله طراز اوّل را كه ھمیشه تعیین مصداقش محلّ تنازع و 
تشاجر و مايه مخاصمه و اختالف است، عنوان كرديم و به اين ھم قناعت نكرده، براى اخراج 

ّت و ابطال رسمیتش داستان عدم عضويت، و خارج المجلس  مجلس شوراى ملّى از تمامی
ّت  ّت و حاكمی بودن ھیأت نظّار را به میان آورديم، و با صراحتِ فصل داير به نظارت در مطاعی

ّه معنونه در مجلس با  امضا و ردّ ھیأت مجتھدين نسبت به مخالفت و موافقت مواد قانونی
ّات و بداھت اجنبى و متأخّر بودن اكثريت آرا از اين مطلب، معھذا به طمع فريب دادن و  شرعی

ھم دست نمودن ساده لوحان با خود، شبھه واھیه آن كه با عضويّت ھیأت مجتھدين 
ّت خواھد شدن را القا، و چون  ّات، مغلوب اكثري تصديقشان در مخالفت و عدم مخالفت با شرعی

به خرج كسى نرفت، و واھى و مغرضانه بودنش بر ھر ذى شعورى مكشوف بود، حیله رفع 
ّه ابدا شد و با قیام ضرورت مذھب بر عدم  ّت رسمی مصحفیه ديگرى به غرض ابطال مشروطی

ّت و حرمت اصل تصدّى غاصبین على كلّ تقدير، مع ذلك به امید ھمراھى ساده  مشروعی
ّه به اين وسیله پاى نوشتن لفظ  ّت رسمی لوحان در اين مقصد و ھدم اساس مشروطی

ّن، آن ھنگامه ھا برپا شد كه به حسب  مشروعه به میان آمد، و از براى نوشتن اين كذب بی
ّت و به حسب واقع غرض ھدم اساس تحديد و الغاى لجام از دھان  صورت اھتمام درمشروعی

 117.ظالمین بود

لطنه از  ّ در حاشیه انگیزه شناسى مرحوم نائینى درباره طرح لفظ مشروعه، متذّكر مى شويم كه مخبرالس
ّدعلى شاه گفتم: صحنه گردانان بلواى مشروطه خواھى مى گويد مشروطه «اگر عنوان : من به محم

انتخاب شود، آن وقت عالمان مى گويند ما حاكم شرع ھستیم و بايد شاه و دولت و مجلس، » مشروعه
) به جاى مشروعه(تابع نظر واليى ما باشند و با ترساندن شاه از اين امر، او را به صدور دستخط مشروطه 

 ;راضى كردم

لطنه پیش نويس دستخط را براى شاه مى نويسد ّ بايد ديد ذھنیت مشروطه . ھمان گونه كه مخبر الس
اقل برداشتى مانند  ّ خواھانى مانند مرحوم نائینى در چه فضايى و چگونه شكل گرفته است كه حد

لطنه از تعبیر مشروطه مشروعه ندارد ّ  .برداشت مخبرالس

 ديدگاه حاج آقا نوراللّه) ج

، پیش بینى شورايى از فقیھان است »ھدايتِ دينى در قانون گذارى«يكى از راھكارھاى اساسى براى 
ّه و . كه بر قوانین تصويب شده مجلس نظارت كنند مرحوم حاج آقا نوراللّه اصفھانى نیز به اين نكته توج
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ّد به موافقت با  تأكید دارد و از ديدگاه وى، از يك طرف تصويب قوانین مجلس بر اساس قانون اساسى، مقی
ّم قانون اساسى نظارت پنج نفر از علماى اعالم را در  قانون اسالم است و از طرف ديگر، اصل دوم متم

ّبات مجلس نه تنھا نبايد با ) يا برداشت(تمامى ادوار معتبر دانسته است و بنا به گزارش  وى، تمام مصو
ّى بر خالف قانون اساسى جمھورى ; اسالم مخالف باشد، بلكه بايد مطابق با قانون اسالم باشد يعنى حت

ً نظارت بر عدم مخالفت مصوبات مجلس مى داند، وظیفه  اسالمى كه وظیفه شوراى نگھبان را صرفا
ّبات مجلس با قانون شرع را احراز  شوراى فقیھان ناظر در قانون مشروطه اين است كه بايد مطابقت مصو

البته ھنگامى مى توان مسأله مطابقت قوانین با احكام اسالم را به خوبى دريافت كه به ھدايت ; كنند
ّلى خاص براى موارد جزئى نظر ندوزيم  .كلّى و ضوابط فراگیر دينى توجه كنیم و فقط به نبود حكم او

به اين بحث پرداخته و به لزوم مطابقت با قوانین اسالم » مكالمات مقیم و مسافر«وى دو بار در رساله 
ّم قانون اساسى، از جھت  اشاره كرده است و تعابیرش مى رساند كه اين پیش بینى در اصل دوم متم

 :كافى بوده است» ھدايتِ دينى در قانون گذارى«حقوقى براى 

ّت پیغمبر اكرم مى باشد، اين  )صلى هللا علیه وآله(در مملكت اسالمى، قانون قرآن مجید و سن
است كه مقید بود احكام مجلس دارالشورا به موافقت با قانون اسالم، و عالوه از اين كه 

قرار داده بودند كه در تمام اعصار پنج نفر علماى اعالم در ; جمعى از علما در مجلس بودند
 118.مجلس نظارت داشته باشند كه قوانین موضوعه مطابق با قانون اسالم باشد

ّتِ برخى از  مبارز نستوه، جناب حاج آقا نوراللّه اصفھانى، در عبارتى كه از ترديد پیشین او درباره مشروعی
ّبات مجلس مى شوند و  اصول قانون اساسى حكايت مى كند، متذّكر جايگاه شوراى فقیھان ناظر بر مصو

ضمن ابراز امیدوارى به عدم مخالفت قوانین مجلس با شرع، مطابقت آن ھا با قانون شرعى را شرط 
ّفى مى كند ّت آن ھا معر  :رسمی

 119.به يكى از علما گفتم كه اين قانون اساسى سه جاى او مطابق با قانون شريعت نیست
آن عالم جواب فرمود كه قانون استبداد كه در اين زمان معمول است، چه جاى او موافق با 

مگر شما قانون اساسى را نديده اى كه در : ثانیاً  ]و 120.فبھت الذى كفر[قانون اسالم است؟ 
ّت پیدا نمى كند، مگر بعد از اين كه مطابق با  اوايل آن نوشته است كه احكام مجلس قانونی

و در ھر عصرى بايد چند نفر از علماى عاملین ناظر در احكام قانون بوده . قانون شرع باشد
 121.باشد در اين صورت چگونه ممكن مى شود قانونى به خالف قانون شريعت وضع نمايند

 ـ نظارتِ نھادينه و ضمانت اجراى حقوقى

از مھم ترين مسائلى كه ساختار كارآمد بايد داشته باشد، برخوردارى از ضمانت اجرا براى قانون گذارى 
ّه داشت كه چه نوع از . شريعت پسند و نھادينه شدن اين نوع از قانون گذارى است در اين باره، بايد توج

ضمانت اجرا مورد نیاز در انديشه سازى است و به چه شكلى در انديشه سازى بزرگانى مانند حاج آقا 
 .نوراللّه مورد توجه بوده است و آيا او به اين امر مھم پرداخته يا نه

گاه انديشه سازانى سیاسى ـ دينى مانند حاج آقا نوراللّه و مرحوم نائینى، اين چنین در معرض نقد قرار 
تنبیه «و نه در كتاب » مقیم و مسافر«گرفته اند كه ضمانت اجرايى براى تداوم مشروطه را نه در كتاب 

 122.مى يابیم و ايشان را در اين باره خاموش مى بینیم» االمه

: در مقابل، مى توان به اين نكته توجه كرد كه ضمانت اجراى خارجى به دو نحو مى تواند مورد لحاظ باشد
گاه ضمانت خارجى به معناى ضمانت حقوقى و پیش بینى ھاى حقوقى است كه بر اساس آن ھا 

گاه نیز ضمانت خارجى به معناى ابزارھايى اجتماعى . نھادھايى براى اجراى قوانین پیش بینى مى شود
ابزارى مانند برخوردارى از قواى ; است كه كانون قدرت به شمار مى روند و ابزار تحقّق دستورالعمل ھايند

ّتى، پشتیبانى مردمى، حمايت خارجى و  ... .نظامى، امنی
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به نظر مى رسد در نقد مورد اشاره، عدم برخوردارى از ضمانت اجرا به معناى دوم، ناخودآگاه به جاى 
كمبودى كه مشروطه خواھان . ضمانت به معناى نخست نشسته و زمینه ساز اين نقد شده است

شريعت گرا و مشروعه خواھان بدان دچار بودند، عدم ضمانت اجرا به معناى دوم و نداشتن ابزارھايى 
اجتماعى مانند نیروى نظامى مستقل و رخنه غرب زدگان در ساختار سیاسى بود، نه آن كه انديشه 

سیاسى كسانى مانند حاج آقا نوراللّه از ناحیه فقدان ضمانت اجرا به معناى ضمانت حقوقى ضعف داشته 
ا انصاف حكم ; ممكن است در امور فرعى اين ضمانت حقوقى، اشكال ھايى به ذھن ما برسد. باشد ّ ام

ّم قانون اساسى كه با تكیه بر ابزارھاى قدرتى كه جناح دين گرا در  مى كند كه پیش بینى اصل دوم متم
ّكى بر قدرت ھاى خارجى كمبود آن را حس مى كردند، كارايى حقوقى بسیار  برابر مشروطه خواھان مت

 .مؤثّرى مى توانست براى آن فراھم آورد

شايد بعد ھذا اھل مجلس رفته رفته از «شايان ذكر است كه حاج آقا نوراللّه در برابر اين اشكال مقیم كه 
، مسأله وجود فقیھان ناظر را نوعى ضمانت حقوقى »فرنگى مآبان بشوند و احكام الھیه را تغییر بدھند

 :دانسته است

در اين صورت، . در ھر عصرى بايد چند نفر از علماى عاملین ناظر در احكام قانون بوده باشد
 123چگونه ممكن مى شود قانونى به خالف قانون شريعت وضع نمايند؟

ّن شیخ فضل اللّه در عبدالعظیم نوراللّه (، شاھد حمايت حاج آقا )علیه السالم(از سوى ديگر، در زمان تحص
از شیخ فضل اللّه و مخالفت او با عضويت فقیھان ) به ھمراه آقا نجفى اصفھانى و ديگر علماى اصفھان

كه احتماالً مخالفت با اين (براى اين اعضا » علم به اقتضاى وقت«ھیأت نظّار در مجلس و مخالفت او با قید 
ابعاد ديگرى . ھستیم) قید به سبب مقابله با دسیسه ھاى مشروطه خواھان تندرو و غرب زده بوده است

با اين دو امر مخالف ھستند كه مى توانند به نھادينه سازى ھدايت دينى در قانون گذارى كمك كنند و از 
 :سوى ديگر، اھرم ھا و ضمانت ھاى حقوقى به شمار آيند

ّه اصفھان به مجلس شوراى ملّى تھران، حضور . سواد تلگراف حضرات آقايان و حجج اسالمی
 .امناى مجلس شوراى ملّى، دامت بركاتھم

، به رؤساى علما و شیعه كه در زاويه مقدّسه ھستند، و ]يت[توھینات و جسارات عوام آن وال
اشتمال بعض روزنامه ھا بر توھینات به شرع، نوعى و شخصى، بلكه كفريّات و منقوالت 

معروفه از بعض واعظین، و جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقلید ناس باشند، بدون 
ّد به علم به اقتضاى وقت در قانون اساسى كه جزء شدن اين  عضويّت به مجلس و بدون تقی

از . فصل باعث بقاى اساس اسالم است مھیج علما و متشرّعین و طالّب غیور در دين شد
ً مستدعى ھستیم، واال خوف حدوث   ـ دامت بركاتھم ـ  امناى مجلس رفع مراتب منظور را فورا

داعى شیخ محمّدتقى : علماى اصفھان. فتنه و اين كه زحمت كامله يك ساله ھدر رود، ھست
نجفى، داعى شیخ نوراللّه، االحقر شیخ مرتضى، االقل الحاج آقا منیرالدّين، االقل محمدتقى 

 124.ساير علما و طالب ]و[مدرس، داعى محمد باقر الموسوى درجه 

 نتیجه گیرى

مھم ترين دغدغه مرحوم نائینى در زمینه شیوه اداره جامعه و برپايى حكومت، يافتن پاسخى مناسب و 
ّت حكومت در انديشه او، اصلى نیست كه بتوان از آن غفلت . مشروع در بسترى نو است لزوم مشروعی

ّت دينى  بر اساس ارزش ھاى اسالمى و (كرد و بر اين اساس، اركان و نھادھاى حكومتى بايد مشروعی
ّت تمام . اداره جامعه، ابعاد گوناگونى مانند تقنین، اجرا، قضا و نظارت دارد. داشته باشند) شیعى مشروعی

ّت آن ھا را از راه اذن فقیه  اين اركان، از ديدگاه مرحوم نائینى، الزم و غیر قابل اغماض است و او مشروعی
ا در بنیان نھادن نظام سیاسى مورد نظر خود، اين اصل را فراموش نمى كند و 125;تأمین مى كند ّ ام

ّت را ھمواره شرع و اذن فقیه مى داند  .خاستگاه مشروعی

Page 42 of 51Return to Main Page

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\63.htm



ّدعلى شاه مى تواند از اين ديدگاه  ّت حكومت محم ريشه بینش سیاسى ويژه وى درباره عدم مشروعی
ّه شود كه حكومت وى  دست كم به شكلى خاص در دوران موسوم به استبداد (ارزيابى، و به اين نكته توج

ّدكاظم يزدى و شیخ فضل اللّه مورد تأيید قرار گرفته، و خواسته ) صغیر از سوى كسانى چون مرحوم سی
 .بنیادين مرحوم نائینى تأمین شده بود

تعابیر مرحوم محالّتى نیز رويكردى مشابه با رويكرد نظرى مرحوم نائینى را نشان مى دھد و او نیز 
ّت يابى متولّیان اداره حكومت را ضرورى دانسته و مى خواسته است اين آموزه بنیادين و ارتكازى  مشروعی

 .را در تمام فضاى بحث خود حفظ كند 126شیعى

ّت خواھانه در مقام انديشھورزى براى  حاج آقا نوراللّه نیز بر اساس آموزه ھاى شیعى، با نگاھى مشروعی
نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى برمى آيد و كارآمدى نظام جمھورى را كم تر از نظام مشروطه نمى 

 .داند

ّت : در مجموع مى توان گفت ّت دينى در مرحله (رعايت دغدغه مشروعی بر اساس اصل تأمین مشروعی
ّى دنبال مى شود و اين ) انديشه سیاسى دينى در انديشه اين سه بزرگوار به گونه اى بنیادين و جد

رويكرد، در مرحله نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى، نھادى چون مجلس را به مركزى براى برنامه 
تبديل مى كند و شأن اركان اجرايى را با اجراى قوانین اسالم و عملى كردن اھداف آن ھا مرتبط 127ريزى

ّت دينى . مى سازد از سوى ديگر، قالب ھاى گوناگونى را در تناسب با شرايط مختلف براى تأمین مشروعی
ّف و قانون گذارى در نظر مى گیرد  .در دو حوزه تصر

ّه است كه در مرحله تصمیم سازى و تصمیم سازى سیاسى، اصولى  در نتیجه گیرى، اين نكته شايان توج
ّت دينى«فرعى بنیاد گذشته مى شود كه بتوانند دو اصل  لزوم ايفاى «و اصل » لزوم تأمین مشروعی

اين اصول ويژه مرحله دوم، خود در دو حوزه قرار مى گیرند كه در اين . را عملى كنند» مسؤولیت دينى
ّت طرح شدند ولى اين گونه نبودند كه طرح و بنیادگذارى آن ھا بى ; نوشتار فقط اصول مربوط به مشروعی

ّه به اصل  ّت دينى«توج  .از مرحله نخست باشد» لزوم ايفاى مسؤولی

در نوشتار حاضر، ھنگامى كه اين طرح در انديشه سه انديشمند برجسته شیعى بررسى شد، مسأله 
امرى كه ديدگاه اين عالمان مشروطه خواه را به . ھدايت و نظارت فائق فقیھان جايگاه ويژه اى داشت

 .عالمان مشروعه خواه در انديشه سیاسى دينى نزديك نشان مى دھد

از جھت ساختارى، عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه مى كوشیدند تا با بھره مندى از اقتضائات 
ـ كه به طور عمد، در قلمرو امور قضايى خود را نشان مى داد ـ گذر » دولت در دولت«جديد، از راھبرد 

را » تقلیل سلطنت به قوه مجريه«و به تعبیر ديگر » حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت«كرده، راھبرد 
ّت، كارايى، عصمت از خطا و (محقق سازند و در واقع سطح قدر مقدور  در چند زمینه تأمین مشروعی

ّت بخشى به قوانین اسالم را ارتقا بخشند و اين راھبرد بیش تر، از راه تأسیس و تقويت نھاد ) حاكمی
در نظر فقیھان مورد بحث، ضمانت حقوقى . مجلس با دو وظیفه نظارتى و قانون گذارى تأمین مى شد

ّت  ّی » ھیأت فقیھان نظّار«براى ھدايت نھادينه دينى در دو حوزه قانون گذارى نیز، از طريق نھاد پر اھم
ّت مى يافت ّ تحقّق اين ; عینی ّا در مقابل، تجربه تاريخى نشان داد كه عدم ضمانت اجراى خارجى، سد ام

 .آمال آنان بود

 كتاب نامه

ّت و عملكرد شیخ فضل اللّه نورى بر اساس ; على، آخرين آواز قو) منذر(ابوالحسنى . 1 بازكاوى شخصی
 .ش1380، عبرت، 1آخرين برگ زندگى او و فرجام مشروطه، تھران، چ

، تھران، 1ديدگاه ھا و مواضع سیاسى و فرھنگى شیخ فضل اللّه نورى، چ; ـــــــــــ ، ديده بان، بیدار. 2
 .ش1380عبرت، 
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انديشه سیاسى و تاريخ ; موسى نجفى: اصفھانى، حاج آقا نوراللّه، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 3
 .ش 1378، تھران، مؤسسه مطالعات تاريخ معار ايران، 2نھضت حاج آقا نوراللّه اصفھانى، چ 

ّت، ج . 4  .ش1376، تھران، امیر كبیر، 2انصارى، مھدى، شیخ فضل اللّه نورى و مشروطی

ّمه، ج . 5  .ق1394، قم، دارالكتاب، 4انصارى، شیخ مرتضى، مكاسب محر

، تھران، 1محمد، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات و روزنامه شیخ شھید فضل اللّه نورى، ج  تركمان،. 6
 .ش1362مؤسسه خدماتى فرھنگى رسا، 

ّل«ــــــــ ، . 7 ّه; نظارت مجتھدين طراز او ّل تقنینی ّم قانون اساسى در دوره او ، »سیر تطور اصل دوم متم
 .1368تاريخ معاصر ايران، تھران، مؤسسه پژوھش و مطالعات فرھنگى، پايیز 

ّت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق، چ. 8 ، تھران، امیر كبیر، 3حائرى، عبدالھادى، تشیع و مشروطی
 .ش1381

، 3، چ)»البیع«ترجمه مبحث واليت فقیه از كتاب (، روح اللّه، شؤون و اختیارات ولى فقیه )امام(خمینى . 9
 .ش1371تھران، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمى، تھران، 

 .ش1360حكومت اسالمى، امیركبیر،  ، واليت فقیه. 10

 .ش1368، قم، اسماعیلیان، 2، المكاسب المحرمه، ج. 11

ّد ابوالقاسم، مصباح الفقاھة فى المعامالت، تقرير محمد على توحیدى، جزء اول، نجف، . 12 خوئى، سی
 .ق1374

، تھران، 2زرگرى نژاد، غالمحسین، رسائل مشروطیت، ھجده رساله و اليحه درباره مشروطیت، چ. 13
 .ش1377كوير، 

 .ش1378، تھران، نى، 3كديور، محسن، حكومت واليى، چ. 14

ّه ھاى دولت در فقه شیعه، چ. 15  .ش1378، تھران، نى، 4ـــــــ ، نظري

كرمانى، ناظم االسالم، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش دوم، به اھتمام على اكبر سعیدى سیرجانى، چ . 16
 .ش1377، تھران، پیكان، 5

 .ش1378، تھران، امیر كبیر، 18كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ. 17

، قم، ھیأت علمى كنگره 1، چ)مجموعه رسائل(الرى، عبدالحسین، قانون در اتحاد دولت و ملّت . 18
 .ق1418بزرگداشت آيت هللا سید عبدالحسین الرى، بنیاد معارف اسالمى، 

غالمحسین : محالّتى غروى، محمد اسماعیل، اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة، مندرج در. 19
ّت چ   .ش1377، تھران، كوير، 2زرگرى نژاد، رسائل مشروطی

ّه، چ. 20  .ش1378، مرسل، ]بى جا[، 1مدنى كاشانى، مالّ عبدالرسول، رساله انصافی

ّد محمود طالقانى، تھران، 9نائینى، محمدحسین، تنبیه االّمة و تنزيه الملّة، چ . 21 ، مقدمه و توضیح سی
 .ش1378شركت سھامى انتشار، 
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 .ش1367، تھران، دارالكتب االسالمیه، 22نجفى، محمدحسن، جواھر الكالم، ج. 22

، تھران، مؤسسه 2نجفى، موسى، انديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج آقا نوراللّه اصفھانى، چ. 23
 .ش1378مطالعات تاريخ معاصر ايران، بنیاد مستضعفان و جانبازان، تابستان 

سه مطالعات . 24 ّ د در ايران، پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسالمى و مؤس ّ ــــــ، حوزه نجف و فلسفه تجد
 .ش1379تاريخ معاصر ايران، پايیز

ّه ھاى دولت در فقه شیعه: ك.ر. 1  .محسن كديور، نظري

 .14ھمان، ص. 2

 .586ھمان، ص. 3

 .12محسن كديور، حكومت واليى، ص. 4

ّمه، ج 155، ص22محمد حسن نجفى، جواھر الكالم، ج: ك.ر. 5 ، 4ـ شیخ مرتضى انصارى، مكاسب محر
ّمه، ج 292ص ّد ابوالقاسم خوئى، منھاج الصالحین، ج 104، ص2ـ امام خمینى، المكاسب المحر ، 2ـ سی

ّل، ص 15، ص36مسأله  ّد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاھه فى المعامالت، جزء او  .437و سی

ّه، ج 16، ص22محمد حسن نجفى، جواھر الكالم، ج: ك.ر. 6 و  106، ص2ـ امام خمینى، المكاسب المحرم
ّد ابوالقاسم خوئى، منھاج الصالحین، ج  .15، ص36، مسأله 2سی

ّمه، ج : ك.ر. 7  .95، ص 2امام خمینى، المكاسب المحر

 .439سید ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاھه فى المعامالت، جزء اول، ص: ك.ر. 8

ّداسماعیل محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 9 غالمحسین زرگرى نژاد، : محم
ّت، ص  .527و  528رسائل مشروطی

 .525ھمان، ص. 10

 .525و  526ھمان، ص . 11

 .74محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 12

 .75ھمان، ص . 13

 .68ھمان، ص. 14

 .35ھمان، ص. 15

 .38ھمان، ص. 16

موسى نجفى، انديشه سیاسى و : حاج آقا نوراللّه اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 17
 .370تاريخ نھضت حاج آقا نوراللّه اصفھانى، ص
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، تعبیر . 381ھمان، ص. 18 ّ  .نیامده است» اصل«در نسخه اول

 .354ھمان، ص. 19

ّه و تنزيه «، احتماالً ھم زمان با چاپ رساله 1327در رجب » مكالمات مقیم و مسافر«رساله . 20 تنبیه االم
ّت دوم يا دوره كشمكش ; ، به چاپ رسیده است»الملّه ّل و مشروطی ّت او يعنى دوران فترت بین مشروطی

شايان ذكر است كه گفته ھاى . قدرت بین شاه و مجلس و زمان نبردھاى مسلحانه و آشوب داخلى
، بیان گر انديشه ھاى خود حاج آقا نوراللّه »مسافر«نماد انديشه مشروعه خواھى و سخنان » مقیم«

 .است

ق در مطبعه محمدى شیراز طبع شده 1325اما در سال ; زمان تألیف اين رساله بر ما پنھان مى باشد. 21
 ).184عبدالحسین الرى، مجموعه رسائل، ص(است 

 .250ـ249، مجموعه رسائل، ص»قانون در اتحاد دولت و ملّت«عبدالحسین الرى، . 22

، ھیأت علمى كنگره 1چ: ، مجموعه رسائل، قم»رساله قانون در اتحاد دولت و ملّت«عبدالحسین الرى، 
 .ق1418بزرگداشت آيت هللا سید عبدالحسین الرى، بنیاد معارف اسالمى، 

غالمحسین زرگرى نژاد، : محمد اسماعیل محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 23
 .525رسائل مشروطیت، ص

 .526ھمان، ص. 24

 .527و  526ھمان، ص. 25

 .529ھمان، ص. 26

 .525ھمان، ص. 27

 .541ھمان، ص. 28

 .525ھمان، ص. 29

غالمحسین زرگرى نژاد، : محمد اسماعیل محالتى، اللئالى المربوط فى وجوب المشروطه، مندرج در. 30
 .524ـ  525رسائل مشروطیت، ص

 .538ـ  541ھمان، ص. 31

 .525ھمان، ص. 32

 .541ھمان، ص. 33

 .539ھمان، ص. 34

 .531ھمان، ص. 35

 .541ھمان، ص. 36
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 .542ھمان، ص. 37

 .76محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 38

 .86و  87ھمان، ص . 39

 .38ھمان، ص . 40

 .75ھمان، ص . 41

ّه ھاى دولت در فقه شیعه، ص: ك.ر. 42  .52محسن كديور، نظري

 .74ـ  75محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 43

 .77ھمان، ص. 44

 .73ھمان، ص. 45

ّد محمود طالقانى،. 46  .64ص  محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، حاشیه سی

 .109و  110ھمان، ص. 47

 .73و  74ھمان، ص . 48

موسى نجفى، انديشه سیاسى و : حاج آقا نوراللّه اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 49
 .373تاريخ نھضت حاج آقا نوراللّه اصفھانى، ص

 .373ھمان، ص. 50

 .ھمان. 51

غالمحسین زرگرى نژاد، : محمد اسماعیل محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 52
ّت، ص  .516رسائل مشروطی

 .517ھمان، ص. 53

ّه، ص . 54  .114ـ116مالّ عبدالرسول مدنى كاشانى، رساله انصافی

ّد اسماعیل محالتى، . 55 غالمحسین زرگرى : ، مندرج در»اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه«محم
ّت، ص  .517نژاد، رسائل مشروطی

  .544ھمان، ص. 56

 .542ـ541ھمان، ص. 57

ّد اسماعیل محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 58 غالمحسین زرگرى نژاد، : محم
 .543و  542رسائل مشروطیت، ص 
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 .542ھمان، ص . 59

 .543و  542ھمان، ص . 60

 .ھمان. 61

 .543ھمان، ص . 62

ّد اسماعیل محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در غالمحسین زرگرى نژاد، . 63 محم
ّت، ص  .543رسائل مشروطی

 .159، )3(آل عمران. 64

م در . 65 ُ بر اساس افاده بزرگانى مانند حضرت آيت اللّه شیخ (» شاورھم فى األمر«مراد از ضمیر ھ
به قرينه آيات پیشین بر اين آيه، منافقان ) حسین لنكرانى، به نقل از استاد على ابوالحسنى منذر

يا قاطبه ! غوغاساالر و مؤمنان سست ايمان و مورد ھجمه شديد تبلیغاتى آنان است، نه اھل حل و عقد
 !مھاجران و انصار

 .38، )42(شورى. 66

 .82محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 67

 .131ھمان، ص. 68

 .133ھمان، ص. 69

موسى نجفى، انديشه سیاسى و : حاج آقا نوراللّه اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 70
 .356و  357تاريخ نھضت حاج آقا نور هللا اصفھانى، ص

 .357ھمان، ص. 71

و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى اللّه أمرا أن يكون «شبھه يادشده با استناد به . 358ھمان، ص. 72
 .طرح شده است» لھم الخیرة من أمرھم

 .ھمان. 73

 .357و  356ھمان، ص. 74

 .382و  381ھمان، ص. 75

 .357ھمان، ص. 76

غالمحسین زرگرى نژاد، : محمد اسماعیل محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 77
 .541رسائل مشروطیت، ص

 .53تنبیه االمه و تنزيه المله، ص: محمدحسین نائینى. 78

 .134و  135ھمان، ص. 79
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 .133ھمان، ص. 80

 .38ھمان، ص . 81

 .132و  133ھمان، ص. 82

 .130ھمان، ص. 83

 .176محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 84

 .87و  86ھمان، ص. 85

 .133ھمان، ص. 86

 .130ھمان، ص. 87

 .132ھمان، ص. 88

 .133ھمان، ص. 89

 .133ھمان، ص. 90

 .134ھمان، ص. 91

موسى نجفى، انديشه سیاسى و : حاج آقا نوراللّه اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 92
 .382و  381تاريخ نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، ص

 .355ھمان، ص. 93

 .10، ص4ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، ج. 94

موسى نجفى، انديشه سیاسى وتاريخ : حاج آقا نوراللّه اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 95
 .355نھضت حاج آقا نور هللا اصفھانى، ص

 .384و  357ھمان، ص. 96

 .387ھمان ص. 97

 .382ھمان، ص. 98

 .358ھمان، ص. 99

غالمحسین زرگرى : محمد اسماعیل محالّتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 100
 .541نژاد، رسائل مشروطیت، ص

تعبیر مستشارالدوله در گفت و گو با مرحوم شیخ حسین لنكرانى كه وى نیز اين تعبیر را پسنديده . 101
 ).64، ص ...على ابوالحسنى، آخرين آواز قو: ك.ر(است 
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غالمحسین زرگرى : محمد اسماعیل محالتى، الئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 102
 .516و  517نژاد، رسائل مشروطیت، ص

ّت، ص. 103  .425مھدى انصارى، شیخ فضل اللّه نورى و مشروطی

غالمحسین زرگرى : محمد اسماعیل محالتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 104
 .544نژاد، رسائل مشروطیت، ص

ّه و تنزيه الملّه، ص. 105  .110محمدحسین نائینى، تنبیه االم

 .38ھمان، ص . 106

ّت. 107 ّع و مشروطی  ... .و 302، 301، 299،  298، 284، 282، 268، 267، ص... عبدالھادى حائرى، تشی

 .119و  115و  110محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 108

 .176ھمان، ص. 109

 .119ھمان، ص. 110

 .121ھمان، ص. 111

 .372، 325، 316،  317احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص. 112

 .267، ص... محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات. 113

 .119محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 114

 .121ھمان، ص. 115

 .137ھمان، ص. 116

 .115ھمان، ص. 117

موسى نجفى، انديشه سیاسى و : حاج آقا نوراللّه اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 118
 .357تاريخ نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، ص

متأسفانه او روشن نكرده است كه اشكال ھاى سه گانه، چه بوده اند و آيا پاسخ آن ھا را يافته و يا . 119
ّت قوانین عصر استبداد، ديگر دنبال  ً به سبب ترجیح قانون مشروطه بر بى قانونى يا عدم مشروعی صرفا

 .پاسخ به اشكال ھاى خود نبوده است

 .»مبھوت و درمانده فروماند] نمرود در پاسخ او[«: 258، )2(بقره. 120

انديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج : حاج آقا نوراللّه اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 121
 .384آقا نورهللا اصفھانى، ص

 .349و  348ھمان، ص. 122
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 .384ھمان، ص. 123

ّل«نقل از، محمد تركمان، . 124 ّم قانون اساسى در دوره ; نظارت مجتھدين طراز او سیر تطور اصل دوم متم
ّل تقنینیه  .44و  33ـ  34، تاريخ معاصر ايران، ص»او

 .75محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 125

 .73و 74ھمان، ص. 126

 .169و  170، ص... على ابوالحسنى، ديده بان بیدار. 127

ّنه و اختیار تشريع در اسالم، به خداوند متعال اختصاص يافته است... «به تعبیر امام خمینى،  . قدرت مقن
مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه ... به ھمین سبب در حكومت اسالمى، به جاى مجلس قانونگذارى... 

ّت انجام  براى وزارتخانه ھاى مختلف، در پرتو احكام اسالم، برنامه ترتیب مى دھد و با اين برنامه ھا، كیفی
امام خمینى، : ك.نیز ر). به بعد 53واليت فقیه، ص(خدمات عمومى را در سراسر كشور تعیین مى كند 

 .20و  21، ص... شؤون و اختیارات ولى فقیه
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