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 مقدمه
و پرمناقشه معاصر تبديل و خودكامة مطلـق بـهيهانظاماز تحوالت عمده  سياسي سلطنتي

و ابتناء حكومتهامنظا به موازين قانوني و مشروط دري محدود و مـشورت ها بـر پايـة شـور

كه در جهان معاصر در نهاد پارلمان متجلـي شـده اسـت  هـر چنـد نـسيم. حوزة عمومي است

مشروطه خواهي از مغرب زمين وزيدن گرفت اما به فاصـلة نـه چنـدان دوري بـه كـشورهاي 

وم. از جمله ايران رسيد اسالمي و مخالفان مشروطه هر يك كوشيدند تا داليلـي عقلـي دافعان

و يا تخطئه آن ارائه نمايند .نقلي در دفاع از مشروطيت

و اثرگـذارترين ادوار تـاريخ و پرافتخار ايران، مشروطيت يكي از مهمتـرين در تاريخ كهن

مي  يم هـزار سـاله در اين دوره، مردم به رهبري علما توانستند نظا. شوداين سرزمين محسوب

به حكومت مشروطه تبديل نمايند و استبدادي را اي كه بايد بـه آن توجـه نكته. پادشاهي مطلقه

و تجديـد قـدرت  و علماي ديني با حكومـت مـشروطه كه اگر موافقت مراجع نمود اين است

به ثمر برسد، حتي متفكران سكوالري همچـون سياسي در ايران نبود، اين نهضت نمي  توانست

به اين نكته متفطّن بوده مل و مردم متدين نيز بدون توجيـه مـذهبيِ. اندكم خان نيز عالمان ديني

و يا از جان گذشتگي بـراي بـه ثمـر رسـيدن ايـن انقـالب  مراجع طراز اول حاضر به همراهي

شكل. نبودند مي اينكه عوامل چه بود، مجال ديگري را همين قـدر. طلبدگيري نهضت مشروطه

هاي مشروطيت مفاهيم جديـدي همچـون حكومـت مـشروطه،ت كه در طول سال توان گف مي

و  شكل. فضاي جامعه را پركرده بود ... مجلس، آزادي، قانون گيري مفهـوم دولـت اين مفاهيم با

و كم  و تحصيلكردگان در غرب وارد جامعه مدرن در اروپا رواج يافت ي كم توسط روشنفكران

به. ايران شد و رغم رو اين واژگان و نخبگان يافتـه بـود، تعريفـي صـحيح اجي كه در بين مردم

به يك معنا تفسير مي  و هركس آنها را ابهام اين واژگـان. كردمورد اجماع از آنها وجود نداشت

طلبان با تفسير نادرست از اين مفاهيم سـعي در بـه حاشـيه اي از فرصت باعث شده بود تا عده 

بنـدوباري تعبيـر ان مثال، برخي روشنفكران آزادي را بـه بـي به عنو. راندن مفاهيم ديني بنمايند 

مي مي به معناي كنارگذاشتن احكام شريعت معرفي و يا وضع قانون در مجلس را نمودند كردند

و ارزش  و( هاي ديني از جامعـه داشـتندو از اين طريق سعي در حذف هنجارها موسـسه مطالعـات

ص 1386هاي سياسي، پژوهش به علماي مـشروعه از اين گروه، دستهبه غير.)207، خـواه اي از علما كه

 خاطر تلقي نادرست از برخي از اين مفاهيم آنها را مغاير با شريعت اسـالمي معروف شدند، به 

به مي و يا و مجلـس ديدند و دول خـارجي در جريـان مـشروطيت  خاطر ترس از نفوذ اجانب

ب به مخالفـت برخاسـتند شورا، در مورد ماهيت آنها سكوت پيشه كرده و يا در ايـن بـين. ودند

ي برخـي هـايي سـعي نمودنـد اوالً جلـوي سوءاسـتفاده خواه با نگارش رسـاله علماي مشروطه 
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و ثانياً تلقي ناصحيح برخـي علمـاي روشنفكران در برداشت ضد ديني از اين مفاهيم را بگيرند

. خواه از اين مفاهيم را اصالح نمايندمشروعه

ي جـدي علمـاي ديـن بـاي مواجهـه روي عصر مـشروطه در ايـران اولـين دوره از همين

شكل. هاي غربي است انديشه كـدام گيري نهضت مشروطيت، علماي شيعي سعي كردند هـر با

كه وارد جامعه با نگاشتن رساله  ي ايرانـي شـده اي در اين باب، مفاهيم مرتبط با دولت مدرن را

و يا رد نمايند هميت اين رسائل بـه ايـن خـاطر اسـت كـه علمـاي مـشروطيت بـاا. بود، تأييد

و يا رد مشروطه پرداخته  و لذا چگونگي استفاده آنها از منابع دينـي رويكردي فقهي به تأييد اند

و اقدام عملي مهمي از طرف علمـا در زمينـهو نحوه  فقـه«يي استنباط آنها داراي اعتبار است

مي» سياسي ص 1369جعفريان،( شودتلقي شـود بـا بر همين اسـاس در ايـن مقالـه سـعي مـي.)47،

ي آنهـا از منـابع خواه، چگـونگي اسـتفاده بررسي تقريباً بيست رساله از رسائل علماي مشروطه 

و چگـونگي ديني در راستاي ارزيابي آموزه هاي سياسـيِ غربـي بـه خواننـده نـشان داده شـود

و آراء سياسي از آموزه . تبيين گرددهاي دينياستخراج اصول

ايـن كتـاب. است» رسائل مشروطيت«ي استنادات به كتاب ارزشمند در اين پژوهش عمده

اي است از حدود هيجده رساله از مهمترين رسائلي كه علماي دوره قاجار در دفاع يـا مجموعه

و لذا اين كتاب به نـوعي يـك كتـاب مرجـع در ايـن زمينـه محـسوب رد مشروطه نگاشته   اند

به چـاپ رسـيده برخي از اين رسائل در كتاب.دشومي انـد ولـي برخـي هاي تاريخي ديگر نيز

و تنهـا در ايـن كتـاب بـه صـورت چـاپيي خطي باقي مانده ديگر از آنها به صورت نسخه  اند

به متون اصليو براي آسان دليلبه همين. انددرآمده كه قصد مراجعه تر شدن كار پژوهشگراني

در ايـن.د در اين مقاله را دارند، اكثر مستندات از اين كتاب نقل شده اسـت هاي موجو قولنقل

كه علماء مدافع مشروطه با توجـه بـه  به اين پرسش پاسخ داده شود پژوهش كوتاه تالش شده

و نقلي در دفـاع از حكومـت مـشروطه در  مستعد بودن تشكيل حكومت ديني چه داليل عقلي

 اند؟ عصر غيبت ارائه نموده

 كومت مشروطهح.1
كه در مقابل حكومت مطلقه قرار مي در حكومـت. گيردحكومت مشروطه اصطالحي است

كه بخواهد انجام مـي  دهـد، محـدود بـه هـيچ قـانوني نيـست بلكـه مطلقه، پادشاه هر كاري را

و فرمان او قانون است  . در چنين حكومتي حاكم در برابر هـيچكس پاسـخگو نيـست. خواست

و لذا در طول تاريخ چنينبه عبارتي او فعال به سمت ظلمهاحكومت ما يشاء است يي هميشه

در. انـد رفتهو استبداد پيش و مقـصور امـا در حكومـت مـشروطه، حكمرانـي پادشـاه محـدود

مي. چارچوب قانون است  كه بـا رأي آحـاد ملـت قانون را مجلس وضع نمايد، آن هم مجلسي
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و نمايندگاني امانت مي دارِ رأي تشكيل شده روند. آيند مردم براي مدت كوتاهي در آن گرد هم

 تشكيل پارلمان در مغرب زمين مراحل مختلفي را از لحـاظ تـاريخي پـشت سـر نهـاده اسـت 

)Jones & Kavanagh & Noran, 2001, chapter 17, p. 339 - 354(.در اين حكومت پادشاه موظـف

و اجراي قانون است  وي. به حفظ و كارگزاران  در صـورت تخلـف از قـوانين بايـد در پادشاه

و نـاظر. برابر مجلس پاسخگو باشند به طور خالصه در حكومـت مطلقـه، قانونگـذار، مجـري

و پادشـاه تنهـا مجـري  و نـاظر مجلـس اسـت  شخص پادشاه است اما در مشروطه، قانونگذار

. باشدمي

ق و كـارگزاران علما براي قانونمند كـردن حكومـت، پايـان دادن بـه ظلـم پادشـاهان اجـار

و جلوگيري از خودسري آنان، در دفاع از حكومت مشروطه فعاليت زيـادي نمودنـد  . حكومتي

و ايشان با بهـره. ها اقدامات علمي علما بوديكي از مهمترين اين فعاليت گيـري از متـون فقهـي

و سـازگاري آن هايقرآني سعي نمودند يكسري استدالل   بـاي را در دفاع از حكومت مـشروطه

به برخي از آنها اشاره مي كه در زير .شوداسالم مطرح نمايند

 بديهي بودن رجحان حكومت مشروطه بر استبداد. 1.1
سلطنت مطلقه بـسيار قبـيح«دارد كه مرحوم فاضل خراساني در رد حكومت مطلقه بيان مي

به اندك تأمل قبح آن را تصديق مي  و هر شخص عاقل ص1374نژاد، زرگري(»نمايداست و يا)628،

اهللا محالتي با توصيف سلطنت مطلقه اسـتبدادي بـه عنـوان حكـومتي كـه در آن شـهوات آيت

مي  و كارگزاران او هيچ محدوديتي ندارد، بيان بـا«و» شـعورذي«دارد كه هـيچ شـخص سلطان

ص 1374نژاد، زرگري( دهدچنين حكومتي را بر حكومت مشروطه ترجيح نمي» انصافي آقـاي.)500،

و حديثي هـم دال العبدالرسول كاشاني نيز معتقدم  بـر ارجحيـت مـشروطه است اگر هيچ آيه

را» صـاحب شـعوري«وجود نداشته باشد، هر و مطلقـه، مـشروطه در انتخـاب بـين مـشروطه

ص1374نژاد، زرگري( نمايدانتخاب مي ،564(.

و نهي از منكرقاعده. 1.2 ي امر به معروف
حكومـت.به عنوان يكي از بزرگترين منكرات، واجـب اسـت طبق اين قاعده، نهي از ظلم

به دليل اقدامات خودسرانه  و كـارگزاران وي انـواع مطلقه و هـوس پادشـاه و مبتني بر هوي ي

مي ظلم وي. كندها را بر مردم تحميل و هرآنچـه متعلـق بـه در حكومت مطلقه، پادشاه رعيـت

كه ما مي به هر نحو و ملك خود دانسته نمايـد ولـو اينكـه يل باشد، در آنها تصرف مـي باشد را

به رعيت شود  امـا در حكومـت مـشروطه بـه دليـل قانونمنـد شـدن. تصرفات او موجب ظلم

و اگر  به نفع مردم وضع شده، اجرا كنند كه و كارگزاران او مجبورند قانوني را حكومت، پادشاه

و حكومـت هم احياناً تخلّفي از آنها سر بزند، بايد در برابـر محـاكم  قـضايي پاسـخگو باشـند
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به صاحبش برگرداند خـواه طبـق بر همين اساس بيشتر علماي مـشروطه. حقوق غصب شده را

مي قاعده و عدالت را معروف و نهي از منكر، ظلم را منكر به معروف شمردند، در نتيجـهي امر

و حكومـت مـشروط  به عنوان منشأ ظلم منافي با اسـالم دانـسته ه را از ايـن حكومت مطلقه را

كه باعث تقليل ظلم بر مردم مي و بر همين مبنا مردم را تـشويق بـه شود، تأييد مي حيث كردند

و امر به معروف يعني تالش براي اقامه  ي حكومت نهي از منكر يعني قيام عليه حكومت مطلقه

به اين قاعده تمسك جـسته. نمودندمشروطه مي انـد، از بين علمايي كه در نفي حكومت مطلقه

ص1387نائيني،( عالمه نائيني: توان از اين فقها نام برد مي ، شـيخ محمـد حـسين محالتـي در)107،

في وجوب المشروطه«اي با عنوان رساله ص 1374نژاد، زرگري(» اللئالي المربوطه ، آقـاي عمـاد)513،

و فوائدها«اي با عنوان العلماء خلخالي در ساله ص1374نژاد، زرگري(» بيان سلطنت مشروطه ،330(.

ي نظم وجوب اقامه. 1.3
به مبـاني عقلـي يـا دينـي و فقها، هر يك با استناد متفكران اسالمي، اعم از فالسفه سياسي

و ناامني سخن گفته  و مرج و امنيت بر هرج بر همين اساس عالمـه. اندخويش از رجحان نظم

و تنزيه الملة«نائيني در كتاب  مخ» تنبيه االمة مي استدالالت برنـد تلفي در دفاع از مشروطه بكار

يكي از آنها، وجوب اقامه  و رسيدگي به امور حسبيه استكه ايشان با متذكر شـدن بـه.ي نظم

ي غيبت، بر علما واجب اسـت كـه بـه امـور حـسبيه رسـيدگيي شيعي كه در دوره اين عقيده 

و حفـظ كيـان اسـالمي از تجـاو نمايند، مي ز كفـار از بـارزترين افزايد كه حفظ نظـم مملكـت

بنابراين بر فقهـا واجـب اسـت كـه بـا تحديـد اسـتبداد، برپـايي. باشدمصاديق امور حسبيه مي

و مانع تعـدي كفـار بـه كيـان اسـالمي  و وضع قانون، نظم مملكت را حفظ حكومت مشروطه

ص1387نائيني،( شوند ،107(.

ي نفي سبيلقاعده. 1.4
فقي نفي سبيل يك قاعده قاعده و يـا قـرارداديي به موجب آن هرگونه رابطه هي است كه

و اهل يي اسـالمي در حـوزه كتاب بر همـه يـا بخـشي از شـئون جامعـهكه باعث تسلط كفار

و مسلمانان بايد از آن اجتناب كنند و غيره شود، حرام است بجنـوردي،( اقتصاد، سياست، فرهنگ

ج1419 ص1ق، د.)193، هـاي علمــاي اســالم در هــر دوره غدغــهبـر اســاس ايــن قاعـده، يكــي از

و اهل  و شئون مسلمين بوده است جلوگيري از تسلط يافتن كفار اين دغدغـه. كتاب بر مقدرات

ي مشروطيت بسيار اوج گرفت زيرا در اين دوره از تـاريخ ايـران امتيـازات زيـادي در در دوره 

به حوزه به بيگانگان واگذار شد، و كتاب كه در بعضي از آنها گونهي اقتصادي بدون حساب اي

و كـم  كـم غربيـان بـر امـور حيـاتي ضرر قراردادهاي منعقده براي ايران بيشتر از سودشان بـود

مي  بي ريشه. يافتندمملكت تسلط و اختيـارات مطلـقي اصلي اين مشكل همانا قـانوني كـشور
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د بر همين اساس، يكي از ادله. پادشاهان قاجار بود كه بيشتر علما در فاع از مشروطيت اقامـه اي

و نفوذ كفار بود مي ي مبـارزه بـا اسـتعمار روحيـه. كردند، وجوب حفظ كيان اسالمي از تسلط

و فتـاواي علمـاي ايـن دوره قابـل و تحريم اجنـاس بيگانگـان در بـسياري از رسـائل خارجي

مي. مشاهده است  به رساله در اين زمينه ص 1374نژاد، زرگري(ي آيت اهللا محالتي توان و)475و 513،

ص1387نائيني،( نيز عالمه نائيني . اشاره كرد)107،

ي دفع افسد به فاسدقاعده. 1.4
تـوان آن را از آراء عالمـه نـائيني بـه دسـت آورد، دليل ديگري در دفاع از مشروطه كه مي

به فاسد است قاعده و ديگـري.ي دفع افسد كه يكي بد بـدتر طبق اين قاعده هرگاه بين دو امر

و شرعاً بايد بد را بر بدتر ترجيح دهيم  طبـق نظـر عالمـه. است، مجبور به انتخاب باشيم، عقالً

مي حكومت ايده  و يا نواب او ج1421عميد زنجـاني،(. باشدآل حكومت امام معصوم ص2ق، .)78و77،

به اين قاعده بيان مي چه مطل مرحوم محالتي نيز بدون اشاره صريح كه سلطنت و دارند قه باشد

كه دستمان از سلطنت حقه چه مشروطه غاصبانه ي الهي كوتاه اسـت، ناچـاريم است ولي حاال

و تقييد شده است را بپـذيريم ، 1374نـژاد، زرگـري( حكومت مشروطه كه اطالق ظلم در آن تحديد

.)525ص

ي ميسورقاعده. 1.5
ال يدرك جله( قاعده طبق ال يدرك كله، و) ما اجب شود ولـي توانـايي اگر فعلي بر مكلف

مي  بجنـوردي،( تواند، انجام دهد انجام آن را به طور كامل نداشته باشد، بايد هر مقدار از آن را كه

ج 1419 ص4ق، يكي از در انديشه.)127، ي بسياري از علما، از جمله آخوند خراساني، برپايي عدل

و مردم نتوانند حال اگر در دوره. واجبات الهي است عدالت را به طور كامل در جامعـه اي علما

 شـود بلكـه بايـد هـر مقـداري از عـدالت را كـه برقرار كنند، تكليف از گردن آنان ساقط نمـي 

معتقد اسـت در عـصر غيبـت، مجتهـدين هـر«مرحوم آخوند. توانند، در جامعه برپا نمايند مي

م  كه به عدل نزديك كنند، آن مقدار كه بتوانند بايد خود را مكن است عدل را اجرا كننـد مقدار

كه اجـرا بـشود از اجـراي همـان مقـدار از عـدل نبايـد روي ...  اگر قدري از عدل ميسر است

و پژوهش(» برتافت ص1386هاي سياسي، مؤسسه مطالعات .)153و 152،

ي پيامبر اكرم در امر حكومتسيره. 1.6
به مدينه، عالوه بر رهبري ديني مردم به تشكيل حكومـت پيامبر اكرم بعد از هجرت ، اقدام

و زمامـداري، در دوره.و رهبري سياسي نمودند و منش حضرت در امـر حكومـت هـاي سيره

و استفاده مسلمانان قرار گرفت  و تقريـر. بعدي مورد استناد طبق نظر فقهاي شـيعه قـول، فعـل
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و الزم االتباع است و سياسي حجت كه سنت ديگـر معـصوم. حضرت در امور ديني ين از آنجا

همچون سنت حضرت رسول بر بندگان حجت است، فقها در اصطالح سـنت توسـعه معنـايي 

به گونه ميدادند، و تقرير كليه معصومين كه شامل قول، فعل ج]تابي[مظفر،( شوداي ص2، ،61(.

به سيره حضرت در امر حكومت، دوره مشروطه است به عنوان نمونه.يكي از موارد استناد

و حاج آقا نوراهللا  اصفهاني در يكي از رسائل خويش به بررسي حكومت پيـامبر اكـرم پرداختـه

به قوانين اسـالم بـوده اسـت و مشروط . معتقد است حكومت ايشان نيز مطلقه نبوده بلكه مقيد

از»و ما ينطق عن الهوي، ان هوا اال وحي يوحي«ي شريفه رسول گرامي اسالم طبق آيه چيـزي

و ميل شخصي نم  و اجراييروي هوس و ديگران را امر به اطاعت فرموده بلكه هر چه فرموده

مي  و لذا ايشان نتيجه گيرد كه حكومـت اسـالمي بايـد هميـشه آن كرده، حكم الهي بوده است

و حكومت مطلقه بر خالف اسـالم اسـت  به قانون باشد مـسلمانان صـدر اسـالم نيـز. مشروط

مي  و سـنه نبيـه«د، با عبارتي وقت بيعت كنن خواستند با خليفه هرگاه بيعـت» علي كتـاب اهللا

و سنت نبوي با تو بيعت مي مي و تـا زمـاني كـه اوامـرت كردند يعني بر اساس كتاب خدا كنيم

مي  و سنت باشد، از تو پيروي ص1374نـژاد، زرگري( نماييممطابق قرآن و لـذا مـشروطه چيـز)425،

كه بخواهيم سازگاري يا عدم سازگار ي آن را با اسالم بسنجيم بلكـه حكومـت جديدي نيست

به سـلطنت به بعد تبديل اسالمي از بدو تأسيس خود مشروطه بوده است ولي از دوران معاويه

.مطلقه شد

كه توسط يكي ديگر از علمـا نگاشـته شـده» هايي داير به مشروطيت سؤال«ي در رساله نيز

كهبه صراحت بيان مي  و سنّي، سلطن«شود و مطلقـه»ت اسالميه مشروطه است به مذهب شيعه

ص1374نـژاد، زرگري( باشدخالف اسالم مي » انـصافيه«ي مال عبـداهللا كاشـاني نيـز در رسـاله.)340،

ص 1374نـژاد، زرگري( همين عقيده را دارد كه حقيقـت سـلطنت.)564، عالمه نائيني نيز معتقد است

ع  و و بلكه نزد حكما و اديان و ساير شرايع به صورت مشروطه بوده است در اسالم نـائيني،( قال

ص1387 ،94(.

 مجلسو قانونگذاري.2
و ورود نمايندگان مردم بـه عرصـه تـصميم اي هـاي سياسـي پديـده گيـري تشكيل پارلمان

مي  ي تـاريخي در مبـارزه كه در يك پروسه-اين پديده. شودنوظهور در دولت مدرن محسوب

الكي آموزه در نتيجه- شد با استبداد نظام سلطنتي در غرب متولد از-هاي متفكراني مانند كـه

به عنوان پدر نظام پارلماني ياد مي گيريبه دنبال اوج.)Lock, 2005, p 45( بارور گرديد-شوداو

ها افتـاد زيـرا كـه مجلـس نهضت مشروطيت در ايران، بحث از تشكيل مجلس نيز بر سر زبان 

در حكومـت.و بدون آن مـشروطيت معنـا نـدارد يكي از اركان اصلي حكومت مشروطه است 
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به حساب مي و خواست پادشاه منبع قانون آيد اما در مشروطه قـانون بايـد توسـط مطلقه اراده

و اهل-مجلس شورا  پي همه. وضع شود-ي كشور است خبرهكه متشكل از عقال گيـر شـدن در

انون توسـط بـشر، بحث مجلس در بين مردم، مسائلي همچون اصل تشكيل مجلـس، وضـع قـ 

و عدم نياز به وضع قانون جديد، چگونگي تطبيق قوانين جديد با اسـالم  كامل بودن دين اسالم

شدو مباحثي از اين دست وارد محاورات روزمره و مطبوعات كشور .ي نخبگان

و شيوه در اين بين عده گذاري در مجلس مخالفـتي قانوناي از علما با وضع قانون بشري

و جـامع ستدالل ايشان آن بود كه اسالم كاملا. كردند و لـذا مـسلمانان ترين تـرين ديـن اسـت

و بر همين اساس با مجلـس مخالفـت مـي  به قانون بشري ندارند و آن را عامـل احتياج كردنـد

مي  در. دانستندبدعت در دين كه اكثريت اين طبقـه را تـشكيل اما مقابل، گروهي ديگر از علما

كه دين اسالم كاملدادند، با قبول مي ترين دين است، معتقد بودند وضع قانون توسـط اين اصل

و در چارچوبه  به امور عرفي .ي شريعت باشد، اشكال ندارد بلكه واجب اسـت بشر اگر محدود

مجلـسي كـه«: شوندهاي خود متذكر مي به عنوان مثال، علماي ثالث نجف در يكي از تلگراف

و اغا  وثهتأسيس آن براي رفع ظلم و تقويـت ملـت و نهي از منكر به معروف و امر ي ملهوف

و حفظ بيضه و ترفيه حال رعيت و عرفـاً راجـح بلكـه عقـالً] باشـد[ي اسـالم دولت و شـرعاً

ص 1380سيرت، بهشتي(» واجب است خواه، وضع قانون جديـد طبق نظر علماي مشروطه.)181و 180،

كه قانون جديد براي اموري وضع شود كه شـرع آن يكي اين: با رعايت چند اصل بال مانع است 

به عرف واگذار كرده است مثالً چگونگي ساختن يك سد در هر عصري بـا توجـه بـه. امور را

مي  و صنعت تعيين و ميزان پيشرفت علم و اين چيزي نيست كـه شـرع مقتضيات آن دوره شود

دوم. جامعه گذاشته شـده اسـتي عقالي هر اين امور به عهده. بخواهد در مورد آن نظر بدهد 

اينكه قانون جديد كيفيت اجراي بعضي از احكام اسالمي را كه شـرع تعيـين نكـرده، مـشخص 

بـه.ي عدليه با چند ناظر برقرار شود كه قاضي نتواند رشـوه بگيـردبه عنوان مثال محكمه. كند

و يا سـ  ارق چيـزي غيـر از غير از اين موارد، مجلس هيچگاه حق ندارد مثالً براي شارب خمر

. آنچه در اسالم آمده، تصويب كند زيرا احكام اين امور در شرع وجود دارد

و سياسي. 2.5 و مشورت در امور عرفي  جواز شور
و سيره. 2.5.1 ي پيامبر اكرم در امر حكومتآيات شورا، احاديث

به مشورت كه يكي از آنها شخص نبي مكرم اسالم را امر در قرآن كريم دو آيه وجود دارد

مي  به عنوان يكي از ويژگي با اصحاب و ديگري مشورت را . شـمارد هـاي مـؤمنين برمـي نمايد

آل سوره159ي اولين مورد، آيه ي سـوره38يو دومـي آيـه»و شـاورهم فـي االمـر«عمراني

و مسافر«ي حاج آقا نوراهللا اصفهاني در رساله. باشدمي»و امرهم شوري بينهم«شوري با» مقيم
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و سيرهبه آيه استناد ميي دوم و عرفي مثـل چگـونگيي پيامبر اكرم استدالل كه امور عامه كند

و نيز تشخيص مصاديق احكام انتظام مملكت، حفظ ثغور، انتظام امر معيشت مردم، امنيت راه  ها

و در نظر گـرفتن مقتـضياتبه عهده  و خبرگان جامعه ي مردم گذاشته شده تا با مشورت عقال

و مك بر. اني، به اين امور رسيدگي شود زماني نه تنها اشكال ندارد بلكه لذا مشورت دراين امور

مي  و سنت مورد تأييد نيز در نتيجه تشكيل مجلس شـورا منافـاتي بـا اسـالم. باشداساس قرآن

ص 1374نژاد، زرگري( ندارد به دو آيه.)429و 428، ي فوق بيان داشته اسـت آقاي كاشاني نيز با استناد

و ابداً جاي شبهه نيـست كـه... فرمود امور سياسيه را بدون مشورت اقدام نمي«ه پيامبر اعظمك

بر همين اسـاس مجلـس شـورا. است» حضرت در سياسات مملكتي تجويز مشاوره را فرموده

و هرگـز حـق تواند در امور سياسي بر پايه مي و اهل خبره وضع قانون كند ي مشورت نخبگان

كه توسط شارع مقدس تعيين شده است را ندارد مداخله در احكام و اموري نـژاد، زرگـري( عبادي

ص 1374 دو.)570، همچنين آيت اهللا اصطهباناتي، از مجتهدين مسلّم فارس، استناد علمـا بـه ايـن

به مجلـس را تأييـد مـي  ص1383اسـالمي،( كنـد آيه براي مشروعيت بخشيدن و نيـز حجـت)362،

به استدالل فوق را در اثبات جواز مشورت در االسالم فاضل خراساني تر امـور«شيزي نيز شبيه

به تشكيل مجلس بيان داشته است» معاشيه ص1374نژاد، زرگري(و نياز .)618و 617،

به برخي از احاديث وارد شـده در ايـن و جواز مشورت حاج آقا نوراهللا براي اثبات اهميت

و يـا»من شاور ذوي االلباب دل علـي الرشـاد«ون است، احاديثي همچ زمينه نيز استناد جسته  ،

ص 1374نـژاد، زرگري(»االستشاره عن الهدايه« علماي ديگر نيز بـه احاديـث مـشابهي در ايـن.)428،

. اندزمينه اشاره كرده

ي عقال سيره.2.5.2

و يـا تـرك و توافق عملي ايشان مبنـي بـر انجـام  سيره عقال به معناي استمرار عادت مردم

آيـد كـه از طريـق آن بتـوان بـه سيره عقال تنها زماني دليل شرعي به حـساب مـي. كاري است

و تأييد طريق عقال توسط او را كشف كـرد  ج]تـا بـي[مظفـر،( صورت يقيني موافقت شارع ،2،171(.

و گونه ديگر مي به و در عـين حـال منـع به زمان معصومين برسد توان گفت كه سيره عقال اگر

به آن نشده باشد، داراي اعتبار است ردعي نسب  و.ت حال از آنجا كه مشورت در امـور سياسـي

و اجتماعي جزء سيره  و متشرعين در طـول تـاريخ بـوده و«ي عقال تمـام عقـالء عـالم از انبيـا

كه بايد مشورت كنند، مشورت مي  و علما در اموري رد» كردندسالطين و شارع مقـدس آن را

مي ننكرده است، كه مشورت در امور سياسي جايز استتوان .)428، 1374نژاد، زرگري( تيجه گرفت
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)علل نياز به مجلس قانونگذار(هاجواز قانونگذاري در برخي حيطه. 2.6
 خبره تشخيص مصاديق احكام از طريق مشورت اهل.2.6.1

و رسومات معموله، يـك قـانون كلـ«دانيم كه اسالم از يك طرف مي ي در امورات معاشيه

و جزئيات را در تحـت كليـات و» وضع فرموده را«منـدرج نمـوده و ترتيـب جزئيـات انتظـام

و اهل  و علم علما و سياست كرده تفويض به عقل عقال از طـرف ديگـر مـسلم. اسـت» خبرت

و رسيدگي بـه كليـه است در دوره  به امام معصوم ممكن نيست، انتظام كه دسترسي ي امـور اي

و سياسيه ميور از عهدهي كش معاشيه به همين خاطر قيام بـه ايـن امـور. باشدي يك نفر خارج

و اهل« و مشورت عقال به اشتراك نوع در» خبرتبايد و اين همان كاري است كـه واگذار شود

مي  و بلكـه يـك امـر. گيردمجلس صورت بنابراين تشكيل مجلسي بـراي شـورا مـانعي نـدارد

ي شـمسي جامعـه كلمـه«يل خراسـاني در رسـاله اين استدالل را آقاي فاضـ. ضروري است 

ص1374نژاد، زرگري( مطرح كرده است» كاشمري ،617(.

و سيره«در باال ذيل بحث اسـتدالل»ي پيامبر اكـرم در امـر حكومـت آيات شورا، احاديث

در.ي تشكيل مجلس شورا بيـان گرديـد حاج آقا نوراهللا نيز در زمينه  يكـي ديگـر از علمـا نيـز

در» هايي داير بر مشروطيت سؤال«ي خويش با عنوان رساله استداللي مـشابه اسـتدالل فـوق را

ص1374نژاد، زرگري(نمايددفاع از مجلس مطرح مي ،347(.
و حفظ كيان اسالمي. 2.6.2  ضرورت انتظام كشور

به موجب اصل و نظامـات جامعـه» حرمت اختالل نظام«فقها به دنبال حفـظ نظـم همواره

در قواعد فقهي، در موارد بسياري همچون لزوم قاعده يد، لزوم اجراي حـدود. انداسالمي بوده 

و  مي... در عصر غيبت ي خويش ابتدا حكـم آيت اهللا محالتي در رساله. شودبه اين اصل استناد

و حرمت تضعيف آنها را بيان مي و در ادامه اسـتدالل به وجوب تقويت نمايندگان مجلس دارد

مي خود براي دفاع از مج  به نظر كه مي لس را، . نمايدرسد، برگرفته از مفاد اين اصل است، ذكر

وضعيت داخلي كشور چنان نابسامان اسـت كـه باعـث: توان چنين بيان كرد استدالل وي را مي

و استيالي تدريجي كفار بر امور مسلمين شده است  و نفوذ به مردم ي اين آشـفتگي ريشه. ظلم

مي. استقانونيو نابساماني در بي و نمايندگان با وضع قانون و مرج كنـوني توانند جلوي هرج

به بيگانگـان را از حـوزه  و واگذاري امتيازات ي اختيـارات شـاه ظلم سلطنت حاكمه را بگيرند

و آن را قانونمند كنند و جـور بدين طريق عمل نمايندگان در زمينه. خارج كرده ي تقييـد ظلـم

و حفظ كيان و از آنجـا كـه حفـظ اسـاس. شودي كفار مي اسالمي از سلطه باعث انتظام كشور

مي و انتظام مملكت واجب است نتيجه كه عمل نمايندگان عملي اسالمي محسوب اسالم گيريم

و با اين حساب تشكيل مجلس نه تنها مجاز بلكه واجب است  به عبـارت ديگـر مجلـس. شده

مييكي اينكه. دهدي مهم اسالمي را انجام مي دو وظيفه كند، بدين معني كـه ظلـم نهي از منكر
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و كارگزاران وي را محدود مي و ديگر آنكه جلوي اسـتيال يـافتن كفـار بـر كيـان سلطان نمايد

مي  ، 1374نـژاد، زرگـري( بر همين اساس وجود مجلس براي كـشور واجـب اسـت. گيرداسالمي را

.)527و 513، 502ص

ه بـه اسـتدالل فـوق در دفـاع از مجلـس مطـرح حاج سيد نصراهللا تقوي نيز استداللي شـبي

مجلـس در صـورتي.ي مجلس حفظ اساس اسالم اسـت ترين فايدهطبق نظر او، بزرگ. كندمي

هـا را بگيـرد، كه توانمند باشد، قادر است رفع ظلم كند، اسالم را تبليغ نمايـد، جلـوي بـدعت 

.وي مردم را اصالح كند، امنيت را برقرار نمايد اخالق عامه  بنابراين وجود مجلس منافاتي با ...

نـژاد، زرگري( تواند اهداف مد نظر اسالم را تأمين نمايد اصول اسالمي ندارد بلكه مجلس قوي مي 

ص1374 .)268و 267،
ي واجبوجوب فراهم كردن مقدمه. 2.6.3

ي اصولي، انجام هركاري منوط به فراهم طبق اين قاعده.ي واجب عقالً واجب است مقدمه

به حكم عقل پيش از اقدام. دن مقدمات آن است كر اگر كسي بخواهد عملي را انجام دهد، بايد

دارد اگـري اصـولي بيـان مـي عالمه نائيني با ذكر اين قاعده. به آن، مقدمات آن را فراهم نمايد 

و طبق شرايط زمانه قانون اساسي مقدمه  و امنيت مسلمانان الزم است ي تـأمين رفـاه تأمين رفاه

ميو نه تنها منافاتي با اسالم ندارد باشد پس طبق قاعده امنيت ي فوق تدوين يك قانون اساسي

و اهل به تهيه بلكه بر علما كه اقدام و«.ي آن نمايند خبره واجب است بـر همـين اسـاس اخـذ

كه پيش  و الزمه انطباق يك قانون اساسي هم وقتي و امنيت مسلمانان باشد، واجب شرط ي رفاه

ص1362عالم،(»گرددمي ،234(.
»اصالة االباحة«اصل.2.6.4

كه هر چيزي از موضوعات خارجيه كـه» قاعدة الحلّ«يا» اصالة االباحة« به معناي آن است

بـه.)125 تـا 123ق، 1413مـصطفوي،(شـود شك در حالل يا حرام بودن آن شود، حمل بر حالل مـي

شود مگر آنكه شارع مقدس صريحاً آن را ممنوع موجب اين اصل، هر عملي بايد مجاز شمرده 

در كتاب تنبيه االمه در قسمتي از مباحـث راجـع بـه حكومـت«عالمه نائيني. اعالم كرده باشد 

و بـسياري از قـوانين عرفـي از ايـن طريـقو تهيـه) در باب قدر مقدور(مشروطه  ي نظامنامـه

ص1376نجفي،(»كنداستدالل مي ،224(.

 رأي اكثريت.3
به دنبال آن مورد توجه نخبگـان با مطرح شدن بحث مجلس در جامعه، مباحث ديگري نيز

رأي اكثريـت زمـاني.ي رأي اكثريـت بـود يكـي از ايـن مباحـث، مقولـه.و مردم قرار گرفـت 

مي  گيـري در در فرآينـد تـصميم. يابد كه اجماع بر سر يك تـصميم ممكـن نباشـد موضوعيت
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و طـوالني مجلس كه متشكل از افراد متعد به اجماع امري دشـوار و آراء متكثر است، رسيدن د

مي و در بيشتر موارد غيرممكن . باشدمدت

ي خواه با استناد به آياتي از قرآن مجيـد همچـون آيـهي مشروطه، علماي مشروعه در دوره

و ان يضلوك عن سبيل اهللا ان يتبعون اال الظنو ان تطع اكثر من في االرض«ي انعام سوره 116

مي» هم االيخرصون خواه نيز معتقـد علماي مشروطه. دانستندعمل بر اساس كثرت آراء را باطل

كه تصميم  و عمل نمايندگان مجلس بر اساس كثرت آراء اگر در حـوزه بودند و گيري ي دينـي

و ايـشان براي تشخيص احكام الهي باشد، باطل است زيرا احكام ديني را بايد از علمـا گرفـت

ب  و اجمـاع اسـتخراج نيز ايد احكام الهي را به وسيله اجتهاد از منابع آن يعني قرآن، سنت، عقل

به رأي اكثريت در اين موارد معني ندارد. كنند ي مـردم نيـز بخواهنـد حتـي اگـر همـه. رجوع

قانوني را بر خالف قوانين اسالمي وضع كنند، آن قانون معتبر نخواهد بود چرا كـه بـر اسـاس

و يا حرام الهي را حالل كرد نمي رأي اكثريت  به كثرت. توان حالل الهي را حرام اما اگر رجوع

به منظور تصميم  و سياسي، آنهم در مواردي كـه از طـرف گيري در حوزه آراء ي امور اجتماعي

.شارع مقدس براي آنها احكامي وضع نشده، باشد، چنين رجوعي اشكال ندارد

و مصاديق احكامياهو براي تشخيص موضوع پس رأي اكثريت در چارچوب دين  جزئي

 مـوده اسـتناين استدالل را آقـاي محالتـي بيـان.ي عرف نهاده شده، جايز استكه به عهده

ص 1374نژاد، زرگري( و بـراي اسـتنباط احكـام.)516، عرض ديـن ولي اگر رأي اكثريت بخواهد در

همـين اسـاس علمـا بـراي جلـوگيري از بـر. ديني مبناي عمل قرارگيرد، اعتبار نخواهد داشت 

تصويب قوانين خالف اسالم، نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس را در متمم قانون 

. اساسي لحاظ كردند

خبـره در وقتي بين دو دسـته از اهـل:نددارمي اشعارعالمه نائيني نيز در زمينه رأي اكثريت

ـ  و آن و اكثريـت تبـديل تشخيص موضوعي اختالف وجود داشته باشد ان بـه دو گـروه اقليـت

مي  بـا ايـن. گويند مطابق با واقع باشد، عقالً بيشتر است شوند، احتمال اينكه آنچه اكثريت عقال

به رأي اكثريت عقال يك قاعده  و تضادي بـا ديـن اسـالم نـدارد توضيح رجوع .ي عقلي است

تر«: عبارت عالمه نائيني چنين است به به اكثريت، اخذ و اخذ اخذ جيحات است عند التعارض

و اخذ طرف اكثر عقـال ارجـح از اخـذ بـه  به اكثريت عند الدوران اقوي مرجحات نوعيه است

ص 1387نائيني،( باشدمي» شاذ كه بودن«: عبارت آقاي محالتي نيز چنين است.)50، پر واضح است

و اكثر اهل  و اقربيت آن طرف به صواب آن از خطـا] عـديتاب[خبره در يك طرف باعث قوت

ص1374نژاد، زرگري(» خواهد بود ،544(.
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 آزادي.3
كه در دوره به خـود معطـوف كـرد، يكي ديگر از مفاهيم مهمي ي مشروطه توجه جامعه را

و قابل تفسير در مكاتب مختلـف.ي حريت يا همان آزادي بود مقوله آزادي از مفاهيم ذو ابعاد

 برجـسته آزادي در ادبيـات سياسـي جديـد معطـوف بـه است اما بايد توجه داشت كـه وجـه 

و همچنـين وجـود آزادي و نـشر آن و ابراز عقيـده هـاي برخورداري آحاد مردم از آزادي بيان

و نشر افكـار وجود آزادي. قانوني در نقد قدرت سياسي حاكم است  هاي سياسي در نقد قدرت

بها در اين حوزه يكي از راهو انديشه  و تنـوير افكـار عمـومي اسـت هاي مهم مقابله .ا اسـتبداد

رايكي از مدافعان اصلي ليبراليسم كالسيك در غرب، آزادي انتشار ديدگاه هاي ناقـدان قـدرت

يكي از راه  و تقابـل بـا نيز و فـساد ناشـي از آن هاي مهم جلوگيري از سوءاسـتفاده از قـدرت

يكس.)Mill, 1992, P.17( داندخودكامگي مي درو ريشه در آموزهمفهوم آزادي از هاي ليبراليـسم

و از سوي ديگر مفهـوم مختـار آن بـين مـدافعان)Eatwell & Wright, 1999, P.24( غرب داشت

به ويژه عالمان ديني بودمشروطه يكي از دغدغه و. هاي متفكران و سـتم شـاه كه از ظلـم مردم

اي از در ايـن ميـان عـده. كارگزاران وي به ستوه آمده بودنـد، بـه شـدت طالـب آزادي بودنـد 

و آن را بنـدوباري مـيي تعاريفي غلط از آزادي، آن را تعبير بـه بـي روشنفكران با ارائه  كردنـد

مي بهانه و نشر كتب ضاله قرار همـين عوامـل باعـث. دادنداي براي هجمه عليه مقدسات ديني

 در مقابل، علمـاي.خواه در مقابل بحث آزادي موضعي منفي اتخاذ كنند شد كه علماي مشروعه 

و استدالالت عقلـي تعريـف صـحيحي از مشروطه طلب تالش كردند تا با استناد به متون ديني

به معناي رهايي از ظلم حاكمان مـستبد، از يـك سـو. حريت ارائه دهند  علما با تعريف آزادي

و از سوي ديگر حق فراموش شده  ي مردم جلوي سوء استفاده غربزدگان از اين واژه را گرفتند

و بيان را زنده كردند اي كه در اينجا نيز بايد بدان توجه داشـت نكته. يعني آزادي در مال، جان

كه همه  نه آزادي از ديني علما متّفقاً آزادي در چارچوب دين را جستجو مي اين است كردند،

بي. را به دنبال ه مطالبات آنهـا در بندوباري نبودند بلك اساساً مردم مسلمان ايران نيز در آن دوره

و استبداد حكومت وقت بود زمينه به.ي آزادي همگي به منظور رهايي از خفقان علما هر كدام

به بحث پيرامون آزادي پرداخته نوبه و برخي مانند سيد جمال الدين، واعـظ مـشهوري خود اند

و آزادي هويـت، آزادي لـسان، آزادي قلـم، آزادي مطبعـه،«اصفهاني، آزادي را بـه  آزادي رأي

و غيره تقسيم نموده  ص 1357يغمائي،( انتخاب . اندو پيرامون معاني آنها توضيحاتي داده)130 تا 142،

به معناي فوق ارائه كرده :اند، به صورت زير استداليلي كه علما در دفاع از آزادي
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و ضروري مذهب. 2.7  مستقلّات عقليه
به معناي مـستقلّات«آزادي مردم از رقيت استبداد جـزء طبق نظر آيت اهللا محالتي، حريت

و تعـدي اقويـاء از ضـعفا  و ملخـص آن رفـع ظلـم و از ضروريات مذهب اسالم اسـت عقليه

و فساد كلي مـي.»است و آن را باعث اختالل تام . دانـد ايشان صراحتاً آزادي مطلق را رد كرده

 كنـديي را بـه شـدت مـذمت مـي عالوه بر اين، حريت به معناي آزادي مردم از عبوديت خـدا

ص1374نژاد، زرگري( ،521(.

 استناد به احاديث. 2.8
در حكومـت اسـتبدادي«حاج آقا نوراهللا در يكي از رسائل خويش ضمن بيان اين جمله كه

مي  و عباد سلطان به اين حديث شريف از اميرالمـؤمنين كـه»باشندتمام خلق، بندگان ، با استناد

لم«: فرمايندمي و لكن اهللا خول بعضكم بعـضا ان آدم و ان الناس كلهم احرار ال امه و » يلد عبدا

ج 1365كليني،( ص8، و بيان مي)69، و شئونات همـه كـس بايـد«: دارد از آزادي دفاع كرده مقامات

كنـد كـه آزادي اند، تأكيد مـيي علمايي كه از آزادي دفاع كرده وي همانند همه.»محفوظ بماند 

تمـام خلـق در غيـر آنچـه قـانون«: عبارت ايشان چنين است. مد نظر است در چارچوب شرع 

و سنت آنها را مقّيد نموده، بايد آزاد باشند ص1374نژاد، زرگري(» كتاب ،437(.

به عبارت و انفـسهم«مال عبدالرسول كاشاني نيز با استناد از» الناس مسلطون علـي امـوالهم

كه معرو. كندآزادي دفاع مي به معناي آن اسـت كـهمي» قاعدة السلطنة«ف به اين عبارت باشد،

و همه  و هيچ مانعي در برابر تصرفات حـالل او جانبهمالك، تسلط كامل اي بر مال خويش دارد

و پركاربرد است. در مالش وجود ندارد  بخـش اول آن،. اين عبارت در ميان فقها بسيار معروف

از» الناس مسلطون علي اموالهم«يعني  ق، 1413مـصطفوي،( باشـد پيامبر گرامـي اسـالم مـي حديثي

به معناي خودمختاري انسان در نفس، مال، عيال، منزل،.)136ص مال عبدالرسول آزادي انسان را

مي  و بيان و همچنين در قلم، عقايد و كار و مـي كسب افزايـد ايـن معنـي از قاعـده فـوق دانـد

مي  مي. شودبرداشت و آزادي«دهد انسان او ادامه كه ديگري مـانع از ترقـي نفـساني الزم دارد

ال ضرار في االلسالم«اين معنا در حديث.»مالي او نباشد  و ج 1409عـاملي،(»ال ضرر ص26ق، ،14(

و هـركس بـه ايـن«وي همچنين معتقد است. بيان شده است آزادي، از طبيعيات انسان اسـت

و الّا حيوان يا پست ص1374نژاد، زرگري(» از حيوان استترطبيعت نائل شد، انسان است ،561(.

 مساوات.3
و مساوات يكي از شعارهاي اصلي انقالب كبيـر فرانـسه بـود كـه در كنـار)1789(برابري

سه شعار عمده  و برادري مفهـوم. دادي انقالب فرانـسه در قـرن هيجـده را تـشكيل مـي آزادي
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س و يكي از وجـوه مميـز مكتـب ليبراليـسم و برابري  وسياليـسم در غـرب محـسوب مساوات

و اسـتفاده از فرصـت ليبراليست. شودمي به معني مساوات در برابر قانون هـا بـراي ها برابري را

مي همه و برابـري ها برابري را بـه حـوزه كنند ولي سوسياليستي آحاد جامعه تلقي ي اقتـصاد

و ديگران،( دادنداقتصادي تعميم مي ص 1357مكنزي ف.)143، رصـت برابـر يكـي از مختـصات داشتن

و برابري آحاد مـردم در جوامـع دموكراتيـك محـسوب مـي   ,Jones, 2002( شـود مهم مساوات

P.154.(

و تفسير مفهوم برابري بـر در جريان انقالب مشروطه صرفنظر از دو ديدگاه يادشده، توجيه

به ويژه در بعد حقوقي يكي از دغدغه اساس آموزه  ي عالمـان دينـيرههـاي آن دو هاي اسالمي

به معني برابـري مـسلمانان بـا كفـار تعريـف در دوره مشروطه، عده.شدمحسوب مي اي آن را

به معناي برابري افراد در مقابل قانون معرفي نمودند عده. كردند آنچه كـه علمـاي. اي نيز آن را

آن. خواه بر آن تأكيد داشتند، مساوات به معنـاي دومـي بـود مشروطه را بـه معنـاي گـاهي نيـز

به متون ديني استدالل مـي. اندبرابري در حقوق انساني دانسته  كردنـد بـر خـالف آنان با استناد

و در مقابـل  و اسـتبدادي كـه در آن حكـام از مـصونيت قـضايي برخوردارنـد حكومت مطلقه

و هيچ نهادي پاسخگو نيستند، در حكومت مورد نظر اسالم همه  ي افراد جامعه اعم از هيچكس

و در صورت تخلّف مجـازات شـوند و كارگزاران بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند . حاكمان

و غيـره وجـود داشـته و جاهـل و غني، عالم و مردم، فقير در برابر قانون نبايد تفاوتي بين شاه

و در صورت تخلّف بايد مجازات شوند. باشد . همه در برابر قانون يكسانند

في االرض فاحكم بين الناس بالحقدايا«ي آيهمال عبدالرسول با ذكر ود انا جعلناك خليفه

ان«و آيات ديگري همچون» ...و التتبع الهوي فيضلك عن سبيل اهللا  و اذا حكمـتم بـين النـاس

و لو كان ذا قربي«و» تحكموا بالعدل مي»و اذا قلتم فاعدلوا كه در اسالم همهبيان ي مـردم دارد

و ضـعيف در در برابر قانون يكس و قـوي و شـريف و گـدا، وضـيع و نبايد فرقي بين شاه انند

ص 1374نژاد، زرگري( دادگاه وجود داشته باشد  به عبارت.)573و 572، و يا آقاي محالتي نيز با استناد

و القوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتـي« الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتي تاخذله بحقه

و القريـ  و البعيـد عنـدك فـي ذلـك سـواء تاخذ منه الحـق ، كـه بخـشي از زيـارت هـشتم»ب

هـر حكمـي بـر هـر عنـواني از عنـاوين«: كنداميرالمؤمنين است، مساوات را چنين تعريف مي

مـثالً زانـي. شرعيه يا عرفيه بار باشد، در اجراي آن حكم فرقي ما بين مصاديق آن گزارده نشود 

مي  به قصاص... خورد، هركه باشد حد در اجراي حكـم فرقـي بـين.»رسد، هركه باشدميقاتل

ص1374نژاد، زرگري( افراد نبايد گذاشته شود  يكي ديگـر از علمـا در رسـاله.)519و 518، ي همچنين

به مشروطيت سؤال« و جعلنـاكميا«ي آيه» هايي داير و انثـي ايها الناس انـا خلقنـاكم مـن ذكـر
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و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا را براي اثبـات برابـري بـين» اتقاكم ان اهللا عليم خبير شعوبا

. مسلمانان بكار برده است

ي كليچند قاعده.4
آ اي از انديشه مجموعه كنونتا و و يـاه موزهها و روايـات كه علما با اسـتفاده از آيـات ائي

و روايت.ي سياست مطرح كرده بودند، بررسي شد اصول عقلي در حوزه  فوق، عالوه بر آيات

و قواعد يافت مـي   شـود كـه حالـت در ميان مكتوبات علماي عصر مشروطه يكسري از قوانين

و قابل تطبيق با موارد متعدد هستندكلي مي. تري دارند به برخي از آنها اشاره .شوددر زير

و كيان اسالمي.4.5 و مسلمين  وجوب حفظ اسالم
د ر بيـان آراء سياسـي خـويش از آن بهـره يكي از قواعد كلـي كـه تعـداد زيـادي از علمـا

و عزت مسلمانان مي جسته به موجب اين اصل، هـر آنچـه. باشداند، اصل وجوب حفظ اسالم

و سامان يافتن امور مملكت شود، بـر مـسلمانان كه باعث حفظ اسالم، افزايش عزت مسلمانان

به دست آورند  ا«به عبارت ديگر. واجب است كه آن را و حفظ مسلمين تنظيم مملكت سالميه

و خارجه، در شريعت مطهـره  لكـن...ي اسـالميه بـر هـر كـس واجـب اسـت از شرور داخله

كه مراعات آنهـا موجـب انتظـام  و مضار ملكيه و مصاديق و مفاسد مملكت صغرويات مصالح

مي  و انقالب حاالت مختلف و اختالف عادات به حسب اقتضاي اوقات و» شودمملكت است،

به عهده راه شناخت و نخبگان كشور در هر دوره است آنها ص 1374نژاد، زرگري(ي عقال اگر.)539،

به صورت استدالل منطقي در مورد تشكيل مجلـس بيـان كنـيم، چنـين  بخواهيم سخن فوق را

:شودمي

و تنظيم امور مملكت در هر دوره بر همه: كبراي قضيه و مسلمين ي مـسلمانان حفظ اسالم

.واجب است

و: اي قضيه صغر و مـسلمانان در زمان حاضر تشكيل مجلس شـورا باعـث حفـظ اسـالم

.شودتنظيم امور مملكت مي

وجـوب(.ي مسلمانان واجـب اسـتي كنوني تشكيل مجلس شورا بر همه در دوره: نتيجه

)كفايي

كه بتوان در صغراي اين قضيه قرار داد، حكـم وجـوب بر اساس اين استدالل هر چيزي را

م  بر مبناي همين استدالل مرحوم محالتي بـا توجـه بـه مقتـضيات آن دوره وجـوب. كنديپيدا

مي  و تعلّم صنعت غرب را گوشزد ص1374نـژاد، زرگري( نمايدتعليم اي كه همين يكي از ادله.)515،

و تشكيل مجلس بيان داشته مبتني بـر همـين اصـل عالم در رساله  اي ديگر در دفاع از مشروطه
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ص 1374نژاد، رگريز( باشدمي به سوالي مبني بر جـواز)480، و يا مرحوم آخوند خراساني در پاسخ ،

كه اگر اين بانك محفوظ از رباي حرام باشد، اشكال ندارد تشكيل بانك ملي مي بلكـه«فرمايند

به توقف بيضه  و سد ابواب مداخله نظر ي اجانب بر آن، از اهم تكاليف الزمه بـر نـوعي اسالم

ص 1359كفائي،(»استمسلمين مسلك االمـام«اي با عنوان حاج اسداهللا ممقاني نيز در رساله.)198،

كنـد تبيين مـي»ي اسالم حفظ بيضه«لزوم تحصيل علوم جديده را بر مبناي»في سالمة االسالم 

ص 1374آباديان،( و.)107و 106، بر همين اساس بـوده كـه بعـضي از علمـا مثـل آخونـد خراسـاني

ي جهــاد در ركــاب امــام مازنــدراني تــالش در راه اســتقرار مــشروطيت را بــه منزلــهمرحــوم 

ص 1330كسروي،( انددانسته) ارواحنا فداه(زمان اي ديگـر از بر مبنـاي همـين اسـتدالل عـده.)730،

و غيره داده .اندعمال حكم به وجوب وضع قانون، سربازگيري

 جايگاه عرف در مباحات.4.5
يكي از همان قواعد كلي اسـت» بقدر فالمحكم فيه العرف لم يقدرماكل«اصل مرحـوم. نيز

مي  به مفاد اين قاعده بيان دارد كه ميزان خيلي از احكام به ويژه احكـام جزايـي كاشاني با توجه

به اهلكه در شرع براي آنها اندازه  وي.ي آن واگذار شـده اسـت خبرهاي تعيين نشده، عبـارت

 خيلي از احكام بلكه وضع خيلي از قوانين بـه همـين قـانون مبـارك پس در بيان«: چنين است 

ميكلي دست شدآويز ص1374نژاد، زرگري(»توانيم ،584(.

ي كلي بايد همواره مورد توجه قرار گيرد ايـني مهمي كه در استفاده از اين دو قاعده نكته

به دست مي كه از آنها و يا نتايجي كه صغراي قضايا لفت صريح با شـرع نداشـته آيد مخا است

. باشد

 قاعده مالزمه. 4.6
و كلما حكـم بـه الـشرع«: قاعده مالزمه عبارت است از كلما حكم به العقل حكم به الشرع

به العقل  آن.» حكم به وجوبِ آن حكـم قطعـي دهـد، شـرع كه عقل طبق اين قاعده هر آنچه

مي  و بالعكس حكم را تأييد ص1421مـصطفوي،( كند ي كاشاني اين قاعده معـروف بـين آقا.)268ق،

كه اين قاعـده و معتقد است  باعـث شـده كـه مـسلمانان هيچگـاه در فقهاي شيعه را نقل كرده

ص 1374نژاد، زرگري( بست نمانند بن به لزومبه عنوان مثال اگر در برهه.)584، اي از زمان عقل حكم

و وضع قانون  ميتشكيل مجلس و ديگر احتياج نيست براي بررسـي كنددهد، شرع آن را تأييد

و سنت استناد كرد . مشروع بودن آن به قرآن

كه مخالفان مشروطه يا مدافعان مشروعه بودن حكومت يا به تعبيري  الزم به يادآوري است

در مدافعان مشروطه مشروعه نيز با نگارش رسائلي ديدگاه مخالفـت بـا مـشروطه هاي خـود را

و االسـتبداد از محمدحـسين تبريـزي، المراد من المشروطهه كشف تبيين نمودند از جمله رسال 
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و ارشاد الجاهل منسوب بـه شـيخ فـضل اهللا داليل براهين الفرقان از نجفي مرندي تذكره الغافل

و رساله و يا ناشناخته نقد علماء مخالف. اهللا نوري حرمت مشروطه از شيخ شهيد فضلي نوري

و دفاع از شريعت بر چند و ابتناء يافته استمشروطه . پايه استوار شده

به ويژه با معناي مختار در مغرب زمين مخالفت_1 و مساوات  با مفاهيمي مانند آزادي

 الفت با قانونگذاري در مقابل قوانين اسالممخ_2

و غيرديني از آزادي سوء_3 هاي اجتماعي بـه ويـژه نـشر مطبوعـات استفاده افراد مغرض

به مباني اسالم و رواج آزاديمضر .ها در عرصه عمومي در صورت تحقيق نظام مشروطه

هاي اهللا نوري در رساله حرمت مشروطه ضمن دفاع از اصول ديانت، آموزه فضل شهيد شيخ

و لـوازم شـرعي مشروطه و نهاد سـلطنت را بـا حفـظ شـرايط خواهان را مورد حمله قرار داده

مي  مي بازوي اجرايي احكام اسالم كه به معروف هـر چـه بيـشتر بـهبا داند و امر يست با تدبير

ص13نژاد، زرگري(سوق داده شود» عدالت«سمت  البته پرداختن به ادله مدافعان مـشروعيت.)269،

.يا سلطنت مشروعه يا مشروطه مشروعه خود نيازمند پژوهشي ديگر است

 نتيجه
و نشيب خـود شـاهد حـوادث گونـاگون و فرودهـاي كشور ايران با تاريخ پرفراز و فـراز

و سرنوشت. تاريخي مختلف بوده است و يكي از اين حوادث مهم ساز وقوع انقـالب سياسـي

مي  اين پژوهش يكي از ابعاد مهم اين انقالب كه آهنگ تحديد قـدرت. باشداجتماعيِ مشروطه

و نق  لـي سياسيِ خودكامگان را داشته، مورد مداقه قرار داده است كـه آن بررسـي دالئـل عقلـي

و علماي مـدافع مـشروطه در ابتنـاء مـشروطيت بـر اركـان  مورد استناد مراجعِ طراز اول شيعه

. باشـد مـي) عجل اهللا تعـالي فرجـه الـشريف(شريعت نبوي در عصر غيبت حضرت ولي عصر 

و فقهـي دو مرجـع طـراز اول شـيعه يعنـي اهميت اين پژوهش با مالحظه ي شخصيت علمـي

و عالمه نائي و فقهـاي بنـام شـيعه در دهـه آخوند خراساني هـايني كه هر دو از اساتيد مراجع

مي  كه در اصول فقه. يابدبعدي هستند، اهميت مضاعف كـه چـارچوب اسـتنباط–مباني عقلي

در-كنـد احكام شرعي را تبيين مـي  و منـابع شـريعت  در تقريـب مبـاني مـشروطه بـا مـصادر

 در اين اثر پژوهـشي مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اي داشته، هاي علماي شيعه نقش برجسته آموزه

اثـر عالمـه نـائيني كـه بـا تقـريظ آخونـد» الملةو تنزيه االمةتنبيه« كتاب در اين زمينه. است

و مولي صالح مازندراني در آن دوران منتشر شد اثر گرانسنگي در شـناخت پارلمـان،  خراساني

ي قانونگذار و مقوله و مشورت نمايندگان و اصـولي اسـتان ي، شور . تخابات از منظر اسالمي

و نقلي در اثبـات ايـن رويكـرد، فـصل نـويني از و استناد به دالئل عقلي تالش فقها در تطابق

و جهان تشيع را رقم زده است  و اجتماعي معاصر ايران الزم به يـادآوري اسـت. تاريخ سياسي
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علكه شايد را مستبعد بودن تشكيل حكومت ديني در آن دوره تمركز و مراجع ديني متوجـه ما

به جاي سلطنت استبدادي در عصر غيبت نموده باشد .نظام مشروطه
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