
 منطق مقیم و مسافر

 تقي صوفي نیاركي

 35مجله زمانه ، شماره  

  

تاسیس اولین حكومت اسالمي به رياست فقھا در ايالت اصفھان، تاسیس شركت اسـالمیه در گسـترش تجــارت 
اسالمي و تاسیس حزب، روزنامه، مدرسـه، مريضـخانه و تشــكیل انجمنھـا و جماعـات اسـالمي از كارھـاي مثـال 

اما رساله مكالمات مقیم و مسافر كه در ماجراي مشروطیت به نگارش درآمد . زدني حاج آقانورهللا اصفھاني بودند
بــه تبییــن فقھـي ــــ » دولت قدر مقدور«جايگاه ممتازي در رساله ھاي سیاسي آن روزگار كسب كرد و با انديشه 

براساس اصل قدر مقدور اثبات مي شود كه در قیاس با حكومت پادشاھي، مظالم . سیاسي مشروطیت پرداخت
است؛ و البته درعین حال معتقد اســت اگــر مشـروطه بــه اسـتبداد  دولت مشروطه كمتر و تاحدزيادي قابل كنترل 

 . جمعي منجر شود، ظلمي فراوان پديد مي آيد كه اصالح آن به راحتي مقدور نیست

) ق.1301متوفاي(فرزند مرحوم آيت هللا حاج شیخ محمدباقر نجفي اصفھاني )  ق.1346ــ1278(حاج آقانورهللا اصفھاني 
وي در . اســت» ھدايـة المسترشـدين«و نوه مرحوم آيت هللا شیخ محمدتقي اصفھاني، صاحب كتاب اصـولي مشـھور 

ق در اصفھان ديده به جھان گشود، تحصیالت مقدماتي را نزد پدر خود گذراند و براي تكمیل تحصیالت عالیه .1278سال
وي در آنجــا از محضــر بزرگــاني چــون مرحــوم آيــت هللا مــیرزا حبیــب هللا رشــتي و آيــت هللا . راھــي عتبــات عالیــات شــد

ق، پـس از طـي مراحـل عــالي دروس حــوزوي، بـه اصــفھان .1300شــیرازي كســب فیـض نمـود و در ســال میرزاحسن 
 ] i.[بازگشت، و تدريس و تبلیغ احكام را آغاز كرد

حاج آقانورهللا، خلف الصدق حجت االسالم حاج شیخ محمدباقر ــ اعلي هللا مقامه ــــ «: مولف المآثر و االثار مي نويسد
پس از تكمیل مراتب فقاھت در نجف اشـرف، بــه مكـه رفــت و فريضـه حــج . از اجله فقھا و كبراي علماي اصفھان است

 ] ii[».في التاريخ، دو سال است كه در آن جا به تدريس و ترويج قرين اشتغال است. گزارده و به اصفھان آمد
ق كه حاج آقانورهللا پاي در وادي سیاست گذاشت، تا قريب چھل سال، پس ازآن كـه قیـام .1309از قیام تنباكو به سال

سراسرِي عالمان و اكابر روحاني را ضد سلطنت پھلوي رھبري كرد، در ھمه جـا نــداي ھمراھـي ديانــت و سیاســت را 
سر داد و در جايگاه عالم ديني، دخالت در امور اجتماعي و سیاسي مردم را وظیفه خود تلقي نموده و بدان عمل مي 

 . كرد
حاج آقانورهللا در پايگاه ديني اصفھان با حمايت مراجع تقلید، اصالحاتش را با محتواي مذھبي عجین كـرد و بــا مـواردي 
مانند تاسیس شركت اسالمیه اصفھان، مريضخانه اسالمیه، مدرسه اسالمیه، روزنامه اسالم، اتحاد اسالم، مشروطه 

 ] iii.[اسالمي و سرانجام با قیام و مھاجرت به قم، ھمراھي ديانت با سیاست و اجتماع را عینیت بخشید 
روزنامه حبل المتین در مقاله اي، ضمن اذعان به اين مطلب، تا آن جـا پیـش رفـت كــه شـھادت حــاج آقــانورهللا را پايـان 

 ] iv.[انديشه يگانگي میان روحانیان و سیاست برشمرد
وي نظر به سابقه مبارزات و موقعیتش، در مدتــي . حاج آقانورهللا در بین مردم از مقبولیتي بديھي و مسلم برخوردار بود

حــاج آقـانورهللا در عــزل و نصـبھا و تغیـیرات . بسیار كوتاه در میان مردم به عنوان رھبري محبوب و مردمي تشخص يافت
ــر انجمــن مقــدس ملــي ــــ در جايگــاه  حكومــتي از يــك موقعیــت رســمي برخــوردار بــود و ايــن مســاله از رياســت وي ب

ايــن نحـوه تمركــز موقعیــت و . نیرومندترين قـدرت اجرايـي و فكــري و حـتي كــم وبیـش قانونگـذاري ـــ ناشـي مــي شــد
مشروعیت سیاسي در ســالیان اولیــه مشـروطه، امــري اجتنـاب ناپــذير بـوده اســت؛ امـا درخصـوص ايشـان، عـالوه بــر 
موقعیت و مقبولیت مردمي و نیز برخورداري از جايگاه رسمي حكومتي در اصفھان، مساله مھم ديگري نیز مطرح بود و 
آن اين كه، حاج آقانورهللا علیرغم وجــود فقیھــان، مجتھـدان و روحانیـان بلندمرتبــه اي كـه بـر جامعـه واليــت شــرعي ــــ 
سیاسي داشتند، در ھیچ موقعیتي مورد انتقاد شرعي آنان واقع نشد و ھمین امر آنان را بـراي تصــدي وضـعیت جديــد 

 ] v.[دلگرم و مصمم مي كرد
شیخ محمـدتقي نجفـي، معــروف بـه آقــانجفي  (الزم به ذكر است كه عالوه بر حاج آقا نورهللا، برادر وي آيت هللا حــاج 

حتي از ] vi)[ق.1332ــ1262 به دلیـل جايگـاه خاصـي كـه داشــت،  نیز بر ضـد اسـتعمار و اسـتبداد مبـارزه مـي كــرد و 
میان اين دو برادر ھماھنگي و اتحاد وجود داشت و ھمین مساله در مبـارزات بـه آنـان . محوريت در مبارزات برخوردار بود

 ] vii.[كمك بسیار مي كرد
  

 مدافع مشروطه 
حــاج آقــانورهللا، پــس از جريـان مشــروطه و تحصــن علمــا در قــم، آرمانھــاي خــود را در قالــب انديشــه ھــاي اصــالحي از 

 . سرگرفت و بعد از اعالن مشروطه، مصرانه در راستاي تحقق و اجراي آن تالش مي كرد
توپ بسته شدن مجلس و سركوب مشروطه خواھان نیز ھمچنان به مبارزات خود ادامـه داد؛ چنانكـه تــا   وي پس از به

در دوران ايـن حكومــت نــیز آن مرحــوم آرام . زمان شكل گیري حكومت پھلوي، رھبري منطقه اصفھان را بر عھده داشت
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چنانكه قیام تاريخي و ضد رضاشاھي خود را پايــه ريــزي كـرده و مــردم و شد،  نگرفته، با ايادي دولت در اصفھان درگیر 
ش بــه .1306حاج آقانورهللا سرانجام پـس از سـه دھـه مبـارزات شــبانه روزي در تـاريخ . علما را به ھجرت فرامي خواند

 ] viii.[رسید شھادت 
محـرك . يـاد كــرد] ix[از نكات برجسته در زندگي سیاسي حاج آقانورهللا، بايد از مبارزه توامان وي با استعمار و اسـتبداد

اصــلي شــكل گــیري نھضــت عدالتخانــه ــــ كــه از مشــروطه ســردرآورد ــــ ســتم حاكمــان و ســالطین قاجــار بــود؛ ولــي 
حساسیتھاي شخصي حاج نورهللا نسبت به حضور و دخالت بیگانگان در عرصه ھاي گوناگون كشـور، وي را بـر آن مـي 

يكــي از نمونـه ھــاي بــارز حساسـیت او، در ارائـه طـرح . داشت كه خود شخصا نیز در برابـر آنـان اقــداماتي انجــام دھــد
بر . تاسیس شركتھاي اسالمي با انگیزه ھاي خودكفايي تجلي يافت البته جو استبدادزده اصـفھان در آن دوران وي را 

به ويــژه  آن مي داشت تا بیشتر به زيانھا و آثار استبداد سیاسي بپردازد و ازھمین رو مي بینیم كه وي در اين برھه ــ 
ــ بیشتر سعي در بیان و وصف ناكارآمدي نظام استبدادي ازيك سـو و اثبـات مشـروعیت و ] x[در رساله مقیم و مسافر

 ] xi.[عدم تناقض مشروطه با اسالم ازسوي ديگر دارد
حاج آقانورهللا مشروطیت را با فرنگي مآبي و قبول تجددخواھي اروپايي يكي نمي دانسـت، بلكـه مشـروطیت اصـیل و 
صحیح و دركل حكومت مردمي نیرومند را مانعي عمده براي نفوذ استعمار در جنبه ھاي مختلـف سیاسـي، فرھنگـي، 

 ] xii.[اقتصادي تلقي مي كرد و ھمواره خود را از متجددين فرنگي مشرب و اروپايي مسلك مشروطیت كنار مي كشید
او غرب را مي شــناخت، «: موريس پرنو، مستشرق فرانسوي، در ديدارش با حاج آقانورهللا، او را چنین توصیف مي كند

سم : حاج آقانورهللا مي گفت. بي آنكه آن را به ديده ستايش بنگرد يده آلی ستداللي اگوسـت كنــت و نـه ا نه مــذھب ا
 ] xiii[».آلمان و نه مكانیسم انگلوساكسنھا، تشنگي روح ايراني را سیراب نمي كند

شايد شناخت حاج آقانورهللا از غرب، به گونه اي اصولي و مبتني بر مباني معرفت شناختي نباشد، اما ايــن دلیلـي بـر 
به اجمـال اســت، ھمیــن شــناخت اجمالـي  ضعف شناخت وي از آن نیست؛ بلكه درعین اين كه شـناخت وي از غــرب 

ھنگــامي كـه وي بـه واژه ھــايي ماننــد آزادي، . حكايت از دقت، توجه و نقــد انديشــه و فرھنـگ غربـي از سـوي او دارد
مجلــس، شــورا، اســتبداد و مشــروطه مــي رســد، بــا درنــگ در آن مفــاھیم مــي كوشــد بــه نوعــي، چــالش خــود را بــا 

آيا حكم اسالم «: وي با پرسشھاي بنیادين، اين خط نقد را چنین ادامه مي دھد. تجددخواھان غرب گرا به تصوير كشد
در اين است كه مسلمانان ھمه قسم ظلم بكشند، ھمه نوع جور تحمل نمايند؟ آيا ساكت بنشینند تا اســالم از میــان 

آيــا بايـد مسـلمین ذلیـل و ... برود؟ آيا آسوده بنشینند كه اجانب، ممالك اسالمیه را به تدابیر سیاسیه متصرف شــوند؟
زبون شوند؟ ملیت و قومیت و سلطنت شیعه از میان برود؟ احكام اسالمیه منسوخ و قوانین اروپ كم كم جاري شــود؟ 

 ] xiv[».پس تكلیف چیست؟ تكلیف پیروي از احكام محكمه اسالم است... ھیچ عاقلي چنین راي نمي دھد،
شروطه و كسـب  ـ جھـت تھیـه پشــتوانه اي بـراي نظريــات خـود دربـاره م حاج آقانورهللا با تكیه بر فتاواي عالمان نجف ـ
شود . اطاعت و ھمگامي مردم در راستاي مشروعیت بخشي به احكام حكومتي خود ــ فصل جديــدي را در مبــارزات گ

ھرچند وي خود مجتھدي حاكم در عرصه سیاست بود، امــا بــا آوردن مؤيـدھاي متعــدد از عالمــان طـراز اول و مرجعیـت 
عامه شیعه، تالش مي نمود تاثیرگذاري بر مردم متدين را بــه گونــه اي مثبــت و بـا ســازوكارھاي شـرعي شـیعه ارتقــا 

 ] xv.[بخشد
بر مواضــع مشــروطه خواھــي، در نقــد منطقــي مواضــع مشــروعه  الزم به ذكر است كه حاج آقانورهللا به رغم پافشاري 

با . خواھي و استبدادخواھي مي كوشید گرچه در يك برھه زماني، خواسته مستبدان و مشروعه خواھان در مخالفت 
ترازو قـرار نمــي داد، بلكـه او  مشروطه ھمسو بود، بااين ھمه حـاج آقــانورهللا مشـروعه خواھــي را بــا اسـتبداد در يـك 
لب  برخالف تحلیلھاي ناقص از جريان شناسي مشروطه ــ كه در يك تفكیك بسیار محدودنگر جريانات ايـن دوره را در قا
نه از يكـديگر تمییــز  دو جناح مخالف مشروطه و مستبد طبقه بندي مي كردند ــ جريانھاي موثــر در مشــروطه را ايـن گو

 . مي نھد
كه خود حـاج آقــانورهللا نــیز از ايــن (خواھان ديني، مانند جريان غالب عالمان نجف و ديگر شھرھاي ايران   ــ مشروطه 1

 ) دسته محسوب مي شود
شور ايـران جامــه 2 ــ مشروطه خواھان غیرديني يا ضدديني، مانند عمده كساني كه مي كوشیدند قوانین اروپا را در ك

 عمل بپوشانند 
جه بـه عملكـرد مشـروطه خواھـان عمــدتا تنـدرو و 3 ــ مشروطه مشروعه كه عده اي از عالمان حـامي آن بودنــد و باتو

غیرديني، عاقبتٍ مشروطه خواھي را در فرجامي مه آلود مي ديدند؛ و ازاين رو به مخالفت شديد با مشروطه خواھي 
 ] xvi.[برخاستند

ــ جريان استبداد كه نه علقه اي به پايبندي به قوانین شرع داشتند و نه محــدوديت اختیـارات خــود را خواھـان بودنــد؛ 4
بلكه مصلحت خود را در بقاي تاج و تخت و سلطنت، و مشروطه را بیداري از اين خواب شیرين مي دانستند؛ و ازاين رو 

 ] xvii.[راه با مشروعه خواھان ھمسو مي شدند يگانه راه را مخالفت با مشروطه مي ديدند، ولو در اين 
نه نقــد و  حاج آقانورهللا با تفكیك اين جريانھا، استبداد را با مشروعه خواھي در يك رديف نمـي بینـد و ھركـدام را جداگا

وي آنجا كه بحث از مشروطه و استبداد را مطرح مي كند، به طوركامل مباحثي را مورد ارزيــابي قــرار . بررسي مي كند
مشـروطه «مي دھد كه مخاطب آن، استبداد و نظام استبدادي، از جمله شخص پادشاه است؛ ولي ھنگامي كــه بــه 

ني مـي دانـد كــه بــا اسـتناد بــه شــرع مقـدس » مشروعه مي رسد، لحن بیان را عوض كـرده، مخاطــب را انديشــه ورا
.آن دارند كه اصول و قوانین مورد اھتمام شارع مقدس تحت تاثیر مشروطه گرايي زيرپا گذاشته شــوند اسالم، دغدغه 

]xviii [ ازاين رو حاج آقانورهللا نیز مي كوشد وانمود كند كه مخالفتھاي مشروعه خواھان، به علت ندانستن حقیقت امر
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 . ان شاءهللا اشتباه كرده اند: است؛ پس تكلیف اين خواھد بود كه گفته شود
نكته ديگري كه شايد بتوان از عبارات او استفاده كرد، اين اسـت كـه وي در نقــد مخالفــان مشـروطه، ھنگـامي كـه بـه 
استبداد مي پردازد، بحث را عیني تر كرده، آشكارا پادشاه و اصل نظام پادشاھي را مورد خطاب قرار مـي دھــد و مـي 

از ديگر عبــارات وي، بـه دســت مـي آيــد كـه ايشــان ســعي در . نمي تواند مشروع باشد» سلطنت اين پادشاه«: گويد
مشروعیت بخشي به قوانیني داشت كه قرار بود در مجلس به تصويب برسند؛ و لذا نه در جھت بخشي بــه ســلطنت 

عي امضــاي مشــروعیت بـراي نظــام كـرده باشــد درواقــع او بــا نقـد . گام برمي دارد و نه مي كوشد با ســكوت خـود، نو
 ] xix.[عملكرد شخص پادشاه و نظام پادشاھي، در پي آن است كه نظريه حكومتي خاص خود را تحقق بخشد

. را به صورت جـدي مطـرح كردنــد» مشروطه مشروعه«الزم به ذكر است كه در زمان مشروطه عده اي از علما، شعار 
در جھت آرمان اسالم خواھي خود » ابژه«آنان مي خواستند با جلوگیري از اصول و مباني غرب، از مشروطه بسان يك 

حــاج آقـانورهللا ] xx.[اضافه كننــد» مشروطه«را به » مشروعه«بھره گیرند و ازاين رو بھترين روش را در آن ديدند كه قید 
با نگاھي ويژه به مشروطه، معتقد است كه مشروطه نه تنھــا مسـاله اي جديــد و حــادث نیســت، بلكـه اصـول اصـلي 
سالم خواھـي اسـت؛ و لـذا  مشروطه در ديگــر كشــورھا نــیز درواقــع از اسـالم برخاسـته و مشــروطه خواھــي ھمـان ا

نمي ماند؛ گذشته ازآن كه چون نظام سیاسي حـاكم، قابلیـت مشــروعه شـدن را » مشروعه«ضرورتي به افزودن قید 
 . ندارد، اين شعار به خودي خود فاقد جايگاه است

را بپذيرد؛ چراكه از ديدگاه او اصل پادشاھي مشروعه پذير نیست » مشروطه مشروعه«وي در نظام موجود نمي تواند 
كسي كــه «: بايد پرسید» مشروطه مشروعه«به نظر ايشان، از طراحان شعار . و اين دو مطلب با ھم سازگاري ندارند

لب دولـت  يا خـیر؟ مطا شروعه مـي كنــد، آيــا تغیـیري در پادشـاه و پادشــاھي فعلیـه خواھـد داد  دولت مشــروطه را م
درحــالي كـه سـلطنت حقــة ... آيا ممكن است پادشاھي اين پادشــاه را مشـروع كـرد. پادشاھي، پادشاه حالیه است

شديم، چگونه ممكـن   ؟ افزون براين، ھمان گونه كه پیش تر متذكر)ع(مشروعه، منحصر است به زمان ظھور امام عصر
 ] xxi[».است گمرك و خیلي از مالیاتھا و فروعات و عوارض را مطابق با میزان شرع نمود

بااين حال، آيا حاج آقانورهللا به مباحث و اتفاقات پیراموني كه به اسم مشروطه خواھي اتفاق مي افتاد و بــه طورقطــع 
با دين و احكام اسالمي منافات داشت، توجه نداشت، يا نه بلكه او درواقع باتوجه به اين مسائل بود كه نظريات خود را 
سامان مي داد؟ ظاھر مباحث مقیم و مسافر، فرض دوم را تايید مي كند؛ چراكه وي معتقد اسـت، مشــروطه در زمـان 
حاضر، روش كارآمدي براي اجراي احكام الھــي اسـت و اصـوال امكــان دارد در ايـن روش نــیز كســاني باشـند كــه اصــول 

ُن مشروطه آن است كه ھیچ كـاري از ھیـچ كــس «: چنانكه مي گويد. مشروطه را زير پا گذارند ی ُ اما عرض نكردم كه مع
فع آن ممكـن . به خالف میزان شريعت مطھره صادر نشود نھايت در امثال اين گونه امور كه خالف میزان شرع است و ر

 ] xxii[».به قدري كه بتوانند ظلم را كم تر كنند و رفع ظلم ھم عقال و شرعا واجب است: نیست، مشروطه مي گويد
تدا مطـرح مــي كنــد كــه علــت مخالفــت بــا  حاج آقانورهللا مي كوشد مخالفان مشروطه را در يك جبھه نبیند؛ ازاين رو اب
مشروطه شايد بي اطالعي از اصول و قوانین مشروطه باشــد؛ ھرچنـد در جـاي ديگـر، ھــدف مخالفـت بـا مشـروطه را 

اگرچه امید دارم كساني كه منكر مشروطه اند، علتش ندانستن حقیقت آن باشد، ولي «: دنیاپرستي قلمداد مي كند
عدل و تمـام ] xxiii[شايد بعضي در میان علما ساوات و  باشند كه به واسطه ايـن كــه اجــراي قــانون مشـروطیت كـه م

، چشم پوشي از حق مي نمايند ]دارد[مطابق با احكام خدا است چون مي بینند منافات با شئونات و دنیاپرستي آنھا 
و به مصداق اذا فسد العالم فسدالعالم، عالم را پر از فتنه و فساد نمايند و به اسـم اسـالم خواھــي، اسـالم را بــر بــاد 

ان شـاءهللا اشــتباه كـرده : ولي تكلیف ما اين است كه بگـويیم. دھند، و از راه شريعت پرستي، شريعت را از بین ببرند
 » .اند

امكان دارد اھل مجلس رفتـه رفتــه از فرنگــي مآبـان بشـوند و احكـام الھیــه را تغییـر «در ادامه، در پاسخ اين شبھه كه 
بدين ترتیب از اين مشروطه خوف ضرر و مخالفت شريعت احتمال مي رود، در اين صورت نبايد شــك در حقانیـت . بدھند

در زمان استبداد كدام يك از صدھزار حكمي كه از شرع مقـدس رســیده : اوال بگويید«: ، مي گويد»اين مشروطه نمود؟
بود، مجرا بود و به كدام يك از اوامر الھیه به آن قسمي كه صاحب شريعت فرموده بـود، عمــل مـي شـد كــه حـاال مـي 
ترسید كه مبادا يك زماني بیايد كه يكي دو تا از احكام شريعت عمل كرده نشود؟ به يكي از علما گفتم كـه ايــن قـانون 

آن عالم جواب فرمود كه قانون استبداد كه در ايــن زمــان معمـول . اساسي سه جاي او مطابق با قانون شريعت نیست
است، چه جاي او موافق با قانون اسالم است؟ ثانیا مگر شما قانون اساسي را نديده اي كه در اوايل آن نوشته است 

و در ھر عصري بايد چند نفـر از . كه احكام مجلس قانونیت پیدا نمي كند، مگر بعد از اين كه مطابق با قانون شرع باشد
خالف قــانون شــريعت  به  علماي عاملین ناظر در احكام قانون بوده باشد در اين صورت چگونه ممكن مي شود قانوني 

 ] xxiv[»وضع نمايند؟
او در مقام يك نظريه پرداز، پس ازآن كه اصل مشروعیت اين نظام را با داليــل عقلــي و نقلـي اثبـات مــي كنـد، بــرخالف 
برخي از ھم عصران خود، به جاي كلي گويي، به ذكر تفصیلي امور و عواملي مي پردازد كـه مـي تواننــد بــه كارآمــدي 

 . ھرچه بیشتر نظام مشروطه در عرصه عمل منجر شوند
وي استبداد فردي را تنھا عامل ناكارآمدي يك نظام نمي داند، بلكه معتقد است ولــو حــاكم وقــت عــادل ھـم باشــد، بـا 

او معتقد است كه ساختار استبدادي بیش ازھرچیـز . وجود ساختار يك نظام استبدادي جامعه راه به جايي نخواھد برد
 . به نظام مشروطه ضربه مي زند و ضرر استبداد ساختاري به مراتب بیشتر و گسترده تر از استبداد فردي است

در انديشــه او، . حاكمیت الھي، مردم و مجلس از مھمترين اجزاي يك نظـام كارآمـد در انديشـه حـاج آقـانورهللا ھسـتند
مشورت به عنوان يك مكانیزم اساسي در چرخه ارتباطي میان اين سه اصل، از اھمیت خاصي برخوردار است؛ چنانكه 
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ازاين رو است كــه . اگر اين مھم برآورده شود، بسیاري از مشكالت فراروي حكومت را مي توان از اين طريق برطرف كرد
البتــه وي در ايــن مرحلـه نظــارت عــده اي از . ايشان بر وجود قانون و قانونگذار با محوريت مجلس بسیار تاكید مـي كنــد

حــاج . خبرگان علما بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیري از ھرگونه مصوبات قانوني خالف شريعت را ضروري مي داند
آقا نورهللا براي مرحله پس از قانونگذاري نیز به گونه اي ديگر بر مساله نظارت تاكید مي كند تا از ھرگونه سوءاسـتفاده 

ـــ اعـم از قــوي و ضـعیف ــــ بايـد در  به نظر او، تمامي افراد و اقشار جامعــه . و بازگشت مجدد استبداد جلوگیري شود
حتي در . مقابل قانون مساوي باشند وي دامنه فعالیت مجلس را صرفا به قانونگذاري و نظارت، محدود نمي كند، بلكه 

در زمینه اخذ و توزيع وجود دارد، معتقد است كه اين  امور اقتصادي چون اخذ مالیات نیز كه امكان ھرگونه سوءاستفاده 
 . او براي چگونگي مصرف مالیات حتي طرح خاصي را نیز ارائه مي كند. امور بايد با اطالع مجلس انجام شوند

حاج آقا نورهللا عمده ترين مسئولیتھا و وظايف يك نظام سیاسي كارآمد را اھتمام به بالندگي علمي و روحاني جامعـه 
مي داند و معتقد است كه تعلیم و تربیت بايد در ھمه سطوح جامعه جريان پیـدا كنــد و نــیز بايـد در پرتــو تــامین امنیـت 
داخلي و خارجي، به توسعه صنعتي و اقتصادي اھمیت داده شود؛ زيرا موجب حراســت و شــرف افــراد جامعـه خواھـد 

 . بود
  

 :نوشت ھا  پي
]i[ ــ موسي نجفي، انديشه سیاسي و تاريخ نھضت حاج آقانورهللا اصفھاني، تھران، موسسـه مطالعــات تـاريخ معاصــر

  6ــ9، ص1378ايران، 
]ii[ ،محمدحســن 1.، ج1363ــ ايرج افشار، چھل سال تاريخ ايران در دوره پادشاھي ناصرالدين شــاه، تھــران، اسـاطیر ،

  349خان اعتمادالسلطنه، الماثر و اآلثار، ص
]iii[12ــ موسي نجفي، ھمان، ص  
]iv[13به نقل از موسي نجفي، ھمان، ص. ش.1306ــ روزنامه حبل المتین، سال  

: روزنامه مذكور، در ادامه، دخالت ديگر اقشار مردمي را دراين گونه مباحث جرمي سیاسي و ديــني ارزيـابي مــي كنــد
خوب بود با صراحت لھجه به آقايان بلكه به كلیه افراد حالي مي شد كــه در ايـران ھـم تفكیـك ديانــت از سیاسـت ... «

بايد به ... نه ارباب سیاست دخالت در امور روحاني خواھند نمود و نه روحانیین در كارھاي داخلي و خارجي دولت. شد
جرم  خود قــدم بــردارد و ھـركس چنیــن كنـد، م جمیع طبقات حالي كند كـه ھیـچ كـس نمـي توانـد در خـارج از وظــايف 

 » .سیاسي و ديانتي شناخته خواھد شد
]v[182و  181ــ موسي نجفي، ھمان، ص  
]vi[عرفـان(موسي نجفــي، حكــم نافـذ آقـانجفي، :  ك.ــ براي آگاھي از زندگي و فعالیتھاي سیاسي اجتماعي وي، ر :

: ، و نــیز بـه1371، بــي جـا، دفــتر انتشــارات اسـالمي، )مرجعیت و سیاست و فتاوائي از تحريم سیاست غرب در ايران
  1، ج1367سیدمصلح الدين مھدوي، تاريخ علمي و اجتماعي اصفھان در دو قرن اخیر، بي جا، نشر الھدايه، 

]vii[10ــ موسي نجفي، انديشه سیاسي و تاريخ نھضت حاج آقانورهللا اصفھاني، ھمان، ص  
]viii[و تاريخ نھضـت حـاج  موسي نجفي، انديشه سیاسي : ك.ــ براي آشنايي با اقدامات و فعالیتھاي حاج آقانورهللا، ر

 . آقانورهللا اصفھاني، ھمان؛ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، ھمان؛ سیدمصلح الدين مھدوي، ھمان
]ix[ ــ مبارزات حاج آقانورهللا و برادر بزرگش حاج آقانجفي ضد سالطین و بـه ويــژه ضــل الســلطان، حــاكم وقــت اصـفھان

 . زبانزد خاص و عام است
]x[ــ اصلي ترين اثر حاج آقانورهللا، رساله مكالمات مقیم و مسافر است . 

در فضاي استبدادزده آن روزگار، رساله مقیم و مسافر مستندترين متني است كه مي توانــد انديشـه سیاسـي حـوزه 
تصوير بكشد؛ به گونه اي كه گرچه فعالیتھاي مولــف در مبـارزه  علمي شیعي را در عصر مشروطه به صورت مكتوب به 

 . با استبداد خالصه نمي شود، به ھر روي ھدف اصلي رساله مذكور، نقد استبداد سیاسي حاكم در جامعه است
با دوره فترت بین مشروطه اول و مشروطه دوم و دوران كشمكش قدرت ) ق.1327محرم سال(زمان نگارش اين رساله 

: جمله پاياني رساله كــه مــي گويــد. میان شاه و مجلس و نیز با زمان نبردھاي مسلحانه و آشوب داخلي مقارن است
مي دھد كه ايـن رسـاله مجلـدات ديگــري نــیز داشــته اسـت و يــا  ، نشان »تمام شد جلد اول كتاب بالخیر و السعادة«

 . مولف نگارش آنھا را قصد نموده، اما تاكنون اثري از اين مجلدات يافت نشده است
مولف رساله مذكور كه در مقام اثبات مشروعیت و كارآمدي نظام مشروطه اسـت، انديشـه سیاسـي خــود را در قالـب 

 . مطرح مي كند) »تجدد«نماد (» مسافر«و ) »سنت«نماينده (» مقیم«يك گفتمان فرضي میان دو ايراني تحت عنوان 
آمــیرزا مھــدي . گفت وگوي به ظاھرصوري، در منزل میرزا ھدايت هللا اله آبادي در قريه سعادت آباد اتفاق مي افتـد اين 

كه میھمان و طرفدار مشروطه است، نقش مسافر را ايفا مــي كنـد و مقیــم كـه يكـي از ھمســايگان صــاحبخانه آمــیرزا 
ھدايت هللا است، نمادي از روستايي عصر مشروطه است كه اھل فكر و نظر بوده، به سرنوشــت سیاسـي كشـورش 
شروطه خواھـي را غیربومــي و  عالقه دارد، از وضع سیاسي كشور با خبر است، برخــي از نظريــات سیاسـي، نظـیر م
غربگرايان ايراني را حامل آن مي داند، و از طرفي، به مقام علمي مسافر در جايگاه عالم مــذھبي طــراز اول نـیز واقــف 

 . است
حدود نمـي كنـد، بلكــه بــا گسـترش آن بـه  مولف در اين نوشتار، دامنه استداللھا و مطالب خود را به مباحث روبنايي م

مقیم، ھنگامي كـه شـبھه جديدالتاســیس . تحلیل زيرساختي و پیش فرضھاي نظري، مباحث خود را تكمیل مي نمايد
مشروطه خواھي مطلب جديدي اسـت و در اســالم سـابقه «عنوان كه  بودن مشروطه را از طرف برخي از افراد با اين 
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مطرح مي كند، بحث را از نقد انديشه سیاسي فراتر برده، تحلیل فلسفه سیاسـي را مــورد توجـه » اي نداشته است
قرار مي دھد تا در اين رويكرد، نشان دھد، مشروطه خواھي نه تنھا ابداع اروپائیان نبوده، بلكه اين مساله در اسالم و 

مشروطه عین اسالم و اسـالم ھمـان مشــروطه اسـت و مشـروطه خواھــي، اســالم «مباني ديني ريشه دارد؛ و لذا، 
 . ازاين رو، در رساله پیش فرض ھاي نظري مباحث نیز تاحدودي نقادي و پردازش مي شوند» .خواھي است

ضت : رساله مذكور ابتدا به صورت سنگي چاپ شد و سپس در دو كتاب موسي نجفــي انديشــه سیاسـي و تـاريخ نھ
مستند مـا در . حاج آقانورهللا اصفھاني و رسائل مشروطیت، به كوشش غالمحسین زرگري نژاد، به چاپ رسیده است

از اين پس، ھنگــامي كـه مســتند مـا . اين نوشتار، كتاب انديشه سیاسي و تاريخ نھضت حاج آقانورهللا اصفھاني است
 . متن رساله مزبور باشد، باعنوان، حاج آقانورهللا اصفھاني، مكالمات مقیم و مسافر، خواھد آمد

]xi[حــاج : رك. (ــ مشروطه عین اسالم، و اسالم، ھمان مشروطه اسـت و مشــروطه خواھـي، اسـالم خواھـي اسـت
 ). 358آقانورهللا اصفھاني، ھمان، ص

]xii[331ــ موسي نجفي، انديشه سیاسي و تاريخ نھضت حاج آقانورهللا اصفھاني، ھمان، ص  
  
]xiii[ ــ موريس پرنـو، زيـر آسـمان ايــران؛ بـه نقــل از موسـي نجفــي، انديشـه سیاسـي و تـاريخ نھضـت حــاج آقــانورهللا

  20و  19اصفھاني، ھمان، ص
]xiv[372ــ حاج آقانورهللا اصفھاني، ھمان، ص  
]xv[ــ اين جا به نمونه اي از اين موارد اشاره مي شود : 
عمــوم ملـت  بـه : صورت حكم حجج اسالم نجف اشرف آيات هللا علي االنام در وجوب مشروطه به تمام اھـالي ايـران«

الیوم بذل جھد در استحكام و اسـتقرار مشــروطیت بــه منزلـه جھــاد در ركــاب امـام : ايران، حكم خدا را اعالم مي داريم
زمان ــ ارواحنا فداه ــ و سر مويي مخالفت و مسامحه به منزله خــذالن و محاربـه بـا آن حضـرت ـــ صـلوات هللا و ســالم 

االحقر عبدهللا المازندراني، االحقر محمدكاظم الخراســاني، . اعاذهللا المسلمین من ذلك انشاءهللا تعالي. علیه ــ است
 » .االحقر نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل رحمت هللا علیه

 : سپس صورت حكم حاج آقانورهللا در ادامه حكم باال اين چنین قید مي گردد
احكـام صـادره از حجــج اسـالم و . بسم هللا الرحمن الـرحیم: صورت حكم مبارك حضرت ثقةاالسالم آقاي حاج آقانورهللا«

ھم مـادام االيــام ــــ دربــاب وجــوب مشـروطه و حرمـت مخالفـت بـا آن  حصون شريعت حضرت سید انـام ـــ ادام هللا ظالل
فــي شــھر . اطاعت آن بر كافه انام و عموم كساني كه مدعي مسلماني مي باشند، واجب و الزم است. مالحظه شد
 » .حرره االحقر شیخ نورهللا االصفھاني 1327محرم الحرام

]xvi[ به بازگشــت بـه دوران اسـتبداد قائـل نبـود، بلكـه ادلـه و ــ تفكــر مشـروعه خواھـي بـا نفـي مشــروطه خواھـي، 
شروطه را بــراي شـريعت و مقابلـه بـا  شواھدي در دست است كه مشـروعه خواھــان، دو قالــب نظـام اســتبدادي و م
استعمار و استبداد مناسب نمي دانستند و در فكر راه حل سومي بودند؛ راه حلــي كــه اصـول و دقــايق آن بــا شــھادت 

حوزه معرفــت سیاسـي و غــرب : موســي نجفـي. (شیخ فضل هللا نوري مكتوم ماند انديشــه ديـني و سكوالريســم در 
 ). 92، ص1375شناسي، تھران، پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي، 

]xvii[ك؛ موسـي نجفــي، انديشــه ديــني و سكوالريسـم در حــوزه .ــ براي اطالع از جريان شناسـي عصــر مشــروطه، ر
  92معرفت سیاسي و غرب شناسي، ھمان، ص

]xviii[ قد بودنــد كــه بـا ــ ھرچند در زمان استبداد نیز در موارد بسیاري، اين اصول زير پا گذاشته مي شد، امـا آنــان معت
الحـاد در آنھـا  مشروطه شدن، استبداد شخص به استبداد جمعي مبدل خواھد شد و سلطه قوانین اروپــايي كــه روح 

ازاين رو آنان ھرچند پادشاه را مستبد و نظام استبدادي را نفي مـي . موج مي زد، بر قوانین مصوب سايه خواھد افكند
جرا شـود امــا . كردند، معتقد بودند كه پادشاه قوه اجرائیه احكام الھي است و اين فقیه است كه حكم مي كند و بايد ا

 . با بودن مشروطه، اين ھدف دست نايافتني جلوه مي كرد
]xix[نكته اي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه وي در نقد مشروعه خواھان لبه تیز نقـد خـود را از اشــخاص   ــ

. به انديشه برگردانده است؛ اما در نقد استبداد، ھم به انديشه نظام سلطنتي و ھم به خود حاكم و پادشاه مي تـازد
نان  به عبارت ديگر، در نقد استبداد ھم به انديشه و ھم به شخص نظر دارد، ولي در نقد مشروعه خواھان چون اكــثر آ

 . از علماي دين بودند، فقط به نقد تفكر بسنده مي كرد
]xx[مشـروطه، شـعاري «: وي معتقــد بـود. ــ شاخص ترين مطرح كننده اين انديشه ، مرحوم شیخ فضل هللا نوري بــود

نه كـه » .است كه از مغرب زمین به ايران رسیده و غذاي اروپ با مـزاج ايــران و ايرانــي ســازگاري نــدارد البتــه ھمــان گو
. پیشتر نیز اشاره شد، عمده اختالف بین مشروطه خواھان ديني و مشروعه خواھان بر سر تعیین مصداق بوده اســت

مشروطه غربي را ھر دو گروه نفي مي كردند، و معتقد بودند كه قوانین اروپا با اسالم سازگاري ندارد؛ : به اين بیان كه
در حال شكل گیري، ھمان مشروطه اي بود كه با قوانین اسالمي منافات داشت يا نه؟، نكته اي  اما اين كه مشروطه 

عــده اي ماننـد شـیخ فضــل هللا نــوري عقیــده داشــتند كــه مجلــس و . بود كه عمده اختالف را به خود اختصاص مي داد
در حال اجرا، با روح قوانین اسالمي منافات دارد امـا در ھمـان حــال عـده اي ديگـر بــر ايـن عقیــده بودنــد كـه  مشروطه 

درست است مشروطه اروپايي با اسالم سازگاري ندارد، ولي مــي تـوان ھمیـن مشــروطه اي را كــه االن در كشــور در 
ايــن . حال شكل گیري است، جھت بخشید و با اعمال نظرھاي كارشناسان ديني آن را به نفع خود و اســالم تغیـیر داد

براي آگاھي از نظريات شیخ نوري در . گروه معتقد بودند كه مي توان قوانین اسالم را در قالب مشروطه محقق ساخت
علي : ؛ و نیز به131ــ145، ص1380، انديشه سبز، زندگي سرخ، تھران، عبرت، )منذر(علي ابوالحسني : اين زمینه رك
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______________________________________________________________________________________ 

    History Site of Mirhadi hoseini 

     

  86ــ88، ص1380كارنامه شیخ فضل هللا پرسش ھا و پاسخ ھا، تھران، عبرت، ) منذر(ابوالحسني 
]xxi[381ــ حاج آقانورهللا اصفھاني، ھمان، ص  
]xxii[382ــ ھمان، ص  
]xxiii[نه نیســت وي . ــ نگاه نقاد حاج آقانورهللا به عالماني كه با مشروطه بــه مخالفـت برخاســتند، نگـاھي عیـب جويا

كه از علمـا » تكلیف«علیرغم به كارگیري تعابیر و لحن تند جھت متنبه ساختن آنان،  خود مي داند كه بگويد مخالفاني 
 . »ان شاءهللا اشتباه كرده اند«ھستند، 

]xxiv[384ــ حاج آقانورهللا اصفھاني، ھمان، ص  
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