
مرورى بر حیات و انديشه سیاسى شیخ محمّداسماعیل غروى محالّتى
 )قدس سره(

 احمد حسین زاده

 3مجلھ آموزه ، شماره : منبع 

 اشاره

مرحوم شیخ محمداسماعیل محالتى، از فقیھان نجف عصر مشروطه و از اصحاب بلند مرتبه آخوند 
مشھورترين و . خراسانى، در زمینه نظام مشروطه، رساله ھاى متعددى از خود به يادگار گذاشته است

مى باشد كه به رغم تخصصى بودن، » اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه«مفصل ترين رساله وى 
مانند برخى رساله ھاى ديگر علماى مشروطه خواه كه داراى اصطالحات فقھى ـ اصولى و نثر مغلق مى 

مقاله حاضر كوشیده است به برخى مطالب در خصوص زندگى اين فقیه بپردازد و در ادامه با . باشند، نیست
نظام مشروطه را از منظر ايشان كه به عنوان نظام » ارشاد العباد«تكیه بر رساله مذكور و نیز رساله 

 .مطلوب سیاسى در عصر غیبت، مى پذيرند مختصرى نمايان كند
 مقدمه

نوشته . شیخ محمد اسماعیل محالتى از انديشھوران و عالمان مشروطه خواه مقیم نجف در عصر مشروطه بوده است
ّه مراجع و بزرگان آن عصر بود آخوند ; چنان كه آيات عظام; ھاى سیاسى اجتماعى او درباره مسائل روز، مورد توج

خراسانى و عبداللّه مازندرانى در تقريظى به يكى از رسائل مرحوم محالتى كه در دفاع از مشروطه نوشته بود، تمجیدى 
آخوند خراسانى در . درخور دارند و عموم مردم را جھت شرح احكام صادره خودشان، به نوشته ايشان ارجاع داده اند

 :تقريظى بر يكى ديگر از مكتوبات سیاسى ايشان مى نويسد

براى فھمیدن تكالیفى كه در حفظ بیضه اسالم در عھده دارند، مغتنم شمارند و ... ان شاء هللا تعالى عموم اسالمیان 
ّت به منزله محاربه با امام زمان ارواحنا فدا دانستیم، از )علیه السالم(حقیقت احكام ماھا را كه مخالفت اساس مشروطی

ّفق الكلمه براى حفظ دين و دنیاى خود اين اساس قويم را استوار نمايید  1.بیانات واضحه ايشان استفاده نموده و مت

ّال و صاحب نظر بوده است ايشان يكى از بیست . وى مجتھدى آگاه به مقتضیات زمان، و در مسائل سیاسى اجتماعى فع
ّبات مجلس 1328نفر فقیھى است كه از سوى مراجع نجف اشرف، در سال  در راستاى (، جھت نظارت بر لوايح و مصو

ّفى شده بودند) تحقق اصل دوم متمم قانون اساسى  2.معر

ّمه اعیان الشیعه، مستدرك الوسائل، گنجینه دانشمنداندر اين مقاله، ابتدا با تكیه بر منابع ارزشمندى چون  تنقیح و مقد
و در ادامه بصورت مختصر، نظام سیاسى مطلوب ايشان ذكر  3، نگاھى به زندگى نامه آن مرحوم خواھیم افكنداالبحاث

 .مى گردد

 نگاھى به حیات مرحوم محالّتى. أ

ّدعلى محالّتى از عالمان بزرگ و . در محالّت ديده به جھان گشود 1269او در روز چھارم ماه جمادى االولى  پدرش مال محم
ّث نورى بوده است ّماتى  3سالگى در موطن اصلى خود بوده و  12تا . استاد محد سال در محضر پدر بزرگوارش مباحث مقد

جالى  1284سپس جھت استفاده از محضر استادان ديگر و كسب مدارج عالى علمى، در سال ; علوم دينى را فرا گرفت
 .وطن كرده، راھى تھران شد

ّد حسن آشتیانى  كه ھر دو از (در تھران، در محضر بزرگانى چون حاج میرزا ابوالقاسم نورى تھرانى و حاج میرزا محم
ز مرحوم شیخ انصارى بودند ّ  .به فراگیرى علوم و فنون دينى و تھذيب نفس پرداخت) شاگردان مبر

ّتى در شھر كربال، در محضر مال محمدحسین اردكانى و . قمرى راھى عراق شد 1289پس از چند سال توقف، در سال  مد
 .سپس راھى نجف اشرف گرديد; شیخ زين الدين مازندرانى كسب فیض كرد

ّد حسن شیرازى  ، میرزا حبیب اللّه رشتى، عالّمه )میرزاى بزرگ(نجف در آن روز، مجمع فقھاى بزرگى چون میرزا محم
ّد حسین كوه كمرى، میرزا ابوالقاسم كالنتر و ديگر اعاظم آن عصر بوده است وى با ھوش سرشار و دقّت نظر . سی

ّت كوتاھى بین ھم رديفانش زبان زد شد با آن كه سخت . خدادادى اش از محضر استادان آن زمان بھره برد و در مد
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مشغول درس و تحقیق و مطالعه بود، ھیچ گاه از وظايف دينى و شرعى خويش غفلت نكرد و به تھذيب نفس و كماالت 
 .معنوى اشتغال كامل داشت

ّف شد) علیه السالم(قمرى به ايران برگشت و به زيارت امام رضا 1294در سال  پس از بازگشت از زيارت، در بروجرد . مشر
 .سكنا گزيده، به تدريس و ترويج دين ھمت گمارد

ً به عراق بازگشت و در سامرا در درس میرزاى بزرگ شركت نمود 1312در سال  قمرى آن گاه  1313در سال . قمرى مجددا
 4.كه میرزاى بزرگ، دار فانى را وداع كرد، ايشان به نجف اشرف بازگشت و مشغول تدريس و تألیف شدند

 ً وى در مسائل و ابتالئات موجود در آن زمان، فردى آگاه به مقتضیات زمان بوده، مقاالت، رسائل و نوشته ھاى نسبتا
ّا متأسفانه در طول زمان، نوشته ھاى وى مغفول واقع شده و در كتب و رسائل مربوط ; جامعى در اين زمینه تدوين نمود ام

ّه  به عصر مشروطه، چندان به آن ھا پرداخته نشده و در طول سالیان طوالنى كه از مشروطه مى گذرد، كم تر مورد توج
شايد به اذعان برخى كسانى كه او را از نزديك درك كرده اند،اين مسأله به منزوى بودن وى ; محقّقان قرار گرفته است

 :مرحوم آقا نجفى قوچانى مى نويسد. برگردد

5.قريحه استآقا شیخ اسماعیل محالّتى از مجتھدين منزوى و خوش 
 

ّل  ّل از  74در سن  1343ايشان، سرانجام در سوم ربیع االو سالگى، در نجف دار فانى را وداع كرد و در صحن علوى اتاق او
ِ سلطانى دفن شد  .در

 آثار علمى

6.آيت اللّه حاج شیخ اسماعیل محالّتى ابن محمدعلى بن زين العابدين محالّتى نجفى، عالمى كبیر و محقّقى دقیق بود
 

عمده . در علوم گوناگون، تألیفاتى داشته كه در كتاب ھاى مختلف به صورت پراكنده، به برخى از آن ھا اشاره شده است
تألیفات به جاى مانده از ايشان، در زمینه فقه، اصول و كالم بوده و به تناسب اوضاع و احوال آن روزگار، تألیفاتى نیز درباره 

 :برخى از كتب و رسائل اين فقیه عبارتند از. مسائل سیاسى اجتماعى داشته اند

ّ ادلّه : انوار العلم و المعرفه. 1 موضوع اين كتاب كه به فارسى تدوين شده، اصول دين و اقامه براھین جھت اثبات آن و رد
 ;منكران است

 ;درباره نفقه زن، نزديكان ومملوك است: تنقیح االبحاث عن احكام النفقات الثّالث. 2

 ;مشتمل بر قضاياى فقھى، اصولى، رجالى و شرح آيات متشابه و احاديث مشكله است: الدرر اللّوامع. 3

 ;انوار الحكم فى التوحید. 4

 ;حاشیة على الرسائل. 5

 ;حاشیة على المكاسب. 6

ّ الشبھة االلمانیه. 7  ;رسالة فى رد

 ;رسالة فى اللّباس المشكوك. 8

 ;نفائس الفوائد. 9

 ;لباب االصول فى اصول الفقه. 10

ّة و المادية. 11 ّ على المسیحی  ;رد

 ;اجتماعى و تاريخى، مباحثى را طرح كرده است -درباره مسائل سیاسى : الكلمات الموجزه. 12
 ;مسائل سیاسى مربوط به مسلمانان را بررسى كرده است: رسالة ارشاد العباد الى عمارة البالد. 13
) كه مى توان مھم ترين رساله سیاسى ايشان دانست(در اين رساله : رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه. 14
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ّه به موازين اسالم بررسى شده است  7.نظام سیاسى شیعه باتوج

سروده اند كه متأسفانه )علیھم السالم(مرحوم محالّتى، داراى ذوق شعرى ھم بوده و اشعارى در مدح و مرثیه امامان
 .گردآورى نشده است

 فرزندان

ا از برخى كتب تراجم، مى توان چنین استفاده كرد كه دو تن از پسران ; تعداد فرزندان مرحوم محالّتى مشخص نیست ّ ام
ّد محالّتى ; فرزند ارشد وى. ايشان در سلك روحانیت بوده اند معروف به يار قلى است كه شاگرد مرحوم آخوند «آقا محم

، او داراى 8»ق در زمان حیات پدر از دنیا رفته 1337خراسانى بوده و در نجف اشرف زندگى مى كرده است و در سال 
ّه تدوين شده و بارھا به ; گفتار خوش يارقلى. 1: تألیفاتى بوده است كه برخى از آن ھا عبارتند از ّ فرقه ضالّه بھائی كه در رد

ّه است: میزبان و میھمان. 2; چاپ رسیده است ّ فرقه شیخی ّا ; داراى سه جزء بوده: مادونه فى اصول الدين. 3; در رد ام
ّل آن چاپ شده است ّجف. 4; فقط جزء او ھشت قسمت آن به صورت ماھانه چاپ شده و سپس : مجلّه سیاسى بدرة الن

 .به عللى متوقف شده است

وى امام  9.است كه از علماى محالّت بوده اند» مشھور به روحانى«فرزند ديگر ايشان، مرحوم شیخ عبد الحسین محالّتى 
ّ مراجعه و مرافعات مردم بوده است  .جماعت مسجد جامع شھر و محل

 نظام سیاسى مطلوب در عصر غیبت و كاركردھاى آن از منظر مجتھد محالتى. ب

مرحوم محالّتى، از عالمانى است كه دغدغه تشكیل حكومت دينى داشته و براى تحقّق چنین ھدفى رساله ھاى 
ّدى را نگاشته است  .متعد

برخى از محققان متون . اشاره كرد» ارشاد العباد«و » اللئالى المربوطه«به عنوان مھمترين آثار سیاسى وى، مى توان به 
ّة و تنزيه الملّه در مقايسه با اللئالى المربوطهسیاسى مربوط به عصر مشروطه، بر اين اعتقادند كه رساله   از تنبیه االم

ّى، فقھى و اصولى«جھت  ّت است» روانى و سادگى متن و دورى آن از اصطالحات و واژھاى نامأنوس، فن  10.داراى مزي

وى در رساله ھا و نوشته ھايش به استقرار نظام مشروطه به عنوان بھترين نظام در زمان غیبت، تأكید تام داشته و 
 .معقتد بود كه از اين طريق، مردم به حقوق حقّه خويش نائل خواھند شد

ايشان ريشه تمام عقب ماندگى و ضعف و ذلّت مملكت را استیالى سلطنت خودخواه و شھوت پرست بر تمام حقوق 
قمرى به  1324ملّى شمرده و ھمین امر را نقطه آغازى براى تغییر نظام حكومت و انقالب مشروطه مى داند كه در سال 

 :او در رساله ارشاد العباد مى نويسد. وقوع پیوسته، به تأسیس مجلس ملّى انجامید

ّل ذلت مسلمین به عزت(حدوث اين مطلب  بلكه در تمام ممالك روى زمین، در اين ادوار، به غیر از ... در اين مملكت ) تبد
ّت كه عبارت است از شوراى امناى ملّت در حفظ حقوق آن ھا، راه ديگرى ندارد و به جز آن، به نحو  جريان موازين مشروطی

 11.ديگرى صورت پذير نخواھد شد

در جاى ديگر مردم را بر حفظ و حراست از مشروطه و مجلس فرا خوانده، بر آن تاكید تام مى كند و مخالفت با آن را در 
 :حكم محاربه با امام زمان مى داند

بنابراين، بر ھمه افراد مسلمین ھر كسى به قدر قدرت او سعى و كوشش در تأسیس اين اساس و تشید اين مبانى الزم 
، سعى در تخريب و تضعیف آن، تقويت ظالم است در الحدى ظلم آن ھا ... است  ً با و اين است معناى آن كه ... و نعوذا

ّ محاده و محاربه با امام زمان عجل اللّه فرجه و فرجنا بفرجه مى : گفته مى شود معارضه با مجلس شوراى ملّى، در حد
 12.باشد

ّل در وضع موجود را به نفع اسالم و مسلمانان وصف مى كند، و در پاسخ  او فرصت پديد آمده را مغتنم شمرده، ايجاد تحو
مبنى بر اين كه حكومت حقّه كه اطاعتش واجب است، حكومت معصوم يا منصوبان او مى (برخى از مخالفان مشروطه 

 :مى نويسد) باشد، نه نظام مشروطه يا ھر نظام ديگر

ّه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در اين مملكت داير است و آن كه  دست مملكت ما از دامن سلطنت حقّه الھی
ّى و مباشر آن است، ھرگز به اختیار خود رفع يد از او نخواھد كرد و عموم ; صحیح باشد يا فاسد; حق باشد يا باطل; متصد

ملّت ھم به ھزار جھت نمى توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لكن به حسب اقتضاى اين دوره، قدرت پیدا 
كرده كه اطالق جور و ارسال ظلم او را تحديد و تقیید كنند به حدود و قیودى كه مفید به حال نوع، و موجب بقاى مملكت 
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 13.اسالم گردد

محالّتى براى تبیین نظام سیاسى مورد نظرش، در ابتدا به ترسیم انواع نظام ھاى سیاسى پرداخته، آنھا را توصف مى 
 .و سرانجام نظام مشروطه را با احكام و موازين اسالم موافق دانسته و آن را براى جامعه ترجیح مى دھد; كند

 انواع نظام ھاى سیاسى. 1

مرحوم محالّتى براى روشن شدن معناى مشروطه و مبانى آن، در يك تقسیم بندى، تشكیل نظام سیاسى را از سه حال 
 :تقسیم بندى كلّى او در اين زمینه چنین است. خارج نمى داند

 سلطنت

 سلطنت مشروطه

 سلطنت مطلقه

ّه. 1  استبداي

ّه. 2  والئی

وى معتقد است كه در صورت دستیابى به نوع دوم از سلطنت مطلقه، دو قسم ديگر باطل خواھد بود و چون در عصر 
 .غیبت نمى توان به آن دست يافت، چاره اى جز سلطنت مشروطه نخواھد بود

ّه. 1ـ1  سلطنت مطلقه والئی

ّه و فوايد مربوط به توده را مالك بوده ّه، نظامى است كه نوع ملّت مصالح عام ّا نه ; از نظر محالتى، سلطنت مطلقه والئی ام
بلكه خود حاكم ; به صورتى كه افرادى واسطه تحت عنوان ھیأت امنا تشكیل شده، در جھات گوناگون جامعه دخالت كنند

. به چنین كارى اقدام مى كند و در اين راستا مشاورانى را مى گمارد كه ھیچ گونه تساھل و تسامحى انجام نپذيرد
ّ اوقاف«محالتى چنین واليتى را جھت تقريب به ذھن به  ، به تمام ; تشبیه مى كند» ولى ّ يعنى ھمان طور كه شخص ولى

مصالح وقف به صورت نظرى و عملى رسیدگى كرده، بدون حیف و میل به موقوف علیھم مى رساند، حاكم نیز مصالح امت 
چنان كه مبناى رياست انبیا و خلفاى پس از آن ھا در امم خود به اين قیاس ; را در تصرفات امور عامه دخالت مى نمايد

در نتیجه پادشاه بايد ھمه آن صفات ; است، و اين نحو از پادشاه، ھم عقل علمى مملكت و ھم عقل عملى خواھد بود
ّ احتیاج است، دارا باشد ّه محل اگر در ھريك از اين دو جھت نقصى (در غیر اين صورت، ; كمالیه اى كه در سیاست مدنی

سبب فساد مملكت و باعث حدوث اختالل در نظام ملّت خواھد شد و از اين جا است كه شیعه اعتقاد دارد، ) فرض شود
ّه عارى از ھوا باشد، تا به سبب خطاى او در نظر يا ھوا و ھوس او در  ّه عملی ّه خالى از خطا، و در قو ّه نظري امام بايد در قو

است كه در زمان ) علیه السالم(در حقیقت اين نوع از حكومت، ھمان حكومت امام معصوم. عمل، فسادى مترتّب نشود
 14.حیات و حضور امام، مقدور خواھد بود

ارائه نمى دھد كه آيا كسانى كه در زمان غیبت، وظايف امام ) علیه السالم(محالتى تبیینى را براى زمان غیبت امام
را انجام مى دھند، چنین واليت و حقّ حكومتى را دارند يا خیر؟ او در اين بحث، به واليت فقیھان، ) علیه السالم(معصوم

ً اشاره اى نمى كند ً و اثباتا  .نفیا

ّه. 1ـ2  سلطنت مطلقه استبدادي

ّه فوايد مملكت، حقّ طلق شاه . عبارت است از نظامى كه افراد جامعه به طور كلّى مسلوب الحق بوده باشند نه فقط كلّی
ّت و نفوس و اعراض آن ھا نیز به او تعلّق دارد ّه رعی ّت در امور شخصى خود، ; است، بلكه اموال شخصی به اين معنا كه رعی

 .در غیر اين صورت، ھیچ گونه حقّى براى آن ھا نیست; تا زمانى مختار است كه اراده پادشاھى برخالف آن نباشد

ّع، او را  ّت در مقام تظلّمى برآيد، بايد به نحو التماس و استدعا از مالك على االطالق، بوسیله تضر در چنین نظامى، اگر رعی
ّ سؤال و جواب و چون و چرا نیست ّت را در برابر پادشاه، حق ّم و تلطّف بیاورند، و گرنه رعی   15.به ترح

ّت مى شود بیان كرده، آسیب  ّه پادشاه و اطرافیان او به رعی محالتى، نكاتى را درباره ظلم و ستم ھايى كه از ناحی
ّضات قانونى در مورد مردم، ارائه مى دھد  :به برخى از آن مطالب اشاره مى كنیم. شناسى دقیقى از تعر
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 اخذ خراج و مالیات. أ

ّت و انتقادى كه بر آن شیوه ذكر مى كند، مى  مرحوم محالتى پس از بررسى دقیق چگونگى گرفتن خراج از عموم رعی
 :نويسد

ّات و اضافات زائده  ي ّ ّت بیچاره دريافت كردند، آيا آن چه مطابق صورت ... خوب حاال اين مالیات را كه با اين ھمه تعد از رعی
  16اصل كتابچه است و اصل مالیات محسوب مى شود و بايست به خود دولت عايد شود، به او مى رسانند يا خیر؟

حاكم و ساير كسانى كه به ترتیب منصبى، واسطه در اخذ مالیاتند، ھر چه بتوانند براى دولت بیچاره، : او معتقد است
ّقه مى كنند  .خرج تراشى ھاى متفر

 مناقشه در اصل قانون. ب

 :او مى نويسند. مطلب ديگرى كه محالتى يادآور مى شود، ايراد به اصل قانون است

ّه مسلّم و معلوم است، آن است كه مالیات، مال ديوان و حقّ شخص پادشاه است  يكى از قانون ھا كه در دولت استبدادي
ّفى كه شھوتش اقتضا كند و خاطرخواه او باشد، در او خواھد كرد   17.و قبض و بسطش به دست او است و ھر گونه تصر

به نظر ايشان، قانونى كه در . بر اين اساس، چنین قانونى جز ترويج و تأيید سلطنت، فايده ديگرى بر آن مترتّب نمى شود
 .رأس آن شخص پادشاه باشد، مردود است و قابل عمل نیست

 طمع كارى كارگزاران. ج

 :در اين زمینه مى نويسد

مه تحصیل مقصود  ّ ّى شغلى از اشغال دولتند، شغل خود را مقد نه اين كه غرض ; قرار مى دھند... نوع كسانى كه متصد
ّى از آن ھا باشد  18آن ھا دلسوزى در حقّ نوع و دادرسى خلق و دفع شر

 :محالتى، علت موارد اندكى را كه حاكمان، در صدد درمان بر مى آيند ضرورت و ناچارى دولت مردان مى داند

ّى  19.شايد درصدد مقدارى عالج برآيند... مگر در موردى كه فتنه باال بگیرد و گوش عالم را كر كند، كه از روى البد
 

 سلطنت مشروطه. 1ـ3

ّه و تمامى منافع سیاسى و آن چه موجب صالح و  مبناى سلطنت مشروطه و دولت محدوده بر اين است كه فوايد عام
ّن و عمران مملكت است، به مجموعه سكنه آن مملكت متعلّق باشد، و به ھمه آن ھا رجوع كند  ٌ «رشاد و باعث تمد كل

 20».على قدر مدخلیة وجوده فى عمران المملكه و لوازم تمدنھا

از نگاه وى، سلطنت مشروطه نظامى است كه ھمه افراد جامعه، بدلیل آن كه عضوى از آن ھستند، دارى حقوقى مى 
ّه، افراد به طور كلّى مكفوف الید و ; باشند و بايد از منافع موجود در آن بھره مند گردند نه اين كه مانند سلطنت استبدادي

ّن ; مسلوب الحقّ باشند و تمام منافع، متعلّق به يك نفر باشد ّت و تمام مصالح تمد ّه مدنی بنابراين، پس از آن كه جھات عام
ّات افراد  و پیشرفت مملكت به افراد جامعه واگذار شد، بدلیل آن كه تصمیم گیرى تمام افراد جامعه دشوار است و أخذ نظري

تعیین، و جلب منافع و دفع مضار، ) نماينده(جامعه، مشكل خواھد بود، بايد افراد جامعه، اشخاصى را تحت عنوان امین 
ً روشن ; منوط به نظر آن ھا شود ً و اثباتا تا آن ھا درباره مسائل مذكور تفكّر كرده و صالح و فساد نوع را از روى مشورت نفیا

 .سازند

افراد مذكور كه وكیالن مردم مى باشند، نتايج مذاكرات خود را به امناى دولت كه واسطه بین آنھا و پادشاه ھستند، ارائه 
دھند و آن ھا نیز مباحث را به پادشاه كه رئیس و مجرى احكام مربوط به مملكت و جامعه است، عرضه كنند تا تصمیم 

 :اين سلسله مراتب را مى توان چنین ترسیم كرد. اتخاذ شده را به ادرات دولتى، ابالغ نمايد

 رپادشاه) حواشى و اطرافیان(ر امناى دولت )نماينده(ر امناى توده )توده(مردم 

 :محالتى با توجه به اين ترسیم، در مورد نظام مشروطه مى نويسد
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ّون مملكت به  قال و سیاسی ُ تحديد نمودن اشغال پادشاھى و تقیید كردن اطالق آن را به حدود و قیودى كه به حسب نظر ع
ّت و شوكت دولت و ملّت گردد   21.حال نوع مفید باشد و موجب قوام مملكت و باعث ازدياد قو

ّ خودشان واقف شوند و براى جلب  اين روند، در حقیقت باعث خواھد شد تا افراد جامعه به حقّ و حقوق و منافع و مضار
در اين نوع حكومت، پادشاه و اطرافیان او مورد تأيید است و توده مردم، از طريق . منافع و دفع مفاسد خود تصمیم بگیرند

 .ھیأت امنايى كه خود آنان را انتخاب نموده اند، در امور جامعه دخالت مى نمايند

مجتھد محالتى، جھت تبیین دقیق معناى سلطنت مشروطه، ھیچ گونه اشاره اى به نظام جمھورى كه در آن زمان در 
 .برخى كشورھاى اروپايى وجود داشت، نمى كند

 ترسیم نظام مشروطه كارآمد. 2

 ضرورت تشكیل نظام مشروطه. 2ـ1

 :مرحوم محالّتى پس از تقسیم حكومت به سه قسم پیش گفته و تشريح ھريك از آن ھا، بھترين وجه را برمى گزيند

ّه، از موضوع بحث ما خارج است ّه و واليتى است شرعی چرا كه دسترسى به آن بالفعل براى ما ; قسم دوم كه امارتى الھی
فقط آن چه كه موضوع بحث است، دو قسم ديگر است كه بايست به میزان . نیست و مملكت ما فعالً از آن محروم است

 22.عدل بسنجیم و به نظر قسط بنگريم كه در صورت تعارض و دوران، ترجیح با كدام است

چنان كه در عصر غیبت ; از نظر او با وجود قسم دوم، نظام ھاى ديگر باطل و مردود خواھد بود، اما با فرض عدم امكان آن
كه او در آن قرار داشت، چنین بود، تكلیف چیست و كدام يك از دو نوع حكومت، مطلوب است؟ ايشان به بیان اين مطلب 

 :مى پردازند

ّف سلطنت و ادارات دولت است به دستورالعملى كه  پس از آن كه دانسته شد كه خالصه سلطنت مشروطه، تحديد تصر
براى ملك و ملّت مفید باشد و خالصه سلطنت مطلقه استبداديه، اطالق و خودسرى شھوات سلطنت و ادارات دولتى 
ّه آن ھا در ھمه امور اقتضا كند، پس براى ھیچ ذى شعورى جاى شبھه و ترديد در  است به ھر نحو كه خیاالت شخصی

ّل بر ثانى باقى نخواھد ماند  .شخص با انصاف ولو كافر باشد ھرگز راضى نشود كه دست و پاى ظالم باز باشد... ترجیح او
23 

بر ھمین اساس، نظام مشروطه را در زمان غیبت امام عجل هللا تعالى فرجه مشروع دانسته و آن را يگانه راه نجات ملّت و 
 :ممكلت، بیان مى كند

استیالى سلطنت خودخواه و شھوت ران خودپرست است بر تمامى «تمامى عقب ماندگى و ضعف و ذلّت مملكت، 
قمرى  1324و ھمین امر را نقطه آغازى براى تغییر نظام استبدادى به مشروطه برمى شمرد كه در سال  24»حقوق ملّى

 .به وقوع پیوست و به تأسیس مجلس ملّى انجامید

 مجلس شورا و كاركرد آن. 2ـ2

محقق محالتى، انقالب مشروطه را كوششى در جھت رھايى مردم از قید و بندھاى استبداد دانسته، تأسیس مجلس را 
ّت و ثروت شوند، بیان مى كند ّن، صاحب عز از نظر . براى استیفاى حقوق آنان، تا از اين جھت مانند ساير دولت ھاى متمد

ايشان الزم است، افرادى كه عارف به مقتضیات زمان و عالم به سیاسات مى باشند، به عنوان نمايندگان مردم، در 
 .مجلس به شور نشینند و طرح و لوايحى را كه به حال مردم مفید است تصويب كنند

. كاركردھاى متعددى مى توانست از خود نشان دھد) در صورتى كه اعضاى آن شرايط الزم را داشتند(مجلس شورا 
 :مرحوم محالتى مھمترين كاردكرد مجلس را دفع ظلم و احقاق حقوق بیان كرده، مى نويسد

ّات زايده و دستبردھاى بى اندازه و تقويم اعوجاجات و دفع انحرافات و مفاسدى  ي ّ تشكیل اين مجلس به جھت دفع تعد
ّات و ھیأت آن ھا، در آن دوره وحشیانه حاصل بود، و بدين واسطه در اين مجلس، رفع ظلم و تقلیل  است كه در كیفی

ّه به  ّقه كه در نوع بالد از اقويا به ضعفا وارد مى شد و حكومت استبدادي ّات و ظلم ھاى متفر ي ّ منكرات خواھد شد و نوع تعد
جھت جلب نفع خود، از آن ھا اغماض مى كرد و طرف قوى را بر ضعیف ترجیع مى داد به وسیله اين مجلس، خورده خورده 

 25.مرتفع مى شود

از ديگر كاركرھاى مجلس، رفع فقر از جامعه ايران، بوسیله برنامه ريزى صحیح و نیز نظارت و كنترل بر عملكرد و دارايى 
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 از نظر محالتى. حاكمان بود

; چیزى كه ملّت ايرانى را به روز سیاه فقر و فالكت نشانده، آن است كه اسباب ثروت به كلّى از مملكت آن ھا غروب كرده
 26بدين سبب، فقر و فالكت از ھمه طرف به ما روى آورده شده

 :ايشان نكاتى را در اين زمینه بیان كرده، مى نويسد

َف موجوده در آن  ر پس از غفلت و سوء تدبیرآن كسانى كه زمام امور به دست آن ھا بود، صنايع جاريه در مملكت و حِ
َف، مستأصل و پريشان شدند  ً نیست و نابود شد، و صاحبان حِر پاى تجارت . خوب چطور شد كه ھمچه شد... تدريجا

خارجه به مملكت ما باز شد و خورده خورده از ھمه جور اجناس در مملكت ما ريختند، و ھر چیزى كه در بین ما معمول بود 
ّه، آن ھا را آراستند و ما را فريب  ّه و زينت ظاھري ّ حاجت ما ديدند، از ھر طرف بر ما وارد كردند، و به زخرفه صوري و محل

 27.دادند

 از سوى ديگر

میل پادشاه و اطراف و حواشى آن و ھكذا باقى اعیان مملكت به مقتضاى الناس على دين ملوكھم به استعمال آن ھا و 
ّه و ترك نمودن آن باعث مزيد رواج آن ھا و موجب مزيد  َف وطنی ر به ھمان اندازه بلكه باالتر، اعراضشان از اجناس و حِ

خورده خورده حرف و صنايع مملكتى كه سبب استجالب وجوه نقديه بود، منسوخ شد و آن وجوه . اندراس اين ھا گرديد
 28.نقديه از ما منقطع شد

 :ايشان در مقام ارايه رھكار جھت رفع اين معضل بزرگ جامعه ايران اسالمى، چنین مى نويسد

َف و صنايع است كه اھل ھر صنعت و حرفه عمل : اول: آنچه مى توان بدان، تحصیل ثروت نمود، چھار چیز است ر اعمال حِ
ّه به تكمیل علم و عمل : دوم; خود را وسیله جلب اموال قرار خواھد داد اشاعه فالحت و استخراج حبوب و نباتات ارضی

ّت استخراج آن ھا و پس از تكمیل علمى در مقام عمل برآمدن و نقاط ارضیه را : سیم; فالحت تكمیل معرفت معادن و كیفی
ديدن و تشخیص معادن آن را دادن و به موازين صحیحه اخراج كردن و به وسیله آن استجالب اموال از اطراف عالم به طرف 

ّه در ادوار ماضیه معمور بوده و حال خراب است نقر شود و آثار عتیقه آن جا به : چھارم; مملكت نمودن آن كه نقاط ارضی
 29.دست آيد كه بسا باشد قیمت آن ھا برابرى با خزانه ھاى سلطنتى داشته باشد

 :محالتى سپس به شرح و بسط راھكار اول مى پردازد

ّه كه نتیجه مملكت خود ما است رجوع، و به قدر مقدور از ; بايست از ھمان راھى كه آمده ايم، برگرديم به اجناس وطنی
َف مملكت برآيند و آن ھا را به ھر  ر اجناس خارجه اعراض كنیم و صاحبان مكنت و ثروت ما در مقام ترويج و تشويق اھل حِ
َف و وقايع خود بر آيند، و بدين سبب بود كه در  ر نحو كه باشد، از مال و ساير مايحتاج مساعدت كنند تا در مقام تكمیل حِ
سنه ماضیه چندى پیش از خراب شدن مجلس به توپ استبداد جماعتى از اكیاس اھل علم و ازكیاى آن ھا كه دلسوز 

ّى المقدور  ّفاق نمودند كه قامت زيباى خود را حت ّه آن ھا مى باشند، در نجف اشرف ات مسلمین و ساعى در مصالح نوعی
ّه بیارايند و به قدر امكان از آن ھا تعدى نكنند   30.»به اجناس اسالمی

ّه . 2ـ3 ّت دخالت فقیھان و نمايندگان مردم در امور عامّه سیاسی  میزان مشروعی

مرحوم محالّتى، شرعى بودن قوانین وضع شده از سوى مجلس را با نظارت فقیھان، بدون اشكال دانسته، به ذكر حیطه 
 :اختیارات حاكم شرعى و میزان دخالت وكیالن مردم در مجلس شورا مى پردازد

ّه اى از مجتھدين باشند تا امناى ملت به «; از نظر ايشان به مقتضاى قانون اساسى، نبايد ھیأت وكیالن خالى از عد
 اما اين مطلب بدان معنا نیست كه مجتھد و حاكم شرع; ».ھمراھى آن ھا در امور عامه مشورت كنند

ّه خود در آن امور رفتار نمايد بلكه بايست بر طبق آن چه نظر عقالى مملكت اقتضا دارد، عمل كند و اين ; به اراده شخصی
ّه را به صواب ديد آن ھا در تحت میزان درست در آورد و به موقع اجرا گذارد چنانچه در صدر اسالم چنین معمول ; امور ملكی

ّف در آن ھا بنمايد به ... بوده  ّ اين مطلب آن است كه حاكم شرع، مالك شخصى امور مسلمین نیست تا كه بتواند تصر سر
بلكه فقط امین حقوق مسلمین و نگھبان آن ھا است كه به شبانى و ديده بانى او، جمیع حقوق ... اختیار شخصى خود 

ّى و تطاول مصون و محروس بماند  ّد نگھبانى حقوق و ... اھل اسالم و معاھدين اسالم از ھر گونه تعد واليت در مجر
ّ و صاحب اختیار باشد كه پس از احراز حقوق  ايصالش به اھالى زياده بر اين اقتضا ندارد كه در مقام عمل و موقع اجرا، ولى
و تمیز مضار از منافع، اجراآت آن ھا در مجارى و اعماالتى كه متعلّق است به ھر يك از آن ھا، حقّ او باشد و ساير مردم در 

ّ و اثبات و ال اثبات ; اين مقام بايست به امر و نھى او رفتار كنند نه اين كه در مقام تعیین حقوق و تمیز دادن حقّ از غیر حق
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ّ و صاحب اختیار شود ّه و مقصود ; آن ھا نیز ولى چرا كه نفى و اثبات در مقام تعیین اگر كه متعلّق است به حقوق كبروي
ّت تحصیل نموده و به ; تعیین آن ھا است، پس اين مطلب مورد واليت نیست بلكه موقع فتوا است كه مجتھد از كتاب و سن

و اگر كه اثبات و الاثبات متعلّق به كبرا نیست، بلكه به ... طريق فتوا به مردم ابالغ مى كند و مردم او را تقلید مى نمايند 
قال، از ذوى الحقوق موكول باشد و نفى و اثبات آن ھا در اين ... صغراى حقوق متعلّق است،  ُ پس بايست كه به نظر نوع ع

ّى امور سلتنطتى است خود و حواشى ; مقام، مناط اعتبار شود ّى آن كه اگر حاكم شرعى كه به حسب فرض، متصد حت
حاصل ... آن چنان چه بايد از عھده اين عمل بر نیايند و به اين واسطه حقوق ممالك اسالمیه در مقام ضیاع واقع شود 

ّت و حافظ حقوق نوع مسلمین در غیر معصوم ّ در عمل و اجرا است كه )علیه السالم(سخن آن كه حارس مصالح ام ، ولى
قالى آن ھا ھر چه اقتضا كند در مقام اجرا  ُ ّت به حسب نظر ع ّه و تعیین منافع و فوايد ملكی پس از تشخیص مصالح سیاسی
ّد حفظ و  ّه و حقوق ممالك مسلمین قرار دھد، و واليت در مجر برآيد، و عمل كردن به آن ھا را وسیله حفظ ممالك اسالمی

زياده بر اين اقتضا ) ال مقیدا بما ھو مقتضى نظرالولى(حراست حقوق ممالك مسلمین با وجود ثبوت آن ھا على االطالق، 
 31.ندارد

از اروپا، » قواعد تمدن حالیه«ايشان در قسمتى ديگر از نوشته ھاى خود، بر اين مطلب تأكید مى كند كه با توجه به أخذ 
از نظر محالتى، اگر چه اصل امور سیاسى و قواعد تمدن كه در میان . بايد عالمان دينى در نگارش قوانین دخالت نمايند

مردم انتشار يافته، از كتب اسالمیه و قرآن شريف، أخذ شده است، اما بدلیل دخالت حكماى اروپا در آن قوانین اصیل، بايد 
 ولى; زعماى دينى، آن قوانین را به صافى اولیه بازگشت دھند

ّون را به حال خود  قند، از اين مجلس كناره گیرند و اخوان سیاسی ّ اگر علماى آگاه ما كه در ھر بالدى از بالد ايران متفر
ً سیاسات مملكت  ّه را مطابق معلومات خود كه أخذ كرده اند، در موقع اجرا گذارند، البدا واگذارند كه موازين سیاسی

ّه بر طبق ممالك اروپا معمول خواھد شد لما در اين دوره، غیر از اين نباشد كه از رجال ; اسالمی ُ پس تكلیف واجبى حتمى ع
ّات  ّن و سیاسی ّون مملكت ھمدست شده، قواعد تمد ّه چشم بپوشند و به اخوان سیاسی استبداد و خیاالت استبدادي

ّت چنین شده، جارى و  ّت كه در كتب و سن ّت حقّانی ّه و مدنی منتظمه را با مراعات تطبیق آن ھا به سیاسات حقّه اسالمی
 32.معمول دارند

 وظايف حاكم در نظام مشروطه . 2ـ4

موجب فساد در امور «مرحوم محالتى امورى را به عنوان وظايف پادشاه بیان مى كند كه در صورت عدم رسیدگى به آنھا، 
 :خواھد گشت» مملكت و فناى آن

ّه الزمه و ) مالیات(اخذ خراج و جلب اموالى مخصوصه : اول: امور مذكوره ھفت است ّت براى مصارف نوعی از عموم رعی
ر شده، از ... طريقه تحصیلش  ّ ط آن، آن چه مقر ّ به آن است كه حكومت مخصوصى در ھر يك از بالد تعیین شود تا به توس

ّت دريافت نموده، به مركز سلطنت ايصال نمايد  ّه به تشكیل عساكر معلّمه و اعداد آالت و : دوم... رعی ّه دفاعی تشكیل قو
ّه به حسب آن چه زمان اقتضا كند  ّت طرق و شوارع از قطّاع الطريق و : سوم... ادوات حربی دفع شر اشرار داخله و امنی

ّه مملكت ما مشاھده شده و مى شود  قطع مواد معاند است و دفع : چھارم... غیره و آن چه در اين ادوار دولت استبدادي
ّه كه در مملكت داير است : پنجم... خصومات واقعه ما بین رعیت  ّه و منافع كلی بايست در تحت میزان صحیح ... امور عام

مخصوصى باشد كه باعث ھرج و مرج نگردد و شعب و شئون اين امر متعدد و مختلف است و ھر يك در تحت رياست 
ّات اجانب و حمالت آن ھا: ششم... مخصوصى واقع است  ي ّ و معلوم است كه اين كار در اين ; حفظ ثغور مملكت از تعد

ّه كه مناسب زمان است مى خواھد . ادوار، قشون منظم به طرز جديد الزم دارد حفظ رعاياى مملكت : ھفتم... آالت دفاعی
و اين مطلب در وقتى صورت پذيرد كه اداره وزارت خارجه منظم باشد و ھمه شعب شؤون آن در ; كه در دول اجانب مقیمند

ّ صحیح در آيد  33...تحت قاعده منظّمه و حد

 آزادى در نظام مشروطه. 2ـ5

وى معتقد . مجتھد محالتى پس از تقسیم و تبیین مفھوم آزادى، به بررسى آزادى مشروع در نظام مشروطه مى پردازد
 :است كه

ّت و آزادى آن ھا از : حريت در دو مقام گفته مى شود ّت استبداد، و ديگرى حري ّت و آزادى مردم است از قید رقّی يكى حري
ّل آن كه حقوق ملّت در چنگال  ّت خلق و امكان آن ھا است و حاصل مفاد او ّت خدايى كه الزمه مخلوقی قید رقّیّت و عبودي

ّه اسیر و دستگیر نباشد  بلكه در حقوق مملكتى خود آزاد باشند كه مصالح و مفاسدى كه ... آھنین سلطنت استبدادي
ط امناى خود ملحوظ نمايند، و در تحت قانون منضبط درآورند تا كه ادارات دولت بر طبق آن  ّ راجع است به آن ھا، به توس
ّت و خالص شدن از ذل اين اسارت، آزادى اقالم و افكار و مطلق  قوانین حركت كنند، و الزمه رھا بودن از قید اين عبودي

ّت و آزادى كه از  ي ّ ّه ملّت، و اين است مراد از حر ّه از عام ّه و دفع مضار نوعی حركات و سكنات خلق است در جلب منافع عام
ّه و قانون  ّت و آزادى مردم از قیود دينی ّا حري لوازم سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مستبده شمرده مى شود، و ام

ّه، پس آن امرى است كه تمام ملّیین كه قائلند به وجود واجب الوجود  الھى و خودسرى آن ھا در فواحش و منكرات شرعی
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 34.»و به بعثت نبى اى از انبیا، بر خالف آن متفقند

 :در ادامه و با توضیح بیش ترى مى افزايد

اگر كه مملكتى سلطنت آن ھا مشروطه شد، معنايش نه آن است كه اھل آن مملكت دست از دين خود كشیده باشند و 
مراد از آن، نه خودسرى و رھا بودن عموم خلق است در ھر چه بخواھند و لو كه ... قیود مذھبى خود را تغییر داده باشند 
زيرا كه نتیجه آن، جز اختالل تام و فساد كلّى در نظام و انتظام امور مردم، چیز ... از اموال و اعراض و نفوس مردم باشد 

ّت در اين مقام، آزادى و خالصى نوع مردم است از ھر گونه حكم و بى حسابى و زورگويى ; ديگرى نباشد ي ّ بلكه مراد از حر
ّت خود بر ھیچ ضعیفى و لو كه آن اضعف از ھمه عباد بوده  ّتى و لو كه پادشاه باشد نتواند به سبب قو كه ھیچ شخص با قو

ّى و تحكّم خالص و آزادند، مگر آن ... باشد، تحكّمى كند ّت از ھر گونه تعد ي ّ و حاصل سخن آن كه ھمه مردم در ممالك حر
ّات ممالك و اختالف مذاھب مختلف است چنانچه بر ; چه مقتضاى قانون اساسى آن ھا باشد و آن قانون به حسب خصوصی

ّه را كه . اھلش مخفى نیست مملكت ايران ھم مطابق مذھب خود بايست در قانون اساسى ملّى، جمیع موازين اسالمی
ّه مسلمین در حفظ آن ھا است، در عھده شناسند ّت دين و دنیاى عام  35.ھیچ نكته اى در آن فروگذار نشده و شرف و عز

 نتیجه گیرى

مجتھد محالتى، نظام ھاى سیاسى را به سه نوع تقسیم نموده، نظام مشروطه را، بھترين نظام سیاسى مى داند كه 
از منظر اين فقیه، ھر چند مردم در امور عامه غیر . در فرض عدم دسترسى به حكومت معصومین، قابل اجرا مى باشد

اما كارشناس ; شرعى داراى حق بوده و فقیه نمى تواند رأى خود را در اين گونه امور، بر نظرات جمعى عقال، برترى دھد
محالتى با در نظر . امور دينى، عالوه بر استنباط احكام شرعى، وظیفه نظارت و كنترل امور عامه را نیز بر عھده دارد

داشتن آن كه قالب مشروطه، از غرب برآمده و در نتیجه قواعد تمدن جديد ـ كه از منظر او غربیان از اسالم برگرفته بودند 
اخوان «گشته است، به علماى دينى توصیه مى نمايد كه از مجلس كناره نگیرند و » اجزاى رقیقه ترابیه مكدر«به 

ً سیاسات مملكت اسالمیه، بر طبق ممالك اروپا معمول «در غیر اين صورت ; وانگذارند» سیاسیون را به حال خود البدا
 .»خواھد شد

سخن او اين است . محالتى با واقع بینى و دغدغه اى كه دارد، به عالمان توصیه مى كند كه از مشروطه حمايت نمايند
 :كه

اگر امروزه ما تمدن حقیقى اسالمى را كه بسط عدل و داد و رفع جور است، بر طبق مذھب اسالم، در ممالك اسالمیه 
جارى نكنیم، سیل عظیمى از طرف مغرب زمین به نام تمدن بشرى برخواسته، تمام ممالك اسالمیه را محو و نابود خواھد 

 .نمود

به نظر مى رسد نظام مشروطه مورد نظر محالتى و ديگر عالمان و زعماى شیعه، اگر توسط غرب گرايان، عناصر تندرو و 
فرصت طلب به انحراف كشانده نمى شد، پس از رشد و بارورى، در نھايت به حكومت اسالمى تبديل مى گشت كه چند 

 .دھه بعد با مبارزات مردم ايران به رھبرى فقھاى شیعه، پايه ريزى شد

 كتاب نامه

  

ّت، چ . 1  .1377نشر كوير، : ، تھران2زرگرى نژاد، غالمحسین، رسائل مشروطی

ّت، چ . 2  .1376امیركبیر، : ، تھران2انصارى، مھدى، شیخ فضل اللّه نورى و مشروطی

 .دار التعارف: ، بیروت3االمین، محسن، اعیان الشیعه، ج . 3

 .محالّتى، محمد اسماعیل، تنقیح االبحاث عن احكام النفقات الثالث، قم، حكمت. 4

ّد،گنجینه دانشمندان، قم. 5  .1354چاپ خانه پیروز، : شريف رازى، محم

 .1367امیر كبیر، : ، تھران3آقا نجفى، قوچانى، سیاحت شرق، چ . 6

ّت(نجفى، موسى، بنیاد فلسفه سیاسى در ايران . 7  .1376مركز نشر دانشگاھى، : ، تھران1، چ )عصر مشروطی
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پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسالمى و مؤسسه مطالعات : ، تھران1ــــــــــ، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، چ . 8
 .1379تاريخ معاصر ايران، 

 

 
 پي نوشتھا

ّف در متن مذكور، از آن معناى . 479 ص رسائل مشروطیت،: غالمحسین زرگرى نژاد. 1 برخى از نويسندگان با تصر
ّف شده چنین است. ديگرى استفاده كرده اند ّت به ...«: متن تصر در حقیقت احكام ماھا را كه مخالفت اساس مشروطی

ھمان، ص (» ارواحنا فدا دانستیم، از بیانات واضحه ايشان استفاده نموده ايم) علیه السالم(منزله محاربه با امام زمان
472( 

ّت: مھدى انصارى. 2  .425، ص شیخ فضل اللّه نورى و مشروطی

ّنى درباره شرح حال مرحوم محالّتى گردآورى نشده است. 3 ولى اين بدان معنا . شايان ذكر است كه متن فارسى مدو
برخى از نويسندگان با ذكر اين . نیست كه زندگى نامه اى و لو مختصر از وى در تراجم علما نیز قابل دسترسى نباشد

، به خواننده اين مطلب را القا مى كنند كه »شرح حالى از او در منابع رجالى دوره قاجاريه انعكاس نیافته است«مطلب كه 
 .زندگى نامه اين فقیه، نامعلوم است

ّد اسماعیل محالّتى. 4  .، مقدمه كتابتنقیح االبحاث عن احكام النفقات الثالث: محم

 .484 ص سیاحت شرق،: آقانجفى قوچانى. 5

ّد شريف رازى. 6  .43، ص 7، ج گنجینه دانشمندان :محم

ّد محسن امین: به برخى از اين كتب در اين منبع اشاره شده است. 7  .405ـ 404، ص 3، ج اعیان الشیعه: سی

 .43، ص 3، ج گنجینه دانشمندان: محمد شريف رازى. 8

 .ھمان. 9

ّت: غالمحسین زرگرى نژاد. 10  .490، ص رسائل مشروطی

عصر ( بنیاد فلسفه سیاسى در ايران: مندرج در; ارشاد العباد الى عمارة البالد: محمداسماعیل محالتى. 11
از مجالت فارسى زبان حوزه نجف در ( مجله الغرىرساله مذكور كه متأسفانه ناقص است، در . 298، ص )مشروطیت

 .308 299، ص حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران: موسى نجفى: ك.ر. ذكر شده است) عصر مشروطه

ّت: مندرج در; اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه: محمداسماعیل محالتى. 12 . 513، ص رسائل مشروطی
حوزه نجف و فلسفه تجدد در : موسى نجفى: ك.ر. ذكر شده استمجله الغرى قسمتى از رساله مذكور نیز در 

 .279ـ266، ص ايران

 .525ھمان، ص . 13

 .499 498ھمان، ص . 14

 .499ھمان، ص . 15

 .503ھمان، ص . 16

 .504ص . ھمان. 17

 .506ھمان، ص . 18

Page 10 of 11

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\80.htm



 .ھمان. 19

 .497ھمان، ص . 20

 .498ھمان، ص . 21

 .499ھمان، ص . 22

 .500ـ499ھمان، ص . 23

عصر ( بنیاد فلسفه سیاسى در ايران: مندرج در; ارشاد العباد الى عمارة البالد: محمداسماعیل محالتى. 24
ّت  .297، ص )مشروطی

ّت: مندرج در ;اللئالى المربوطه: ھمو. 25  .530و  529، ص رسائل مشروطی

 .301، ص )عصر مشروطیت( بنیاد فلسفه سیاسى در ايران: مندرج در; ارشاد العباد الى عمارة البالد: ھمو. 26

 .301ھمان، ص . 27

 .302 301ھمان، ص . 28

 .301ھمان، ص . 29

 .303ھمان، ص . 30

 .543 541ھمان، ص . 31

ّت: غالمحسین زرگرى نژاد. 32  .531، ص رسائل مشروطی

 .508 502ھمان، ص . 33

 .520ھمان، ص . 34

 .522 520ھمان، ص . 35
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