
 مبانى و ممیزات نظام مشروطه

 )رحمه هللا(در رساله سیاسى میرزاى نائینى

 جواد سلیمانى 

83، پائیز  5مجلھ آموزه ، شماره : منبع 

 مقدمه

نھضت مشروطیت ايران در نخستین گام ھاى خود با شعار عدالت خواھى و استبداد ستیزى حركت 
بر سر » عدالت خانه«به جاى » مشروطه«اما رفته رفته پس از مھاجرت كبرا، عنوان ; خويش را آغاز كرد

 .زبان ھا افتاد و آينده نھضت را در ھاله اى از ابھام قرار داد

است، در شمار واژگان » Constutional Government«كه ترجمه لغت فرنگى » حكومت مشروطه«واژه 
از اين رو در حساس ترين لحظه انقالب، ناگاه ; فرھنگ سیاسى آن روز لفظى غريب و موھوم مى نمود

فضاى مناسبى براى ارائه قرائت ھاى گوناگون در مورد ھدف نھضت فراھم آمد و جامعه ھم چون كشتى 
 .بى ناخدا در درياى پر تالطم انقالب سرگردان شد

برخى با تكیه بر ظرفیت ھاى موجود در معناى مشروطه، به دنبال استقرار حكومت بیگانه از ھويت دينى و 
ملى مردم رفتند و بعضى ديگر، با قرائت مذكور مخالفت ورزيده، بر تحكیم مشروطه مشروط به باورھاى 
دينى ھمت گماردند، اما پس از كشمكش ھاى طوالنى، عاقبت جناح نخست بر اوضاع سیاسى غالب 

 .شد و مجلس را تسخیر كرد

در مقابل، جناح رقیب مبارزه ھمه جانبه اى را علیه مشروطه خواھان غرب گرا آغاز نمود و شھید شیخ 
در . اساس نظام مشروطه را تحريم نموده، رساله مبسوطى در اين باب نوشت)رحمه هللا(فضل هللا نورى

اين بین محمدعلى شاه از درگیرى اين دو جناح به نفع خويش استفاده نموده، مجلس را به توپ بست و 
 .استبداد صغیر به وقوع پیوست

را در ربیع االول » تنبیه األمه و تنزيه المله«نگارش كتاب ) رحمه هللا(ديرى نپايید كه مرحوم میرزاى نائینى
ً سه يا چھار ماه قبل از فتح تھران (1ق 1327 به اتمام رساند و با مھر تأيید دو عالم بزرگ و شھیر  2)تقريبا

 .نجف منتشر نمود و بدين سان قرائت ديگرى از نظام مشروطه را ارائه كرد

ايشان در اين . قرائت مرحوم آيت هللا نائینى با ھر يك از دو ديدگاه موافق و مخالف سابق، تمايز داشت
كتاب ابتدا اصل تبديل نظام استبدادى به مشروطه را نه تنھا به عنوان يك مصلحت سیاسى ـ اجتماعى، 

آن گاه اركان نظام مشروطه را از حیث نظرى ; بلكه به عنوان يك ضرورت عقلى و شرعى به اثبات رسانید
رساله مزبور در تاريخ معاصر مطمح نظر . تثبیت نمود و سرانجام به نقد ديدگاه منتقدان مشروطه پرداخت

منور الفكران و نیروھاى مذھبى قرار گرفت و از ھر دو طیف به آن عنايت شد و درباره آن به بحث و گفت و 
نظر به اھمیت ديدگاه مرحوم نائینى و اقبال متفكران و نوانديشان به . گو نشسته، و بر آن حاشیه زده اند

اين كتاب، بر آن شده ايم تا مبانى و ممیزات مشروطیت را از منظر اين محقق سترگ مورد بررسى قرار 
 .دھیم

در اين مقال كوتاه سعى شده است به دو پرسش اساسى ذيل پاسخ داده شود كه در اين میان پاسخ 
 .به پرسش نخستین به دلیل اھمیت و اقتضاى ويژه، حجم افزون ترى را به خود اختصاص داده است

با توجه به تفاوت موجود بین مبانى حكومت اسالمى و نظام مشروطه، مرحوم نائینى بر چه اساس . 1
 دفاع از مشروطیت را واجب شمرده است؟
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 تمايز مشروطه مورد نظر میرزاى نائینى با تئورى غربى آن چیست؟. 2

 مبانى نظرى حكومت مشروطه) أ

براى اثبات وجوب حمايت از نظام مشروطیت، ابتدا يك دسته مباحث عقلى را ) رحمه هللا(میرزاى نائینى
مبناى نظرى ديدگاه سیاسى ـ دينى خويش قرار مى دھد و در حقیقت چینش خاصى كه براى طرح اين 

بحث او در اين مقام، يك بحث . مباحث برمى گزيند، به او كمك مى كند تا به دفاع از مشروطیت بپردازد
ولى در تقسیم بندى ھا و اثبات ديدگاه نظرى خويش، گاه از مصاديق عینى خارجى و ; كامال عقلى است

 .آموزه ھاى دينى كمك مى جويد

 ضرورت تشكیل حكومت و ھمخوانى آن با ملت. 1

ايشان ابتدا ضرورت حكومت براى بشر را تبیین كرده، معتقد است نظم جوامع و زندگى بشر بدون يك 
حكومت و سیاست امكان ندارد و با ھرج و مرج ھمه متضرر مى شوند و روند زندگى طبیعى مختل مى 

 :وى در اين باره مى نويسد. گردد

اين معنا نزد جمیع امم مسلم و تمام عقالى عالم بر آن متفقند كه چنان چه استقامت نظام 
عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستى است، خواه قائم به شخص واحد باشد 
ّه و چه آن كه تصدى آن به حق باشد يا اعتصاب به قھر باشد يا به وراثت يا به  يا به ھیأت جمعی

 3.انتخاب

سپس ضرورت ھم نوع بودن حاكم با رعیت خويش را مطرح مى كند و معتقد است حكومت ھر قومى بايد 
چرا كه اگر بیگانه بر يك قوم حكومت كند، نسبت به شرف و استقالل و ; به دست خود آن قوم باشد

امتیازات دينى شان تعھدى احساس نمى كند، از اين رو به بھانه ھاى واھى فرھنگ و ھويت ملى و دين 
به عقیده مرحوم نائینى قومى كه بیگانه را بر خود مسلط مى كند، اگر . و مذھب، آن قوم را زير پا مى نھد

چرا كه آداب و رسوم و مذھب و ديانت خويش را ; به باالترين درجات تمدن ھم نايل شود، ارضا نخواھد شد
 :بنابراين. كه به منزله شرافت اوست، از دست خواھد داد

رة معلوم است كه حفظ شرف و استقالل و قومیت ھر قومى ھم ـ چه آن كه راجع به بالضرو
و اال جھات ; امتیازات دينیه باشد يا وطنیه ـ منوط به قیام امارتشان است به نوع خودشان

امتیازيه و ناموس اعظم دين و مذھب و شرف و استقالل وطن و قومیتشان، به كلى نیست و 
ھر چند به اعلى درجه مدارج ثروت و مكنت و آبادانى و ترقى مملكت نايل ; نابود خواھد بود

 4.شوند

 فلسفه تشكیل حكومت. 2

حفظ نظم در جامعه و صیانت از شرف و ھويت ملى ملت ھا ) رحمه هللا(چنان كه مى بینیم میرزاى نائینى
را دو اصل بديھى و ثابت عقلى مى داند و بر اين اساس ضرورت تكوين حكومت و عدم دخالت بیگانه در 

آنگاه از دل دو اصل بنیادين مذكور وظايف حكام را استخراج مى ; سرنوشت ملت ھا را به اثبات مى رساند
بر مبناى اصل اول، برقرارى امنیت داخلى و تربیت مردم و استقرار عدالت اجتماعى را از مصاديق بارز . كند

نظم مى شمارد، و بر مبناى اصل دوم، حفظ جامعه از تجاوز بیگانه و مداخله اجانب از طريق تشكیل ارتش 
و تھیه سالح و ايجاد آمادگى براى جنگ را مصداق پاسدارى از شرف و ھويت ملى ملت ھا مى داند و در 

 :اين مورد چنین مى نويسد

واضح است كه تمام جھات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و 
حفظ نظامات داخلیه . 1: قومیت ھر قومى به امارت نوع خودشان، منتھى به دو اصل است

مملكت و تربیت نوع اھالى و رسانیدن ھر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد 
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; ملت بعضھم على بعض الى غیر ذلك از وظايف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملكت و ملت
تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در اين باب در تھیه قوه دفاعیه و استعدادات . 2

ّه و غیر ذلك  5.حربی

ايشان گذشته از اين كه اين دو امر را از مھم ترين شؤون و تكالیف حكومت مى داند، آن ھا را جزء فلسفه 
 :تشكیل حكومت مى شمارد و معتقد است

ابتداى جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب ساير قواى نوعیه چه از انبیا بوده و يا از حكما، 
ھمه براى اقامه اين وظايف و تمشیت اين امور بوده در شريعت مطھره ھم با تكمیل نواقص و 

 6.بیان شرايط و قیود آن بر ھمین وجه مفرد فرموده اند

 انواع حكومت ھا. 3

به دنبال تبیین ضرورت تشكیل حكومت و وظايف حكومت، با الھام از واقعیت ) رحمه هللا(میرزاى نائینى
ھاى خارجى، حكومت ھاى جوامع بشرى را به دو قسم استبدادى و امانى تقسیم مى كند و اولى را 

 .اكنون به ترتیب به تبیین آن ھا از منظر وى مى پردازيم. مى نامد» واليتیه«و دومى را » تملّكیه«

 حكومت تملكیه يا استبدادى. 3ـ1

از حكومت تملكیه اين است كه حاكم، خود را مالك و صاحب اختیار مردم ) رحمه هللا(مقصود محقق نائینى
ھر كه را خواست، مى ; مى داند و اجازه ھر گونه تصرفى در جان و مال و ناموس مردم را به خود مى دھد

كشد يا مالش را غصب مى كند و يا به عرض و ناموسش خیانت مى كند، و ھر كه را خواست، رھا مى 
 7.در حقیقت بر رعیت خداوندى مى كند; گذارد

وى سلب آزادى فردى و اجتماعى و نابرابرى و ظلم در حقوق اجتماعى و قضايى سلطان با مردم را از 
ويژگى ھاى بارز اين نوع حكومت ھا مى شمارد و معتقد است در چنین حكومتى حاكم در حقیقت مالك 

به «و . رقاب و ظالم و قھار مطلق به حساب مى آيد، و مردم اسیرانى پست و ذلیل و عبید و كنیز اويند
بچه ھايى كه واليتشان بر (، در حقیقت جزء مستصغرين »مالحظه آن كه حالشان حال ايتام و صغار است

 .يعنى اختیار خود و اموالشان، دست خودشان نیست 8;به حساب مى آيند) عھده ديگران است

 :سپس آن ھا را به نباتات تشبیه كرده مى نويسد

به مناسبت آن كه حظّ اين ملت مسخره وفانیه در ارادات سلطانشان از حیات و ھستى خود 
از قبیل بھره و حظّ نباتات است كه فقط براى قضاى حاجت ديگران مخلوق، و حظّ استقاللى از 

 .ھم خوانند 10]كسانى كه با آن ھا مثل نباتات برخورد مى شود[مستنبتین  9وجود خود ندارند

مرحوم نائینى معتقد است علت اساسى رشد حكومت ھاى استبدادى، جھل مردم به وظايف سلطان و 
اگر ملت ھا بدانند چه حقوق مشتركى با حاكمان دارند و حدود وظايف حكام . حقوق خودشان است

ولى بى توجھى مردم و ناآگاھى ملت ھا به ; چیست، به آسانى به ظلم و تجاوز حكام تن نمى دھند
حقوق شخصى شان موجب مى شود حكام در قبال عملكرد خويش احساس مسؤولیت نكنند و روز 

 :بنابراين. محاسبه اى را در پیش نبینند

اصل اين شجره خبیثه، فقط ھمان بى علمى ملت است به وظايف سلطنت و حقوق مشترك 
 11.نوعیه و قوام آن به عدم مسؤولیت در ارتكابات و محاسبه و مراقبه در میانه نبودن است

ھمان گونه كه ھمه ; ھمه حكومت ھاى سلطنتى استبدادى، يكسان نیستند) رحمه هللا(از منظر نائینى

Page 3 of 25

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\65.htm



حكومت ھاى واليتى دراجراى وظايف خويش برابر نبوده، میزان استیالى جورى و فرعونیت سالطین، به 
چنان كه معاويه به دلیل زيركى و ; روحیات شخصى و حكمت و درايت آنان و مشاورانشان بستگى دارد

ولى يزيد ; براى پسرش، يزيد، خوددارى كرد)علیه السالم(درايت، از بیعت گرفتن زور مدارانه از امام حسین
و ) علیه السالم(به سبب نپختگى و رايزنى با مشاوران مسیحى، دست خود را به خون سیدالشھداء

 :او مى نويسد. يارانش آلوده كرد

اين قسم از سلطنت، به اعتبار اختالف ادراكات و علم و جھل اھل ) زورگويى(درجات تحكّمیه 
مختلف، آخرين ... مملكت به وظايف سلطنت و حقوق خود، و درجات موحد يا مشرك بودنشان

 12.درجه آن ادعاى الوھیت است

ادبیات مرحوم نائینى در اين بخش و برخى ديگر از بخش ھاى كتاب، قدرى ثقیل است و اين امر خواننده را 
از اين رو ما با توضیح عناوينى كه ; براى رسیدن به يك تعريف و جمع بندى روشن، دچار مشكل مى كند

ّ حكومت تملكیه مورد نظر ايشان را روشن  مرحوم نائینى براى حكومت مورد بحث به كار برده، عناصر مقوم
 .مى كنیم

 ;سلطان در اين حكومت ھا، مردم را غالم و بنده و كنیز خود مى پندارد :استعباديّه

ّه حكومتى كه بر اساس بى عدالتى، ظلم و ستم، بد رفتارى با مردم، سوء استفاده از  :اعتسافی
 ;موقعیت ھا و رفتار خالف اخالق و قانون اداره مى شود

ّه  ;حاكمیتى كه بر محور قھر و غلبه و اقتدار مطلق داشتن و حكمرانى كردن شكل گرفته است :تسلّطی

 .حكومت خودسرانه، مطلق گرا :استبداديّه

عناصر مقوم حكومت تملكیه، عبارتند از بى عدالتى، مديريت با قھر و غلبه، خود : بنابراين مى توان گفت
 .محورى، بد رفتارى با ملت، و در نھايت خود كامگى در حكومت

 حكومت واليتیه يا امانى. 3ـ2

ّه«در  ولى حكومت ; حكومت واليتیه در مقابل حكومت استبدادى يا تملكیه قرار گرفته است» تنبیه األم
ّ منصوب الھى و يا حكومت دينى نیست» تنبیه االمه«واليتیه در ادبیات سیاسى  ; به معناى حكومت ولى

بلكه مقصود اين است كه حاكمیت در اين نوع از حكومت، به معناى پاسدارى از استقرار نظم داخلى و 
ّظ از تجاوز بیگانه مى باشد، نه مالكیت رقاب ملت ّ آن عبارت است از واليت بر «به ديگر سخن . تحف لُب

اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت، نه مالكیت و امانتى است نوعیه در صرف قواى مملكت كه 
بنابراين، حقیقت حكومت واليتیه، از دو عنصر امانت  13.»قواى نوع است در اين مصارف، نه در شھوات خود

و محدوديت تشكیل مى شود و از قواى ملت براى برقرارى نظم و حفظ شرف و استقالل مملكت استفاده 
 :مى كند

در چنین حكومتى متصديان امور ھمگى امین نوعند، نه مالك و مخدوم، و مانند ساير اعضا و 
 14.اجزا در قیام به وظیفه امانت دارى خود مسؤول ملت و به اندك تجاوز مأخوذ خواھند بود

دايره ) حفظ نظم جامعه و پاسدارى از شرافت و ھويت ملى(با توجه به وظايف حاكمیت ) رحمه هللا(نائینى
يعنى حاكم در حكومت واليتیه نمى تواند به صورت غیر قانونى به حیطه ; اختیارات حاكم را محدود مى كند

از ديگر سوى، حق ندارد با . ديگران تجاوز كند، و در اين صورت مخل نظم و مخالف قانون خواھد شد
سستى نشان دادن در مقابل دشمن، استقالل كشور را از بین ببرد و يا با بى مباالتى در مقابل رسوخ 

اگر چنین كند، ماھیت حكومت او استبدادى خواھد . فرھنگ بیگانه ھويت و شرافت ملت را به بازى بگیرد
 .بود، اگر چه با رأى مردم به قدرت رسیده باشد
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آحاد ملت «يعنى حقوق ; آزادى و مساوات ملت نسبت به دولت، دو صفت بارز ديگر حكومت واليتیه است
با شخص سلطان در مالیه و غیرھا از قواى نوعیه، شريك و نسبت ھمه به آن ھا متساوى و يكسان 

 .و احدى اسیر و بنده سلطان نیست 15»است

مرحوم نائینى معتقد است ھمین آزادى و مساوات موجب مى شود مردم استعداد بازجويى و حسابرسى 
 :لذا مى نويسد; كار دولت را پیدا كنند

تمام افراد اھل مملكت به اقتضاى مشاركت و مساواتشان در قوا و حقوق،  ]در اين حكومت[
بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض، قادر و ايمن، و در اظھار اعتراض خود آزاد، و طوق مسخّريت و 

 16.مقھوريت در تحت ارادات شخصیه سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواھند داشت

مانع شوندگان، توقیف (» محتسبین«و به ھمین جھت مردمى را كه در چنین حكومتى روزگار مى گذرانند 
و ) آزادگان(» احرار«و ) ابا كنندگان از گفتن حق و امر به معروف و نھى از منكر(» أباة«و ) كنندگان

زيرا از آن جھت كه مى توانند مديران دولت خويش را از عملى كه نمى  17;مى نامد) زندگان(» أحیا«
ّت حاكم آزادند، » محتسب و أباة«پسندند باز دارند و توقیف كنند،  مى باشند، و از آن جھت كه از رقی

، و از آن رو كه مانند خود سلطان و اطرافیانش حق استقاللى در بھره ورى از مواھب مملكت »احرار«
 .و زندگان مى باشند، نه مانند نباتات در زمره مردگان» احیا«دارند، جزء 

; مى شمارد 18»حافظ و حارس و قائم به قسط و مسؤول و عادل«از سوى ديگر، حاكم چنین حكومتى را 
زيرا وقتى وظیفه حكومت واليتیه در دو محور كلى حفظ نظم اجتماعى داخلى و پاسدارى از دين و سنت 

چرا كه مملكت را از ; نامید» حافظ و حارس«ھا و شرافت و استقالل تجلى كند، بى ترديد وى را مى توان 
ھرج و مرج داخلى و تجاوز خارجى به قلمرو جغرافیايى و فرھنگى حفاظت و صیانت مى كند و از جھت آن 

اما به ; مى نامند» مسؤول«كه به ملت او حق پرسش گرى و اعتراض و سؤال از حاكم داده شده، وى را 
خواندن حاكم، دچار اشتباه شده » قائم به قسط و عادل«در ) رحمه هللا(نظر مى رسد مرحوم نائینى

ً توضیح خواھیم داد  .است كه وجه آن را بعدا

سرانجام ايشان اوصاف و عناوين زير را براى حكومت واليته مى شمرد كه با دقت در مفھوم آن ھا مى 
 .توان مؤلفه ھاى اصلى حكومت واليتیه را به دست آورد

زيرا استیال و اختیارات حكومت واليتیه، در محورھاى خاص مذكور در وظايف حكومت  :ـ مقیده و محدوده
 ;خالصه مى شود و اگر از آن تجاوز كند، از واليتى بودن به استبدادى بودن تغییر ماھیت خواھد داد

چون دامنه اعمال قدرت حاكم در حكومت واليتیه، مشروط به رعايت وظايفى است كه براى :ـ مشروطه
 ;او در قانون در نظر گرفته شده

 ;حكومت مقید به قانون و مشروط به آيین نامه :ـ دستوريّه

 ;حكومتى كه مورد سؤال و پاسخ قرار گرفته و از او حسابرسى مى شود :ـ مسؤوله

19.حكومتى كه بر اساس عدل و داد عمل مى كند :ـ عادله
 

گفتنى است عادل خواندن يا قائم به قسط شمردن حاكم در حكومت واليتیه، و يا عادله خواندن حكومت 
مذكور در مكتب سیاسى مرحوم نائینى، نه با مبانى فلسفه سیاسى ايشان سازگارى دارد و نه يك 

مانند حكومت غیر معصوم و غیر (زيرا پیش تر ايشان برخى از انواع حكومت واليتیه ; سخن علمى است
ّاب عام چگونه ممكن است حكومتى كه به اقرار وى غصبى است و حاكم به  20.را غصبى خوانده است) نو

ناحق منصب رياست بر مردم را تصاحب كرده، عادله باشد؟ چگونه كسى كه به ظلم حق ولى الھى را 
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تصاحب مى كند، مى تواند عادل باشد و قسط و عدل را در جامعه احیا كند؟ وى براى استقرار عدل در 
 .جامعه، ابتدا بايد از منصب خود كناره گیرى كند، وگرنه خود غاصب و حكومتش ظالمانه خواھد بود

ّت حاكم، تساوى حقوق شاه و : بنابراين مؤلفه ھاى اصلى حكومت واليتیه، عبارتند از آزادى ملت از رقی
 .گدا، مقید بودن قدرت به وظايف معین شده براى حكومت، مسؤول بودن دولت در برابر ملت

 مراتب حكومت واليتیه. 4

) علیه السالم(بعد از بیان حقیقت نظام واليتى، برترين نوع آن را حكومت معصوم) رحمه هللا(میرزاى نائینى
از منظر وى وقتى قدرت در نظام واليتى به معناى واليت و امانت شد ـ و مانند ساير . معرفى مى فرمايد

واليات و امانت ھا، بقاى آن به پرھیز از افراط و تفريط و سوء استفاده و سھل انگارى در اداى مسؤولیت 
منوط گرديد ـ به ناچار دستگاه حاكم بايد مدام مراقب خود باشد تا تحت تأثیر وسوسه ھاى شیطان يا 

حاكم در چنین حكومتى، در تمام . غفلت و اشتباه در امانت خیانت نكرده، به حقوق ديگران تجاوز نكند
لحظات زندگى بايد در حال محاسبه و حسابرسى رفتار خود باشد، و از آن جا كه برترين عامل مصونیت 

تجلى دارد ـ شايسته )علیھم السالم(انسان از خطا و اشتباه، نیل به مقام عصمت است ـ كه در اھل بیت
از اين رو برترين نوع حكومت واليتیه ـ كه بر حسب ; ترين افراد براى احراز مقام واليت، آنان مى باشند

رعايت امانت و اجراى وظايف خويش مقول به تشكیك مى باشد ـ حكومتى است كه در رأس ھرم آن، 
از ھر گونه تمايالت حیوانى ; چرا كه آنان به دلیل برخوردارى از مقام عصمت; ولى معصوم قرار داشته باشد

كه انسان را از اداى وظايفش باز دارد، منزه بوده، به عالوه از علم لدنى و بى منتھايى بر خوردارند كه آنان 
بنابراين در حكومت معصوم ھرگز احتمال استبداد و . را از خطاھاى ناشى از جھل مصون مى دارد

از ھمین رو است كه مى ; خودكامگى راه ندارد، و اين بھترين حافظ حكومت واليتیه به حساب مى آيد
 :فرمايد

باالترين وسیله اى كه براى حفظ اين حقیقت و منع از تبديل و اداى اين امانت و جلوگیرى از 
اندك ارتكابات شھوانى و اعمال شائبه استبداد و استیثار متصور تواند بود، ھمان عصمتى 

 21.است كه اصول مذھب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولى نوعى مبتنى است

 :سپس دلیل اين مطلب را متذكر شده، مى نويسد

ّه و انخالع از شھوات  چه بالضروره معلوم است كه با آن مقام واالى عصمت و علوم لدنی
مرحله اصابه واقع و عدم وقوع در (...) بھیمیه و اجتماع ساير صفات الزمه آن مقام اعلى كه 

منافیات و صالح، حتى از روى خطا و اشتباه، ھمچنین درجه محدوديت و محاسبه و مراقبه 
ّ اسمه ـ و مسؤولیت و ايثار والى تمام امت را برخود  به ) الى غیر ذلك من الوظايف(الھیه ـ عز

 22.جايى منتھى است كه ال يصل الى ادراك حقیقته احد و ال ينال كنھه عقل البشر

پس از حكومت معصوم برترين نوع حكومت واليتیه، حكومت ) رحمه هللا(بر اساس ديدگاه میرزاى نائینى
زيرا آنان نزديك ترين افراد بشر به امامان ; و با تقوا به شمار مى آيد  يعنى عالمان دينى عادل; نواب عام

ھستند و اگر چه از مقام عصمت برخوردار نیستند، نسبت به ساير افراد بر اعمال ) علیھم السالم(معصوم
از اين رو ; بھره بیش ترى دارند) علیھم السالم(و رفتار خويش نظارت افزون ترى داشته، از علوم اھل بیت

شبھه خودكامگى و تجاوز به حقوق مردم و خیانت در امانت حكومت و به بردگى گرفتن مردم در آن ھا، 
 23.كم تر از ديگران است

كتاب، مشروطیت را به سبب غصب  85و  65دلیل ما براين مدعا آن است كه ايشان از يك سو در صفحه 
ّاب عام امام معصوم از روى اضطرار تايید نموده، كه اين نشان گر آن ) علیه السالم(شدن حق واليت نو

 35است كه ايشان حكومت نواب عام را نسبت به مشروطه اولى مى دانسته، و از سوى ديگر، در صفحه 
 .كتاب خويش، حكومت معصوم را باالترين نوع حكومت واليتیه شمرده است
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ّاب عام را بعد از حكومت معصوم، برترين نوع  از اين دو مقدمه به اين نتیجه مى رسیم كه ايشان حكومت نو
البته بايد توجه داشت ايشان گاه از حكومت فقھاى جامع الشرايط به عنوان . حكومت واليتیه مى داند

ّاب عام« ياد مى كند و وجه آن نیز، اين است كه نواب  25»ملكه تقوا و عدالت و علم«و گاه با عنوان  24»نو
) علیه السالم(عام از آن جھت كه از حیث علم و تقوا و عدالت نزديك ترين مردم نسبت به امام معصوم

 .ھستند، شايستگى بیش ترى براى تولیت جامعه اسالمى را دارند

در درجه نخست، و تولیت نواب عام در ) علیه السالم(مرتبه حاكمیت امام معصوم(غیر از دو مرتبه فوق 
. مراتب نازل و غصبى مى باشند) رحمه هللا(ساير مراتب حكومت واليتیه از منظر میرزاى نائینى) درجه دوم

شاھدش اين است كه ايشان براى توجیه ضرورت حمايت از مشروطیت حكومتى كه شاه و مجلس در 
اب عام ـ ابتدا آن را غصبى مى خواند ّ ولى به ; تكوين ماھیت آن نقش حیاتى داشته ـ نه امام معصوم و نو

اين خود نشان گر آن است كه ايشان . سبب دفع غصبیت افزون تر، به غصبیت كم تر رضايت مى دھد
 26.ساير مراتب حكومت واليتیه را به حكم اولى و در حالت طبیعى، غیر قانونى و ظالمانه مى داند

توجه به اين نكته ضرورى است كه مرحوم نائینى در اين مقطع از بحث، در مقام ارزش گذارى و حق يا 
از اين رو به مباحثى ; بلكه در صدد توصیف دو نوع حكومت مى باشد; باطل خواندن حكومت ھا نیست

چون منشأ مشروعیت حكومت واليتیه و يا عدم مشروعیت برخى از آن ھا نمى پردازد و تنھا نوع استیالى 
 .دو نوع حكومت مذكور را بیان مى كند و ويژگى ھاى كلى ھر يك را مورد بررسى قرار مى دھد

در يك جمع بندى كلى مى توان گفت در رساله سیاسى مرحوم نائینى حكومت واليتیه با تملّكیه در 
 :محورھاى ذيل با يكديگر تمايز دارند

ـ استیالى سلطان در حكومت واليى، به میزان اختیارات الزم براى استقرار نظم و ثبات داخلى و حفظ 
در حالى كه در حكومت استبدادى، استیالى حاكم مطلق و ; ناموس و دين و ھويت ملت بستگى دارد

 .نامحدود است

برقرارى نظم و حفظ استقالل و (ـ اختیارات حاكم، در حكومت واليى، بايد در جھت دو وظیفه مھم حكومت، 
در غیر اين صورت اگر در راه شھوت رانى يا در جھت ھواھاى ; به كارگرفته شود) شرف ملى و دينى

به عبارت ديگر، شرط الزم حكومت . نفسانى حاكم صرف گردد، از واليتى بودن خارج و استبدادى مى شود
واليى اين است كه حاكم از مرز رعايت مصالح نوع مردم به سوى خودكامگى و منفعت طلبى شخصى 

 .تجاوز نكند

ولى در حكومت ; ـ در حكومت واليى حاكم قدرت را امانتى براى اجراى وظايف مربوط به حكومت مى داند
 .استبدادى، حاكم قدرت را حق ذاتى خود مى پندارد و براى خود حق خدايى بر مردم قائل است

ـ در حكومت واليى آحاد ملت نسبت به پادشاه و سلطان آزاد ھستند، حتى حق پرسش گرى از نظام را 
ولى در حكومت استبدادى مردم بندگان و كنیزان شاه به حساب مى آيند و خود و اموالشان ملك ; دارند

 .مطلق حاكم محسوب مى شوند

ـ در حكومت واليى بین حقوق شخصى سلطان ـ به عنوان فردى از افراد جامعه ـ با ساير افراد تساوى 
آحاد ملت با شخص سلطان در بھره ورى از اموال عمومى و منافع ملى و در اجراى حدود ; وجود دارد

ولى در حكومت استبدادى نه تنھا تساوى حقوق، بلكه ھیچ گونه حق ثابت و ; قضايى، يكسان ھستند
اگر او خواست به میل خود چیزى به كسى . ھمه چیز از آنِ حاكم است. مسلمى براى مردم وجود ندارد

حتى مى تواند عالوه بر مال، جان و ناموس كسى را از او ; بدھد، مى دھد و اگر نخواست، نمى دھد
 .بگیرد

ـ در پرتو اصل تساوى حقوق، در حكومت واليى مردم مى توانند به تبعیض و بى عدالتى اجتماعى اعتراض 
ولى ھرگز چنین حقى در سلطنت ; يعنى حق باز خواست مسؤوالن را در خود احساس مى كنند; كنند
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 .سلطان مستبد يافت نمى شود

 )مفھوم عناصر تشكیل دھنده(مقصود از حكومت مشروطه . 5

مرحوم نائینى پس از تقسیم حكومت ھا به واليتیه و استبدايه مى كوشد تا با برھان ھاى عقلى ثابت 
ّاب عام، حكومت مشروطه نسبت به حكومت  كند در ظرف عدم امكان تشكیل حكومت معصوم يا نو

ايشان معتقد است معموال سالطین يا ضعف علمى دارند يا . استبدادى و تملكیه بھتر و برتر خواھد بود
از اين رو اگر بر گرده جامعه سوار شوند، اندك اندك آزادى مردم را سلب مى كنند و آن ھا ; ضعف نفسانى

را به بردگى مى گیرند و يا به دلیل خود كامگى و نادانى و مشورت نكردن با عقالى قوم، جامعه را به 
كوتاه و از تولیت نواب ) علیه السالم(از اين رو زمانى كه دست جامعه از دامن معصوم; انحراف مى كشانند

عام محروم مى شود، تنھا راھكار مناسب براى اداره جامعه، برقرارى حكومت مشروطه، يعنى حكومتى 
 .است كه نھاد قدرت در آن به حد و مرزھاى مشخصى محدود شده

تالش مى كند با تعبیه نھادھا و مجموعه ھاى مشخص و قوانین معین، نظامى ) رحمه هللا(میرزاى نائینى
را طراحى كند كه در حد امكان به حكومت معصوم و يا نواب عام، قرابت و با حكومت استبدادى، مباينت 

ايشان به جاى مقام عصمت امام معصوم و ملكه تقوا و عدالت نواب عام در حكومت . داشته باشد
اسالمى ـ كه در حقیقت به منزله قوه اى است كه موجب مى شود اوامر و نواھى حاكم با اغراض 

شخصى و ھواھاى نفسانى آلوده نشود ـ قانون اساسى را قرار مى دھد و به جاى علم امام معصوم و 
نايب وى به اسباب سعادت جامعه ـ كه موجب رشد ھمه جانبه كشور و مصونیت از آسیب ھا و عقب 

طبق نظر ايشان اگر . افتادگى ھاى ناشى از نادانى مى شود ـ مجلس شوراى ملى را پیشنھاد مى كند
ً به حكومت ; اين دو امر در كنار نھاد قدرت قرار گیرد، اوال ضامن عدم تبدل آن به نظام استبدادى گرديده ثانیا

 :ايشان در اين مورد مى نويسد. اسالمى نزديك تر خواھد شد

غايت آن چه به حسب قوه بشريه جامع اين جھات، يعنى آزادى و مساوات ملت با سلطان و 
مشاركت مردم در اداره امور و حق پرسش گرى و باز خواست از دولت و اقامه اش با اطراد و 

رسمیت به جاى آن قوه عاصمه عصمت و حتى با مغصوبیت مقام ھم ممكن و مجازى از آن 
 27.حقیقت و سايه و صورتى از آن معنا و قامت تواند بود موقوف بر دو امر است

ولى نائینى; سپس قانون اساسى و مجلس شوراى ملى را به عنوان دو امر مزبور پیشنھاد مى كند
از قانون اساسى و مجلس شوراى ملى تعريف خاصى ارائه مى دھد كه در عبارت ھاى ذيل ) رحمه هللا(

 .آن را بیان خواھیم كرد

 مقصود از قانون اساسى. 5ـ1

 :قانون اساسى در نظام مشروطه به طور اجمال، ويژگى ھا و كار كردھاى ذيل را در بر دارد

ـ تمییز امورى كه دولت موظف به دخالت در آن بوده، از قلمرو ھايى كه جزء مصالح عمومى الزم االقامه به 
 ;حساب نمى آيند و حكومت حق ورود به آن ھا را ندارد

 ;ـ تعیین كیفیت و چگونگى وظايف الزم االقامه دولت

 ;ـ مشخص نمودن حدود سلطه دولت و آزادى ملت

 ;ـ معین كردن حقوق طبقات مختلف اجتماع بر اساس مذھب

ـ مشروط ساختن بقاى حاكمیت سلطان به نگاه امانت دارانه به اختیارات و قدرت ھاى محوله و پرھیز از 
افراط و تفريط در امانت دارى كه در غیر اين صورت، به خیانت در امانت و انعزال دائمى حاكم از حاكمیت 
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 28.منجر خواھد شد

معتقد است مجموعه اى كه داراى ويژگى ھاى فوق باشد، به منزله رساله عملیه اى ) رحمه هللا(نائینى
ھمان گونه كه افراد موظفند در امور عبادات و معامالت از رساله ھاى . براى نھاد قدرت به حساب مى آيد

البته اين سخن به معناى ھم . عملیه تقلید كنند، حكومت نیز موظف است از قانون اساسى تبعیت نمايد
چرا كه مرحوم نائینى پس از بیان محتويات و ويژگى ; عرض قرار دادن قانون اساسى با شريعت نیست

 :ھاى قانون اساسى يا نظام نامه مشروعیت، آن را به مطابقتش با قوانین شريعت مقید كرده، مى گويد

در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جھات راجعه به تحديد مذكور و استقصاى 
جمیع مصالح الزمه نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، شرط ديگرى 

 29.معتبرنخواھد بود

 مقصود از مجلس شوراى ملى. 5ـ2

مجلس شوراى ملى، در حقیقت مجمع رسمى رسیدگى به عملكرد دولت و اجراى قانون اساسى مى 
 :باشد كه از ويژگى ھا و وظايف ذيل برخوردار است

ـ از مجموعه اى از عقال و دانايان و خیرخواھان مملكت تشكیل مى شود كه اعضاى آن بايد از اوصافى 
چون كاردانى در امور سیاسى و مملكت گردانى، بى غرضى و بى طمعى، شجاعت و غیرت ملى و دينى 

 30;و آگاھى به مقتضیات زمان برخوردار باشند

ـ آن ھا موظفند بر نحوه عملكرد دولت در وظايفى كه به آن محول شده، از طريق حسابرسى و مراقبت 
 ;مدام نظارت داشته باشند

از خیانت ھاى محتمل در امانت ; ـ بايد از تعدى و تجاوز نھادھاى دولت از اختیارات خويش جلوگیرى كرده
 ;واليت و حكومت ممانعت نمايند

ـ نمايندگان مجلس به نوبه خود نیز، بايد تحت نظارت و مراقبت مردم باشند و از سوى ملت مورد سؤال 
 31;واقع شوند

سستى و تعلل در سیستم نظارتى كشور ـ چه نظارت بر قوه مجريه و ) رحمه هللا(ـ از منظر میرزاى نائینى
; چه قوه مقننه ـ به بازگشت مجدد استبداد و از بین رفتن ماھیت واليى و امانى حكومت منجر خواھد شد

 :از اين رو مى نويسد

فتور در ھر يك از اين دو مسؤولیت، موجب بطالن محدوديت و تبدّل حقیقت واليت و امانت به 
يعنى نظارت [در صورت انتفاى مسؤولیت اولى، . ھمان تحكّم و استبداد متصديان خواھد بود

و يا به تحكّم و استبداد ھیأت مبعوثان، در صورت انتفاى  ]مجلس بر قوه مجريه حكومت
 32.]يعنى نظارت مردم بر مجلس[مسؤولیت ثانیه 

ً يك بحث نظرى است و در صدد است ضرورت عقلى  بحث مرحوم نائینى تا اين قسمت از نوشتارش، صرفا
ولى در ; حمايت از رژيم مشروطه را در ظرف عدم امكان تحقق فعلى حكومت اسالمى به اثبات برساند

; البالى بحث به ديدگاه خويش در مورد مشروعیت بخشیدن به نھادھاى نظام مشروطه نیز اشاره مى كند
مشروعیت : از جمله در مورد منشأ مشروعیت نظارت مجلس شوراى ملى بر عملكرد قوه مجريه مى گويد

نظارت (بنابر اصول اھل سنت و جماعت كه اختیارات اھل حل و عقد امت را در اين امور «مراقبت مجلس 
سپس به مبناى شیعه . مى شود 33»منبع دانسته اند، به نفس انتخاب ملت متحقق) بر عملكرد حكومت

از آن جا كه طبق ديدگاه شیعه حق قانون گذارى و حكومت، : در اين مقوله بدين مضمون اشاره مى نمايد
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از آنِ فقھاى جامع الشرايط در عصر غیبت مى باشد، عبور مصوبات مجلس از فیلتر مجتھدان عادل ضرورى 
 34.است تا از اين رھگذر مشروعیت مصوبات و نظارت ھا و دخالت ھاى نمايندگان ملت محقق شود

 جمع بندى

در يك جمع بندى كلّى مى توان گفت نظام مشروطه از ديدگاه مرحوم نائینى، از ويژگى ھا و عناصر 
 :تشكیل دھنده زير برخوردار است

 ;ولى از حكومت اسالمى پايین تر و از حكومت استبدادى برتر; ـ حكومتى است از سنخ حكومت واليى

ـ حكومتى است كه در آن باالترين قدرت اجرايى كشور ـ اعم از سلطان يا ھیأت حاكم ـ تحت اشراف قانون 
اساسى و نمايندگان ملت عمل مى كند و در صورت تخطّى از قانون و عصیان گرى از مصوبات مجلس، به 

 .طور خود كار از اعتبار ساقط مى شود

 دو كاربرد از لفظ مشروطه: يك تذكر مھم

ّمى است» تنبیه االمه«بايد توجه داشت لفظ مشروطه در  ّ از دو  :به دو معنا به كار رفته كه اولى اعم

در اصطالح اول، مقصود از حكومت مشروطه ھمان حكومت واليى مطلق است كه اعم از حكومت مطلوب 
كتاب خود حكومت واليى را به طور  35در صفحه ) رحمه هللا(نائینى. اسالمى و غیر اسالمى مى باشد

چرا كه در حكومت واليى قدرت ; مطلق مشروطه نام گذارى نموده كه بیش تر جنبه لغوى آن مراد بوده
 .حاكم محدود به انجام وظايف مشخص و حركت در مرزھاى معین مى باشد

در اصطالح دوم، مقصود از نظام مشروطه نظامى است كه تنھا شامل برخى از انواع حكومت واليى مى 
شود، و آن حكومتى است كه از حاكم يا دستگاه حاكمه و قانون اساسى و مجلس تشكیل شده و حاكم 

طبق اين تعريف حكومت . يا دستگاه حاكم تحت اشراف و نظارت مجلس و قانون اساسى عمل مى كنند
چرا كه آن بزرگواران تحت نظارت ; امام معصوم و يا نواب عام، جزء حكومت مشروطه به حساب نمى آيند

 .قانون اساسى و نمايندگان مردم عمل نمى كنند

درصدد اعتبار بخشیدن به آن بوده و در تالش است تا ضرورت عقلى و » تنبیه االمه«مشروطه اى كه 
كتاب نیز،  65مقصود از مشروطیت در صفحه . شرعى آن را اثبات كند، مشروطه به معناى دوم است

 .ياد مى كند 36»قدر قوه بشريه«يا  35»قدر مقدور«ھمین مفھوم است كه گاه از آن به حكومت 

 مبانى دينى حكومت مشروطه) ب

 ماھیت حكومت از منظر دين. 1

انگیزه اصلى تشكیل حكومت در جامعه ) رحمه هللا(پیش تر گفتیم در فلسفه سیاسى میرزاى نائینى
بشرى، تأمین منافع عمومى از طريق ايجاد نظم و پاسدارى از حريم عرض و مال و ناموس ملت است، و 

سلطنت در حقیقت امانتى است كه مردم به دست سلطان مى سپارند تا با آن، قواى مردم ـ اعم از 
 .قواى مالى و بدنى و فرھنگى و غیره ـ را رھبرى كند

اكنون ايشان با استدالل ھاى عقلى و مؤيدات دينى در صدد است نشان دھد كه حقیقت حكومت 
مھم . اسالمى و فلسفه ايجاد حكومت دينى نیز، امرى غیر از امانت دارى و پاسدارى از قواى ملت نیست

ايشان از طريق مالزمه بین حكم . ترين دلیل ايشان در اين مقطع، تمسك به يك استدالل عقلى است
 :عقل و حكم شرع وارد بحث مى شود و مى نويسد
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بعد از آن كه دانستى اصل تأسیس سلطنت و ترتیب قوى و وضع خراج و غیر ذلك ھمه براى 
حفظ و نظم مملكت و شبانى گله و ترتیب نوع و رعايت رعیت است، نه از براى قضاى 

المحاله سلطنت مجعوله در ھر شريعت و بلكه نزد ھر عاقل ـ چه به حق تصدى ... شھوات
شود يا به اغتصاب ـ عبارت از امانت دارى نوع و واليت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف 

 37.راجعه به نگھبانى خواھد بود، نه از باب قاھريت و مالكیت

مرحوم نائینى مى خواھد بگويد امانى بودن حكومت، يك امر عقاليى است، نه تعبدى، و از باب اين كه 
ھمچنان كه مالكیت آور بودن ; شارع مستقالت عقلیه را تأيید مى كند، مؤيد اين حكم عقل ھم مى باشد

ً فلسفه جعل معامالت، براى انتقال حق تصرف ; معامالت نیز، امرى عقلى است، نه تعبدى يعنى اساسا
بنابراين شارع در ماھیت و حقیقت معامالت سخن جديدى . دل بخواھانه كاال از يكى به ديگرى بوده است

 .برخى را تأيید، و برخى ديگر را ممنوع كرده است; مطرح نكرده، بلكه تنھا در نحوه معامالت دخالت نموده

ولى در نحوه حكومت گردانى، ; در جريان حاكمیت نیز، شارع ماھیت حكومت را امرى امانى مى داند
ايشان سپس براى تبیین تصرفات امانى . برخى را مشروع، و برخى ديگر را نامشروع و غصبى مى شمارد

در امر حكومت، تولیت حاكم اسالمى را به تولیت و سرپرستى متصدى وقف بر موقوف تشبیه مى كند و 
از قبیل تولیت بعض موقوف علیھم در نظم و حفظ موقوفه مشتركه و «] امانى بودن حكومت: [مى گويد

تسويه فیما بین ارباب حقوق و ايصال ھر ذى حقى به حق خود است، نه از باب تملك دل بخواھانه و 
به ديگر سخن، ھمان طور كه متصدى وقف موظف است از خرابى ھاى يك  38.»تصرف شخص متصدى

خانه وقفى و تجاوز بیگانه به حريم آن جلوگیرى نموده، در حفظ نظم و استفاده بھینه از منافع آن بكوشد و 
منافع آن را بین موقوف علیھم به طور مساوى تقسیم كند، حاكم اسالمى نیز موظف است از مواھب و 

قوايى كه خداوند به يك ملت داده، حراست نمايد و از آن به نحو احسن بھره بردارى كند و سرانجام آن را 
حتى خودش را در بھرھورى از منافع وقف، بر ساير موقوف علیھم ; بین مردم به طور مساوى تقسیم نمايد

; به عالوه حق ندارد بدون اجازه ھمه موقوف علیھم در خانه وقفى دل بخواھانه تصرف كند. ترجیح ندھد
مثال در عین اين كه ھنوز خانه قابل استفاده است، آن را خراب كند يا برخى از درختان مثمر را از حیاط 

 .خانه قطع كند

متأسفانه برخى از محققان معاصر به وجه شبه مورد نظر مرحوم نائینى در تشبیه پیشین توجه نكرده و 
مؤلف كتاب . تشبیه مذكور را قرينه اى بر عدم اطالع وى از نظام مشروطه و دموكراسى غربى گرفته اند

 :در اين مورد چنین مى نويسد» تشیع و مشروطیت«

نائینى حكمران را با متولى يك موقوفه ھمانند خوانده و چندان توجھى به اين نكته نكرده 
متولى يك موقوفه : است كه تفاوت ھاى فراوانى میان حكومت و تولیت اوقاف وجود دارد

در حالى كه در يك ; عمومى مى تواند وسیله يك فرد و يا يك حكمران بدين سمت گمارده شود
رژيم مشروطه دموكراسى كه نائینى مى خواست از آن پشتیبانى كند، ھیچ حكمرانى نمى 

بلكه وى بايد با رأى عموم مردم و يا رأى ; تواند بدان شیوه به وظیفه خويش برگزيده شود
اعتماد پارلمان انتخابى و يا بر طبق شیوه ھاى ديگرى كه در كشورھاى دموكراسى 

 39.حكفرماست، انتخاب گردد

ً آن دو از ھمه جھات با يكديگر تشابه ندارند ; وقتى انسان چیزى را به چیزى ديگر تشبیه مى كند، الزاما
از عبارت فوق پیداست نويسنده محترم در . بلكه وجود يك وجه شبه مى تواند مجوز صحت تشبیه باشد

مرحوم نائینى در اين مثال تنھا در صدد بیان يك ويژگى مشترك بین . وجه شبه میرزا دقت نكرده است
يعنى ھم متولى وقف و ھم متولى ; تولیت وقف و تولیت بر اداره جامعه بوده كه امانى بودن ھر دو است

ولى مؤلف ; حكومت، ھر دو موظفند درآمد وقف و مملكت را به طور مساوى بین صاحبان حق تقسیم كنند
بدون توجه به نكته فوق، با استناد به تفاوت نوع انتخاب متولى » تشیع و مشروطیت«محترم كتاب 

موقوفات عامه و حاكم در نظام مشروطه، تشبیه مزبور را نادرست و ناشى از بى اطالعى مرحوم نائینى 
) رحمه هللا(در حالى كه وجه شبه میرزاى نائینى; از خصوصیات نظام مشروطه دموكراسى دانسته است
 .به نوع گزينش والى وقف و حكومت واليى ربطى ندارد
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با نظام مشروطه و دموكراسى غربى تفاوت ھاى زياد ) رحمه هللا(البته مشروطه مورد نظر میرزاى نائینى
 .دارد كه در آينده بدان اشاره خواھد شد

براى تبیین حاكمیت و واليت امانى مى آورد، تشبیه رابطه حاكم ) رحمه هللا(مثال دومى كه محقق نائینى
ً مالك گله نیست. با مردم به رابطه چوپان با گله خويش است ماھیت چوپان، . بى ترديد چوپان الزاما

يعنى از طرف مالك يا مالكان يك گله موظف مى شود گوسفندان را براى چريدن برده، ; شبانى گله است
زمینه رشد و تغذيه آن ھا را فراھم كند، آنان را از حمله گرگان بیابان محافظت نمايد، بیماران را مداوا كند و 

به عالوه در . از پراكندگى و دور ماندنشان از يكديگر كه موجب آسیب پذيرى آن ھا مى شود، جلوگیرى كند
تغذيه عدالت را رعايت كند، از پرخورى قوى و گرسنه ماندن ضعیف جلوگیرى نمايد و از درگیرى و تعدى 

و خالصه به جاى در بند گرفتن و اسارتشان، از طريق حفظ نظم و حراست به . يكى به ديگرى مانع شود
 :از اين رو مى نويسد; حاكم نیز نسبت به مردم، چنین وظايفى را دارد. آن ھا، خدمت كند

40.حقیقت سلطنت، عبارت از واليت بر حفظ و نظم و به منزله شبانى گله است
 

بى مھابا بر مرحوم نائینى بدين شرح خرده گرفته شده » تشیع و مشروطیت«در اين مقام نیز در كتاب 
 :است

وى موضع و مقام، يك كشوردار را در برابر شھروندان با پیوند میان شبان و گله ھمسان 
ً مطلق برخوردار است. دانسته است . يك شبان در برابر گله اش از يك نیرو و اختیار تقريبا

وسیله گله اش منصوب و يا انتخاب نشده است و گله از شمارى از چھارپايان  ]به[شبان 
ھمسان گرايى نائینى میان وضع و . تشكیل يافته و از دنیاى بشرى بى خبر و ناآگاه است

پايگاه يك شبان در برابر گله از يك سو و پیوند كشوردار با شھروندان از سوى ديگر، با 
تأكیدھاى مكرر پیشین وى پیرامون حق بازخواست و اعتراض شھروندان در برابر حكمرانان 

 41.كامال تغاير و تناقض دارد

حال آن كه بديھى است كه مقصود مرحوم نائینى از تشبیه رابطه حاكم با رعیت به رابطه چوپان با گله، 
اين نیست كه چوپان در ھمه ابعاد ـ اعم از نوع انتخاب و گزينش و مشروعیت دخالت در كار گله و غیره ـ 

بلكه ـ ; شبیه والى حكومت، و يا گله گوسفندان و يا گاوھا و غیره در ھمه جھات مشابه مردم مى باشند
ھمان گونه كه خود اشاره كرده ـ رابطه چوپان با گله از حیث اين كه وى به حفظ نظم و اھتمام به برقرارى 
عدالت در بھرھورى از مواھب طبیعى در میان آن ھا و حراست آنان از آفات و تھديدھا موظف است، شبیه 

بنابراين اشكال مزبور نسبت به مرحوم نائینى، اشكالى بى پايه و غیر . رابطه حاكم با رعیت مى باشد
 .قابل قبول است

در دو مثال فوق، تنھا در صدد تشبیه سنخ رابطه و رفتار سلطان با رعیت يا ) رحمه هللا(میرزاى نائینى
مانند (بر اين اساس در ساير جھات . رابطه متصدى با وقف و موقوف علیھم و رفتار چوپان با گله است

منشأ مشروعیت دخالت متصدى وقف در وقف و تصرف چوپان در گله با سرچشمه مشروعیت استیالى 
چرا كه تصرف متصدى وقف، در ; تفاوت ھاى فاحشى میان آن ھا وجود دارد) سلطان نسبت به رعیت

صورت واگذارى تولیت وقف از سوى حاكم يا واقف يا موقوف علیھم مشروعیت مى يابد و يا تصرفات چوپان 
ولى مشروعیت سلطنت ; در گله، در صورت مالكیت خود چوپان يا اجازه صاحبان گله جايز خواھد بود

چنان چه خود مرحوم نائینى پس ; سلطان و تصرفات امانى در امور مردم، تنھا بر نصب الھى متوقف است
 :از بیان اين دو مثال، منشأ واليت بر مردم را امرى آسمانى دانسته و مى نويسد

لھذا به نصب الھى ـ عز اسمه ـ كه مالك حقیقى و ولى بالذات و معطى واليات است، موقوف، 
 42.و تفصیل مطلب به مباحث امامت موكول است

آن گاه براى تأيید مدعاى خويش مبنى بر امانى و واليى بودن حكومت در جمیع شرايع و دور بودن آن از 
استبداد و خودكامگى، به الفاظى كه در متون شیعه در مورد سلطان و حاكم به كار رفته استشھاد كرده و 
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 :مى نويسد

ّ و والى و راعى، و ملت  از آن جھت است كه در لسان ائمه و علماى اسالم، سلطان را به ولى
 43.را به رعیت تعبیر فرموده اند

براى نمونه به ; مشاھده مى شود) علیه السالم(البته تعابیر فوق در روايات بر جاى مانده از امیرمؤمنان
 :برخى روايات كه عنوان ھاى فوق در آن ھا به كار رفته اشاره مى كنیم

1 . ّ  ولى

 :حضرت براى كسانى كه عامل جمع آورى صدقات بودند، مى نوشتند

ّ هللا و خلیفته  44.ثم تقول عباد هللا أرسلنى الیكم ولى
 

 :در جاى ديگر مى فرمايند

ّت علیه حضرت ھنگام سپردن حكومت مصر به مالك اشتر،   45.أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور فیمن ولی
 :از اين رو در فرمانش مى فرمايند; واليت مصر را به او مى سپارد، نه مالكیت و تصرفات خودكامانه را

ّ أمیر المؤمنین مالك بن الحارث االشتر فى عھده الیه حین والّه  ھذا ما أمر به عبدهللا على
  46.مصر

 والى. 2

به )صلى هللا علیه وآله(در مورد پیامبر: ياد كرده است» والى«در موارد متعدد حضرت، حاكمان را با عنوان 
 :عنوان حاكم جامعه اسالمى مى فرمايند

َھم وال فأمام و استقام  47.ـ و وَلی
 

ّ بقدر ما يصلحه ٍ على الوالى حق  48.ـ و لكلّ
 

ـ انه ال ينبغى أن يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و االحكام و امامة المسلمین 
 49.البخیل فتكون فى أموالھم نھمته

ّ به ّته فضل ناله و ال طول خص ً على الوالى أال يغیره على رعی  50.ـ فانّ حقّا
 

ّ الفخر ّ بھم حب ّاس أن يظن 51.ـ انّ من أسخف حاالت الوالة عند صالح الن
 

 راعى. 3

را به عنوان راعى امت معرفى نموده و آن ھا را به ) صلى هللا علیه وآله(حضرت خطاب به مردم، نبى اكرم
 :پیروى از دعوت آن بزرگوار خوانده، مى فرمايند

 52.داع دعا و راع رعى، فاستجیبوا للداعى، و اتبعوا الراعى
 

خوانده و مى » رعیت«و مردم را » راعى«حضرت در فرمان مبارك خويش به مالك اشتر، حاكم جامعه را 
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 :فرمايند

ّ راع برعیته من احسانه الیھم  53.و اعلم أنّه لیس شىء بأدعى الى حسن ظن
 

ّت. 4  رعی

چند نمونه در اين راستا . بارھا در جمالت خويش از مردم به رعیت ياد فرموده اند) علیه السالم(امیرمؤمنان
 :ذكر مى گردد

 :در فرمان خود به مالك اشتر ھنگام نصب او براى فرماندارى مصر مى فرمايند

 54.ولیكن أبعد رعیتك منك و أشناھم عندك، أطلبھم لمعائب الناس
 

 :و يا در فراز ديگر از ھمین نامه مى فرمايند

55.و أجمعھا لرضى الرعیة... ولیكن أحب األمور الیك أوسطھا فى الحق
 

 :و يا در قسمت ديگر از ھمین فرمان آمده است

 56.و اعلم أنّ الرعیة طبقات ال يصلح بعضھا اال ببعض
 

ً از مردم با ) علیه السالم(امیرمؤمنان در صفین ھنگام بیان حقوق حاكم و مردم نسبت به يكديگر، كرارا
 :ياد مى كند» والى«و از حاكم با عنوان » رعیت«عنوان 

57.فلیست تصلح الرعیة اال بصالح الوالة و التصلح الوالة اال باستقامة الرعیة
 

 نتیجه گیرى

در مورد حاكم جامعه در روايات، نمايان گر آن است كه رابطه سلطان با » ولى«و » والى«به كار رفتن واژه 
بلكه رابطه اى دوستانه و يارى ; مردم از منظر اسالم رابطه اى مالكانه و خودكامانه و مستبدانه نیست

زيرا والى را در لغت به ; گرانه و در عین حال ھمراه با مراقبت و مسؤولیت حاكم نسبت به مردم مى باشد
» والى«ترجمه كرده اند كه نشان گر آن است كه » دوست بودن، يار و ياور بودن، ھمراه و پشتیبان بودن«

به عالوه ; بلكه به حاكمى مى گويند كه قصد خدمت به مردم را دارد; به ھر حكمرانى اطالق نمى شود
ّى، حامى، ھمسايه و مجاور«نیز، در لغت به معناى » ولىّ « آمده كه مى رساند » نزديك، خیر خواه، مرب

دستورات حاكم از منظر اسالم، مانند پدر از سر خیرانديشى و راھنمايى و دل سوزى و ھدايت به سوى 
ً . سعادت است، نه میل به حكمرانى ھواپرستانه و قدرت طلبانه را به مراقبت كردن و به » تولیت«اساسا

به معناى تقبل، مراقبت كردن و به عھده » تولى«عھده گرفتن مسؤولیت معنا كرده اند و در لغت، پذيرش 
 .گرفتن مسؤولیت شخص آمده است

بنابراين، استعمال واژه ولى و والى و مشتقات آن در مورد حاكمان در زبان دين، شاھدى است بر اين كه 
سرپرستى مردم از سنخ تصدى بعض موقوف علیھم بر وقف و يا رياست پدر بر فرزندان، امانتى است كه 

 .مستلزم مراقبت، مواظبت، دل سوزى و مربى گرى، ھدايت و مسؤولیت مى باشد

ّت«و » راعى«از استفاده واژه  در مورد حاكم و مردم در روايات نیز، پیداست رابطه حاكم با مردم از » رعی
در لغت به معناى شبان و گله بان آمده، و از » راعى«چرا كه ; جھاتى شبیه رابطه شبان با گله است

سوى ديگر، مؤيد آن است كه حاكم از منظر اسالم، به منزله ناظر و حامى و نگھبان جامعه مى باشد كه 
ناظر، «زيرا لغت دانان بر ; از سر وفادارى و خیرخواھى، خود را مسؤول رسیدگى به امور جامعه مى بیند
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، به معناى اھمیت دادن و »رعى«را اطالق نموده، و » راعى«، لفظ »مواظب، مراقب، حامى و نگھدار
بنابراين مى توان گفت ماھیت حكومت در . آمده است» دوست داشتن و رسیدگى كردن و وفا كردن

اسالم، در حقیقت حكمرانى در دايره خدمت گزارى و پشتیبانى و خیرخواھى نسبت به ملت است، نه از 
 .سر خود خواھى و منفعت طلبى حاكم و تصرفات خود محورانه اش

گفتنى است وقتى به سیاق رواياتى كه كلمات فوق در آن ھا به كار رفته مى نگريم مى بینیم از منظر 
، تفاخر ظلم و جور، تصاحب اموال مردم و ھر گونه زياده طلبى و تجاوز به حريم )علیھم السالم(معصومان

چرا كه در ; اين معنا، كامال مؤيد واليى و امانى بودن حكومت در اسالم است. مردم، بر حاكم حرام است
ِ جان و مال و ناموس مردم به حساب آيد، ھرگز دستیازى  غیر اين صورت اگر حاكم مالك و رئیس خود مختار

بلكه در حقیقت دخالت در ملك خويش مى ; او به حقوق ملت ظالمانه و جائرانه و متجاوزانه نخواھد بود
ولى در متون دينى دخالت غیر قانونى و متجاوزانه والى در حريم حقوق ملت، جرم به حساب مى ; باشد

 .آيد و موجب ساقط شدن والى از واليت مى شود

مرحوم نائینى سرانجام در يك جمع بندى و نتیجه گیرى كلى در مورد ماھیت حكومت در اسالم و ساير 
 :شرايع با تكیه بر بیانات گذشته مى نويسد

على كل حال رجوع حقیقت سلطنت اسالمیه،بلكه در جمیع شرايع و اديان، به باب امانت و 
واليت احد مشتركین در حقوق مشتركه نوعیه، بدون ھیچ مزيت براى شخص متصدى و 

محدوديت آن از تبدل به مستبدانه و تحكم دل بخواھانه و قھر، از اظھر ضروريات دين اسالم، 
ً و  بلكه تمام شرايع و اديان است و استناد تمام تجاوزات دل بخواھانه و حكمرانى ھا قديما

ً به تقلب و طغیان فراعنه و طواغیت امم از واضحات امت  58.حديثا

 .و بدين سان حقیقت حكومت از ديدگاه شريعت را تثبیت مى كند

 مالك مشروعیت دفاع از مشروطیت . 2

» تنبیه االمه«در ادبیات سیاسى » مشروطه«قبل از ورود به اين بحث بار ديگر متذكر مى شويم مقصود از 
حكومت امام معصوم (غیر از يك مورد، نظامى است كه اوال در ظرف عدم امكان برقرارى حكومت اسالمى 

ّ و مرزھايى كه در قانون اساسى ; تشكیل مى شود) يا فقھاى جامع الشرايط ً نھاد قدرت در آن به حد ثانیا
ً قانون اساسى و ; تعیین شده، محدود مى گردد و تحت نظارت مجلس شوراى ملى عمل مى كند ثالثا

مواد قانون اساسى و : رابعاً ; مجلس شوراى ملى در آن نظام با ھمت منتخبان ملّت شكل مى گیرد
ً مطابق با شريعت مى باشد ً تعھد به ملت و ديانت، آگاھى به سیاست و ; مصوبات مجلس، الزاما خامسا

 .مملكت گردانى، از شروط الزم نمايندگان ملت است

در مورد مشروعیت نظام مشروطه مى ) رحمه هللا(اكنون با توجه به تعريف فوق، به ديدگاه محقق نائینى
با نگاه به مجموعه ادله میرزا در مورد مشروعیت نظام مشروطه، به اين نتیجه مى رسیم كه او به . پردازيم

يك بار فى نفسه به : نظام مشروطه از دو زاويه نگريسته و از ھر زاويه حكم خاصى بر آن بار كرده است
 .مشروطه مى نگرد، و بار ديگر در مقیاس با نظام استبدادى محض بدان نظر مى افكند

ّ ذاتھا يك نظام نامشروع و غصبى مى داند چرا كه ـ ; ايشان در نگاه نخست، نظام مشروطه را فى حد
ھمان گونه كه پیش تر گذشت ـ از منظر مرحوم نائینى حاكمیت و واليت امت اسالمى در عصر غیبت، بر 

 .ياد مى كند» نواب عام«است كه ايشان از آن ھا با عنوان » فقھاى جامع الشرايط«عھده 

كتاب خويش سلب قدرت از نواب عام را در عصر  65شاھد گوياى اين نكته آن است كه ايشان در صفحه 
غیبت، به طور مطلق ـ چه در ظرف برقرارى حكومت استبدادى مطلق و چه مشروطه ـ غاصبانه مى 

 :شمارد و با صراحت مى نويسد
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در اين عصر غیبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام واليت و نیابت نواب عام در 
اقامه وظايف مذكوره ھم مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولى كه 

و تحديد ) مشروطه(استبداد مطلق كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه 
 59استیالى جورى به قدر ممكن واجب است؟

با صراحت رژيم مشروطه را غصبى خوانده و در مقام مقايسه میزان » تنبیه االمه« 74به عالوه در صفحه 
 :غصبى بودن نظام ھاى استبدادى مطلق و مشروطه مى نويسد

ّ اسمه ـ و ) رژيم استبدادى مطلق(دانستى كه نحوه اولى  ھم اغتصاب رداى كبريايى ـ عز
ظلم به ساحت اقدس احديت است و ھم اغتصاب مقام واليت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت 
ـ صلوات هللا علیه ـ و ھم اغتصاب رقاب و بالد و ظلم درباره عباد است، به خالف نحوه ثانیه كه 

.ظلم و اغتصابش، فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالى است
60 

در مورد مشروطه چنین حكايت ) علیه السالم(ايشان در جاى ديگر ضمن نقل خوابى از زبان حضرت حجت
 :مى كند

مشروطه مثل آن است كه كنیز سیاھى را كه دستش ھم آلوده باشد، به شستن دست 
 .وادارش نمايند

 :سپس خود اين تشبیه را مى ستايد و در تفسیر آن مى نويسد

سیاھى كنیز اشاره به غصبیت اصل تصدى و آلودگى دست اشاره به ھمان غصب زايد، 
 61.مشروطیت چون مزيل آن است، لھذا به شستن يد غاصبانه تشبیھش فرموده اند

 .اين نشان مى دھد ايشان مشروطیت را موجب از بین بردن اساس حكومت جائرانه نمى داند

رژيم مشروطه نیز مانند رژيم پادشاھى ) قدس سره(بنابراين جاى ترديد نیست كه از منظر محقق نائینى
مطلقه در مقايسه با مبانى حكومت اسالمى غصبى است و نفس وجود قانون اساسى و مجلس در كنار 

مالك . بلكه تنھا از جور آن مى كاھد; نھاد قدرت، موجب تطھیر آن از غصبى بودن و جائرانه بودن نمى شود
ً از سوى خداوند و يا به طور  مشروعیت حكومت اسالمى، در حقیقت به اين است كه حاكم يا مستقیما

به ديگر سخن، از آن جا كه مرحوم نائینى . غیر مستقیم و بر اساس موازين شريعت به حكومت نصب گردد
حقیقت حكومت را واليت بر حفظ جان و مال و ناموس و دين و برقرارى نظم و سرپرستى ملت مى داند و 

خداوند مالك ھستى و مخلوقات بوده و مقام واليت را به بندگانش اعطا نموده، براى تعیین والى بر 
از اين رو ايشان مالك مشروعیت حكومت را نصب الھى شمرده و مى ; بندگانش سزاوارتر مى باشد

 :نويسد

لھذا به نصب ; حقیقت سلطنت، عبارت از واليت بر حفظ نظم و به منزله شبانى گله است
ّ بالذّات و معطى واليات است، موقوف  ّ اسمه ـ كه مالك حقیقى و ولى .]مى باشد[الھى ـ عز

62 

نظام مشروطه را برتر از نظام استبدادى ) در مقايسه مشروطه با نظام استبدادى مطلق(اما در نگاه دوم 
بلكه به معناى لزوم ; ولى اين برترى به معناى مشروعیت نفس نظام مشروطه نیست; و تملّكیه مى داند

تالش براى ) رحمه هللا(از منظر محقق نائینى. دفاع از تغییر نظام استبدادى و تبديل آن به مشروطه است
تبديل نظام استبدادى به مشروطه از آن جھت كه موجب محدود كردن استیالى جورى سلطان مى شود 

در . و موجب آزادى ملت از ظلم و خودكامگى شاه و رفع تبعیض در حكومت مى باشد، امرى واجب است
حقیقت، متعلق وجوب در فتواى مرحوم نائینى، تبديل نظام استبدادى به مشروطه است، نه مشروعیت 
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به عبارت دقیق تر، متعلق وجوب، نھى از سلطه ظالمانه بر امت و ممانعت از غصب مقام . نظام مشروطه
ّ امكان است چنان چه آن مرحوم پس از بیان ادله شرعى براى اثبات مراد خويش تصريح مى ; واليت در حد

 :كنند

چون اين سه مطلب مبین شد، مجال شبھه و تشكیك در وجوب تحويل سلطنت جائره غاصبه 
 63.از نحوه اولى به نحوه ثانیه با عدم معذوريت از يد از آن باقى نخواھد بود

كاستن از ظلم و خودگامگى و سلطه جائرانه قدرت ) رحمه هللا(يعنى متعلق وجوب در فتواى محقق نائینى
 .غاصب مى باشد، نه برقرارى نظام مشروطه كه خود يك نظام غصبى و نامشروع به حساب مى آيد

بھترين گواه اين مدعا ادله اى است كه ايشان براى اثبات وجوب تبديل سلطنت استبدادى مطلق، به آن 
زيرا وجوب نھى از منكر، و لزوم حراست از جان و آبرو و ضرورت دفع تجاوز ظالمان، عمده ; تمسك مى كند

رحمه (گفتنى است ادله میرزاى نائینى. ترين دلیل ھايى است كه ايشان به آن ھا تمسك كرده است
، به صورت موجز و درھم تنیده و گاه »تنبیه االمه«براى وجوب تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه در ) هللا

از اين رو ما براى روشن شدن مطلب، آن ھا را از يكديگر تجزيه نموده و مورد ; به صورت اشاره بیان شده
 .بررسى قرار مى دھیم

 وجوب نھى از منكر. 2ـ1

را ) علیه السالم(از منظر مرحوم نائینى اگر نیابت عام فقھاى عصر غیبت در مورد ھمه مناصب امام معصوم
، از قطعیات )امورى كه شارع راضى به اھمال آن ھا در جامعه نیست(نپذيريم، واليت فقھا بر امور حسبیه 

ّى امورى چون قانون گذارى، قضاوت و حفظ و حراست از اموال بیت . مذھب امامیه است بنابراين تصد
المال، حاكمیت سیاسى و برقرارى نظم و انضباط در جامعه و ساير امور حسبیه كه اھمال در آن ھا 

ً بر عھده فقھاى جامع  موجب اختالل و ھرج و مرج در جامعه و تضییع حقوق مسلمانان مى شود، قطعا
و اگر كسى غیر از مجتھدان جامع الشرايط، خودسرانه تصدى امور مذكور را در  64الشرايط مى باشد

جامعه غصب كند، بر تك تك مسلمانان واجب است ـ از باب وجوب نھى از منكر در صورت امكان ـ وى را از 
 .تصدى تمام آن امور باز دارند

چنان چه بركنارى از تصدى تمام قوا ممكن نشد و زمینه محدود كردن قدرت غاصب در بعضى از امور 
حسبیه و منع او از تصرفات غاصبانه در تمام امور فراھم گرديد، باز از باب نھى از منكر بر مسلمانان واجب 

ّى غاصبانه سلطان را از آن مقدار ممكن كوتاه كنند زيرا نھى از منكر نسبت به ھر يك از ; است دست تصد
به طورى كه اگر در يك جامعه ده ھا منكر وجود داشته و يا يك فرد مرتكب ; منكرات، تكلیف مستقلى است

بنابراين ممكن نبودن نھى از . چندين عمل پلید شود، نھى از تك تك آن ھا يك تكلیف مستقل مى باشد
 :از اين رو مى نويسد; يك منكر، ما را از نھى از منكر ديگر كه زمینه نھى از آن وجود دارد، معاف نمى كند

ً در آن  65در باب نھى از منكر بالضرورة من الدين معلوم است كه چنان چه شخص واحد فرضا
از ھر يك از آن ھا تكلیفى است مستقل و غیر  66واحد منكرات عديده را مرتكب شود، ردعش

 67.مرتبط به تمكن از ردع و منع از ساير آن چه كه مرتكب است

ّى غیر مجتھد يا غیر مأذونان از طرف فقھا بر اركان حاكمیت جامعه  مرحوم نائینى بیان مى كند كه تصد
ّى غاصبانه بر تمام و يا بعضى از مناصب ـ در حد ; اسالمى، غاصبانه است از اين رو بر كنارى آنان از تصد

سپس ايشان سراغ مشروطه مى آيد و معتقد است تبديل نظام ; توان و قدر امكان ـ واجب است
ّى غاصبانه يك فرد بر برخى از  استبدادى به نظام مشروطه، در حقیقت مصداق روشنى از قطع تصد

 .تصرفات ظالمانه در حد امكان مى باشد كه از باب وجوب نھى از منكر واجب مى شود

مرحوم نائینى بر اين باور است اكنون كه زوال و نھى از تمام منكرات حاكم غاصب امكان ندارد و زمینه از 
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بین بردن برخى از تصرفات ظالمانه، از طريق تبديل رژيم استبدادى به مشروطه فراھم مى باشد، بر تمام 
مسلمانان واجب است از باب نھى از منكر، از غصب حق الھى و حق عباد ممانعت ورزيده، از انقالب 

» تبديل سلطنت«ايشان معناى . مشروطه به دلیل محدود كردن استیالى جورى حاكم غاصب حمايت كنند
 :را چنین بیان مى كند

حقیقت تحويل و تبديل سلطنت جائره، عبارت از قصر و تحديد استیالى جورى و ردع از آن دو 
.ظلم و غصب زايد خواھد بود، نه از باب رفع يك فرد از ظلم و وضع فرد مباين ديگر أخف از اول

68 

; از جمالت فوق پیداست ايشان كامال به تھافت میان غصبى بودن مشروطیت و دفاع از آن آگاھى داشته
ِ به ظاھر متناقض پرداخته است  .از اين رو به تبیین وجه جمع بین آن دو نظر

بنابراين فلسفه فتواى وجوب حمايت از مشروطیت در رساله سیاسى مرحوم نائینى، به معناى وجوب 
كوتاه كردن دست سلطان جائر از برخى تجاوزھاى ظالمانه است، نه وجوب حمايت از نفس مشروطه 

 .غصبى

 وجوب حفظ جان، آبرو و اموال مسلمانان. 2ـ2

معتقد است پادشاه ظالم در حكومت استبدادى مطلق، خود را مالك جان، مال، ) رحمه هللا(محقق نائینى
 :از اين رو; ناموس و آبروى مردم مى داند

ھر مالى را كه خواھد از صاحبش انتزاع و يا به چپاولیان اطرافیش بخشد، ھر حقى را كه 
خواھد از صاحبش انتزاع و اگر خواھد پايمالش كند و در تمام مملكت براى ھر تصرفى مختار 

ملك  ]حق نگھدارى زمین سلطان[و خراج را ھم از قبیل مال االجاره و حق االرض  ]است[
حتى دست ...شخصى خود و براى استیفا در مصالح و اغراض شخصى خود مصروف دارد

و بى ناموسى خود را بر  ]مجاز مى كند[ترخیص  ]بخواھد[درازى به ناموس را ھم اگر خواھد 
 69.مال مى سازد

در حالى كه در حكومت مشروطه، اختیارات او به حفظ نظم داخلى و حراست از تجاوز خارجى محدود . 1
شده و تصرفاتش، در دايره قانونى كه از سوى نمايندگان متعھد بر وفق مصالح امت و موازين شريعت 

بنابراين بر تك تك . مرتب گرديده و تحت نظارت افراد خبره و خیرخواه و پايبند به ديانت به اجرا در مى آيد
مسلمانان واجب است براى حفظ جان، مال و آبروى امت اسالمى از تجاوزھاى جائرانه قیام كنند و 

حكومت استبدادى را به مشروطه مبدل سازند تا راه ھتك حرمت ناموس و به ھدر رفتن خون و تضییع 
 .حیثیت مسلمانان مسدود شود

البته او براى پرھیز از اطاله بحث و يا روشن بودن مطلب، از بسط و تبیین وجوب تبديل حكومت استبدادى 
به مشروطه بر مبناى وجوب حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمانان اعراض نموده و به طور اجمال به 

.وجوب حمايت از مشروطیت بر اساس وجوب پاسدارى از جان و مال و آبروى مسلمانان اشاره كرده است
70 

 وجوب دفع تجاوز ظالمان. 2ـ3

براى وجوب حمايت از مشروطیت به طور اجمال بدان اشاره شده، مسأله » تنبیه االمه«دلیل ديگرى كه در 
طبق نظر . است كه گمان مى كنیم با توجه به توضیحات گذشته روشن گرديد 71وجوب دفع تطاول ظالمان

ظلم و ستم و تصرفات جورى در حكومت مشروطه، به مراتب كم تر از حكومت ) رحمه هللا(مرحوم نائینى
از اين رو بر تك تك مسلمانان واجب است از باب وجوب دفع تجاوز ظالمانه ; استبدادى مطلق مى باشد

پادشاھان مستبد با بر پايى حكومت مشروطه ـ در ظرف عدم امكان بر پايى حكومت اسالمى ـ دست 
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 .حكام مستبد را از دستیازى به حريم جان، مال و آبروى امت اسالمى كوتاه كنند

 )رحمه هللا(يك مؤيد فقھى براى مالك مورد نظر مرحوم نائینى. 2ـ4

براى تأيید نظريه وجوب تحديد استیالى حاكم غاصب ـ در ظرف عدم امكان ) رحمه هللا(آيت هللا نائینى
برقرارى حكومت اسالمى ـ و برپايى حكومت واليى دينى، به آن چه فقھاى شیعه در مورد واليت بر وقف 

; از منظر مرحوم نائینى، نظريه ايشان يك خرق عادت در شريعت نیست. فرموده اند استشھاد مى فرمايد
بلكه در باب واليات غیر حكومتى نیز، تعیین حد وسط در جايى كه برقرارى تولیت اسالمى امكان ندارد، 

از اين رو به عنوان نمونه به ديدگاه علما و عقال در مورد تصدى وقفى كه غصب ; امرى بديھى مى باشد
گرديد، اشاره نموده و معتقد است ھمه علما بر اين باورند كه وقتى شخصى از طريق نامشروع بر يك 
شىء وقفى سلطه پیدا كرد اگر كوتاه كردن دست او از وقف ممكن نبوده، ولى محدود كردن تصرفاتش 

 :از اين جھت مى نويسد. میسر باشد، تحديد تصرفات غاصبانه متصدى غاصب واجب مى گردد

از روى [اين معنا نزد تمام علماى اسالم مسلم و از قطعیات است كه چنان چه غاصبى عدوانا 
ً  ]از بین بردن سلطه اش[و رفع يدش  ]سیطره پیدا كند[وضع يد نمايد  ]ظلم به طور [رأسا
تصرفش را  ]بتوان[ممكن نباشد، لكن با ترتیبات عملیه و گماشتن ھیأت نظارى توان  ]كلى

ً صیانت  ]يا[تحديد و موقوفه مغصوبه را مثال از حیف و میل و صرف در شھواتش كال أم  بعضا
نمود، البته وجوب آن بديھى و خالف در آن نه تنھا از علماى متشرعین، بلكه از عقالى دھريین 

 72.ھم ھیچ متصور و محتمل نخواھد بود ]مادى گراھا و ملحدان[

 :سپس در ادامه بحث تصريح مى كند

تبديل و تحويل نحوه سلطنت، بعینه ھمان داستان گماشتن نظار است براى صیانت موقوفه 
تصرفات مالكانه و [مغصوبه و تحديد تصرفات غاصب بر موجبات صالح آن و رفع نحوه يد تملیكه 

او كه غصبى است زايد و الزامش به مقتضاى وقف و منعش از حیف و میل و  ]خودسرانه
 73.صرف در شھوات خود، از قبیل ازاله عین نجاست است از محل متنجس

 ـ پاسخ به يك پرسش مھم

اگر حاكمیت در عصر غیبت از آنِ فقھاى جامع الشرايط است، : شايد براى كسى اين پرسش مطرح شود
دخالت نمايندگان ملت در امر حكومت گردانى و تصدى امور جامعه ـ ولو با نیت تحديد قدرت غاصبانه 

در حقیقت تالش براى تبديل رژيم . سلطان ـ امرى نامشروع و مغاير با مبانى شريعت خواھد بود
استبدادى به مشروطه، به تالش براى جايگزينى يك تصرف غاصبانه به جاى تصرف غاصبانه ديگر باز مى 

پس چه ; چرا كه دخالت شاه و مجلس در امر حكومت، از حیث غاصبانه بودن يكسان مى باشد; گردد
 فرقى بین تصرف غاصبانه حاكم جائر و نمايندگان ملت وجود خواھد داشت؟

 :مرحوم نائینى در پاسخ به اين پرسش مھم مى فرمايند

تصرفات واليتیه است كه  ]يعنى تصرفات مجلس در حكومت مشروطه[تصرفات نحوه ثانیه 
ً ثابت و با عدم اھلیت متصدى ھم،  واليت در آن ھاـ چنان چه بیان نموديم ـ براى اھلش شرعا
از قبیل مداخله غیر متولى شرعى است در امر موقوفه كه به وسیله نظارت از حیف و میل 

; از كسى كه اختیار اذن دادن دست اوست» عمن له والية االذن«صیانت شود و با صدور اذن 
و از  ]بپوشد[پوشید  ]مى تواند[يعنى مجتھدان جامع الشرايط لباس مشروعیت ھم تواند 

مى تواند [اغتصاب و ظلم به مقام امامت و واليت ھم به وسیله اذن مذكور خارج تواند شد 
 74.]خارج شود

 :را به دو نوع پاسخ تجزيه كرد) رحمه هللا(با دقت در جمالت فوق مى توان پاسخ میرزاى نائینى
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اول آن كه بر فرض غصب بودن تصرفات نمايندگان ملت در امر حكومت، با تصرفات غاصبانه سلطان مستبد 
زيرا ـ چنان كه گذشت ـ حاكم مستبد ھم حق ; از حیث میزان غصبیت و درجه جائرانه بودن متفاوت است

ً خود را صاحب و مالك مطلق ملك و ملت  هللا و ھم حق واليت و ھم حق الناس را غصب مى كند و اساسا
ولى مجلس ماھیت قدرت را يك امر امانى مى داند كه ; مى داند و قدرت را حق ذاتى خويش مى شمارد

در حقیقت قدرتى كه در ; از سوى ملت به وى واگذار شده تا در جھت استیفا و حفظ حقوق آن ھا بكوشد
; دست مجلس قرار گرفته، ھم سنخ با قدرتى است كه شريعت در دست فقھاى جامع الشرايط قرار داده

از سنخ قدرت فرعون ھا و طاغوت ھاى تاريخ مى باشد ; ولى قدرتى كه در دست پادشاه جائر قرار گرفته
بنابراين، تصرفات نمايندگان مجلس اگر در عرض . كه ھیچ حد و مرزى براى مھار كردن آن وجود ندارد

از اين رو به تصرفات ; تصرفات مشروع مجتھدان عظام قرار گرفته باشد، تصرفات خادمانه است، نه ظالمانه
 .فقھاى دين نزديك تر مى باشد و به اندازه تصرفات سلطان مستبد ظالمانه نیست

ى جامع دوم آن كه تصرفات مجلس به دلیل مسانخت با تصرفات حاكمان دينى مى تواند با اذن فقھا
يعنى اگر مجتھدان عظام با اتخاذ ; الشرايط ـ كه واليت حق شرعى آن ھاست ـ مشروعیت پیدا كند

راھكارھاى مناسب به مغاير نبودن قوانین مجلس با شريعت و به كاردانى و تعھد دينى و ملى نمايندگان 
اعتماد حاصل كرده و به آن ھا براى قانون گذارى و نظارت بر كار دولت اذن دھند، تصرفات آنان نیز كامال 

 .مشروع خواھد شد و مشكل دخالت غیر شرعى آنان حل مى شود

ايشان براى روشن شدن موضوع و حل شبھه، تصرفات حكومت استبدادى را از حیث درجه ناپاكى به عین 
ولى ; تشبیه مى كند كه پاك كردن آن، جز از طريق ريشه كن كردن آن امكان پذير نیست» نجاست«

تشبیه مى فرمايند كه با رفع » متنجس بالعرض«تصرفات نمايندگان مجلس در حكومت مشروطه را به 
 :مى فرمايند. نجاست از طريق اذن ولى فقیه پاك مى شود

مانند متنجس بالعرض است كه به وسیله ھمین اذن  ]تصرفات نمايندگان نظام مشروطه[
 ]يعنى تصرفات سلطان مستبد مطلق[و تصرفات نحوه اولى  ]مى باشد[قابل تطھیر تواند بود 

به عكس مذكور و ظلمى است قبیح بالذات و غیر اليق براى لباس مشروعیت و صدور اذن در 
آن اصال جايز نیست و مانند نفس اعیان نجاسات است كه تا در محل باقى است، اصال قابل 

 75.]كردن[اال بعد از ازاله  ]نمى باشد[طھارت نتواند بود 

 با مشروطه غربى )رحمه هللا(تمايز مشروطه مورد نظر محقق نائینى) ج

بحث تمايز مشروطه موجود در ايده مرحوم نائینى با دموكراسى غربى، از بحث ھاى مھمى است كه 
در ) رحمه هللا(مشروطه مورد نظر میرزاى نائینى 76.برخى از محققان معاصر تا حدى به آن اشاره نموده اند

ولى با نگاه دقیق و درون ; ساختار ظاھرى با مشروطه يا دموكراسى غربى داراى شباھت ھايى است
به ديگر سخن، مشروطه مورد نظر مرحوم نائینى در عین غصبى . نگرانه تفاوت ھاى ماھوى با آن دارد

بودن و عدم تطابق آن با حكومت اسالمى با مشروطه غربى و يا دموكراسى لیبرال فرق مى كند كه مھم 
 .ترين نقاط افتراق میان آن ھا، امور ذيل مى باشد

نمايندگان مجلس در نظام لیبرال دموكراسى غرب، حريمى به نام شريعت نمى شناسند و در وضع ھر . 1
ّب در مشروطه اى كه ; قانونى كه با منافع ملى آنان در تضاد نباشد، آزاد مى باشند ولى قوانین مصو

ھیأت «از اين رو نظارت ; میرزاى نائینى مدافع آن است، بايد با شريعت اسالم مطابقت داشته باشد
 .الزم مى شمارد» براى تنفیذ آرا و تطبیقش بر شرعیات«را » مجتھدين

) ولى فقیه(» اذن مجتھد نافذ الحكومه«مرحوم میرزا دخالت نمايندگان مجلس در امور كشور را منوط به . 2
و معتقد است از آن جا كه از منظر شريعت در عصر غیبت غیر از مجتھدان جامع الشرايط  77مى داند

كسى حق دخالت در امور حسبیه و قواى عمومى را ندارد، مالك مشروعیت دخالت نمايندگان مجلس، 
اذن ولى فقیه است و رأى مردم زمانى به دخالت مجلس در امور كشور مشروعیت مى بخشید كه فقیه 

در حالى كه در لیبرال دموكراسى غرب چیزى جز رأى ملت مالك ; جامع الشرايط آن را تنفیذ كند
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 .مشروعیت دخالت مجلسیان در امور مملكت نیست

قانون اساسى كشور در مشروطه غربى، به ھیچ حدى جز رعايت مصالح ملى و منافع عمومى، . 3
ولى در مشروطه مورد نظر محقق نائینى; محدود نیست و مشروعیت از رأى ملت سرچشمه مى گیرد

قوانین اسالم يكى از مرزھايى است كه خروج بندھاى قانون اساسى از آن، موجب اسقاط )رحمه هللا(
قانون اساسى با شريعت را يكى از شروط » عدم مخالفت فصول«ايشان . صحت و مشروعیتش مى شود

 78.اعتبار آن مى داند

در مشروطه غربى اعتبار نامه نمايندگان مجلس پس از عبور از فیلتر رأى مردم تصويب و تثبیت مى . 4
در كنار رأى ملت برخوردارى نمايندگان مسلمان ) رحمه هللا(اما در مشروطه مورد نظر میرزاى نائینى; شود

از تعھد، غیرت دينى، صداقت، خیرخواھى، دور بودن از غرض ورزى، طمع كارى در مال و مقام، از شرايط 
به طورى كه اگر نسبت به حفظ دين، جان، مال و ; مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در امور كشور است

ناموس ملت خويش بى مباالت بوده و يا نمايندگى را ابزارى براى انباشت ثروت شخصى و يا كسب نفوذ 
در میان مردم قرار دھند، رأى آنان از اعتبار ساقط شده، نظارتشان بر ساير دستگاه ھا و اجراى قانون 

 79.اساسى نامشروع است

در ايده خويش جاى ) رحمه هللا(تمايزھاى فوق به خوبى نشان گر آن است كه مشروطه اى كه نائینى
گزين آن را به جاى استبداد قاجار واجب مى دانست، غیر از مشروطه اى بود كه منور الفكران سكوالر در 

مشروطه اى كه نتیجه آن، مخالفت با قوانین شريعت و رواج آزادى ھايى ; پى استقرار آن در ايران بوده اند
 .فراتر از مرزھاى تعیین شده در اسالم بوده است

 جمع بندى

در يك جمع بندى كلى بايد گفت مرحوم نائینى در پى اثبات مشروعیت گذار از رژيم استبدادى به 
. مشروطه بود، نه اثبات مشروعیت نفس نظام مشروطه به عنوان نوعى از انواع حكومت اسالمى

در حقیقت حد وسطى بین خودكامگى مطلق و دموكراسى ) رحمه هللا(مشروطه مورد نظر محقق نائینى
غربى و حكومت اسالمى به شمار مى آمد كه در آن عقل جمعى به كمك احكام شريعت بر شتر چموش 

از ھمین رو با حكومت دينى شباھت ; استبداد لگام مى زد و آن را تحت قیمومیت خويش در مى آورد
 .ماھوى، و با دموكراسى غربى تشابه عرضى مى يافت

اما ; با تالش علمى خود، اثر نوينى در فلسفه سیاسى به يادگار نھاد) رحمه هللا(بى گمان مرحوم نائینى
تصويرى كه ايشان از نظام مشروطیت در ذھن خويش سامان داده بود، با آن چه در عینیت جامعه در 

به ديگر سخن، آن بزرگوار در طرح ساماندھى خويش ھمه مؤلفه ھاى . جريان بوده تفاوت فاحش داشت
موجود در فضاى سیاسى اجتماعى ايران را دخالت نداد و ھمین امر، ناكام ماندن تالش ايشان در انسجام 

 .نیروھاى مذھبى و اصالح طلبان حقیقى را موجب شد

 < 

 كتاب نامه

 قرآن كريم. 1

 .نھج البالغه، تحقیق محمد دشتى. 2

، تھران، امیركبیر، 3حائرى، عبدالھادى، تشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق، چ . 3
 .ش1381
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 .ش1362، تھران، تاريخ ايران، 1رضوانى، ھما، لوايح آقا شیخ فضل هللا نورى، چ. 4

 .ش1374، تھران، كوير، 1زرگرى نژاد، غالمحسین، رسائل مشروطیت، چ. 5

، تھران، 4كرمانى، ناظم االسالم، تاريخ بیدارى ايرانیان، به كوشش على اكبر سعیدى سیرجانى، چ. 6
 .ش1362نوين و آگاه، 

 .، تھران، امیركبیر14، چ)دو جلدى(كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، . 7

 .، خیام2، ش3مجله يادگار، مدير مسؤول عباس اقبال، س. 8

، تھران، شركت 9نائینى، محمدحسین، تنبیه االمه و تنزيه المله، با توضیحات سید محمود طالقانى، چ. 9
 .ش1378سھامى نشر، 

 .176محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه الملة، ص : ك.ر. 1

تاريخ : ك.ر(ق نقل كرده است  1327جمادى الثانى  27ناظم االسالم كرمانى، تاريخ فتح تھران را . 2
 ).493، ص 2بیدارى ايرانیان، ج 

 .28محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه الملة، ص . 3

 .29و  28ھمان، ص . 4

 .29ھمان، ص . 5

 .30ھمان، ص . 6

 .34ھمان، ص . 7

 .32ھمان، ص . 8

 .32ھمان، ص . 9

 .32ھمان، ص . 10

 .33محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 11

 .33ھمان، ص . 12

 .34ھمان، ص . 13

 .34ھمان، ص . 14

 .34ھمان، ص . 15

 .35و  34محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 16
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 .35ھمان، ص . 17

 .35ھمان، ص . 18

ّه آمده است 35اوصاف فوق در صفحه . 19  .تنبیه االم

 .65و  34ھمان، ص . 20

 .35ھمان، ص . 21

 .36و  35محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 22

 .85و  41ھمان، ص . 23

 .65ھمان، ص . 24

 .85ھمان، ص . 25

 .85و  65ھمان، ص . 26

 .36محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 27

 .37ھمان، ص . 28

 .37ھمان، ص . 29

 .120و  119ھمان، ص . 30

 .38و  37ھمان، ص . 31

 .38ھمان، ص . 32

 .38ھمان، ص . 33

 .38ھمان، ص . 34

 .86محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 35

 .120و  85و  63ھمان، ص . 36

 .68و  67ھمان، ص . 37

 .68ھمان، ص . 38

 .261، ص ... عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت. 39

 .68محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 40
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 .261، ص ... عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت. 41

 .68محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 42

 .ھمان. 43

ّ خدا و خلیفه اش به سويتان . 25نھج البالغه، تحقیق صبحى صالح، نامه . 44 اى بندگان خدا مرا ولى
 .فرستاده است

آيا به من امر مى كنید پیروزى را به قیمت ستم بر كسانى كه بر آن ھا حاكم . 126ھمان، خطبه . 45
 .شده ام بدست آورم

اين فرمانى است كه عبدهللا، على، امیرمؤمنان به مالك بن حارث اشتر صادر كرده و . 53ھمان، نامه . 46
 .آن را در زمانى نوشت كه او را زمامدار و والى مصر قرار داد

سرپرستى بر آن ھا حكومت كرد كه حق را بر پا داشت و خود بر جاده حق گام بر . 467ھمان، حكمت . 47
 .مى داشت

 .به مقدار اصالح كارشان بر والى حق دارند) نیازمندان(و ھر يك از . 53ھمان، نامه . 48

آن كس كه بر نوامیس، خونھا، غنايم، احكام و امامت مسلمانان حكومت مى كند . 132ھمان، خطبه . 49
 .نبايد بخیل باشد تا در جمع آورى اموال آنان براى خويش حرص ورزد

حقى كه بر والى و زمامدار رعايت آن الزم است، اين است كه فضل و برترى كه به او . 50ھمان، نامه . 50
يعنى باعث تفاخر [رسیده و مقام خاصى كه به او داده شده، نبايد رفتار او را نسبت به رعیت دگرگون كند 

 ].و دورى او از مردم شود

پست ترين حالت ھاى والیان نزد مردمان صالح اين است كه گمان شود آنان به .216ھمان، خطبه . 51
 .تفاخر گرايش پیدا كرده اند

دعوت خويش را به اتمام رسانید و سرپرست امت به ]حق پیامبر [دعوت كننده . 154ھمان، خطبه . 52
 .سرپرستى برخاست، دعوت كننده حق را اجابت كنید و از امامتان تبعیت نمايید

... ھیچ وسیله اى براى جلب اعتماد امام به رعیت خويش، بھتر از احسان به آن ھا و. 53ھمان، نامه . 53
 .نیست

بايد آن ھا كه نسبت به مردم عیبجوترند، از دورترين مردم نسبت به شما و مبغوض ترين افراد . ھمان. 54
 .در نزد شما باشند

و با رضايت مردم ... بايد محبوب ترين كارھا نزد تو امورى باشند كه با حق سازگارتر  .53ھمان، نامه . 55
 .ھماھنگ تر مى باشند

بدان مردم از طبقه ھاى مختلفى تشكیل شده اند كه ھر يك جز به وسیله ديگرى اصالح . ھمان. 56
 .نمى شوند) كامل(

مگر به واسطه والیان صالح، و حاكمان نیز ره به صالح ; مردم اصالح نمى شوند. 216ھمان، خطبه . 57
 .نمى برند، مگر به وسیله پايدارى مردم
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 .69محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 58

 .65ھمان، ص . 59

 .74ھمان، ص . 60

 .76ھمان، ص . 61

 .68ھمان، ص . 62

 .74محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 63

 .74و  73ھمان، ص . 64

ين . 65 ّ  .ضرورتى كه از دين استفاده مى شود= بالضرورة من الد

 منعش= ردعش . 66

 .73محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 67

 .74ھمان، ص . 68

 .31ھمان، ص . 69

 .77ھمان، ص : ك.ر. 70

 .77ھمان، ص . 71

 .74محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 72

 .75ھمان، ص . 73

 .ھمان. 74

 .ھمان. 75

 .269ـ261، ص ... عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت: ك.ر. 76

 .119محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 77

 .37ھمان، ص : ك.ر. 78

 .121ـ119ھمان، ص : ك.ر. 79
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