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  هموست حقيقت كه حقّ نام به
  

  

  اولي  كلمه    
  

 اسـتاد  هـاي   ديـدگاه ) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار  (داريد دست در ن چه آ
 از برگرفتـه  غالبـا  كـه  مجموعـه،  ايـن . دهـد   مـي  بازتـاب  را ازغدي پور  رحيم حسن

 محـصول  باشـد،   مـي  شـاگردان  برخـي  دانـشجويي  تقريرات يا و ايشان هاي  سخنراني
 سـال  از بررسـي  و نقد هاي  حلقه و ها  مصاحبه و ها    همايش آموزشي، يا آزاد هاي  نشست

  .است امروز تا 63
 يـا  شنيداري و ديداري هاي  رسانه شماري از  تر در   پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر نوشتاري،
 برخـوردار  بـسياري  تنـوع  از فرمود، خواهيد مالحظه چنان كه  مباحث، سلسله اين
 مفـاهيم  ملتقـاي  از وسيعي ي  عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف كه است
 تـاريخ،  شناسـي،   روان شناسي،  جامعه وتربيت،  تعليم حقوق، اقتصاد، سياست، (انساني علومِ
 علـوم  و اسـالمي  معارف با -كلمه جديد مفهوم به -مضاف هاي  فلسفه و) ادبيات و هنر

 كـه  اسـت  علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه، كالم، اصول، فقه،(حوزوي
 موضـوع  اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام و مباحث تر  آسان تفكيك  براي
  . است شده ثبت آن جلد روي بر لد،مج هر

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث
 و اسـاتيد  جمع در كه است هايي    همايش و ها  سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 بـا  و معرفتـي  متنـوع  موضـوعات  در علميه هاي  حوزه فضالي و ها  دانشگاه دانشجويان
  . است شده اداير اسالمي ي انديشه محوريت

 هاي  دانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هاي    همايش محصول نيز بخشي ـ2
  .است شده برگزار گوناگون

 هـاي   جمـع  و »بررسـي  و نقـد  هـاي   حلقـه  «در نيـز  تري  تخصصي هاي  بحث ـ3
 هـاي   كالس يا و دانشجويي پژوهش هاي  گروه يا گران  پژوهش و اساتيد از محدودتري

 يـا  مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها،  آن از بخشي و هداشت جريان درس
 البته سعي  انتشارات از سلسله اين در. گردد  مي منتشر تدريج به اينك بوده، خاصي كتاب
 خصوصيت الغاي و شده حذف ـ االمكان  حتي -خاص هاي  كتاب يا افراد آن نام شود  مي



 جنبـه  بـر  آن عمـومي  و معرفتـي  كفّـة  و ابدني موردي يا شخصي جنبه ها  بحث تا شود
   .بچربد اش شخصي
 هـاي   مناسـبت  و تـر   عمـومي  محافل در هايي  سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسالمي و انقالبي
 و قلمـي  كـار  محصول شد، خواهد تصريح ها  آن ي  مقدمه در كه نيز هايي  نمونه ـ5

  .است نوشتاري
 نيست ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري  متفاوت هاي  نمونه ـ6
 محـصول  يـا  و شـاگردان  برخـي  دانـشجويي  تقريـرات  و هـا   يادداشت در واقع،  بلكه
 تـوان   مي را ها  آن و است ايشان وگو با   گفت و و پاسخ   پرسش   جلسات ي  شده  بندي  جمع

 انتـشار  زمينـه  اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها  اهديدگ با مرتبط غيرمستقيم،
  .است شده فراهم نيز ها آن

 بـدون  غالبا و گوناگون مجالت و ها  كتاب مجازي، هاي  پايگاه از برخي در تر  پيش
 بـا  بـار  اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها  ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري هيچ
 كند  مي ها  آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي  مؤسسه مولف محترم،  اطالع

 سـنخ  از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب از توضيح اين البتّه با 
 و ويـژه  ويراسـتاري  و شود  مي پرداخته منبع ذكر به آن در كه شده، تأليف هاي  كتاب
 اسـت  هـايي   سخنراني متن غالباً لكهب نبوده است؛  دارد، مكتوب كار مناسب و نسقي   نظم  
 سـاختار  تبديل حد در خوانان،  نمونه توسط مختصري بسيار ويراستاري با و شده پياده كه

 شـود؛   مـي  منتـشر  هـا،   فاعل و فعل برخي جايي  جابه و كتبي عبارات به شفاهي جمالت
ـ  حد اين در بايد نيز محترم ي  خواننده ي  مطالبه كه است منطقي بنابراين،  طبيعـي     .دباش
 مقـاالت  سـطح  بـه  هـا   آن ارتقـاي  و مباحـث  ايـن  دقيق و مفصل بازنگري كه است

 انتشار به و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر  زمان رسمي،كاري
 بـراي  مجـالي  چنين آينده، در آن كه  اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه همين

  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق ويراستاري و بازنگري
 تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي  مؤسسه   

 كـه  اسـت  اميـدوار  و دارد  مي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي و
 و هاي تفكّـر    شعله كردن گرم و اسالم نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك گامي

  . باشد برداشته عمومي افكار رتقايا
  

  شما همياري باد گرامي
فردا براي طرحي« ي سهمؤس«  
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  مقدمه
  
 تبلور يي بود كه از سو» ـ تلخنيريش« دو پهلو و ة تجربكي ، ه مشروطاميق

ء امت و از علما ي و ضد استعمارياستبداد  مردم مسلمان و جهاد ضديروح انقالب
 كشور در نوع ارتباط يـ  فرهنگياسي تحوالت بزرگ در نظام سعطف ة نقطييسو

 با سويي و از ي با وجه استعمارسويي از ،  غربتمدن. آن با تمدن غرب بود
.  آمده بودزي نرانيبه سراغ ا، ياسي و سي تفكر اجتماعة عرص دري متفاوتيدستاوردها

 و روس و استبداد سي خود نسبت به استعمار انگلگاهي جانييدر تع، نيء و مجاهدعلما
سابقه  ي بيتيضع دچار و، كشوري و علمي اقتصاددي شديماندگ فاسد قاجار و عقب

 سوييداد و از  يتن نم ،يون و كنترل قانتيبه مشروط،  شاه مستبدسويياز . شده بودند
 سكوالر وارد عرصه يها ها و گروه گرا و فراماسون غرب ي روشنفكريها ناي جرزين

 كه ني ادر.دخواستن ي مكيگرا و الئ  غربستمي سكي استبداد شاه را ليشده و بد
و مشروطه خواه  ء مبارزعلما ي برخانيمصداقاً م، ترند  دو خطرناكي از اكي كدام

و  عالج نشد ،كه سلطنت و استبداد رآنختالف نظر افتاد و عاقبت عالوه ب ابه تدريج
 ، شدهلي تبد،راني در اسي استعمار انگلشتري و نفوذ بياستبداد قاجار به استبداد پهلو

 ياز اهداف و مبان، ي نظريلحاظ محتواه  بزي مشروطه ني ـ مردميجنبش اسالم
ـ فريسي انگلي ه مشروطي مباني به سوياسالم    .  منحرف گشت، يانسو 

ن

كه نهضت را ،  و عراقراني در اعهي و مراجع بزرگ شنيمجتهد، اني مني ادر
وارد عرصه ، ياسيعالوه بر مداخالت س، كردند ي متيهدا،  استبداد و استعمارهيعل
 ،يدمكراس، تي مشروط،تيجمهور،  درباب سلطنتزي نياسي و سي فقهيپرداز هينظر

 و تيچه در دفاع از مشروط،  آناننها و سخنا  رسالهدي شاپارلمان و انتخابات شده و
 مدرن ياسي با مقوالت سعهي شياسي فقه سانيها م  مواجههنياز نخست، چه در نقد آن



  . غرب باشد 
 در باب عهيء بزرگ و مجاهد شفقهااظهارات و مواضع دو تن از ، انيم ني ادر
 ياسي و سكيرهبران تئور هر دو جزء راي است زيشتريمستحقّ توجه ب، تيمشروط

، ي را برخينيامه نائمرحوم علّ، » الملههي االمه و تنزهيتنب« ةرسال. نهضت مشروطه بودند
 زي نيياند و از سو  دانستهيخواه  مشروطهفع به ني فقهيها فستي مانني از بهتريكي

 ي كه خود ابتدا از رهبران اصل،دي شهينور ...ا  فضلخي شيها سخنان و رساله
 از ي در نگرانجيتدره بود و سپس ب) تهران( در صحنه يخواه طهمشرو
 ي از شعارهاي به منتقد بعضليتبد، خواهان  مشروطهي سكوالر برخيها يريگ جهت

 در نقد ياسيـ  سي فقهيها يريگ  موضعنيتر  از شفافيكي ،دخواهان ش مشروطه
  .  بدون دفاع از استبداد بوده استتيمشروط
 نقل و جا ني هر دو بزرگوار در اياسي ـ سياضع فقه از موييها  بخشنكيا
در معرض قضاوت قرار گرفته ، يري تفسچي بدون هباًي شده است و تقريبند دسته
 ي برخرغميتوان دانست كه عل ي نقل قولها مني قرائت اانيرسد در پا يبه نظر م. است

، ينور... ا  فضلخي و شينيائ نياسي و اهداف سي فقهيمبان، مشهورات و القائات
 يغرو اصطالحاً صي و بحثياسي سقي است و تفاوت در مصاديكي، االصول يعل

، دي شهخي است و نه شيطرفدار مشروطه غرب، ينيامه نائ نه علّگريبه عبارت د، است
 است و به ي هر دو بزرگوار خواندنيها  استدالل.و ضدمشروطه است طرفدار استبداد

 ،  سكوالر غربياسي سمي با مفاهعهي شياسي فقه سي و نقاط تالقوطه مشرتر قيفهم دق
  . كند يكمك م
 م دو عالِيها دگاهي ديبند  و دستهيصرفاً جمع آور، دي دارشي كه در پيكتاب

 فاءي اراني اياسي مبارزات سخي در تاري است كه نقش مهمعهيطلب ش مجاهد مشروطه
 يسخنراني  در حاشيه اني دانشجوي توسط برخي و دسته بندي جمع آورنيا. اند كرده
 ي صورت گرفت و گرچه كار75 سال در »تيمشروط« پور در باب مي رحيآقا

 يبند گرفته شد و پس از دسته، شاني آن از سخنان اهياول بود اما الهام ييدانشجو
در ، يي دانشجوي و دسته بندني تدوني انتشار ا.دست آمده  بي جالبجي نتا،مطالب

 مطالب قبالً در ني ا. رديگ ي صورت معهي شياسيقه س فتر حيجهت كمك به فهم صح
  .  منتشر شده است،  نقدكتاب ةفصلنام

 

  مي و انتقاد هستشنهادي پمنتظر
ـ بهار انتشارات 87 طرح فردا 



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اولبخش         
  

  )ره(ئيني امه ناهاي علّ ديدگاه
  
  

 و   مجاهدات ي هنتيج، دي مقدار زيا  به  اخير ايران ي هصد  در يك  خجسته اتفاقات
  در قلمروي،  مواضع  و اين  است  بوده  شيعهءفقها و ءعلما   و سياسي  فقهي مواضع
 بسيار   آثارياء منش، و اجتماعي  متعدد تاريخي جهات  از  سياسي سازي نظام

 و علما  رهبريه  ب  كه  مشروطيت  استبدادي  ضد انقالب.  است ساز گشته سرنوشت
  ي هاز جنب،  سرگرفت  و انگليس  روس  قاجار و استعمارگران  رژيم  عليه عه شي مراجع
 در   متعددي نظريات،  دارد زيرا در عصر مشروطه اي العاده  فوق  اهميت، نيز نظري
كشور    به  استعماري  و گاه  سياسي ل دالي  و به ترجمه،  و شرق از غرب   سياسي علوم

   سياسي  فقه مباني،  و نجف  ايران  بيداردليفقها ،ط شراي  در اين.گشت سرازير مي
   نظام  طراحي نوعيه  و ب  داده ارائه،  جديد كشور شرايط فراخور   را بار ديگر به شيعه

.  معاصر پرداختند  و معضالت  مشكالت  و ناظر به  ديني هاي  مالك  براساس سياسي
 در   اسالم  بزرگعلما از   چندتن اهديدگ، » مشروطيت  قيام ميراث«   مباحث در سلسله

 و   مردم مشاركت، عدالت،  بشر حقوق،  آزادي  درباب  مشروطيت ي هدور
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  :كنيم  مي افتتاح» ه المل  و تنزيه االمه نبيهت
   

  : مدني ي ه وجامع  نائيني ي هعالم
  :اند  داشته  مرقوم ترتيب   را بدين»المله االمه و تنزيه تنبيه«     كتاب ونممض ، نائيني امهعلّ
    مساوات،  حريت،  شوري  مجلس،  اساسي  قانون،  مشروطيت،  استبداد  حقيقت:مقدمه«

   ياول   از وضع  و انحراف،  سلطنت، اول  فصل
   است؟  واجب، )عليه السالم( امام  در عصر غيبت  آيا تحديد سلطه، دوم  فصل
  ست؟ ااشكال  و بي  كافي، تحديد قدرت  براي  آيا مشروطيت،م سو فصل
  .  آن  و جواب  شده  مشروطيت  تأسيس ه دربار  كه  و اشكاالتي  شبهات، چهارم فصل
  .  آنان  و شرايط  عملي  و وظيفه  و نظر نمايندگان  مداخله  و مشروعيت  صحت،  پنجم فصل

   

   از  خدا  غرب  دوري، وسطي  قرون. 1 
 و   يادگيري ي ه را نتيج  زمين  مغرب  و تمدني  اخير علمي  پيشرفت، نائيني امهعلّ
  حكمت، ساز  تمدن ز علوم ا  غرب كنند كه  مي  و تصريح  دانسته  اسالم  از جهان الهام
 بود زيرا امور   محروم سره يك،  سياسي  و قواعد مترقي  عملي حكمت، نظري

   تحريف  علت  و يا به مفقود بوده،  از اساس  كليسايي  در شريعت  و مدني حكومتي
 اروپا و   دست،االهي   و احكام  اصيل  آسماني  كتب  رفتن  و از دست  و تورات انجيل
   اما با وقوع. بود  مانده  خالي  و اجتماعي  حكومتي-   سياسي  تعاليم ز چنين ا غرب
 و   ديني  تمدني  صاحب  كه  اسالم  جهان هاي  از پيشرفت  و اطالع  صليبي هاي جنگ

   و تمدن  خود از علم  بزرگ  و محروميت  نقصان  متوجه، بود  و علمي بسيار پيشرفته
   مادي افتادگي  عقب صدد جبران در،  مسيحيت  و ترك  اسالم  از جهان  و با الهام شده

  :خود برآمدند
 از   قبل  و اروپائيان  مسيحيه  ملل كه اند  دانسته  عالم  بر تواريخ مطلعين«
   از علوم، بودند نصيب  بي  علمي  حكمت  شعب  از تمام  چنانچه، صليب جنگ
 در ها آن   تشريع  عدم واسطهه ب،  هم  سياسيه  و احكام  عملي  و حكمت تمدنيه



 

 15   )ره(هاي عالّمه نائيني ديدگاه                                                                                              
 

   عدم، واقعه  بعد از آن. بودند بهره  بي  آسماني  كتب  و يا تحريف  سابقه شرايع
   اين  خود مستند دانستند و عالج علمي  و بي  تمدن  عدم  مقصد را به فوز به

االمراض  ام مقاصد خود قرار دادند  را اهم .«   
 

   اسالمثيرتا  تحت،  زمين  مغرب. 2 
   اسالمي  از تعاليم  مستقيم  را الهام  غرب  و علمي  مدني هاي  پيشرفت، نائيني مرحوم

   و علت دانسته )ع( امير  حضرت  حاكميت ي ه و نحو  فرامين و حتي)  و سنت قرآن(
  :داند  مي  اسالم  از تعاليم گرفتن  را نيز فاصله  اسالمي  تمدن افول

   و سنت  را از كتاب  اسالميه  و سياسات  تمدن اصول زمين، متفكّران مغرب«
   و غيرها اخذ و در تواريخ)السالم ليهع( واليت  شاه  از حضرت  صادره و فرامين

 و   اصول  آن  به  بشر را از وصول  نوع  و قصور عقل  اعتراف  بدان خود منصفانه
   آن  و پيروي  متابعت  به را اول   قرن  كمتر از نصف العاده  فوق استناد ترقيات
 سير   و بالعكس  آنان  و استخراج  و استنباط  ممارست  حسن لكن، اقرار كردند

 از   و معرضين  طواغيت  و اسارت  رقيت  به  اسالميان  و گرفتاري قهقرايي
   تاريخيه  مبادي  حتي  ساخت  منتهي  حاليه  حالت  امر را به لام،  و سنت كتاب
 و   اسارت  را از چنين  مسلمين  نفوس  و تمكين  فراموش  تدريجاً  هم سابقه
 را با   رو احكامش  پنداشتند و از اين  اسالميت  را از لوازم  وحشيانه رقيت
 ،  مستقل  عقل  و با ضرورت  منافي  ترقياتست  سرچشمه  كه  و عدالت تمدن
   ».ها شمردند  خرابي  را اساس  و مسلماني مخالف

 

   رهايي  تنها راه،  اسالم  به  بازگشت. 3 
  و  است  اسالم  تعاليم  به  دوباره  رجوع  به منوط،  مسلمين  تجديد حيات دوران

   اسالمي  با انقالب، صالح  روحانيت  رهبري  پرچم در ذيل،  تجديد حيات  اين شروع
  : برسد  نتيجه  و بايد به  است سرگرفته، مشروطيت

   به  مسلمين  سير قهقرائيه  دوره  تعالي  بحمداهللا  كه مان جزء ز تا در اين«
،  را نوبت  جائرين  شهوانيه  ارادات  در تحت  منتهي و اسارت  نقطه آخرين
   به  اسالميان عموم،  رسيد  پايان عمر به،  را  ملعونه ي ه منحوس  و رقيت منقضي
  خود با خبر و آزادي   و آئين  دين  از مقتضيات  روحاني  پيشوايان هدايت
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 و   مشروع حقوقه  و ب برخورده،  فراعنه  رقيت  خود را از ذل خدادادي
   طوق  بردند و در خلع  پي  امور با جائرين  در جميع  و مساواتشان مشاركت
   از درياهاي، سمندروار، خود ي ه شد  غصب  حقوق ي ه و اعاد  جابران بندگي
  از عظم،  مقصد  اين  خود را در طريق ي هطيب ايه  خون  ريختن، نينديشيده آتش

 را بر   خود غلطيدن  دانستند و ايثار در خون  ملي  و حيات  سعادت موجبات
:  فرمود  كه )السالم ليهع(  سرور مظلومان از فرمايش   ظالمين  در اسارت حيات

»كردند اقتباس، »الكرام   مصارع علي  اللئام ي هثر طاع  تؤ  اَن  مِن ي ه ابي نفوس .«  
 

   الئيك  نه  ديني  مشروطيت. 4 
  داند كه  مي  اسالمفقها   فتواي  را مستند به  مشروطه  انقالب  مشروعيت،امهعلّ
 » مشروعه ي همشروط « همان،  و بنابراين  شرعي  احكام  در چارچوب القاعده علي
  :است

 مذهبند   جعفري عه شي ساي  رؤ  كه  اشرف  نجف  اسالم  حجج صدور احكام«
   اسالميه  مشيخه  فتواي  به  آن  و تعقب  مقدس  مشروع  اين  تحصيل بر وجوب
 از   اسالم  دين  مقدس  ساحت  برائت  براي،اند  سنت  اهل  مرجع  كه اسالمبول
   عيب و لسان،  شد ظاهر  حجتي، مستقل  عقل  با ضرورت  مخالف  جوريه احكام
  .»خت سا  را مقطوع جويان

  

   و الحاد است  بدعت  نوعي، استبداد . 5
 و   دانسته  اسالم  به  بين  و الحاد و ظلم  را بدعت  ديانت  نام  استبداد به  توجيه،ايشان

   شرعي اي  وظيفه  عنوان  به  بدعتّ  رد،را»  هاالم  تنبيه«   خود در تأليف ي هانگيز
  :دانند مي

   از اين  ملت  و تنزيه  شريعت  ضروريات ه ب  امت  تنبيه  براي  رساله وضع«
 و  ي هاالم ي هتنبي « را  لهذا نامش است)  استبداد يعني (  و الحاد و بدعت زندقه
  ».ام  نهاده»ي هالمل تنزيه
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   ديني  دولت  تشكيل  ضرورت. 6 
   اصلي  اركان  براي  مفصلي  احكام،  اسالم  شريعت كند كه  تأكيد مي ايشان
 شود و   تشكيل،  اسالم  و تابع  شرعي  و بايد حكومتي  آورده و دولت  حاكميت
  : كرد بايد بحث» امامت«   بحث  را در راستاي  حكومت تئوري

   و سلطنت  تكاليف  جميع  اهم، را  اسالم ي ه بيض حفظ،  مطهره در شريعتِ«
   واضح. اند  مقرر فرموده،  امامت  و شئون  را از وظايف اسالميه) حكومت(

   و توقف  حكومت  اصل  به  عالم  نظام  توقف  به راجع    جهات  تمام  كه است
   : است اصل  دو  به  خود منتهي  نوع اماراته  ب  هر قومي  و قوميت  شرف حفظ

   حق  به  حقي  هر ذي  و رسانيدن  اهالي  و تربيت  مملكت  داخليه  نظامات حفظ
   اجتماعي  يكديگر و ساير وظايف  به  آحاد ملت ل و تطاو ي  از تعد خود و منع

  .  و ملت  مملكت  داخلي  مصالح  به راجع
   نيروي  و تهيه  باب  در اين  معمول هاي  و از حيله  اجانب ي ه از مداخل تحفظ
  ي ه بيض حفظ«، عين  متشر  را در لسان  معني اينو نظامي  و استعدادات دفاعي
   مطهره  در شريعت  كه  خوانند و احكامي  وطنش حفظ ، مللسايردر  و» اسالم
 از  دوم و جزء   و تمدنيه  سياسيه  احكام، مقرر است،  دو وظيفه  اين  اقامه براي
  ». دانند  عمليه احكام

 و   نواقص تكميل،  اسالم  مطهره  در شريعت كند كه  بارها تكرار مي،امه علّ مرحوم
 و  يياي انب بر وجه،  و قيود حاكميت  شرايط  و بيان  و حكومتي  اجتماعي نيازهاي
 و  دين،  داد  تشكيل  و شرعي  اسالمي  و بايد حكومت  است مورد اهتمام، عقاليي
» امامت«   و شيعي  ديني  از اصل اي شعبه  كهند و حكومتا  تفكيك غير قابل، دولت
 ،» ديني امامت«  ضياتمقت  باشد و در راستاي مي نيز بايد اسال  در عصر غيبت،است
  .  قرار گيرد  سياسي  عمل مبناي

 

   است استبدادي  ضد،  ديني  حكومت. 7
در ،  و دولت  حاكميت كند كه  تقرير مي  را چنين  اسالم  سياسي ي ه نظري ايشان

 تنها و تنها بر ،)حاكميت (  سلطنت  اساس  بلكه  نيستاء ما يش  و فاعليت  مالكيت مقام
شود   نمي مينأت ، حكومت  تشكيل  بدون  كه  است  نوعي  مصالح مينأت و  يفوظا  انجام

 » و حكومتي  اجتماعي وظايف«  ي ه انداز  همان  محدود به،  حاكم استيال و بنابراين



 
 18                     مشروطه شرعي و مشروعه شرطي

 
.  تجاوز نكند  حد  از آن  كه  است  آن  و مقيد به مشروط،  حكومت  و تصرفات اوست

  :شود  مي  ترسيم  چنين  كه  طاغوت مت استبداد و حكو ي ه نظري برخالف
 بر قهر و تسخير   و درجاتش  مراتب  جميع  به  از حكومت  قسم  اين مبناي«
 و  از ماليه (  مردم  قواي  و صرف  سلطان ي ه بخواهان  دل  ارادات تحت  جامعه
 .است)  و شخصي حكومتي( در رفتار   نبودن  مراد خود و مسئول در نيل) غيرها
 بخورد   قطعه  نكرد يا قطعه  و مثله  اگر كشت.  بود  بايد ممنون،  نكرد ههر چ
 نشد بايد تشكر   ناموس كرد و متعرض  قناعت،  اموال  غارت  يا به، نداد سگان
 و   احشام ي ه منزل  به  بلكهما عبيد و ا  نسبت، سلطان  به  اهالي  تمام نسبت! نمود
   وجودي  فائده  فقط  كه ست ا نباتات  منزله  و بهتر  پست  هم  از آن  و حتي اغنام
   از وجود خود ندارند بالجمله  و حظي  بهره،  و خود  است  شاه  حاجت  دفعها آن

   مملكت  از خداوندي  عبارت  درجاتش  باختالف  از سلطنت  قسم  اين حقيقت
   حقيقت چه، مدو   قسم  خالف خواهد بود به)  خداوندي  اين  درجات اختالفه ب(

   و حفظ  نظم  به  راجع  وظايف ي ه بر اقام»واليت « از  است  عبارت  آن و لُب
   در اين  مملكت  قواي  در صرف  نوعيه  است و امانتي ) مالكيت نه ( مملكت
 مقدار   به  سلطان  استيالي اندازه،  جهت  از اين. خود  در شهوات  نه مصارف
   مشروط،  حد  تجاوز از آن  بعدم  محدود و تصرفش،  بر امور مذكوره واليت

  ».خواهد بود
   نظم  از قبيل  حكومتي وظايف  ي ه همانا اقام،»واليت«،  مشروع  در حكومت پس
   كردن  صرف يعني)  شخصي  مالكيت نه (  و نوعي  االهي  و امانت  حكومت و حفظ
 و استيأل  بوده)  خود  شخصي  در مسير شهوات نه (  عمومي مصارف   در  مملكت قواي

  . باشد  و مأخوذ مي  نيز مسئول  و لذا نزد ملت  است  او مشروط و قدرت
  

  اند  حكومت  و حسابرس  و آزاده  زنده، مردم. 8 
   به  انتقاد و اعتراض  و لذا حق  مشاركت حق، مردم،  اسالمي در حكومت

  باشند و اين  نمي  حكومتي ديان و متص  حاكم  شخصي ي ه دارند و مقهور اراد حكومت
، اءاحرار و احي،  و مردم  است  و قانوني  و عادل محدود و مشروطه،  مقيد، حكومت

   نيستند بلكه  حكومت اند و خادم گر و آزاده گر و پرسش  و حساب  زنده يعني
  :مخدومند
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 و   در قوي شان  و مساوات  مشاركت  اقتضاي  به  مملكت  افراد اهل تمام
  و در اظهار اعتراض اند  قادر و ايمن، و اعتراض الؤ و س اخذه بر مؤ، حقوق
   سلطان  شخصي  تمايالت  در تحت  و مقهوريت  مسخريت آزادند و طوق، خود

 و   و محدوده  را مقيده   قسم  اين، نخواهند داشت  را در گردن و ساير متصديان
   هم  هر يك  به  تسميه د و وجه نامن  و دستوريه  و مسئوله  و مشروطه عادله

،  و عادل  و مسئول  قسط  به  و قائم   را حافظ  سلطنت  چنين به   و قائم ظاهر است
   حكومت  سلطنت  چنين  و داراي  نعمت  اين  به  متنعم  را كه خوانند و ملتي

  . » خواننداو احرار و احي) كش و حساب( ناظر ، باشند
 ،  حكومت ي ه و محاسب  مشروطيت  اين كردن  قانوني ياز به ن، نائيني نظر مرحومه ب
  كوتاه،  معصومين  مبارك  ما از دامان  زيرا دست  است  در عصر غيبت  ضروري نيازي
 از  بخشي،  يكديگر  به  دروني  و تقواي  بيروني  نظارت  انضمام  و بايد از طريق است

 ، االمكان  حتي،»عصمت«   مقام  بركات  كرد و به را جبران )ع( معصوم  فقدان عواقب
  : جست تقرب

 و   لدنيه  و علوم  عصمت  والي  مقام  با آن  كه  است  معلوم بالضروره«
   كه  اعلي  مقام  آن، الزمه  صفاتساير   و اجتماع  بهيميه  از شهوات انخالع
  ي همرحل، ست ا  نوع  و ادراكات  عقول  از اندازه  خارجها آن   به  تفصيليه احاطه

 خطا و   از روي حتي، » صالح  در منافيات  وقوع عدم«و »  واقع ي هاصاب«
 و ايثار   و مسئوليت  الهيه  و مراقبه  و محاسبه  محدوديت  درجه  چنين هم، اشتباه
   براي  كه  است  منتهي جاييه  ب، را برخود و ساير وظايف  امت  تمام، و الي
 تواند   ندرت به،  مبارك  دامان  آن  به  نبودن با دسترسي.  نيست  درك  قابل، بشر

   و هيئت  علميه  قوه  و هم  كماالت  مستجمع  خودش  هم  سلطان  شخص شد كه
 و   مراقبه  بر خود گمارد و اساس  نموده  انتخاب  نظاري  و رادعه مسدده
  ».  دارد  را برپاي  و مسئوليت محاسبه

 

   حكومتي ي ه عملي ي ه رسال. 9 
  منوط،  دو امر  به  را در عصر غيبت)ع( معصومء خال  جبران، نائيني مرحوم

  : بر حكومت  نظارت -2   اسالمي  قانون-1 :داند مي
 از     اجتماعي  مهم تحديد مذكور و تميز مصالحه  ب  كه  قانوني  داشتن مرتب«
   آن ي ه اقام يفيت و ك  وافي كامالً،  نيست  و تعرض  مداخله  حق  در آن آنچه
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   اهل   حقوق  كليه  و تشخيص  ملت  و آزادي  حاكم  قدرت  و ميزان وظايف
 از  و خروج،  باشد  متضمن طور رسميه  ب  مذهب  مقتضيات  را موافق مملكت
ه  ب خيانت،  و تفريط  افراط  از طرفين  هريك  به داري  و امانت  نگهباني وظيفه
و ساير     ابدي  انعزال  موجب رسماً،  در ساير امانات  و مانند خيانت  است نوع

   و نظامات  سياسي  مذكور در ابواب  قانون  چون، باشد  بر خيانت عقوبات
 و   و معامالت  عبادات  در ابواب  تقليديه  عمليه هاي  رساله ي همنزله ب، اجتماعي
  . »ست ا از آن  تخطي  بر عدم  مبتني  محدوديت  حفظ اساس

 خواهند   منعزل،  از آن ي تخطِ  و در صورت  است  حاكمان ة نظامنام، قانون ينا
 باشد و   نداشته  فقهي  با احكام  و مخالفتي  بوده  شريعت  بايد در چارچوب وبود

  ي ه عملي ي هرسال«،   شرعي  قوانين  رعايت  به تنها مشروط،  قانون مشروعيت
  : است» حكومت

»به  راجع  جهات  بر تمام  بعد از اشتمال  آن  و مشروعيت تدر صح   
  جز عدم ، اجتماعي  ضروري  مصالح  جميعا و استقص  قدرت كردن محدود
  » . معتبر نخواهد بود  ديگري  شرط، شرعيه  با قوانين مخالفت

 از » نظارت هيئت«   گماشتن و   و محاسبه اقبه مر  اساس استوار داشتن«
   هم الملل  بين  مشتركه  بحقوق كه   ملت و خيرخواهان  مملكت  و دانايانعقال

 و   محاسبه  باشند براي  آگاه  عصر هم  سياسيه  و مقتضيات وظايفه خبير و ب
 از   و جلوگيري  اجتماعي  ضروري في وظا  در اقامه  و نظارت مراقبه
  ». و تفريط ي  تعد ونهگهر

 

   هرگز»مالكيت« ، آري»واليت« . 10 
 »مالكيت«   واليت به  از تبديل را جلوگيري »نظارت«   از اين هدف، ائيني ن مرحوم

  :داند مي
   و مانع  محدوديت  و حافظ  متحقق  در صورتي  كامله  و مسئوليت محاسبه«

اند در   اجرائيه  قوه  كه  متصديان  قاطبه  تواند بود كه مالكيته  ب  واليت از تبديل
 در   هم  باشند و آنان  در برابر آنان  و مسئول  نمايندگان  هيئت  نظارت تحت
  ». باشند  در برابر آحاد ملت  و مسئول  مراقبه تحت

بايد »  اساسي قانون«   يعني اول   ركن  چنانچه دهند كه  مي  توضيح  ايشان سپس
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  : باشد  شرعي هاي  مالك نيز بايد تابع »نظارت«  يعني دوم  ركن،  باشد  شرع مطابق
 امور  و سياست   امور اجتماعي  اينگونه  كه  اماميه  ما طايفه ر اصولبناب«
   بايد شامل  منتخبه هيئت ،دانيم  مي  عصر غيبت  عام اب  نو  را از وظايف امت
 مجتهد باشد و تنفيذ و  ي ه از ناحي  و يا مأذونين  عدول  از مجتهدين اي عده

  ». است  مشروعيتش  براي صادرهراء در آ  شان موافقت
 در   امت  و سياسي  امور اجتماعي  مديريت،)ره( نائيني امه علّ شود كه  مي مالحظه
 و   عادلفقها  يعني )جع( ت حج  حضرت  عام اب  نو  اختيارات ي ه را در حيط عصر غيبت

   بر حاكميت  نظارت ي ه نحو  كشور و نه  اساسي  قانون دانند و نه  مي  اماميه شرايطواجد 
  مشروع، ) آنان ي ه و اجاز  اذن  بدون كم و دست (فقها   حضور و مباشرت بدونرا 
  .  است يي نها  آرمان  عنوان به»  فقيه واليت«   بحث  ورود به داند و اين نمي

  

  صدر اسالم  در  بر حكومت  مردمي  نظارت. 11 
كند  مي   اشارها ساير خلف  حكومت حتي،  صدر اسالم  به  نائيني  مرحوم سپس
 و انتقاد از   عمومي  و نظارت مندي  قانون  يعني  اسالمي  فرهنگ  اين  كه چگونه

  : است شده  مي  رعايت،  و آزاد  محترمانه  شده  تضمين نحويه ب ،حكومت
ه  بها آن بر   به  مربوط  و مسئوليت  دو اصل  اين استحكام، صدر اسالم در«
   پيراهن  يك  بواسطه  و هيبت  ابهت  با آن اني ث  خليفه  حتي  بود كه  رسيده ييجا
ها   حله  از آن  آحاد مسلمين  قسمت چون،  بود  پوشيده  بر تن  يمانيه  از حله كه
 و   السمعاً،جهاده  امر ب  شد و در جواب  در فراز منبر استيضاح، نبود  اندازه بدان
   پدرش  خود را به ت قسم  عبداهللا  پسرش كه  آن اثباته  و ب،شنودتاً الطاع

 را   ملت  اعتراض،  است  يافته  ترتيب  دو سهم  از اين  پيراهن بخشيد و آن
   از او صادر شده كه   امتحانيه  كلمه  ديگر در جواب  در موقع فرونشاند و هم

 اگر   او گفتند كه  در مسجد به مسلمين (، كرد استماع»  بالسيف لنقومنك« بود
و )  كرد  خواهيم تو را راست،  با شمشير، روي  و كج  شوي  منحرف، از اسالم

  ». نمود اظهار بشاشت ، امت  استقامت درجه  از اين  اندازه چهه ب
و »  بر حكومت نظارت«و » انتقاد«   اسالمي  سنت فرمايد كه  مي  نائيني مرحوم

 شد و   متروك  اسالمي  در جامعه به تدريج، » از منكر نهي«و » معروفه امر ب«
 و   از سير ترقي  پس، اسالم  شد امت  باعث  بود كه  از مسير شريعت  انحراف همين
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 و   و با سركار آمدن  شده دچار انحطاط،  در جهان  نفوذ اسالم  محيرالعقول گسترش
   شد و وضع  كامل ي ه دچار استحال  اسالمي حكومت،  و عمرعاص  معاويهءاستيال

   حاكمان  خودسرانه هاي  اراده  و تحت  حكومت  بندگان  به  تبديل مردم . شد دگرگون
 و   عنه اليسئل،  شد و ديگر حاكميت زير پا نهاده،  در برابر قانون  و مساوات شده

 پديد   اسالم در جهان، اسرائيل  بر بني  فرعوني استيال و مشابه.  شد  شناخته غيرمسئول
.  شد تبديل،  مسلمين  رقاب  و غصب»كي تملي سلطنت«   به» اسالمي واليت«آمد و 
 پيامبر  شريعه روايات  و  قرآن كريمه  آيات  متعدد به در صفحات   نائيني مرحوم
   و در نفي  اسالمي  عادله  از واليت در دفاع )ع( و طهارت  عصمت و اهلبيت )ص(اكرم

  .  است  كرده  بحث  تفصيل  به  استبدادي حكومت
  

   دين وشش استبداد زير پ. 12 
   تحت  كساني كند كه  مي  اشاره  خطر استبداد ديني  به  همچنين  نائيني امهعلّ
 و   و طاغوتي  استبدادي  حكومت  نوعي،  ديني  حكومت جايه  ب،  دين پوشش
   اعمال يي و عقال  ديني  دقيق  و نظارت  شرعي دارند و اگر قانون  را بر پا مي شخصي
 غير   ماهيتاً، ديني  زيرا امر و نهي.بندد  مي هم»  ديني داد با پوششاستب« را بر  راه، شود

 امر   حق  كه  است  تنها كسي  مستند به اوالًزيرا .  است  استبدادي هاي از امر و نهي
 و   و حقوق  مصالح  به  معطوف ثانياً و   است  اسالم  دارد و او شارع  انسان  به ونهي

 و   ديني  آزاد ايمان  انتخاب  به  مسبوق، از شريعت  تبعيت ثالثاً و   استها نا انس كرامت
  .  است  عالم  خداي  به  مردم ي ه مختاران لبيك

  

   اسالمي  مساوات. 13 
 و   كرده اشاره،  شرع در برابر قانون» مساوات«   ضرورت  به  سپس  نائيني ميرزاي

   اقامه، و شرعي  فقهي ي هادل،  هركدام نفعه  و ب استداللي  مورد بحث سم ق  را در سه آن
  :كند مي

   كه  دريافت توان  مي  داستان  را از آن  در حقوق مساوات« : در حقوق مساوات -1
 از   موروثه  زيورآالت، بود  شدهها نا اسير مسلم  شوهرش  كه  زينب)ص(دختر پيامبر

  مسلمين نزد امير، العاص  ابي  شوهرش  آزادي  براي  منوره  مدينه  را به)س(خديجه  مادرش
  و هيچ  رسيدند  حقوقشان  به  مسلمين  و تمام  گريست  آن  مشاهده  به فرستاد و حضرت
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   عمويش  ميان  مساوات  را از امر به  در احكام مساوات« : در احكام مساوات -2
 ابا ساير اسر)  بودند  آورده  چنگ  را به  ايشان  جبراً با اينكه(   عقيل  و پسر عمويش عباس
 در   تبعيض  اصالً  گرفت كه  بايد سرمشق شان ها و بازوهاي  دست  در بستن  حتي قريش

  ».كار نبود
   دو كتف  فرمودن  را از برهنه  در مجازات مساوات«: در مجازات مساوات -3
   تازيانه  و حاضر فرمودن  بيماري  شدت  در حال رحلت   بر فراز منبر در نزديكي مبارك

 ، سفر  در يك  آنكه  ادعاي محضه ب (  خودش  شريف  بدن  شدن  قصاص يا عصا براي
   بكتفش تجاوز و، از ناقه، مزبور  يا عصاي تازيانه،  بوده  فرد مزبور برهنه كه هنگامي
 بود و نيز از   مبارك  در كتف  كه وت نب  خاتم بوسيدنه  او ب  قناعت و باالخره) رسيده

 را  محالي،  مبارك  اساس  اين  استحكام  براي  عمومي  در مجمع  كه  حضرتش فرمايش
 سر   سرقت هم، )س( زهرا ي ه فاطمءاالنس  ة  سيد  طاهره  و فرمود اگر از صديقه كرده  فرض
   اندازه  و تا چه  كجا منتهي  به  كه نمود بايد استنباط،  نمود  خواهم  را قطع  مباركش دست، زند
  ي ه و سير ت سنّ  هميني احيا  براي !!اند؟ ا مقرر فرموده ر  حقوق  در مطالبه  آزادي  امتش براي

  اساس  داشتن  و بر پا  و تيوالت و استرداد قطايع، ا در عط  تبعيض  و محو بدعت، مباركه
  حتي!  برپا شد  و حوادث  فتنه همه  آن)ع(ينمن ميرالمؤا   در عصر خالفت كه ، بود مساوات
ها   فتنه  آتش اطفاء هما براياشتر و غير   و مالك  عباس  مانند عبداهللا  اصحابش بزرگان
 را  منين  مؤ  و امهات  و مهاجرين  بدريين  و تبعيض  تقسيمءا را در عط  سابقين سيرهه رفتار ب

   سخت هاي  جواب چنان  نمودند و آنا استدع  حضرتش از  مسلمان  تازه  و ايرانيان بر تابعين
 ، عقيل  برادرش  خواستن  گندم صاع  يك  در جواب  گداخته  آهن  داستان شنودند همچنين

 از   عسل  اندكي  استقراض  براي )ع(ا سيدالشهد فرزندشه  ب  عصمت  مقام عقاب و
 و نيز   گفت  آنچه  و گفت ريست گ  آن  از شنيدن  عداوت  با آن  معاويه  كه المال بيت
   صخره  فرمايشات و آن  المال  از بيت بندي گردن،  از دختران  يكي  خواستن  مضمونه عاريه

   بسط  مدعيان  تمام  سر بزيري  و موجب مذكور است   از آنچه  غيرذلك  الي كافش
   »!!ست ا و مساوات عدالت

  

  لدر ايجاد عدء فقها   و واليت  وظيفه. 14 
 را در عصر   شرعي  احكام ها و اين  مساوات  اينا اجر ي ه وظيف  نائيني مرحوم
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  :دانند  مي  ايشان  و وسع  امكان  در حد  دينءعلما و ،فقها   متوجه، غيبت

   است - والسالم ة الصلو  افضل عليهم -اء و اولياء انبي  سنت  همين  پيروي براي«
 و   اسارت  و انقضأ دوره  و بيداري  سعادت عصر  كه  عصر فرخنده  در اين كه
 ياس  و رؤ  روحانيين،فقها  ربانيين،  بايد شمرد  اسالميان ييقهقهرا  سيراانته

   و نجات  مسلمين ي ه شد  غصب  و حقوق  آزادي ي ه در اعاد  هم  جعفري مذهب
   سيره  همان  را مطابق انه  مجد ت هم همان،  جائرين  و اسارت  از رقيت ايشان
  مااليدرك:  مطهره  دستور مقرر در شريعت  و بر طبق  مبذول  مباركه مقدسه
  كه ( ياول  ي ه از نحو» غاصبه  جائره سلطنت«  در تحول،  كله  اليترك كله

   مشرف  عاجل  انقراض  به  را هم  اسالميه  دولت اصل، ها  خرابي  بر تمام عالوه
   كافران استيال  اكثر مواد فساد و مانع ي هكنند  رفع  كه نحو ثانيهه ب)  است نموده

  . »فرمايند  مي  را مصروف  اسالم  در حفظ  و مجاهدت  خون بذل، بر بالد است
،  بود  آن دنباله  بايد ب  كه  و حريت  مراد از آزادي كند كه  مي  تصريح ايشان
   و آزادي  فاسقان  شدن  مانع  بي نه،  است  و ظالمان  جائران  رقيت  از ذلت آزادي
 در نشر  گذاران  بدعت ي  تجر  و نه  كفريات ي ه و اشاع  منكرات  در ارتكاب ملحدان
  . الحاد  و زندقه

 و   و نكاح  ارث  در باب  ذمه  با اهل  مسلمين مساوات«، و نيز مراد از مساوات
 و حدود  كام احاي اجر  بلكه نيست»  و حدود شرعي  احكام  و نقض  و ديات قصاص
   مكلفين ي ه هم  ميان  مساوات،  ديگر  عبارت  و به  تبعيض  بدون  در مورد همه شرع
  ».است

  هانخوا آزادي گرا و  غرب چيان   مشروطه  برخالف كه كند  مي  تصريح يعني
 و   مشروطيت دنباله ب، طلبي  مشروطه  در انقالب  مردمعلما و ساير   ايشان،مذهب بي

   شرع  با نقض  مالزم  آنچه  باشد نه  اسالم  شرع  مقيد به باشند كه  مي مساواتي و  آزادي
   نائيني مرحوم. ) و ليبرالي  غربي  از آزاديهاي  اسالمي  آزاديهاي تفكيك(.  باشد مقدس
   دو پرسش  را به»مشروطيت« از  ال  سؤ،  سياسي  و هشياري  فقهي  دقتي با اعمال
  :كند ي م  تفكيك، جداگانه

  » اجتماعي  مصالح تامين و  وظايف  انجام«   به  قدرت  بودن مشروط -1
  »قدرت«   محدوديت  و ميزان  مشروطيت  مفهوم-2
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   است منوط» االهي نصب «  به، »واليت« . 15 
   بزرگ»امانت« را  حكومت،  نخست  پرسش  در ذيل  ايشان نائيني... ا آيت

   خاص هاي  مالك  براساس  جامعه ي ه ادار، حكومت   تشكيل ي هداند زيرا فلسف مي
  :است

   و نظم  حفظ  براي  همه   ماليات  قوا و وضع و ترتيب   سلطنت  تأسيس اصل«
 اي قض  از براي  نه، است ت رعي  و رعايت  نوع  و تربيت  گله  و شباني مملكت
   اميال در تحت   ملت  كشاندن  بردگي خوار و تسخير و به  آدمي  گرگان شهوات

 از  عبارت،  نزد هر عاقل  و بلكه در هر شريعت، »حكومت«   المحاله.خودسرانه
   به  راجع وظايف ساير   و اقامه  و حفظ  بر نظم  و واليت  نوع داري امانت

 در  بخواهانه  دل  و حكمراني  و مالكيت  قاهريت  از باب  نه، خواهد بود نگهباني
   در نظم» عليهم موقوف« از   بعضي  توليت  از قبيل، حقيقتدر.  عباد بالد و بين
ه  ب  حقي  هرذي  و رساندن  حقوق  ارباب  و مساوات  مشتركه ي ه موقوف و حفظ

 .ي  متصد  شخص  و تصرف  بخواهانه  دل  تملك  از باب نه،  خود است حق
 و »ولي«  به را   حاكم،اسالم يعلما و )السالم ليهع( ائمه در لسان، بنابراين

   همين  از روي،اند تعبير فرموده، »رعيت«ه  را ب و ملت، »راعي« و »والي«
 و   و نظم  بر حفظ  از واليت  عبارت، و حكومت  سلطه حقيقت،  و اساس مبني

   بالذات  و ولي  حقيقي  مالك  كه  الهي نصبه لهذا ب،  است  گله  شباني منزلهه ب
   مباحث  به  مطلب  و تفصيل.باشد  مي منوط ،ست ا واليات ي ه هماءو منش
   در تحت  ملت  قهر و تسخير رقاب  دانستي كه  است؛ چون  موكول امامت

 و   و طغيان  ظلمءا انح ترين  از شنيع كه  بر آن  عالوه، خودسرانه تحكمات
 مقاصد   و با اهم  است يي كبريااي رد  در دنيا و غصب ييجو برتري

   شجره  چنين  از نابودكردن  و سكوت  اهمال پس،  منافيست  هم )المالس ليهع(اءانبي
   ». نخواهد بود  محتملاصالً،  االهي  از اديان  يك  در هيچ خبيثه

  :گردد  مي  تبيين چنين،  اسالمي  حكومت ماهيت،  نائيني  ميرزاي در ديدگاه ،بنابراين
   در جميع  بلكه، ميهاسال) حكومت (  سلطنت  حقيقت رجوع، حال   كل علي«
،  اجتماعي  در حقوق  از مشتركين  يكي، و واليت  امانت بيان،  و اديان شرايع
   سلطنت  به  از تبديل  آن و محدوديت ،ي  متصد  شخص  براي  مزيت  هيچ بدون

 ، اسالم  دين  ضروريات از ظاهرترين،  و قهر بخواهانه  دل  و تحكم مستبدانه
 و  بخواهانه  دل  تجاوزات و استناد تمام، ست ا و اديان  شرايع  تمام بلكه
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 از  هم،  و طواغيت  فراعنه  و طغيان  تغلب  به ها قديماً و حديثاً حكمراني
بر ،  اسالمي  تواريخ  متواتر و اتفاق  نبوي  حديث  موجب  به .ست اواضحات

 »اسالمي حكومت « ي ه استحالاءمبد : شد كه روشن ، نبوت  اخبار غيبي وقوع
   بود و سلطنت  معاويهاستيال، » استبدادي حكومت« طرز   به»واليتيه«  از نحوه

  ». ست ا موروث استبداد از آنان
   ديني  را در راستاي حكومت ،)ره(نائيني... ا  آيت،شود  مي  مالحظه چنانچه

 بايد   كه مردمي (»رعيت«   حقوق  قصد رعايت  و به  شرعي  امانت  يك»امامت«
  و استيال  بر مردم  حاكمان  خصوصي  مالكيت  نوعي نه، داند مي)  شوند رعايت
  . طاغوتي

 ،  و حكومت  باشد و واليت»واليتي« بايد ، نباشد  استبدادي  آنكه  براي حكومت
  از آن،  و باالصاله  در واقع  حاكميت  حق  چون  است  االهي  نصب  به  و منوط انتصابي

   ضامن  ندارد بلكه منافات،  مردم  تنها با حقوق  نه  البته  كه  است الم اس خداوند و شارع
  :گويد  مي دوم   پرسش  در ذيل  سپس مهعالّ.  است  مردم  و كرامت حقوق

را  »عصمت«   الهيه  و كلمه  است   اماميه  ما  مذهب  اساس  آنچه قتضاي م به«
محدود ،  محدوديت  اين و وجه،  معتبر دانستيم، امور امت  بر سياست در واليت

كجا   تا  كه  دانستي  اجماالً  بلكه،  نيست  و مستبدانه  خودسرانه  تحكم  نفي به
  ».  است منتهي
   را براي  االهي  و نصب  عصمت گرچه، نائيني  تعبير ميرزاي  نيز به ت سنّ و اما اهل

 را در )ص( پيامبر ي ه و سير ت و سن  از كتاب  تخطي  عدم اند ولي  ندانسته  الزم،حكومت
  :دانند  ميآن   مشروعيت  را شرط  حكومت  بودن  و اسالمي، الزم شرط، »عقد بيعت«

   را الزم يك هيچ،  االهي  نصب  و نه  عصمت  نه  كه  سنت  اهل  بر اصولابن«
  هرچند درجه،  انعقاد دانستند  را موجب  و عقد امت  حل  اهل  و بيعت ندانسته
   تخطي  عدم  لكن، نباشد  منتهي  است  ما مقتضي  مذهب كه ييجاه  ب ديتمحدو

 ،  را در عقد بيعت )اهللا عليه و آله لّيص( نبوي  مقدسه ي ه و سير  و سنت از كتاب
 و   مقام مخالف،  را  دلخواهانه  و حكمراني  تخلف  و اندك  دانسته  الزم شرط
   محدوديت باشند پس  مي  متفق  آن از  جلوگيري  و در لزوم  دانسته منصب
   خودسرانه  حكومت  از نفي  عبارت  كه ياول  ي  درجه  همان  به  اسالميه حكومت

  مقام«   الزم  از آنچه  و اغماض  متصدي  اهليت ي ه از مرحل  با اغماض،است
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 و مورد   و سني  شيعه  بين قدر مسلم،  ما است  مذهب ي ه و خاص»عصمت
  ». است  اسالم  دين  و از ضروريات ت ام اتفاق

   مذهب  از قطعيات، »فقيه«   و سياسي  اجتماعي  واليت. 16 
  :كند  مي  مبتني،  مقدمه  اخير را بر سه  اصل  تنقيح  سپس  نائيني مرحوم

، )حاكمان (  و اگر افرادي  است» دين ضروري«،  از منكر  نهي وجوب .1
،  تكرار  جدا جدا و به،  از هر يك  كه  است واجب، شوند  متعدد مي  منكرات مرتكب

   شرع  خالف  و اعمال  تكرار منكرات  بايد در صورت  حكومت  شوند و بنابراين نهي
 و   نهي  امكان،  و اگر در موردي  نقد گرديده،  تكرار  به... و  مردم  به  ظلم از قبيل

 اگر در   آورد كه  بهانه توان  نمي شود و  در موارد ديگر نبايد ترك  نهي،انتقاد نيست
 از منكر   و نهي  انتقاد از حكومت  به ظف  در ساير موارد نيز مؤ  نشد پس موردي
 ،  و حقوقي  و مدني  در امور اجتماعي  واليت   كه  است   مذهب از قطعيات .2. نيستيم

  : است  و يقيني ثابت،  فقيهان  حق، در عصر غيبت
  اليات از و  آنچه، در عصر غيبت  كه  است  ما ذهب م  قطعيات ز جملها«

  وظايف« باشد   معلوم  آن  با همال  مقدس  شارع ارضا  عدم  را كه اجتماعي
   دانستيم  و ثابت قدر متيقن ، را در آن  عصر غيبتفقها   و نيابت  ناميده»حسبيه
   بلكه  اسالم  بيضه  و نابودي  نظام اختالله  ب  مقدس  شارع رضاي  عدم و چون
 از   امور حسبيه  از تمام  اسالميه  ممالك  و نظم  حفظ  به  راجع وظايف  اهميت
 در   عصر غيبت  عام  و نوابفقها   نيابت لذا ثبوت،  است  قطعيات ترين واضح
  ».  خواهد است  مذهب  از قطعيات  مذكوره وظايف  اقامه

   تشيع  و از قطعيات  مذهب  ضروري را» فقيه واليت «، نائيني علّامه... ا آيت
 و » و سياسي  اجتماعي واليت« در   در عصر غيبتفقها   انتصابي شمارند و نيابت مي

امور «  كند كه  مي دانند و تصريح  مي  و ثابت  را متيقن  حكومت  به امور مربوط
 ها آن  همال ا  به  مقدس  شارع  نيز كه  و حكومتي  امور اجتماعي ي ه كلي  شامل»حسبيه
شود و  مي،  فرموده  تشريع  و حدود و حقوقي احكام، ها آن و در مورد   نيست راضي
مهمتر ، از ساير امور حسبيه،  اسالمي  و امور ممالك  نظام  اختالل  كه  است واضح
   است  بديهيات ترين  از واضح، و سياسي  امور حكومتي  به  فقيه  واليت  و شمول است

  از قطعيات،  مذكور وظايف در »فقها   نيابت ثبوت«: فرمايد كه  مي  تصريح و بنابراين
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  .  است مذهب
 اگر   كه  است  دارند و از قطعيات اجماع،  اسالميعلما  همه، در امور واليتي .3
   انفرادي ي ه شيو  گيرد و به  صورت  شرعي  و حدود و احكام  حقوق  و تجاوز به ظلم
  ثر و دخالت  مؤ هاي  و نظارت  عملي  ترتيبات  كه  است  واجب، شد  آن  مانع نتوان

،  وجوب  شد و اين  و حدود شرعي  حقوق  تضييع  كرد تا مانع  و حكومتي اجتماعي
  تشكيل،  نيز ي  ماد هاي  در حكومت ساير عقال،  كه بل  ءعلما   فقط  و نه  است بديهي
   مقبول  اصول  را بر مبناي  اجتماعي  نظام  حفظ  براي  حكومتي  قدرت  و اعمال سازمان
، ترديد  بي گيرد كه  مي نتيجه،  مقدمه  سه  از اين  پس  نائيني مرحوم. دانند  مي  الزم،خود

 را   واليت  و مقام  داده  شرعي ي ه مشروط  حكومت  به  تن، حاكمان  كه  است واجب
  : كنند امتناع ،  امامت  مقدس  قلمروي  به  نكنند و از ظلم غصب

   و هم  است  احديت  اقدس  بساحت  و ظلم  كبرياييا رد غصب، اول  نحوه«
   غصب  و هم ) عليه اهللا صلوات(  امامت ي ه مقدس  ناحيه  به  و ظلم  واليت  مقام غصب
 و   ظلم  كه دوم  ي ه نحو  خالف  به  عباد است ي ه در بار  و بالد و ظلم رقاب

  ».  است  راجع  امامت  مقدس  مقام ه ب  فقط اغتصابش
  

   فاسد  افسد به  دفع. 17 
  شامل،  نباشد  فقيه  واليت  اگر از نوع حتي،  مشروط حكومت،  ديگر  عبارت به
   است  بيشتري هاي  و ظلم  با غصب مالزم، ضابطه  بي هاي و حكومت،  كمتر است ظلم

   حتي، نباشدفقها   واليت  و تحت وع و مشر  مشروط  كه  حكومتي، در هر حال و البته
   نسبت  كمتري ي ه با درج  گرچه  است  و غاصبانه  ظالمانه  نوعي  به، باشد اگر مشروطه

  ايشان.  است»افسد« ، شاه  استبدادي  و حكومت  بوده  محض  استبدادي  حكومت به
 و  هليت ا  كه  است  كساني  حق شرعاً،  واليتي  تصرفات كنند كه  مي تصريح

 ،فقها   مستقيم  تصدي  امكان  عدم  در صورت  باشند ولي  را داشته  آن  شرعي صالحيت
  تزريق،  مشروطه  حكومت  به  تا حدودي توان  ميفقها»  و اذن نظارت«  از طريق

   اذن  كه است»  بالعرض متنجس «  مثل،  مشروطه  حكومت  كرد يعني مشروعيت
   اين  كند و البته  تطهير و مشروع  را تا حدودي آن، يثر دين  مؤ  و نظارت فقيه

   در صورتي،» در عصر غيبت  تام مشروعيت« و   نيست  مشروع  كامالً  هم مشروطه
  .  باشد  اماميهفقها   اشراف  تحت  كامالً  حكومت  كه است
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 ها آن در   واليت  كه  است  واليتيه  تصرفات  همان  ثانيه  نحوه تصرفات«
 از   هم  متصدي  اهليت  و با عدم  ثابت  شرعاً  اهلش  براي  نموديم  بيان نچهچنا
 از   نظارت وسيلهه  ب  كه  در امر موقوفه  است  شرعي متولي  غير  مداخله قبيل
   واليت  اصلي  صاحبان ي هاز ناحي،  شود و با صدور اذن صيانت،  و ميل حيف
   مقام  به  و ظلم  و از اغتصاب  پوشيده يت مشروع لباس، ) واجد شرايطفقها ( اذن

 تواند شد و مانند  خارج) تا حدودي( مذكور   اذن  بوسيله  و واليت امامت
  . » تطهير تواند بود  قابل،  اذن  همين ي ه بوسيل  كه  است  بالعرض متنجس

  بدهد وفقها   و واليتي ي  جد  نظارت  به  تن  كه  مشروطه  حكومت، ترتيب بدين
   است  و ممكن  نيست يي نها آل  ايده گرچه،  كند  و مشروعيت  اجازه  كسب از آنان

   حكومت  به  نسبت  قطعاً  را بر سر كار آورد كه  تقوي  و كم شناس افراد غير دين
   استبدادي  كامالً  اما از حكومت  است ال  و زيرسؤ مرجوح،  الشرايط  جامع مجتهد عادل
،  استبدادي  زيرا نظام، استفقها  آل  ايده تر به  و نزديكتر مشروع، و فردي

   .  است  ذاتي اش جاستن
   لباس  براي  و غيراليق ات  بالذ  قبيح  است ظلمي، ياول   نحوه تصرفات«

   غاصب  تملك  و از قبيل  اصال جائز نيست  در آن و صدور اذن، مشروعيت
   باقي  تا در محل  كه ست ا نجاسات اعيان و مانند   آن  رسم  و ابطال  موقوفه عين
  ». و تبديل از ازاله  بعد  اال،  نتواند بود  طهارت  اصال قابل است

   و نقض  شرع  خالف در انجام،  حكومتي  هيچ  به  فقيهي  هيچ  كه  است  روشن البته
و » روطيتمش«   توصيف درباب،  نائيني...ا آيت.  نخواهد و نتواند داد  اذن، دين احكام
  بايد به،  شاه  استبدادي در برابر حكومت،  فاسد  افسد به  اضطرار و دفع  از باب اينكه

  تن،  نباشد  عادلفقها  ي ه صددرصد در قبض گرچه، چناني  آن ي ه مشروط حكومت
   تهراني  ميرزاحسين...ا  از آيت  و در آن  خود ديده كنند كه  مي  خوابي  به  اشاره، داد
   مبارك  از زبان  مرحوم  و آن  پرسيده  آن  مشروعيت ي ه و درج  مشروطه بدربا

  چنين،  مشروطه  و درباب  در خواب  نائيني  مرحوم  به  خطاب)عج( عصر  ولي حضرت
  :گويد مي

 بود   اين  جواب دند؟ حاصل فرمو  چه  مشروطيت  در خصوص  كردم عرض«
:  گفتند بعد.  است  قديمي  اما مطلب ست ا  تازه اسمش، مشروطه:  فرمودند   كه

  شستنه  باشد ب  آلوده  هم  دستش  را كه  كنيز سياهي كه ست ا آن  مثل مشروطه
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   سهل  و چه  بر مطلب  منطبق  مبارك  مثال  قدر اين  نمايند چه  و ادارش دست
  »!!! است ممتنع

   عالوه  كه  است  سياهي  شخص  مثل،  محض  استبدادي حكومت،  ديگر  عبارت به
،  مشروطه  حكومت  ولي  است  نيز آلوده  عرضَي  سياهي  به دستش،  طبيعي بر رنگ
 از   و مقداري  را شسته  دستش  الاقل دارد ولي)  مشروعيت عدم (  طبيعي  سياهي گرچه
 ، واليت  اصلي  و صاحبانفقها   اجمالي  نظارت  به  دادن  تن علته  و ب  شده  كم سياهي

  .  است  شده  كاسته  آن» مشروعيت قدم«   از غلظت تا حدودي
  هر حكومتي، در هر صورت،  در عصر غيبت  چگونه دهد كه  مي  توضيح نائيني

باشد   مي» مشروعيت بحران«دچار ، »)ع( معصوم ي ه از ناحي  مأذون حكومت«جز ه ب
   بحران  از اين- ودي تا حد  و فقط-  تا حدودي، فقها   و نظارت  با مشروطيت ولي
  . كاهد مي

  
  فقها   مطالبات  حداقل،  بر حكومت  نظارت. 18 

  :كنند  مي  مبتني، مقدمه  خود را نيز بر سه  بحث  سوم ركن،  نائيني...ا آيت
»  امور امت  بر سياست واليت«   را به  اسالمي  و حكومت سلطه،  نخست مقدمهدر 
 و  با عقال  و مشورت  در امور حكومتي  ملت ت با مشارك  توأم كند كه  مي تعريف
 »شوري«   آيات داند و به  مي  اسالميه  را از مسلمات  حقيقت  و اين  است  امت نخبگان

 و   و شوري  مشورت  اين كند كه  و تأكيد مي  استناد كرده  كريم در قرآن
  .  باشد  االهيه  شريعت  بايد در چارچوب ها تماماً كارشناسي

   ما از دامان  دست  كه كند حال  مي  تصريح محترم  لف مؤ ،دوم  قدمهمدر 
 و   با تقوي  عادل  ما از حاكم  دست  حتي  كه  و حال  است كوتاه، »عصمت«

   مختصات  بايد حداقل توانيم تا مي،  است نيز كوتاه،  عادلفقها   و حكومت شناس دين
   و تابع  بخشيم  تحقق،  است»ظارت و ن شوري«   رعايت  را كه  اسالمي حكومت

   را كه  شرعي  و حقوق  هر مقدار از احكام  يعني نباشيم»  يا هيچ همه«  ي هنظري
   از ستم  دروني  و بازدارنده  و عدالت  و تقوي  عصمت  كه  و حال  كنيما اجر، توانيم مي

   بايد حتي ني بيرو ي ه و بازدارند  با نظارت، وجود ندارد،و استبداد در حكومت
   كامل  حكومت  كه  حال  نبايد گفت  و شرعاً  و عقالً  را گرفت  ظلم جلوي، االمكان
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 بايد  بلكه،  نبايد كرد  تالشي  هيچ  پس مقدور نيست، آل  ايده  وضع  و تحقق اسالمي
   زيرا تكليف. و مفاسد كاست  مظالم از شدت،  امكان  فاسد نمود و در حد  افسد به دفع
  : استفقها »قدرت«  ي ه و سع  امكانات تابع، قهاف

 و   تقوي  از ملكه  بلكه  عصمت  تنها از دامان  نه  دستمان  كه  زمينه در اين«
  كه  همچنان،  گرفتاريمها آن   مقابل  نقطه  و به  كوتاه  هم  متصديان  و علم عدالت

   كه، سلطنت وديت از محد  مسلم ي ه درج  همان  حفظ  است  معلوم بالضروره
   اين  صيانت و همچنين ، است  اسالم  دين  و از ضروريات  امت مورد اتفاق

 و از  ثابت،  مقدسه ي ه و سير  و سنت  كتاب نصه  ب  كه  مشورتي اساس
  جايه  ب، بشري قدر توانه  ب  كه  ناظر خارجي گماشتنه جز ب، ست اقطعيات

 و   عدالت ي ه و ملك  عقليهي ه قو جانشين  و الاقل) عصمت (  الهيه ي ه قو آن
 از  تاً عاد  متصديان  نوع  اين  طبع صرافته  و ب  غيرممكن، تواند بود تقوي

 رو   از اين، واگذاشتن  گرگ  گوسفند را به  و مانند حراست  است محاالت
طور  همين،  انكار است  و غيرقابل بديهي، » نظارت هيئت«   گماشتن وجوب

ثر و مفيد و   مؤ وقتي،  خارجي  ناظر و مانع  هيئت  كه  است  معلوم بالضروره
   نفساني  ارادات  كه  وجهي  بر همان تواند بود كه»  و عصمت عدالت « جانشين
  ي ه و قو  حكومت طور متصديان همان،  است  و ادراكات  ملكات در تحت
   و هم، باشند  از آن عث و منب  علميهي ه قو  نظارت  در تحت  هم  مملكت اجرائيه

  طور رسميته  ب  دولت  اساسي  اصل  كه، تواند بود  تخلف  غيرقابل در صورتي
 و   و هشياري  بيداري ي هوسيله و ب،  شود مبتني،  وجه  بر همين و قانونيت
 و   تخلص مسدود و ابواب،  استبدادي  قواي جميع،  ملتء عقال  علميه حكمت
   طاغوتيه ي ه و نائر  شده  فعالحتماً،  استبداد  ملعون  قواي االّ  باشد و  مفتوح چاره
 ، ويران  خانمان  ما ايرانيان  جانه امر ب  لاكشيد و م  خواهد  زبانه شك بي
  ».شد  خواهد دي مؤ

،  و مجتهدانه بينانه  واقع  وگذارد  نيز نمي  مشروطه  رژيم  در پاي  نهاييءاامض، نائيني
 » كرد نيز بايد كرد توان  شرايط مي  در اين  را كه  كاري كمترين«  دهد كه نظر مي
،  شوندءفقها)  اجماليِ گرچه (  نظارت  پذيرش  حاضر به،»مشروطه«   اگر بنام يعني

حداكثر «   امكان  عدم ي ه بهان  به توان  را نمي»وظايف  لاقّحد«و    را پذيرفت بايد آن
  .  گفت  ترك، »وظايف
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    شريعتذيل  در يي عقال ريزي  برنامه » اساسي ننواق« . 19
   بر حكومت» بيروني  شرعي نظارت«   اين  اعمال براي گيرد  مي  نتيجه مهعالّ
بايد ،  و حدود شرعي  حقوق  رعايت  به  و اجبار حكومت  آن  تعديل  جهت،كنوني
 بر  نظارت«و ابزار    رفتار حكومت ي ه ضابط  باشد كه  وجود داشته  و قانوني نامه آئين
 را  صاحب  سر بي تواند بود وگرنه  مي  مشروع  اساسي قانونو همان  باشد »قدرت
  . تراشيم  مي داريم

 ،  اساسي  دارد و قانون ضرورت، »قانون«  كند كه  مي  تصريح  وي، سوم مقدمهدر 
  ي ه وظيفكه   است  و دولت  مردم  شرعي  و حدود و حقوق  احكام  همان تدوين
 » عملي هاي رساله«   را كه  نقشي كند و همان  مي  را تعيين  حكومت  و قانوني شرعي

  براي، » و عقالئي  ديني  اساسي قانون«، كنند  مي ايفا  و فردي  در امور عبادي ايجر
  :كند  مي  تعيين  و سياسي  در امور اجتماعي  و مردم حكومت

  كه  آن  بدون  و معامالت  عبادات  در ابواب  مقلدين  اعمال  ضبط چنانكه«
   منطبق  خود را بر آن روزي  شبانه  و اعمال  داشته  در دست» عمليه رسائل«

   هم  مملكت  و اجتماعي طور در امور سياسيه همين،  است كنند از محاالت
   بدون  بودنشان  و مسئوليت  مراقبت  و تحت،  و مهار رفتار متصديان ضبط
   و مسئوليت  محدوديت  حفظ  پايه،  و در حقيقت  است محال مذكور  قانون
  ». است  واجب  بر آن مبتني

  اسالميت«  مينأت  گيرد كه  مي  نتيجه نائيني... ا  آيت  كه  است  مقدمه  سه  از اين پس
و » شوري«   اصل  رعايت  و بدون» بر حكومت نظارت«  بدون ) امكان در حد (، »نظام

   درچارچوب  و قانونيت  مشروطيت  ندارد و اين امكان،  حاكمان پذيري مسئوليت
   خواهد بود و بدون حكومت»  بودن واليتي«  موجب، طور نسبيه  ب  كه  است اسالم
 و   شرعي  حكومت  حد  كمترين به،  در عصر غيبت توان نمي ، نظارتي  دستگاه هيچ

   البته، و نظارت  و شرط ون قان  اعمال اما در صورت.  شد  نزديك حتي، واليتي
   نيز حتي» شرعي  قانون  در چارچوب  و آزادي حريت« و » در برابر قانون مساوات«

  .  خواهد شد تامين  االمكان
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   اسالمي اصالتاً  مفاهيمي، »مساوات« و »مشروطيت« ،»آزادي«. 20 
 ،  شيعي  و فقه الم اس  شريعت  براساس توان  مگر مي  كه  ديدگاه  در برابر اين ايشان

   گذارد و آيا تعابيري  ديني  ضوابط،  حكومتي ه ادار  و براي  نوشت  اساسي قانون
   تبيين قابل، » ديني  و آزادي مشروطيت« و » ديني قانون« يا » ديني حكومت«  چون
  اي  كلمه  سه  حديث  از يك  وقتي فرمايد كه  و مي  داده  مثبت  پاسخ  قاطعانه، است

  همه  و آن  و اصولي  فقهي  نظريه  صفحه صدها و هزاران»  بالشك  اليقين التنقض«
 و   آيه شود چرا از هزاران  مي  استخراج،»استصحاب«   اصل درباب، قواعد لطيف

،  و سياسي  و اقتصادي  از حقوقي اعم ، و اجتماعي  حكومتي  مسائل  ناظر به روايت
   كرد و اساساً ها را استخراج نامه  و آئين  دولتي  قوانين نتري  و مفصل ترين  پيچيده نتوان
  مفاهيمي،  از منكر در امور حكومتي  و نهي  و مسئوليت  و نظارت  مشروطيت مفهوم

   كه  خود ماست  از دين  الهام نوعيه  ب،اند و مشروطيت و شيعي»  اسالمي ي هباالصال«
  :» الينا  بضاعتنا ردت هذه«.  است ما بازگشته   به  دوباره  غيرديني  تصرفات با مقداري

   اليقين التنقض« :ي ه مبارك ي ه كلم  يك  از مثل  تعالي  بحمداهللا كه با اين«
   و اصول  مباني از مقتضيات،  نموديم  استخراج  قواعد لطيفه  همه آن، »بالشك
  ايم  شده اسارته  ب و مبتال  غافل چنين،  از ساير فرق  امتيازمان ي ه و ماي مذهب

   داخل  وادي  و ديگر در اين  پنداشته عالج  بي كليه  را ب  طواغيت و رقيت
 خود از   كردن  و خالص  مباني  آن  مقتضيات  به  بردن  در پي  و ديگران نشديم
 را از   ترقي چنان  آناءمبد و ،  ربودند  سبقت گوي،  منحوسه  اسارت اين

  چنين،  تفريع  و حسن  استنباط  جودت وسيلهه  و ب كرده اخذ ، اسالميه سياسات
   اندك  كه  هم  حال  برگشتيم قهقريه  ب و ما مسلمانان!!  شدند  مرتب  بر آن نتايج
  سر را با كمال مان  مذهب  و اصول  دين  احكام  و مقتضيات  شده  حاصل تنبهي

   بازهم  شديم،  الينا  بضاعتنا ردت هذه   اخذ و مصداق، از ديگران زيري هب
 با   همدستي، ديني  استبداد ي ه شعب  عصر و حامالن پرستان  و ظالم جاهالن
 ». رساندند  درجه  را با آخرين ظالمين

  

   استبداد  عليه،  شرعي  احكام. 21 
 بر   نظارت ي همقول«   از اسالميت  دفاع  به  نائيني  نيز مرحوم  چهارم در فصل

   به  را متهم  دين  كه  كساني  و به پرداخته» مشروطيت«  يتِو مشروع» حكومت
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   شبهات  دفع  به با قاطعيت، اند  خوانده  با ديكتاتوري  را مالزم  ديني  و حكومت،استبداد
  :دهد كه  مي  و پاسخ پرداخته

 را در   ه مستبدان  اباطيل  اين، شرعيه  باحكام  و غير مطلعين  اجنبيه مبادا ملل«
   را در شريعت  ضروري  واضحات  شمار و چنين  اسالمءعلما  د اقوالعدا

   طعن  و لسان  پنداشته  خالف محل، عين  و در نزد متشر  اختالف  قابل، مطهره
  ». گشايند  مبين  دين به

، »حريت«    اصل  به راجع،  پرداخته  ليبرالي  آزادي و نقد  اسالمي آزادي« از   دفاع  به
   غاصب سلطنت«   در ذيل  رقيت  و نفي  از اسارت آزادي،  مراد ما دهد كه  مي توضيح

   از مقتضيات آزادي« و   از دين  كشيدن  دست  نه  است» شرع و جائر و خالف
  . »مذهب

  
  

   مساوات؟  آزادي؟ كدام  كدام. 22 
  يك، خود، » مستبد هاي  حكومت عبوديت«ي   از ربقه  آزادي  كه  است و واضح

 و   شريعت  احكام  به  التزام  هرگز رفع،»حريت« از   و هدف  است  شرعي ليفتك
 ي ه پاكيز  از اصل  در دفاع همچنين. باشد  نمي  نامشروع هاي  و آزادي  آسماني كتاب

 با يكديگر و با   آحاد ملت  مساوات،  مراد ما دارد كه  مي اعالم، و برابري» مساوات«
   قانوني  اختيارات نه (  و شهروندي  اجتماعي  حقوق  همهدر،  و حاكمان  والي شخص

   را به  شريعت  و فقهي  حقوقي  نظام  باشد كه  هرگز نبايد آن، و مراد است) حكومتي
 با   و غير ثابت  غير يكنواخت شرايطها و   تفاوت  به توجه  بي، آحاد  و همه  ريخته هم

  يا نها ابله  مساوات  باشند زيرا چنين داشته   صددرصد مشابه وظايف  و  حقوق، يكديگر
   نيست  آن،و برابري  مساوات.  نيز وجود ندارد غيراسالمي   از قوانين  در بسياري حتي
  وظايف و  حقوق،  كار بكنند و مسلمان و كافر  يك  بايد عيناً  همه... و مرد و  زن كه

   كه اي  و هر وظيفه  هر حقوق،ركس ه  كه  است  آن، مراد  دارند بلكه  يكساني كامالً
   تبعيض  كند و هيچ  شود و عمل  نائل  بدان، است  مقرر شده  وي  براي  اسالم در شرع
   زيرا مساوات  نيست  و حقوقي  عقلي  دفاع  قابل،»تفاوت«در برابر » مساوات«. نباشد

   مصداق، و ظلم  در برابر تبعيض  اما مساوات.باشد  نمي  عدالت موجب، در هر موردي
  .  است  واجب  بلكه  شرعي  كامالً اي  و مقوله»عدل«
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 با   نيست  و مشروع  و عاقالنه عادالنه   كه»  قانوني مساوات«  ميان،  نائيني مرحوم
   و افراد را از مغالطه  كرده تفكيك،  است  عدالت  شرط كه»  در برابر قانون مساوات«

   معني به» مساوات «  بودن  و فقهي  اسالمي  توضيح و در  برحذر داشته، هم يا تو
 ، است  و ثروت  از قدرت  و سوء استفاده  و تبعيض  ظلم  نفي  معني  به  كه، عدالت

  :گويد مي
 در  كه، »عيه  الر  في  و العادل  بالسويه  القاسم انت«: ي ه مبارك ي هكلم«

ه ناظر ب، داريم  مي  عرضه )مالالس عليه(اءوصي ا سيد  حضرت  به  غديريه زيارت
 و   سعادت  سرمايه يندوم   اين  اساسي  اهميتي هواسطه ب.  است  معني همين
  هاي  از خودمحوري شان  بودن  و ممنوع  حاكمان  در مسئوليت  ملي حيات
   تنها مسلمانان  نه  كه  قبيحه  صورت چنانه  ب  مستبدانه  و تجاوزات بخواهانه دل

  بالضروره   چه، دادند اش زارند جلوه  بي  از آن  موحدين  قاطبه  بلكه  زمين روي
  مطلبي،  تكاليفاانحه  ب  نسبت  مكلفين  مختلف هاي  گروه  اختالف  است معلوم

، ست ا و اديان جاري  شرايع  در جميع  بلكه  نيست  اسالم دينه  ب مخصوص
   و مايه  بشريت  الزمه  كه عقالئيه   نيز احكام  و اديان  شرايع  تمام  منكرين حتي

و ،  و عجز و اختيار و اضطرار  قدرت اختالفه  و ب ست اتمييز از حيوانيت
 از ، ذلك  و امثال  و نبودن  بودن  و عاقل  و تمييز داشتن،يي و ندارا ييدارا

 هر   و از براي  نيز مختلف  و طبقات  مراتب، و بالضروره  است  عقليه مستقالت
 تواند   مميز هم  طفل حتي. مقرر است،  مخصوصي  و حكم  خاصه وظيفه ،صنفي

   دارند و رفع  گوناگون  احكام  كه هايي  گروه  ميان  مساوات فهميد كه
 و   مخالف  عقل  و حكم  و اديان  شرايع  تمام با ضرورت،  از همديگر امتيازشان
 و نزد   است  عالم  نظام  اساس  و انهدام  ملل ي ه هم  سياسي  قوانين  ابطال موجب
، معني  اين  را بر»مساوات«   لفظ  ندارد تا بتوان  خارجي  تحقق  از ملل يك هيچ
   قوانين ترين  از شريف»مساوات«   قانون !ها كرد كاري  مغلطه  و چنين حمل

   قوانين  تمام  و روح»عدالت«   و اساس»اسالميه  سياسات«مأخوذ از   مبارك
   روشن، امت  سعادت  اساس  اين  در استحكام  مقدس  شارع  اهتمام  شدت.است

 بر   كه هر حكمي:  كه ست ا از آن عبارت،  مطهره  در شريعت  آن شد و حقيقت
 و   مصاديق  به نسبت، ا اجر ي ه در مرحل، باشد  شده  مرتب  و عنواني هر موضوع

   و مناسبات  شخصي  شود و جهاتااجر،  تفاوت  و بدون بالسويه، افرادش
  اي  عده  به  نسبت  و اغماض  اختيار رفع  نباشد و كسي  مورد مالحظه خاص
ه  ب بخواهانه  دل  و حكمراني گيري  و رشوه  تخلف  باشد و راه  را نداشته خاص
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   جان  مانند امنيت  عموم  بين  مشتركه ياول   عناوين  به نسبت، باشد  مسدود كلي
 از   تجسس و عدم)  مردم به ( سبب  بي  تعرض  و عدم و مسكن  و آبرو و مال
 و نحو   مشروع  اجتماعات  كردن  و ممنوع سبب  و تبعيد بي  حبس خفايا و عدم

ه ب،  ندارد  اختصاص  خاصي ي ه فرق  و به  است  مشترك العموم  بين  از آنچه ذلك
 و   مصاديق  بين، خاصه  و در عناوين، شودااجر،  تبعيض  و بدون طور عموم
   در بين  امتياز و تفاوتي  اصالً  مملكت  اهل  عموم  به  نسبت  عنوان افراد آن
كافر باشد يا ،  باشد يا عالم جاهل،  باشد يا شريف  وضيع، متهم مثالً. نباشد
گير و   و زناكار و رشوه  و سارق شود و قاتل احضار،  محاكمه به، مسلم

 و   و خاصه  عامه  اوقاف  و غاصب  مقام  و غاصب تشرابخوار و جائر در قضاو
   شرعي  باشد حكم هركه،  ذلك  و مفسد و مرتد و اشباه  و غير ايتام  ايتام اموال

و ، نباشد بردار  گردد و تعطيلا بر او اجر  نافذالحكومه  شرع صادر از حاكم
  شخاص ا  بين  تفاوت  بدون  ذمه  يا اهل  مسلمين  مخصوص  شرعي احكام
. تسويه   و معني»مساوات«   حقيقت  است  اين. يابدا اجر  از فريقين هريك
  باشد و قيام  مي»مساوات« از   عبارت،  سياسي  قوانين  و روح  عدالت اساس

  ».ست ااز بديهيات، »مساوات« از   جواز تخطي  بر عدم  اسالم  دين ضرورت
 اگر مراد از  كه كند  مي تدالل اس  نائيني  مرحوم كنيم مي   مالحظه چنانكه

 ،  و اجتماعي  و جنسي  و سني  مالي  در هر شرايط  و همه  همه  باشد كه  آن،»مساوات«
   عدالت  تنها خالف  نه  اين، يكديگر باشد  عين،مو ه ب  مو شان وظايف و   حقوق همه
   و هرج  قانون كامل   نفي  به  خواهد شد و حتي  و ظلم  تبعيض  موجب  اتفاقاً  بلكه است
  .  خواهد انجاميد و مرج

   در شرع هرچه،  خود  وظيفه  به  هركس  كه ست اآن،  اسالمي»مساوات«اما 
  كس بتواند برسد و هيچ،  هست  در شرع  هرچه، خود  حقوق  و به  كرده عمل، هست
 ،  مورد همهتغيير يابد و در،  شرع  احكام  آنكه  نباشد نه  و شريعت  از قانون مستثني
  .  شود دست يك

   در برابر قانون  همه  مساوات  بلكه  ليبرالي  مساوات نه، » مطلوب مساوات«  پس
  هرچه،  و شرعي  و سياسي  مدني  قوانين كه  آن  يعني، مساوات اين.  است اسالم
  م احكا  به اي  خدشه هيچ،  مساوات  گردد و اينااجر، ا استثن  بدون، همه در حق، هست

  .  است  دين  مقتضاي  عين  وارد نخواهد آورد بلكه و حدود االهي
 و   معامالت  و احكام  يا توصليه  تعبديه تكاليفه  ب اصالً) تا مساو اين(«
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...  و  و ديات  و قصاص  و مواريث  عقود و ايقاعات  و ساير ابواب مناكحات
ه  ب  موكول  هم  و اطاعتش  مجتهدين  و فتاواي  عمليه هاي  در رساله  مرجع آنچه
   ربطي-  است  نمايندگان  و هيئت  متصديان  از وظايف  و خارج  مسلمانان ديانت

ه  ب-   موارد حكم  و تفصيل  شرعيه  حكومت فيوظاه  ب و نه،  ندارد  ايشان به
   و ملي  فطري  و كافر و مرتد  بر مسلم  حدود الهيها و اجر  و ديه  قصاصءااستيف
جز انفاذ ،  اجرائي  قوه  و براي  است  موكول،نظر مجتهد نافذالحكومهه  ب هو آنچ
   انكاري-  مسدود است   تعالي  بحمداهللا  در آن  مداخله  ابواب  صادره احكام
   ابواب  در اين كه جز آن،  محاكمات  قانون  به  مساوات  قانون  از ضم  و نهدارد

  بر محكوم)  باشد هرچه (  صادره  و احكام رجوع،  مجتهد نافذالحكومه بايد به
 . ادعا نمود  توان  و مفاد ديگري  نتيجه به،  شودا اجر تأمل بي، ) باشد هركه ( عليه

   قوانين  به  نسبت  فقط  مملكت  اهل  در تساوي  مساوات  قانون آن  صراحت
   تفاوت  هرگونه  رفع  نه  است  متصديان  اعمال  ضبط براي) مشروع ( موضوعه
   . حقوقي

 

  ) مطلقه واليت (  حكومتي احكام. 23 
   و شريعت  عدالت  در راستاي كه  آن  به مشروط،  و عمومي  اساسي  قوانين تدوين

  گيري هدف،  صحيح  و نشر معارف  االهي هاي  و ارزش  اهداف  سوي  و به  بوده اسالم
 و در   است  حاكميت ي ه الزم لكه ب ، مباحدمنجر نگرد،  اسالم  احكام  نقض شود و به

   نيست  آن  يا در عرض  دين  برخالف گذاري و قانون» تشريع«   نوعي، صورت اين
 در امتداد   و مدني  اجرائي ريزي  و برنامه  و اجتهاد شرعي  فروع  تفريع  نوعي بلكه

   قوانين ن تدوي  از ضرورت  مراد نائيني پس. ستها آن   اعمال  و در جهت  دين احكام
 ،  شرع  يا عليرغم  شرع  در رديف  قانونگذاري، ) اساسي  قانون از قبيل( اجتماعي
  : تعبير وي  و به نيست

 و از   امتءعلما   كل  و مورد اتفاق  اسالميه  بديهيات ترين  از واضح مطلب«
   دكان، مقدس  شارع  و در مقابل  نبوت  با دستگاه  مقابله  كه  است ضروريات
در ،  گويند»تشريع«، فقها  اصطالحه  و ب»بدعت«،  اخبار  در لسان  كه بازكردن
   شخصي  جزئي  حكم  خواه-  شرعي  غير حكم پذير گردد كه  صورت صورتي

   شرعي كه  آن  عنوان به،  باشد  هرچه-  دستور كلي  يا كتابچه  عام باشد يا عنوان
  عاي  اد  بدون و االّ،  شود  و التزام م و اظهار و الزااع  اد،  است الهي  و حكم
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   خواه، نخواهد بود  و تشريع  بدعت، و التزامي  الزام  نوع هيچ، مذكور
   و بيدار شدن  خوابيدن  مثل  به، خود يا غير  و الزام مانند التزام( باشد »شخصي«

  اهل   و الزام  التزام مثل( باشد »نوعي«و يا )  معينه  در ساعت و غذا خوردن
   و طرزي  خاص  بروجه  امورشان  تنظيم  به  مثالً  و شهري  يا قريه  خانه يك

  كه  آن خواه، ) مذكور وجه  بر  امورشان  تنظيم  به  اقليمي  و يا اهل مخصوص
  يا به،  باشد  قرارداد خارجي  و صرف  بر عمليابن،  مذكور قرارداد تنظيمات

   تحقق  مالك  كه ست ا معلوم  بالضروره چه، مه و نظامنا  قانوني  كتابچه ترتيب
   و قانون  بود و نبود كتابچه  نه  مذكور است  عنوان تحقق، » و بدعت تشريع«

  . نامه
 و امر   نذر و قسم  از طريق، امور غيرواجب چنانكه: كه ن  آ دوم 
 طور اگر  همين،شود  مي  و واجب الزم،  عقد  در ضمن  و شرط االطاعه الزم
   واجب  و لذا شرعاً العمل  الزم  شود عقالً  متوقف  بر آن  هم  واجبي  عمل انجام

   چه  ندانيم  هم  استقاللي  شرعي  را واجب  واجب هر چند مقدمه ،خواهد بود
 مقدار از   و اين  است  آن  لزوم  باعث  عقالً،  بر آن  واجب  عمل توقف، بالضروره

  پس. ست ا و از ضروريات اتفاقي،  اسالمءعلما   تمام ميان، » مقدمه لزوم«
  و عقلي   شرعي  مصالح  متضمن  كه طوريه ب،  اساسي  قانون  تدوين وجوب

   سلطنت  و مسئوليت  محدوديت و صيانت   نظام  حفظ توقفه باشد نظر ب
  ». است از بديهيات،  بر آن غاصبه

   اختيارات  به  اشاره  و آن  است  بسيار لطيفي ي هنكت، كند  مي  اشاره  بدان  نائيني  مرحوم آنچه
   همان  اين.باشند  مي  و مشروع  داشته  شريعت  به  التزام  كه  است هايي  حكومت  و اجتماعي مدني

  ي هاند و بيشتر جنب  كرده» يا سلطانيه  حكومتي احكام«   تعبير به، از آنفقها   كه  است مضموني
 دارد و با   مردم  شرعي  و حقوق  االهي  احكام  به  بخشيدن  تحقق  در راستاي نهريزا  و برنامه يياجرا

   شرعي  اختياراتي ه و حوز» الفراغ ةمنطق«   به  دارد و عمدتاً  اصولي تفاوت، » و بدعت تشريع«
 »قيه ف  مطلقه واليت«  تعبير به، از آن )هر(  امام  حضرت  كه  است مربوط،  و مأذون  صالح حاكميت
  .  فرمودند  اسالمي ي ه جامع  مصالح  تشخيص براساس

  

   است  شرعي اي  وظيفه،  مردم  حضور سياسي. 24 
   و نظارت  در امور سياسي  دخالت پردازد كه  مي  شبهه  اين  به  سپس  نائيني مرحوم
  اي  وظيفه هيچ،  مردم  باشد و عموم  حسبه  و ازباب  مجتهدين تنها وظيفه، بر حكومت
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   :ندارند
  الزم،  بر حكومت  و نظارت  آن سازي   و مشروط  قدرت محدود كردن«
از ،  سياسي  اقدام  اين  ولي  را گرفت  استبداد حكومت  و بايد جلوي است

  . » است  عادل  مجتهدين ي ه وظيف  و فقط  است  واليت  و ازباب  حسبيه وظايف
   چندان  واهي ر تلقيقاتيمانند سا و   است  علمي  بلسان  شبهه هرچند اين«
 و   حكومت  محدود كردن  وجوب  اصل  تسليم  متضمن و چون  سروپا نيست بي

كند لهذا   را انكار نمي  مطلب پذيرد اصل  را مي»نظارت«   هيئت گماشتن
   مثال  واضحه  معهذا از مصاديق لكن، ست ا تشكر و امتنان  كمال موجب
 و   را ياد گرفتني  چيزي- است، »اء اشي  عنك ابت شيئا و غ حفظت«: معروف
   بودن-   همگاني  از تكاليف  نه،  حسبيه  از وظايف چه.  رفت  از يادت چيزهايي
 و از   جهت  از اين  ملت  و عموم  است مسلم، ات  و بالذ اوالً   سياسيه وظايف
 از   منع  از باب و، دارند  و نظارت  مراقبت  حق، دهند  مي  كه  مالياتي جهت

   ممكن  كه ي ه هر وسيل  به  است مندرج، » از منكر نهي«   در باب، تجاوزات
   متوقف  ملت  انتخاب  به  باب  در اين  از آن  و تمكن  است  واجب شود بر همگان

   بودن  غصبي  نظر به  فعلي ي هوظيف،  سياسيه ها از جهات اين  بر  عالوه،است
   جز در اين  از محدودسازي  تمكن و عدم، ) عادل  غيرفقيه در حكومت ( قدرت
  امر ديگر هم دو،  حسبيه في وظا  درباب  چه، ست ا آن ن تعي موجب، وجه
    : است  و از واضحات ممسلّ

   مطلب اين.  امور ي ه هما مجتهد در اجر  شخص ي  تصد  لزوم عدم: اول
   . ست اآن بر  مبتني  هم  شيعه  عوام  عمل   و حتي بوده  روشن
 و   حكومتي وظايف  ي ه از اقام  عام اب  و نوفقها   قدرت  عدم كه آن: دوم

   آن ي ه در اقام  واليت  نوبت بلكه،  نيست  تكاليف  آن  سقوط موجب، اجتماعي
   مردم عمومه  ب، آنان  تمكن  عدم و در صورت، منين  مؤ عدوله ب، وظايف
  چون،  خواهد بود منتهي)  اماميهفقها   كل اتفاقه ب (  هم  مسلمين فساقه  ب بلكه
   نوع  و انتخاب الملل  بين  رسمي  مشروطيت همينه  ب  وظايف  اقامه ي هوسيل
،  رسميه ي ه وسيل  غير از اين  و به  عنوان  همين  و جز به،است   شده منوط، ملت
،  گماشتن  بر فرض  نه و  است  ممكن، عصر غيبتفقها   براي  نظارت  اصل نه

 ، رسميت  اساس  آن و نه،  است  محتمل  و اثر ديگري نتيجه،  و تبعيد جز اهانت
 از   لهذا با اغماض،  تواند بود  مرتب  جز بر اين به،  تحديد است ي هتنها وسيل
   جهت  همين از نفس،  واليات  از باب  و خارجه  عموميه ي ه مشترك جهات
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  براي،  تمكن  در صورت چه  آن غايت.  منحصر است  وجه مين بر ه  هم واليتيه
  ي ه و مداخل  انتخاب  اصل  وقوع، احتياط از باب،  جهت  اين رعايت
   نمايندگان  هيئت كه  و يا آن  مجتهد نافذ الحكومه اذنه  ب  است گران انتخاب
 و تنفيذ   تصحيح  براي  عظام  از مجتهدين اي  عده  شامل،طور رسميه  ب،مردم
  ». است متضمن،  اساسي  از قانون  دويم  فصل  چنانچه. باشد  صادرهاءآر

  

   را منوط  عمومياء و آر  انتخابات  اصل مشروعيت،  نائيني  مرحوم شود كه  مي مالحظه
 و   مردم  نمايندگان  و در مجلس نمايد كه كند تأكيد مي  مي»ه مجتهد نافذالحكوم اذن« به

 ،  صادرهءا باشند تا آر  حضور داشته  بزرگ  نيز بايد مجتهدان بر حكومت   نظارت هيئت
  . نافذ و معتبر باشند

 و   عمومي  در جهات»واليت«   از تأكيد بر اينكه  پس  نائيني  مرحوم همچنين
   نيست  مشروع، صورت  بايد مستند باشد و در غير اين  اسالم  شارع  تنها به، اجتماعي
،  مجلس  نمايندگي  كه  اشكال  اين  به در پاسخ،  باشد  شارع ايد منصوب ب»ولي«  و اين

   هيئت  در گماشتن  عمومي  و مداخله  نيست فقهي» وكالت«   باب  شرايط مشمول
  :دهد كه  مي  توضيح،باشد  نمي  عقود شرعي از سنخ،  مجريه  بر قوه نظارت

   مصالح ي ه در اقام ف صر  براي كه  مالياتي  از جهت كه  از آن گذشته«
 از   منصوب ولي« جز   كه  عمومي  از ساير جهات شود و هم  مي  داده اجتماعي
 » شرعيه وكالت«   باب  به تطبيق،  ندارد  واليتها آن در   احدي» خدا جانب
   و عرفي  لغوي  معني نه،  عوام  گويا ما معممينها آن   بر همه  عالوه  است ممكن

   اين  به  هم  بعقد وكالت و اطالقش( امر   زمام  واگذاردن  مطلق  را كه»وكالت«
و ، الوكيل  و نعم حسبنااهللا: ي ه مبارك ي ه مفاد آي  به  و نه دانسته)  است مناسبت

   شئي  كلي  علي واهللا: ي ه مبارك ي هو آي،  بوكيل  عليهم و ما انت: ي ه مبارك آيه
 »وكالت«   اطالق،» شرعيه وكالت« بر  نطباق ا  با وجود عدم  كه و نحوها وكيل
   بعد از صحت  كه قدر را تصور كرديم  اين  الاقل  و نه  برخورده،اند فرموده
   به  آن  انطباق  و عدم  از انطباق  مذكوره  هيئت  گماشتن  و لزوم  مطلب اصل
  دن يا مجاز بو  حقيقت  و از باب  لفظي ي هجز مناقش، » شرعيه وكالت«  باب
  » تواند بود؟  مترتب  اثر ديگري چه،  باب  در اين»وكالت«  ي هكلم

 در مورد »وكالت« مراد از  دهد كه  مي  توضيح، شريف لف مؤ،  ديگر  عبارت به
   عقد شرعي عنوانه  ب»وكالت«   مصطلح  معناي  به لزوماً،  شوري  مجلس وكالي
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  ي ه كلم چنانچه، كند  نمي ورد صدق م  در اين شرايط   شود آن  تا گفته  نيست خاص
   كه  فقهي»وكالت«   به  ربطي كه  آن  حال  در مورد خداوند نيز بكار رفته»وكيل«

  لذا اين.  ندارد،  است  اختيار مستقل  و صاحب  دو مالك  ميان  شرعي عقدي
   االهي  با شريعت  و منافات  است  جعل قابل، » االهي واليت«  در طول، »وكالت«

   در اين گذاري  مراد از قانون چنانچه ، است  آن مقتضاي  و  آن  در راستاي ندارد بلكه
   را به  ندارند تا آن  حقي  چنين، شود مردم  تا گفته  نيست»تشريع«  نوع، مجلس
  بلكه.  دهند  كسي  به وكالت،  اختيار ندارند چه  و در مورد آن رده ك  توكيل كساني
  االهي  و حدود  احكام  اجراي  و در راستاي  الفراغ  در منطقه  مشروع زيري  برنامه نوعي

   شرعي  وجه  در توضيح همچنين،  نائيني مرحوم.  است  جامعه  اسالمي  مصالح مينأتو 
  :دهد  مي  توضيح،  و مباحات الفراغ ةمنطقدر »  اكثريت رأي«   به رجوع

ه اخذ ب،  است ثابت،  كتاب نصه  ب  دانستي  كه»شورويتي«   اساس ي هالزم«
   نوعيه  مرحجات  اقواي، عندالدوران  و اكثريت  است  تعارض  در هنگام ترجيجات

 »تعليل«  باشد و عموم  مي  شاذ  از اخذ به ارجح،  اكثر عقال  و اخذ طرف است
 و اء آر  و با اختالف ست ا بر آن  دال  هم» حنظله عمربن«  ي هدر مقبول وارد

  مرتبت  ختمي  حضرت  اينها موافقت  بر همه  عالوه،  مشروعيت  در جهت تساوي
 در   حضرتش  فعل، عديده  در مواقع  اكثر اصحاباء با آر )اهللا عليه و آله لواتص( 

   به  با قريش  مصالحه  در عدم  كه احزابي  ه در غزو  اُحد و همچنين ي هغزو
   موافقت همچنين . فرمود  موافقت  با اكثر اصحاب  مدينه  از خرماي مقداري
،  سوء اكثراء با آر»تحكيم«   شوم ي هدر قضي )السالم ليهع(اء سيد اوصي حضرت

و ،  شدند  متفق  بر آن  را خورده  شاميان  كردن  بر سر نيزه  قرآن  فريب كه
 بود   سوء راي  نبود بلكه ضاللت،  حكمين  فرمود نصب  كه  حضرتش فرمايش
  ».  كردم  موافقت،  شدند  متفق ثر بر آن اك و چون

 

  » فقيه ي هاجاز«   به  منوط، » نمايندگي حق« . 25 
  نمايندگي«   و مشروعيت  صحت شرط، »نمايندگي«   در بحث  شيخ مرحوم

   اعمال  قدرت  كه ي در هر حد)  فقيه ولي(» ه مجتهد نافذالحكوم اذن«را » مردم
 باشد و نيز » اذن واليت« و   اجمالي  نظارت ر در حد اگ يحت ،داند  دارد مي واليت

   مشروعيت  را شرط  مردم  منتخبان  در مجلس  و آگاه  عادل يفقها از  ييحضور شورا
، » و عمومي  حسبه وظايف«   را از باب  حضور و نمايندگي  و اين  دانسته پارلمان
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  . خواند  مي  و واجب شرعي

  :كند  مي  اشاره  مهم  شرط  سه  به مايندگي ن  بعدي  شرايط  در باب سپس
    سياسي  و فقاهت  سياست  در فن  مجتهد بودن-اول
    و عدالت  طمعي  و بي  غرضي  بي-دوم
مردم  براي  و خيرخواهي  غيرت-مسو    
  

  » پارلمان استبداد جمعي«  و » شاه استبداد فردي«  . 26
   كه ويژهه  نخواهد بود ب فايده بي،  باب  در اين  نائيني  بر تعابير مرحوم مروري

   و گروهي  استبداد جمعي به)  پادشاهي در نظام (»استبداد فردي«   خطر تبديل ايشان
  . دهد  مي  تذكر،  كامل را نيز با هوشياري)  پارلماني  دمكراتيك در نظام(

  قحقو،  سياست  در فن  و مجتهد بودن  سياست  درباب  كامله علميت: اول«
و ، الدول  بين ي ه معمول  حيل  و خفاياي  بر دقائق  و اطالع الملل  بين ي همشترك

   تعالي اهللا  بعون  عصر كه  بر مقتضيات  و اطالع وظايف  خصوصياته ب  خبرويت
   براي» منتخبين  مجتهدين  هيئت فقاهت « به»  سياسيه علميت «  اين ضمامانه ب

 توان قدره ب، امت  امور سياست  در  الزمه علميه   قوه، بر شرعياتا آر تطبيق
    .  تعالي اهللااءگردد انش  مي مرتب،  مقصوده ي هنتيج و ،شود مي   كامل بشري 

 و   نفسانيت  شائبه  كمترين  پاي  چنانچه االّ و، طمعي  و بي  غرضي بي: دوم
 در   نخواسته  خداي  و نفوذي  رياست  نيل  و يا خيال  اموال  چپاول  طمع اندك

، خواهد بود، اول از  استبداد جمعيه  ب  استبداد شخصي  تبدل موجب ،كار باشد
 در )السالم ليهع( امير  حضرت  را هم  و حرص  و جبن  از بخل  بودن  مهذب بلكه
   الزام  مشورت اشتر در اهل  مالك  مصر به  واليت  تفويض  فرمان طي
    . فرمايد مي

 و   اسالمي  و وطن  و دولت دينه  ب  نسبت  و خيرخواهي ه كامل غيرت: سيم
 و   را از خانه  و حدود و ثغور مملكتاء اجز  تمام  كه  بر وجهي  مسلمين نوع
   آحاد ملت  و اموال  و اعراضاعزيزتر و دم،  هزار مرتبه به،  خود  شخصي ملك
  ».  بداند  خود گرامي  شخصي  و آبرو و ناموس  جان را مثل

  

  دهندگان  در رأي» ديني تقواي«   وجوب. 27 
   و احساس  و دقت  تقوي  را نيز به  دهنده  رأي مردم،  نائيني  مرحوم همچنين
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  :كند كه  مي  و موعظه  كرده  نامزدها دعوت  و انتخاب  دادن  در رأي  شرعي مسئوليت
 و  يدار  ديني ه در عهد  اساس  بعداز استقرار اين  كه  وظيفه يناول«
 خود   و گوش چشم،  انتخاب  در مسئله  كه  است  اين، ست ا ايرانيان خواهي وطن

 با   و عداوت  با ديگري  رفاقت  فالن  و قرابت  شخصيه را بازكنند و اغراض
 بدنيا   دينه  باع  من الناس شر«  و مصداق،  كنار گذارند  مرحله  را در اين سومي
 خود  العين  را نصب  معني  عصر نگردند و اين نپرستا  ظالم  مانند جمله»غيره

   و از براي  مردم  دسته  را بر چه  منتخبين  و اين  چه  براي  انتخاب  اين نمايند كه
   يافته  مذكوره  اوصاف  داراي،اهللا  و بين  را بينهم گمارند؟ هر كه  مقصد مي چه

  االّ  كنند و  انتخاب، برآيند توانند  آن  جواب ي هاز عهد  الهي   عدل و در محكمه
   از جهات هاي  بر مسئوليت  را عالوه  خلق، كرور  سي  حقوق مسئوليت

   عهده  به  نفسيه  اغراضساير يا   يا صداقت  قرابت  محض  ديگر به ي هعديد
   و حراست  دولت  استقالل  و حفظ  مبين  دين  ناموس حفظ، خود وارد نياورند

  ». دارند  مقدم  را بر هر غرضي الميه اس  و ممالك حوزه
با ،  اسالمي  و انتخابات  شرعي  دمكراسي دهد كه  مي  توجه  مردم  به نائيني
 از » و پارلماني  نمايندگي نظام«،  ديني ي ه و در جامع  است  متفاوت  ليبرال دمكراسي

   اگر رأي و مردم باشد   و تقوي  شرع  به بايد ملتزم،  هر دو،ل و موكّ  وكيل ي هناحي
 نيز   در آخرت  آن  شرعي  مسئوليت  پذيرش  قادر به  دهند كه اي گونهه  ب،دهند مي

  . باشند
 و   ملت  و حقوق  مصالح  و حفظ  االهي  تقواي  را نيز به  مردم نمايندگان، نائيني

   ضبط و  و ماليات  خراج  و تعديل المال  در امر بيت  و دقت  و خارجي  داخلي امنيت
. دهد  مي  اشتر ارجاع  مالك ي ه عهدنام  را به  و آنان  فراخوانده  و ميل  از حيف آن

   در راستاي  و حكومتي  و مالياتي  اگر امور مدني كند كه كيد ميأ ت  سپس ايشان
  حقوق«   كه  و خلوص  نيت  با همان  مردم، شود  و مديريت  تنظيم، مطهره شريعت
 را نيز خواهند   حكومتي  ماليات،پردازند  را مي» شرعي جوهو« و »االهي  واجب

   مشروط، خواهند ديد» شرعي امري« را   و اجتماعي  مدني  قوانين  و رعايت پرداخت
   و نوع  از معاويه  موروثي  و رذائل  طاغوتي ي هها از شيو  و دولتي  كارگزاران  آنكه به

  : خواهند كرد و نيز همكاري   مردم .  بردارند  دست،  اموي حاكميت
   لزوم  بلكه ت، و حلي  اسالميه  ممالك  و نظم  حفظ  براي  مالياتاء اد وجوب«
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ه  مذكور ب  روش  به  و توزيع  را بعد از تعديل  مذكوره  در مصارف  آن صرف
 فهماند  توان،  مسلمين  عموم  به  و ميل  از حيف  و حفظش نوعه  ب  خدمت اندازه
 از ، اسالميه  ديانت اقتضايه  ب  الهيه  واجبه ر حقوقي در سا  چنانكه اهللا ن بعو كه
 بر   بعد از تطبيق  هم  خراج  به  طور نسبت همين،  ندارند  تكاهل  نوعاً  آناءاد

  تهاون،  خود دانسته  ديني  و تكليف  رفتار را وظيفه همين،  نبويهي ه مقدس سنت
   بر طبق  همه چه  آن  اخذ و صرف  كه  فعلي وضع   را روا ندارند و بهاءدر اد

   بعد از اين،  اندر حرام  لذا حرام  استبداد است  و مظالم  طاغوتي شهوات
   كه  اجتماعي  واجبه  حقوقاي نكنند و در اد  قياسش، و ترتيب  و ضبط تصحيح

  تشريع،  اسالم ي ه حوز  و صيانت  نظام  حفظ  از باب  مطهره در شريعت
  ساير  را نسبت  آن  و اهميت  نموده اهتمام،  سزاوار است اند چنانچه فرموده
  هاي  و دستورالعمل  از فرمايشات اي  جمله  است الزم ، كنند  رعايت تكاليف
   براي  باب را در اين)  و السالم ةالصلو افضل عليه(اء سيد اوصي  از حضرت صادره
 قدر   و ماها چه  فرا گرفته  سرچشمه از اين،  دارند  هرچه  ديگران كه  آن فهميدن

  ».شود ذكر،  داريم  قناعت، ا ادع محضه  ب  و از تشيع  خود ظالم نفسه ب
 بر   حاكم  و اخالقي  ديني  از ذكر شروط  پس  نائيني  مرحوم، ديگر  عبارت به

، » ليبرال  مدني ي هجامع« با » ديني  مدني ي هجامع« ديگر   تفاوت به،  ديني دمكراسي
 و   از دين  مستقل، و مالي  رفتار سياسي  هيچ، ديني ي ه در جامع كند كه  مي اشاره

 و   شهروندي  قانوني  وظيفه  تنها از باب  نه،  ماليات  پرداخت  و حتي  نيست دينداري
  صورت،  شرعي ي ه و با انگيز  و اخالقي  االهي اي  وظيفه  از باب بلكه، اجبار مدني

  . يردگ مي
  
  

   غربي  و دمكراسي  شرعي  دمكراسي. 28 
 يكديگر   به  نسبت  و ملت  حاكم  متقابل  و حقوق وظايف ذكر   به  تفصيالً سپس
.  دهد  را توضيح  دمكراسي  شرعي هاي پردازد تا ريشه مي )ع(بيت  اهل در روايات
   وضع نگي چگو  تشخيص  را صرفاً  در مجلس  مردم  نمايندگان وظايف  همچنين
  خواند و توضيح مي، ) و بدعت  تشريع و نه (  با شرعها آن  ها و تطبيق  و برنامه قوانين
   مخالفت  و اين  است  ديني  همانا نص،» با شرع  بودن مخالف«  مالك  اوالً  دهد كه مي

   اين  در طول  حكومتي يابد و احكام  مي  معني  كه است،  شرعي  نصوصي هدر حوز
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  .  با آن  معارض  نه  است صنصو
 بايد   دين چارچوب  در صرفاً، » مردم  نمايندگاناء و آر  و مشورت شوري«  ثانياً

  .  داد  كرد يا رأي  مشورت توان  هرگز نمي، االهي  احكام باشد و عليرغم
  اختيارات«  ي ه اجاز  مستلزم،ي  محمد  شريعت  و خاتميت  دين كمال  ثالثاً
 »ياول  احكام« اابزار اجر، در واقع،  حكومتي  و احكام  امور استاء اولي  به»حكومتي

  .  است  خميني  امام  در لسان» مطلقه واليت«   همان شرعند و اين
 فقها و   مجتهدين  و با اذن  است از امور حسبيه،  حكومتي گذاري  قانون رابعاً
 نه دارند  را  حكومتي احكام تغيير  حق،  و حكومت  مجلسخامساًو . شود  مي مشروع

  .  را  شرعي احكام 
 و   قوانين وضع» قرار داد «  كيفيت  تشخيص، مذكوره  وظايف از اصول«
 موارد غيرقابل از تغيير و   نسخ  و تميز مواد قابل  بر شرعياتها آن   تطبيق ضبط

 امور   و سياست  مملكت  و حفظ  بنظم  راجع في وظا ي همجموع .است  نسخ 
   به  مربوط هاي  دستورالعمل  اصل  به  مربوط ي هياول   دستورات خواه، امت
 ،يهاول   دستورات  بر مخالفت  مجازات  متضمنه ي هيا ثانوي،  باشد  نوعيه فيوظا

   كه  است  يا منصوصاتي  نخواهد بود چون  از دو قسم  خارج در هر حال
  مضبوط،  مطهره  در شريعت  و حكمش معين،  بالخصوص  آن  عملي ي هوظيف
   اندراج  عدم ي هواسطه  ب  آن  عمليه  وظيفه  كه  است  و يا غير منصوصي است
  موكول»  امر ولي « نظر و ترجيحه  و ب  بوده نغير معي،  خاص  عنوان تحت
  قابل، امصار  اعصار و  اختالف  به نه، اول   قسم  چنانكه  كه  است و اضح. است

در    و رفتاري وظيفه،  شرعي  منصوص  جز تعبد به  و نه  است ختالفتغيير و ا
 اعصار و   و مقتضيات  مصالح  تابع  هم دوم  طور نوع همين،  متصور تواند بود آن

،  و تغيير است  اختالف  قابل،  آن  اختالف  و به بوده)  و مكان زمان(امصار 
   به ر اقطار همي در سا حتي»  الهي  منصوب ولي« يد  حضور و بسط  با چنانچه

   است موكول ) و آله عليه اهللا صلوات(  حضرتش  از جانب  منصوبين نظر و ترحيجات
 در   كه  يا كسي  عام اب  و نو  واجد شرايطفقها نظر   به  هم در عصر غيبت

 خواهد بود و بعد   موكول،  باشد  داشته  شرعي اجازه،  مذكوره في وظا ي هاقام
  : است  ترتيب  بدين،  اصل  بر اين  مترتبه  سياسيه فروع،  معني  اين هتاز بدا
 و   بايد مراقبت  بر شرعياتها آن   در تطبيق  كه  و دستوراتي  قوانين آنكه: اول
  . ست ا مربوط، اول   قسم  شود به دقت
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  نصه  ب  اسالميه  سلطنت  اساسي دانستي   كه»شورويتي « اصل  آنكه: دوم
  دوم  در قسم ،ست ا بر آن  مبتني )ص( نبويه  مقدسهي ه و سير  و سنت ابكت

   و اصالً  خارج، عنوان  از اين  شد رأساً  اشاره  سابقاً  چنانچه اول   و قسم است
 در عصر حضور و  كه  همچنان كه آن:  سيم .  ندارد  محل،  در آن مشورت

 » كل ولي «  از جانب  منصوب ان و كارگزار  واليان  ترحيجات  حتي، يد بسط
   اطاعت  كه  است  جهت  همين كند به  مي  را الزام دوم   قسم،) و آله عليه اهللا صلوات(

   و اولي  و اطيعوالرسول اطيعواهللا«: ي ه مبارك ي ه را در آي )المالس عليه( امر ولي
   مقام  اطاعت  بلكه)اهللا عليه لواتص ( خدا و رسول  اطاعت در عرض» االمرمنكم
   متعال  خداي  اطاعت  در عرض را با هم  ) عليه اهللا صلوات(   و واليت رسالت
 »الغدير  يوم واليت «  نصب به»  دين اكمال «  از معاني بلكه، اند  فرموده شمارش

 يا   عام  و نائبانفقها   تشخيص  هم طور در عصر غيبت  همين  امر است  همين هم
   اين ملزم،  قطعيه  نيابت  متقضاي  به،  دارند  اجازه  ايشان انب از ج  كه كساني
 و   الزام  اين  كه  مغرضين  اراجيف  حال  خوبي به،  بيان  و از اين  است قسم

   نفسانيت  جز كمال ظاهر شد كه،  پنداشته  غير ملزم  را شرعاً  قانوني التزامات
  كه آن:  چهارم . ندارد منشأ ديگري   مذهب  اصول  مقتضيات  به  اطالع يا عدم
   ولي واليت «  عنوان  و در تحت  دوم  از قسم  اجتماعي  بيشتر سياسات چون
در » شورويت «  تشريع و اصل،  مندرج  يا عام  خاص  و نائبان )الم الس عليه( »امر

   منع و  بر حاكمان  نظارت  نظام  حفظ  با توقف  البته  است  لحاظ  اين  به شريعت
 منحصر   وجه  بر همين طور قانونيته  بها آن   بر تدوين  و تجاوزشان از تهاون

ه  ب  آن  و رسميت  امور حسبيه  از باب  واجب، وظيفه  اين  به و قيام ،است
   درايت ي ه در عهد  شد كه  روشن  ملي  شوراي  رسمي صدور از مجلس

   و مشروعيت  صحت وجه،  اماميهفقها   و اذناو با امض،  است  ملت نمايندگان
   اين  به  هم  ملت  منتخبين  هيئت  بودن  علميه ي ه و قو  مقننه  و مرجع  است مجلس
   در تحت  اجتماعي  از سياسات  دوم  قسم  دانستي  چون كه آن: پنجم.  است معني
 از  و  است مختلف،  و مقتضيات  مصالح  اختالف  و به مندرج  غير،ن معي قانون
 فقها   و ترجيح  مشورت  و به  است  غيرمنصوص، مطهره  در شريعت  جهت اين

  نظر به،  قسم  اين  به  راجع  قوانين  البته پس، است   شده  موكول  آنان يا مأذونين
 و   نسخ  و در معرض  مختلف، اعصار  اختالف  به  و مقتضياتش  مصالح اختالف

 از اينجا ظاهر . و تأييد نتواند بود  بر دوام مبني  اول   و مانند قسم تغيير است
   مخصوص، دوم  قسم  اين به،  و تغيير قوانين  نسخ  وظيفه  متكفل  قانون شد كه
 و   سنخ اين . است  حسبيه  وظيفه  و بر طبق  و الزم  قدر صحيح  و چه،است
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   كهها آن  قدر مشترك و، فرد ديگره  ب  است  از فرد واجب  عدول تغيير از باب
 و   مصالح  تابع،باشد  مي  حسبي  واجب  است  امور امت  و سياست  نظام حفظ

 و با   است موكول،  شرعي  صالحيت  واجدان  تشخيص  اعصار و به مقتضيات
  ». خواهد بود  الزم  عدول، فرد ديگر البته  و از جهت اصلحيت

  

  : را مرور كنيم  نائيني مرحوم ،)ع(بيت  اهل  فقيه  فراز از فرمايشات بار ديگر اين
   بايد سازگار با شريعت  مجلس  و مصوبات  مدني  قوانين ي هگويد كلي  مي وي
   شرعي  خاص  نصوص، اگر در مواردي هالنهاي.  ندارد  اعتباري،  باشد وگرنه اسالم
   نرسيده  شرعي  خاص  نصها آن در   كه  و مواردي  است  روشن  تكليفش  كه رسيده
)  فقيه  مطلقه  واليت  به مربوط (  حكومتي  و جزء احكام» امر ولي« با  اختيار آن، باشد
 و بايد   است  و دستكاري  تغيير و نسخ  و غير قابل  ابدي، اول   دسته احكام. است
 و   زمان  متقضيات  متغير و تابع،  دوم  دسته  بود و احكام  االهي  نصوص  به  متعبد كامالً
،  دارد  حاكميت حق،  االهي  با انتصاب  اليد كه  مبسوط» امر ولي« و اگر   است مكان

 در عصر   كه  است-   مشروع  حكومت- او  دسته  ب  احكام  اين زمام، حضور داشت
  ي ه از ناحي  يا فرد مأذون شرايط واجد فقها   يعني  حضرت  عام اب  از نو عبارت، غيبت
  . باشد مي)  است زار فقيه و كارگ  وكيل كه ( فقيه

  
   اسالمي  و اهداف  احكام  در ذيل»او ق تفكيك« . 29
   شرع احكام،  هر قوه  در قلمروي كه  آن  شرط  قوا را به  تفكيك، نائيني اهللا آيت
 ، آن  و براي  دانسته  مفيد و مشروع امري،  شود  رعايت  كامالً  مردم  و حقوق و مصالح

   از عهدنامه  بخشي  به كند و از جمله  مي  طرح  و فقهي وائي و سند ر  دينياءمنش
  در ذيل،  جديد هاي  دولت هاي  وزارتخانه  شعب ي ه كلي كند كه  مي اشتر اشاره مالك
 را   اسالمي ي» قوا تفكيك«  گيرد و نوعي جا مي،  عهدنامه  مذكور در آن اصناف
  :دهد  مي سازمان

،  مذكور  در اصناف  متمدن  دول كنوني هاي نه وزارتخا  شعب  تمام اندراج«
، »كُتاب«   عنوان تحت،  و دفتر  و ماليه  داخليه  وزارت  شغل  مثالً چه، است ظاهر
   به  منتخبين براي.  است»قضاوت «عنوان  تحت  محاكم  ي ه و هم  است مندرج
 ، زمان اين در   كه  معتبر است  اوصافي،  مذكوره  از اصناف  هريك  رياست جهت

   حضرت  مرحوم  چنانچه-چقدر سزاوار است! تر است  ناياب، احمر از كبريت
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   به غالباً )سره قدس(  شيرازي  ميرزاي  آقاي امهاالستاد العلّ  سيدنا  العظمي اهللا آيت
 )اشتر  مالك ي هعهدنام(  از آن  گرفتن   و سرمشق  مباركه  فرمان  اين مطالعه
ه  ب  هركس  و سياسي  امور شرعي  مراجع طور تمام همين -فرمود مي  مواظبت
   مباركه  فرمان  و اين  نداده  را از دست  حسني ه سير اين،  مرجعيتش ي هانداز

و در   ها نموده ترجمه  اروپائيان،  موثقين  نقل  به را كه)  اشتر  مالك ي هعهدنام(
   ».يرند نگ ناديده، اند ساخته  خود  سرمشق، قوانين استنباط

 )ص( پيامبر  و سنت  قرآن  و به  و ساير روايات»اشتر  مالك عهدنامه«   اهميت ا به
   را براي  اسالمي  و متون  داده  ارجاع، سياسي  و نظام  اساسي  قانون  تدوين براي

  . داند  مي كافي،  عيار  تمام  مدني  حكومت  يك ي هنام  و آئين  مدني  قوانين استخراج
  

 

   با استبداد  مبارزه  شرط، » ديني  و معارف انگيزه« . 30 
 و   آورده آن   ديني گران  توجيه استبداد و   عليه  و روايت هها آي ده،  نائيني مرحوم
   ضد استبدادي  مبارزه  ديني هاي  ريشه  را به  مردم منبر  و اهلءعلما  كند كه تأكيد مي

، منين  مؤ  شرعي  وظيفه   دهند كه وضيح آشنا و ت»طلبي مشروطه«   شرعي ي هو وج
  .  استبداد است نفي

 استبداد   حقيقت  با تشريح  كه  ملت  طبقات  و ناداني  جهالت عالج،  همه اهم«
 از   اذهان  و حفظ  در بيان  خشونت  عدم شرطه  ب  لكن  است  آسان و مشروطيت

   و مشوب  و رميدن وب تنفر و انزجار قل  و پرهيز از موجبات  نفسانيت شوائب
   و جادلهم ي ه الحسن ي ه و الموعظ ي ه بالحكم  ربك  سبيل  الي ادع«:  اذهان شدن
   به دعوت،  و اخبار  آيات نصه  ب  بحريت  دعوت حقيقت. » احسن  هي بالتي

   در اين  هر كس  پس)السالم ليهع(اء و اولياء انبي  و شئون وظايفتوحيد و از 
 منبر يا   باشد يا اهل  جريده  صاحب  خواه،  صدد برآيد هد و در اين ن  قدم وادي
 رفتار و ، مقدسه ي ه سير  همان بايد بر طبق،  باشد هر كه، ايشان غير

   و تكميل  جهالت رفعه  ب، خود نموده  را سرمشق  مباركه ي ه آي دستورالعمل
  ». گمارد  همت،  ملت  اخالق  و تهذيب عمليات

    دين  به  خيانت، »استبداد«  يني د ه توجي. 31 
   مطلقه داند و آزادي  مي االهي  و  شرعي اي  را مقوله آزادي، نائيني... ا  آيت مرحوم
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   به  نسبت  بسياري حساسيت،  حال  و در عين  كرده  را رد  اسالم  از چارچوب و خارج
  را امري » استبداد ديني شعبه«   و عالج  داده  نشان، استبداد  نفع  به  ديني  شبه توجيهات
،  است  استبداد و شهوتراني  مانع  آنچه كند كه  مي  و تصريح  دانسته  و پيچيده واجب

   و حفظ تقوي«، » از دين صيانت«   و شرط  است  و عدالت  تقوي ي ههمانا ملك
  عيت مرج  براي  كه،» باهوي مخالفت«و »  متعال  و خداي  امر مولي اطاعت«، »نفس
  يابد لذا بايد مراقب  نمي  قوام، و عدالت  تقوي  جز به،شود مي   معتبر دانسته،شيعه

   توجيه  و به  خود و ديگران  شهوات  توجيه به،  دين  پوشش  تحت  كه  نمايان روحاني
، )المعليه الس( معصومين  در روايت  كه ويژهه ب، بود ،پردازند  مي  و طغيان استبداد و ظلم

 »لشكر يزيد«از ، نمايان   و روحاني  شده  دانسته» مردم ايمان  راهزنان«، كساني ينچن
  :اند  شده خوانده،  تشخيص  و فاقدان  امتاي ضعف  حال مضرتر به نيز

   تقوي ي ه ملك مان هبه،  ديانت  عنوان  به  شهواني  و اميال  از استبدادات مانع«
:  و  نموده  شمارش  احتجاج  در روايت كه   و جزء اوصافي منحصر است، و عدالت

   در مرجعيت  بودند كه  لهواه  مخالفاً  المرمواله  مطيعاً  لنفسه  حافظاً  لدينه صائناً
   اين  ضد  به  با اتصاف؛ متصور نباشد  ديگري حافظ، اند  اعتبار فرموده،شرعيه
 ا ضعف  كنندگان راه و گم  مبين  دين  سوء و راهزنانءعلما   و ايجاد صفات صفات
 يزيد   جيش  ضعفأ شيعتنا من  علي  اضر اولئك«:  و در آخر همه شمرده، مسلمين

  ».اند  فرموده)الم الس عليه( الحسين علي، اهللا لعنه
  نهي« و » معروف امر به«   شرعي  در دو وظيفه  چون فرمايد كه  مي  نائيني مرحوم
 اياد،  نجات اند و تنها راه  و استبداد شده ظلماسير ، مردم، شود  مي اهمال، »از منكر
   و سياسي  اجتماعي  از منكر در مسائل  و نهي  معروف  امر به  ويژه  به  شرعي تكاليف

  : است و حكومتي
 -   است  اسالم  از مباني  كه  شرعيه  مهم  دو وظيفه  اين  اهمال ي هواسطه ب«

 و   مسلماني اقتضايه  خود و ب  طبع  بصرافت  سلطانشان  كه  و حظي از سعادت
   مقام  غصب مان ه و به ،تنزل، »علي األ كمنا ربأ«   از مقام  انساني با فطرت

  آزادي« نمايد و   اغماض،يي كبريااي رد  و از غصب  قناعت، »واليت«
 - يد كند رفع،  خودسرانه  را واگذارد و از تحكمات  ايشان»خدادادي

 و   از تحكمات  و جلوگيري  شده  غصب  و حقوق ي آزاد محرومند و كسب
   سستي  و ترك  و اتحاد ملي  ديني  غيرت  به شان  استقالل  حفظ تمهيد عوامل

   و به  است منوط،  منكرات  اعظم  از همين  و نهي  معروف  در امر باين خودشان
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   منتقل م ه  كافران  عبوديت  به  حتي  گذشته  فاسدان  از رقيت  تواني اندك
 ندهند و   از دست اهللا  را بعون  نفس  آخرين  اين  كه خواهند بود؛ لذا اميد است

،  روا ندارند  از اين  را بيش» از منكر نهي« و » معروف امر به«   اين كوتاهي
  ي ه ماي  را كه  ظلم  و بنيان  بپا داشته،  است  ملكاء بق  موجب  را كه  عدل اساس
 و   كرده  را اعاده  مردم ي ه مغصوب  و حقوق  رقاب، سازند هدم من  است انقراض
 براندازند و   از مملكت ها است  خرابي  تمام  جنبان  سلسله  كه پرستي   شاه ريشه
  گري  و چپاول  راهزني  بچشانند و از مقام  سلطان كامه  را ب  و احسان  عدل لذت

 چند  كه همين،  بنشانند طنتش سل تخته  ب  داده ترقيش،  بشر بودن و قصاب
   را ادراك  ملت  قلوب  و محبوبيت  عدالت  و حالوت  حكومت  حقيقت صباحي

و   داري مملكت و  انسانيت  وادي ه ب نيزو راه   سبوعيت كند و از عالم
   موجبات  در رفع  باشد البته  نشده  منسلخ،اگر از فطرت،  نهاد  قدم پروري نوع

 مفسد را  گران  و غارت پرستان  شاه  و دسته دريغ  جهد بي  بذلاز،  و تنفر توحش
  العلي اال باهللا ة  والقو والحول   تعالي اهللااء نخواهد داد؛ انش خود راهه  ب بالطبيعه
  ».العظيم

 

  » وحدت شرط« ، »تقوي« . 32 
   حقوق  و احقاق  شريعتء اعال  در راه  كلمه كند كه وحدت كيد ميأ ت نائيني

 و   عقلي هم،  وحدت  اين  و ضرورت  است  آحاد مردم  ديني ي ه وظيف، ملت اسيسي
 را   مردم  شرعي  و حقوق  و آزادي ت حري توان  نمي،  آن  زيرا بدون  است  شرعي هم

   خواهيم اسرائيل  بني  و مصائب  تفرقه  دچار همان صورت  نمود و در غير اين حفاظت
   اسالمي  اتحاد والفت  تقويت  داد پس  خواهيم  را از دست خود  و استقالل شد و شرف

   واجب، امت  حصين  حصن  حفظ براي،  و حكومتي  سياسي  در مسائل  مردم ميان
 از   اخالق  تهذيب  به العاده  فوق اهتمام،  مقدس  شارع  كه  است  دليل  همين  و به است

  مانع،  نفساني  امراض زيرا اين دارد   پرستي  و نفسي  و خودخواهي خود محوري
،  است  امت  اسالمي  و شرف  حقوقا در احي  و معاونت  و همكاري  والفت وحدت
،  تا حق  نمائيم  گذشت  جمعي  مصالح  در راه  شخصي  از منافع  كه  است  واجب پس
 و  ف اهدا رعايت شرطه ب   هم احزاب و ها انجمن  تشكيل،  راه  نگردد و در اين ماليپا

  .  است  مفيد و مشروع كاري،  اسالمي ضوابط
   پايان  به، نائيني...ا  آيت  آميز مرحوم  تعابير بلند و وعظ  را با نقل  رساله اين
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  :بريم مي
 از  چنانچه   مطلب  اين، اتحاد است  موجبات  و ترتيب  كلمه  تفريق عالج«

   هم شود برهاناً  مي استفاده، )مالسال ليهع(اء سيد اوصي  حضرت ي ه برهاني فرمايشات
   و منع  از غصب  ملي  حقوق  و صيانت ت حري  تنها حفظ نه،  است از بديهيات

  اش  و فائده  متوقف خوار بر آن  آدمي  گرگان  تجاوزات  اشرار و دفع تعديات
   و نواميس  شرف  موجبات  تمام  حفظ بلكه،  امور است  منحصر در اين فقط
 بدتر از  هائي  در محنت  وقوع  و عدم  قوميت  و استقالل وطني و  ديني
   از اين  است  مترتباءآر   تشتت  و عدم  اتحاد كلمه  بر اين همه، اسرائيل بني

   اهتمام  همه اين،  اختالف  موجبات  و رفع  آن  در حفظ  مطهره  در شريعت جهت
 هر  كه:  و جماعت  جمعه يع تشر  براي  منصوص هاي  از حكمت حتي، اند فرموده
  يكديگر  و از حال  مجتمع  با هم  در عبادات  مسلمانان  مرتبه  پنج ، روز شبانه

   همچنين، است  منصوص در اخبار وارده  اتحاد  حفظ همين، باخبر شوند
 ، فتكلّ  بي هاي ضيافته  ب  ترغيب،  و محبت الفت، اجتماعات ري سا  به تشويق
و   يي بدگو  تعزيت،ها  جنازه  تشييع، مريض  عيادت،نتم  بي يها نااحس
،  ديگران  مشكالت  حل،  خواهش  اجابت ، حوائجاقض  بر  معاونت، چيني سخن

 و  يي بدگو  تحريم، انزوا و رهبانيت  نفي، ديگران  از خطاي عفو و گذشت
اتحاد   استحكامه  ب  راجع فساد و ساير تشريعات، ييجو  و فتنهاايذ،  چيني سخن

   اهتمام  شدت  بلكه ؛ است  امت  حصين  حصن  اين  حفظ  براي  تماماً، و الفت
  مراتبه  ب-پرستي  و نفس خودخواهي   رذيله  از اخالق  در تهذيب  مقدس شارع

 اتحاد   مباني  استحكام  براي همه...  و ايثار و مواساته  ب قو تخلّ ( و درجاتش
  مان هبه، اء آر  و اختالفاء اهو  و تشتت  كلمه الف مبدأ اخت  بالضروره چه، است
   و تقدم  شخصي  اغراض  بر طبق  و حركت پرستي  و نفس  خودخواهي رذيله
   و ملكات  رذائل  اين كه مادامي،  است  منتهي  نوعيه  و اغراض  بر مصالحها آن

 و  مواسات  و مبادي،  در كار پرستي  و نفس  اختيار و خودپسندي  مالك بهيميه
  درها آن بر   اجتماعي  مصالح  و تقديم  شخصي  از اغراض  گذشت ايثار و الاقل

 جديد  ي ه رخن  و هردم  است  از محاالت  حصن  اين حفظ،  نباشد متمكن، نفوس
   و قرآن  اسالميت منافي،  از طواغيت  الهيه  خاص  صفات و سلب، گردد پديدار

  الهي  تحري،  شود  خوانده  دين  و حفظ ايتحم، پرستي ظالم! شمار آيده ب
 بعد   كه اي  وظيفه يناول   پس. پوشد  مذهبي ي ه اباح  لباس،  بر مظلوميت عالوه
 و   و مساوات  استبداد و مشروطيت  حقيقت  و تشريح  امت  جهالت از رفع
به كنندگان  دعوت  شرعي ي هوظيف، تحري  و   دين  و توحيد و حمايت ت حري 
   از اين  امت  اخالق  جهد در تهذيب  بذل، است  نوع  خواهان  و ترقي وطن
 در   مهم  مقدمه  است  پرستي  و نفس  مواد خودپسندي  و قلع  ملكات رذائل
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 ها آن   نمودن  و مرتب  علمي  صحيح هاي  انجمن  تشكيل- اتحاد  حقيقت تحصيل
   خواه  و نوع  و اخالق  و عمل  در علم  و كامل  مهذباء از اعض است
،  نوعيه  رابطها و احي  اسالميه  جامعه  در حفظ  و كفايت درايت و با، طلب ترقي
 و  يي و زورگو ورزي  بر غرض  شده  تأسيس هاي  انجمن  بعضي  مثل نه

 و   غرض  هر نوع  و اعمال طلبي  و رفعت خوري   مردم  و مال ييجو هنگامه
 از   قلوب  رميدن دهد و موجب  مي ود را نتيجه مقص  عكس  كه  شخصي مرض
 مضرتر از   مراتب  به و اين ، استبداد است و وسيله،  اتحاد  در وادي دخول

 از  در تخلص   است  استبداد ملعون  آن  به  ملت  توسل  و موجب استبداد اصلي
از    غرض  بالجمله دادن  رضا  ملعونه  اسارت  بدان  شوق  و با كمال،ها آن

   و قسم نهادن   ميان  را به  ديني  مجيد و ساير معظمات ها و قرآن  انجمن تشكيل
 و   اسالميه  كلمه بر اعال  و همدستي  شخصي  يد از اغراض رفع، ياد كردن

 بر   و مساعدت  همدستي نه،  عمل  به  است  نوع  دادن  و ترقي  جامعه حفظ
از ،  داستان  از اين غرضان و بي  عقال  نوع  قلوب  همديگر و صرف اغراض
   و چپاول  مغرضين  دخول همين -  باب  اين درمان  بي  و دردهاي  عظيمه آفات
 و   شمردن  را غنيمت  فرصت اين  و ،وادي   در اين  است برداران ه و كال چيان
ه  را ب زده  فلك ملت، خواهي  ملت اسمه  و ب  خود گرفتن دسته كار را ب  مهره
   چپاول ي ه وسيل پرستي  شاه  عنوان كه چنان؛  است  نشانيدن سياه  خاك
   هم خواهي  و ملت  است  صيادان  دسته  آن ي هشبك،  دين  حفظ  اسم.پرستان شاه
  . است  دسته آويز اين  و دست بهانه
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  )ره(ينور... ا شهيد شيخ فضلهاي  ديدگاه
  

  
  ! چرا بردار رفت؟ شيخ

   ضد  قيام  اصلي از رهبران،  نوري...ا  فضل  شيخ  حاج...ا  شهيد آيت  فقيه، رباني المع
   جريانات  كشف علته  ب  از مدتي  پس  بود كه  در ايران  مشروطه استبدادي

   افشاگري  به اي العاده  فوق  و صالبت  با دقت، انحراف  و خط  انگليسي روشنفكري
 خود را بر   نيز جان  و عاقبت  پرداخت گرا و وابسته  غرب ن جريا سازي  و شفاف آنان

 ضد  ي ه واحد بايد در دو جبه  شهيد در آن  شيخ. گذارد  هوشيارانه  مقاومت سر اين
   درخشاني سرفصل،  شيخ  حاج  مواضع جا كه جنگيد و از آن  استعمار مي استبداد و ضد
 استبداد جديد  سويه  ب  جنبش  انحراف  و پيشبيني  صدر مشروطه  انقالبي از مبارزات

   كور جريانات  حمالت  آماج چنان  هم،  اينك  تا هم  تاريخ  از آن  وي  و از طرفي،بود
 شهيد را   شيخ  و رفتار سياسي  از انديشه يي فرازها  كه  ديديم  مناسب  است  بوده وابسته

  يادماندنيه  دو تعبير ب  را با نقل حث ب  اين.يمي نما  و برجسته  كرده  يادآوري، بار ديگر
... ا  آيت  مجاهد مرحوم م از عالِ  آن  نخستين  كه كنيم  شهيد آغاز مي  شيخ  به راجع
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  : است » نائيني...ا  آيت  مرحوم االمه  تنبيه«   بر كتاب اش  در مقدمه طالقاني

 كردند و  را پر  مجلس هاي كرسي، استبداد طرفداران،  مجلس  از تشكيل پس«
  بدون،  نوري...ا  فضل  آقا شيخ  مرحوم  شدن كشته.  شد  نمايان  بيگانگان انگشت
  ». نهاد  مشروطيت  در تاريخ  ننگي ي هلك،  فرد ارمني  يك دسته  و ب محاكمه

  » روشنفكران  و خيانت خدمت«  در كتاب  احمد آل ياد جالل  زنده تحليل، دوم  نمونه
   : است) 402   ص- 2  ج(

  دانم  مي  پرچمي همچون، دار سر  را بر- شهيد  شيخ- بزرگوار  آن  نعش من«
   سراي بام  بر  كشمكش  سال  از دويست  پس زدگي غرب  استيال  عالمت  به كه
  ». شد  افراشته  مملكت اين

  

    قانون  حاكميت  ضرورت. 1
قصد ه  ب ه ك»الجاهل ارشاد  و الفاضل ة تذكر« افشاگر  ي ه در رسال شيخ
  ي ه شريف  شد و با روايت  نوشته  مشروطه  قيام انحراف  با  و مبارزه زدايي بدعت

  االّ  اظهار كنند و  خويش  علم  كه  است برآگاهان، ها آشكار شود  بدعت هرگاه«
   اشاره  در جامعه  قانون  حاكميت  ضرورت  به، آغاز شده، »رواست   خدا بر آنان لعنت
   اسالم جز قانون،  اسالمي ي هدرجامع،  قانون  اين ورزد كه تأكيد ميكند اما  مي
  :كند  مي گاليه،  ملت ي ه تود گري  و عوام  از جهل تواند باشد و سپس نمي

 شدند   داخل  قانون  تحت  كه  و هر ملتي  است  قانون  به  محتاج،  نظام حفظ«
   بهترين  شد ولي  منظم  قانونشان باستعداد امور آنان،  نمودند  عمل  آن و بر طبق
  دليله  ب  محتاج، مسلمانان  از براي  مطلب  و اين  است  الهي قانون، قوانين
:  فرموده وحي، اءاالنبي  خاتم سويه  ب  خداوند عالم  كه  است  قانوني  اين.نيست

»وماَلي لتدينَكُم  لَكُم  اَكم  و  متلَيكُم  اَتمتي  عافراد ملت  كه هزار حيف . » نِعم   
   ناس  مايحتاج  جميع  است  جامع كه  آن  و حال  نيست  علم  تحصيل ما را رغبت

   كه  است  و معلوم ايم  يافته  اوصاف ترين  را محبوب را و گويا ما جهل
  را بر  مواد سياسيه  جميع  حكم  بلكه  نيست  عبادت  به مخصوص، الهي قانون
   جديدي  جعل  به  محتاج لذا ما ابداً. الخدش  ارش  حتي ست دارا  اكمل وجه

 خود را   معاش  نظم،  اعتقاد اسالمي  بايد برحسب  كه خصوصه  بود ب نخواهيم
 منحصر ، قانون  نكند و البد چنين معاد ما را مختل  امر  كه  بخواهيم  قسمي به
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 دنيا و  ي هدهند   و نظم ين جهت  جامع  كه  زيرا اوست؛  الهي  قانون خواهد بود به
  . » است آخرت

 در   كه  غيراسالمي  قوانين كند اما نه  مي  دفاع» بر جامعه  قانون حاكميت« از  شيخ
   دين  تنها يك، اسالم  كه ويژهه  ب.  شوند  خدا جعل  قانون  و برخالف  شرع عرض
 و در   نيز بوده اجتماعي و   سرتا پا سياسي، بر آن  عالوه  بلكه  نيست  و عبادي فردي

   و اخروي  دنيوي  مصالح  كه  است  و محكمي  صريح  قوانين حاوي، امور حكومتي
   قوانين  به تواند تن  نمي، مسلمان ي ه جامع  كه  است  و روشن  كرده  را لحاظ بشريت

  .  است  داده  خويش  معتقدات  و نفي  تناقض  به  تن االّ  دهد و اسالمي غير
  
    دين  نياز به  وجه .2

  ارجاع، »نبوت«   بنيادين  مفهوم به،  سكوالريزم  عليه  شهيد در استدالل شيخ
  هاي  پيام  و اصالت  نبوت  آيا پذيرش كند كه  مي  را مطرح  مهم  پرسش دهد و اين مي

   مستقيميثيرأت، ) و رفتاري  اخالقي،  از معرفتي اعم ()ص(اكرم  نبي  و اجتماعي معنوي
   نياز به  مهم  وجه  اساساً دهد كه  مي و پاسخ! گذارد يا خير؟  مي  جامعه  اداره ي هدر نحو
  اسالم  عقائد عقلي  اصول باشد و از لوازم  نيز مي  و عقلي  استداللي  وجهي كه، نبوت
 و   معرفتي هاي  از محدوديت ناشي،  نياز  و اين  است  الهي  قانون نياز ما به، است
 او از   و عجز تكويني، بشري  و مصالح  حقايق ي ه هم  به  در احاطه  انسان ديوجو

.  است، بر جامعه  غيرالهي  واليت  منع  باعث  كه ها است ها و توانستني  دانستني بسياري
  رد« اجتهاد و   براي  سازي در زمينه،  عصر  مقتضيات كند كه كيد ميأ شهيد ت شيخ
 يا   الهي  قوانين  تغيير در اصل  معناي  اما هرگز به است ثرؤم  قطعاً، »اصل  بر فرع
  نسخ«از   غير، »اجتهاد« ،  ديگر  عبارت  و به نيست!!  ما  توسط  شريعت  تكميل عاي اد
   پذيرش  در ظرف  كه»نوگرايي« از   و هر تعبيري  است  الهي  در احكام»تغيير يا
تواند   نمي  قبول  قابل،  مسلمانان  از سوي طقاًمن،  كند  را نقض  نگنجد و آن»خاتميت«

   قوانين نياز بشر به« از ، عقلي  را با استدالل»نبوت«   و شامل  عام  مفهوم  پس.باشد
   جعلي  قوانين  با حاكميت  مطلقاً»نبوت« از   مفهوم  كرد و اين بايد درك، »الهي

   در عرض  قانون  زيرا جعلشود  نمي جمع،  با سكوالريزم  يعني  بر جامعه بشري
   شيطاني  واليت  اعمال مجاز و نوعي  غير  تشريع همان،  آن  و برخالف شريعت
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، سكوالريزم،  ديگر عبارته ب.  است  مردم  حقوق  تجاوز به، خدا و در واقع برخلق
  نه پيامبرا  كاري،گذاري چه قانون ،  است  پيامبري عاي  اد  و نوعي  نبوت  با نفي مالزم
  :است

   دليل  بدون، نبوت شود و اقرار به  نمي محقق ، نبوت  اقرار به  بدون اسالم«
 و   و جهل  قانوني  چنين  ما به احتياج،  بر نبوت  عقلي  و دليل متصور نيست، عقلي

 بر   عقلي دليل،  بدانيم باشد و اگر خود را قادر بر آن  مي  آن عجز ما از تعيين
،  عصر  مقتضيات  باشد كه  آن  را گمان  اگر كسي  بلكه ؛شت دا  نخواهيم نبوت

 از عقايد   هم  كس چنين،  است  آن  يا مكمل  الهي  قانون  مواد آن ي هتغيير دهند
   او ختم  و قانون  انبياست  ما خاتم)اهللا عليه و آله لواتص(پيغمبر.  است  خارج اسالمي
   اِلي  عباد است  حال  صالح  مقتضي  آنچه  كه  است  كسي  آن  و خاتم  است قوانين
   چنين  بالبديهه  پس. باشد  كرده  را كامل  و دين  شده  او وحي سويه ب، الصور يوم

   او دارد و انكار خاتميت  دين  و كمال اتميتاتخ   را با اعتقاد به  منافات  كمال اعتقادي
  ». كفر است،  الهي  قانون  حكم به

  

   !ريزي؟  يا برنامه ري قانونگذا. 3
   همين  شد از براي  مبعوث  كه  لذا هر رسولي  كار پيغمبريست،  قانون جعل«

 را تغيير  فرمود و بعضي  را امضا مي  پيغمبر سابق  از احكام  بعضي.كار بود
   خدا را كامالً  شد و دين  مبعوث)اهللا عليه و آله لواتص(اء انبي  خاتم كه  تا آن.داد مي
 نخواهد  ديگر نقص،  او آورد  كه  الهي  و قانون  انبياست او خاتم.  فرمود بيان

   نه  بوده  وحي  بر حسب تمام . مردم  و نيز تمام  ايام  تمام  به نسبت، داشت
   يعني،  آيه  اين. يوحي  وحي  هواال  اِن  الهوي  عن ماينطق:  شخصيه استحسانات

.  باشد  او شده  به  وحي فرمود مگر اينكه  نمي كالمي )اهللا عليه و آله لواتص(پيغمبر
  ».  نيست  قانون  جعل حق  را  مسلم،كه  آن حاصل

  خالف  يا بر  الهي  قوانين  در عرض»تشريع « همان، » قانون جعل« از  مراد شيخ
 و   در امور شخصي ريزي  اجتهاد و نيز برنامه كند كه  مي  او تصريح االّ  و  است آن

 و  عقل، سنت، كتاب (  اسالم  شريعت  در چارچوب كه  آن  به مشروط، تيحكوم
  همچنين.  است  و الزم  مباح البته، باشد  نداشته الهي  با قوانين باشد و مخالفتي) اجماع
  :گويد مي
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   و ضابطي  قانون  خودش  امور شخصي  جهت  بخواهد به  اگر كسي بلي«
   بر منكري  مشتمل كه آن  ندارد مگر  احدي به   ربطي  و قبولش  منع، مقرر كند

   و از روي  از منكر است  مورد نهي،  شرايط اجتماع  با  صورت اين  در،باشد
  به)  و اجرايي  عادي قوانين (  دستورالعملي،  اسالمي اگر حاكم.  الهي قانون
   اشخاص  مورد تعديات  مملكتش  نمايد تا اهل  معين  مأمورينش  عمل جهت

   كه ست ا آن  عمده. است بسيار خوب،  نشوند در صغرويات  واقع مأمورين
   را دخالت  و استحسان  قياس،  استنباط  در مقام  فرمايند كه  بايد مالحظهفقها

،  و قياس  استحسان روي  از  كه  است  حرام،  اماميه  در شرع كه  چون؛ندهند
  ». بنمايند  الهيه  احكام تعيين

   شرعي  و واجبات  مباحات ي ه در داير  و مجلس اگرمشروطيت،  ديگر ت عبار به
   ظلم  مانع  كند كه  وضع  بپردازد و قواعدي  امر حكومت ريزي  امور و برنامه  تنظيم به

   اما اگر بنابر تشريع  است  و مشروع  الزم  و كامالً بسيارخوب،  شود و استبداد حاكمان
  .  خواهد بود  شرع خالف، باشد...  و  و استحسان قياس   از راه گذاري و قانون
  
  »دارالشوري  مجلس « كاركرد. 4

   نيست  تشريع  براي مالك، اء آر  اكثريت  به  رجوع  صِرف دهد كه   مي  توجه شيخ
 ،  جامعه  اين  شود با اسالميت  تشكيل الهي  غير  قوانين  جعل  براي زيرا اگرمجلس

  مسلمانان كار غير،  كار  باشد اين شرع  با  مطابق  قوانين  تدوين براي دارد و اگر منافات
  نوعي،  در واقع»گذاري قانون«   اگر اين  ولي  نيست  علمي  صالحيت و يا فاقدان

 و   در امر معاش  موضوعي  و كارشناسي  صغروي گذاري  و سياست ريزي برنامه
   و غيرمسلمان  مسلمان  مورد قبول البته،  باشد  شريعت  در چارچوب  اجتماعي مديريت

  . است
   چگونه پس،  است  الهي  قانونا و اجر تعيين،  پارلمان  طرفداران ي هاما اگر مراد هم

و چرا كار را با ! كنند؟  مي  حمايت  نيز از آن اسالمي  ضد  منحط هاي  فرقه  كه است
  شيخ! آورند؟  نمي  ميان  امور به  اين عي شر ي ه از ادل و چرا اسمي! آاليند؟  مي زدگي عوام
  :فرمايد مي

  با  منافات،  آن  تصديق، جديد است  قانون  اساس  جعل، اگر مقصودشان«
   موافق  قوانين جعل،  دارد و اگر مقصود  دين  و كمال  و خاتميت  نبوت اقرار به
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   و حرام  استحسان به   عمل  و ثانياً  نداشت  جماعت  اين  به  ربطياوالً بود  شرع
 و   اعمال  صغرويات  به  مخصوص  قانوني تعيين ، و اگر مقصود اينان است

 از   در آن  تكلم كه (  امور عامه  به  ربطي  بود كه  دولت رفتار مأمورين
برند و   چرا مي  و قرآن  شرع  اسم  پس نداشت)  است  شارع مخصوصات

   تعيينها آنخواندند و اگر مقصود  مي )المليه السع( با امام  آنرا چرا معانده مخالف
  در  مدخليت  را چه  مختلفه  و فرق  عوام،  بود  آن  و تقويتا و اجر  الهي قانون
   مخالفت بردند و در صورت  نمي  آن  شرعي  از دليل  امر بود و چرا اسمي اين

  ». كردند  او مي  به تعرض، برد  مي  مطابقه  اسم  كهها آن از  هريك
 تأييد  وضوحه  را ب  اسالم  قوانين  در راستاي حكومتيار ذگ قانون   مجلس،شيخ

كند   ابراز ترديد مي،  پارلمان  نظام  از طرفداران  برخي  و اهداف كند اما در انگيزه مي
  !! هستند؟؟  قوانيني  و چنين  مجلس  چنين  تشكيل  نيز بدنبال  آيا آنان كه

  
    برابري و  آزادي.  5  

 » و مساوات تحري « از  و غربي تعبير ليبرالي،  خود  چند بار در فرمايشات شيخ
  وي.  است  خوانده  اسالم  شريعت  با ضروريات  را منافي  و آن  گرفته  باد حمله را به

   و قانوني  شرعي  حقوق مينأت   معناي به، ت و حري  اگر آزادي  كه  است  داده توضيح
   تبعيض  عدم  مفهوم به،  و مساوات  و نيز اگر برابري  است  مباحات ي ه در داير و مردم
  باشد و بنابراين  ميفقها   مورد قبول قطعاً،  است  قوانينا در اجر عدالتي  بي و نفي

 -   است  مردم  مشروع هاي  با آزادي  منافي  كه-   طاغوتي  استبداد و دولت  به دادن تن
 جزء   قطعاً-   است  و عدالت  با مساوات فيا من  كه-   حدود و حقوقاجر در ا و تبعيض
   از انگليس  با الهام  صدر مشروطه  غربگرايان  كه  و مساواتي اما حريت. اند محرمات

   هرگونه  نفي معناي و به!!  دين  و فوق  فرا شرعي ييها آزادي، زدند  مي  دم از آن ...و
 مرد و  في وظا ي ه هم  كامل  و تشابه  آحاد مردم في و وظا  در حدود و حقوق تفاوت

 ،  و برابري  آزادي  نوع  اين  بود و قطعاً... و كافر و مسلمان،  و كوچك  بزرگ، زن
   حرمت  و حفظ  و ديانت  با عبوديت گيرد كه  قرارمي  و ليبرالي ي  ماد  مبادي در ذيل
  : دارد  منافات، دين

  تفريق  به  آن  احكام  و بناي  است»عبوديت «  به  اسالم قوام ،  برادر عزيز اي«
   در قانون  نمود كه  بايد مالحظه  اسالم  حكم  به پس.  است  مختلفات و جمع
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   و هر صنفي  بدانيم  مساويشان  ما هم  داشته مساوي،  را با هركس  هركه، الهي
 و   تا در مفاسد ديني ار كنيم رفت گونه  همين  ما هم، فرموده  با صنفي را مختلف

   اينان  كه-   مساوات  اين ي ه الزم  كه داني  مگر نمي.  نشويم  واقع دنيوي
،  اماميه  و طايفه  و مضله  ضاله گويند فرق  مي  كه ست ا آن  از جمله-طلبند  مي
   چنين،  بود  الهي  قانونااجر،  باشند؟ اگر مقصود محترم،  واحد  سياق  به همه

   داري  آن  ميل  كه  كسي  اي پس. طلبيدند  نمي  كفار و مسلمين  بين مساواتي
   باشي  نما تا مساوي  قبول تو اسالم، در بلد اسالم،  باشي  با مسلم مساوي

   آنكه  و محض  باشي  خوار و ذليل،  قهار بايد در بلد اسالم  خالق البحكم وا
   از مسلمانان  كافري  خون  در عوض  مال  خطيري مبلغ،  و قهر  بظلم زماني
 نمايند   آن  برخالف  را و جعل  الهي  تغيير بدهند قانون شود كه  نمي، گرفتند

  ي ه تخطئ  چون  كفر است،  آن  و تغييردادن  فسق،  قانون  عملي زيرا مخالفت
  نمايي  مي  نبوت  و يا انكار اصل داري  نبوت  اگر دعوي پس.  است  الهي قانون

  ». شوم  بگو تا آسوده، كني  مي)اهللا عليه و آله لواتص( پيغمبر  حكم و يا تخطئه
   و عدم  شرعي  قانونا اجر  و در مقام  در برابر قانون»مساوات«،  ديگر  عبارت به
   و درمورد ديگريا اجر  درمورد يكي  الهي  و حكم  قانون  كه  معني بدين، تبعيض
، » دربرابر قانون مساوات«اما .  است  شيخ  و مقبول شرعي،  واجب  امري، نشود مماشات

 و  في در وظا  تفاوت  هرگونه  و رفع  قانوني  كامل  مشابهت معناي   به غير از مساوات
 و ساير  توان، جنسيت،  سن  از حيث اي  مالحظه  هيچ  و بدون  همه  ميان،  و حدود حقوق

   گرچه، است  و لذا غيرشرعي  عدالت  خالف اًقطع،  مساواتي  چنين  كه  است امكانات
   و در تضعيف  فراماسونري  جريان  از سوي»برابري« و » بشر حقوق«   عنوان تحت
  . شد  مي تعقيب، اسالم
 
  ! چيز؟  چه  بيان  آزادي. 6

  هاي  چي  مشروطه  و برخي  شيخ  ميان  اختالف  همين  نيز عين  آزادي در باب
  در چارچوب،  و قلم  بيان  آيا آزادي  كه  وجود داشت  انگليس  به ته و وابس غيرمذهبي

  :گويد  مي  شيخ. ! شرع؟  عليرغم  و حتي  از آن  باشد يا خارج اسالم
   اينان  كه-   و زبان  قلم  آزادي  اين  كه داني مگر نمي،  برادر عزيز اي«
   كه ست ا اين  آن معني  داني  است؟ مگر نمي  الهي  با قانون  منافي-گويند مي
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 بدهند و   در منابر و لوايح  كفريه نشر كلمات،  و زنادقه  مالحده بتوانند فرق
   صافيه  در قلوب  شبهاتا بزنند و القها آن   به  و تهمت  كرده منين  مؤ سب

  تحري« ا و اعط  ضاللت  منجر به،  شوم  اساس  عزيز اگر اين بنمايند؟ اي
  كدام،  دوران شود؟ در اين  نمي  كَفَره  از لوايح  چرا جلوگيري  نبود پس»مطلقه
   آن  نبود؟ اگر اساس  و اسالميان  اسالم  به  برطعن  مشتمل  شد كه  نوشته جريده
   كفريات همه  اين  فخرالكفر مدلس  و آن  ملعون  زنديق  فالن، نبود  مطلقه حريت

 ،  خشك  چوب  قطعه  چون  و مردمگفتند  و جرائد خود نمي در منابر و مجامع
   را در جواب  آنان،  فرمائيد  منع  كه گفت  مي نمودند و اگر كسي  نمي استماع
   و مقوم  معينها آن و   هستيم-...  و انگليس - ها آن   به  ما محتاج گفتند كه نمي
  »!!.  باشد  آن  مقوم  اينان  كه  اسالم  بر آن  اف.  اساسند اين

  

   مطبوعات  آزادي  نام  به،  و اخالق  دين  به له حم. 7
   مستلزم كه)  مطلقه ي هحري (  و غيرديني  مطلق  با آزادي گويد كه  مي  صريحاً شيخ

   چون  است  مخالف،  است  و حدود االهي  مردم  و حريم  و فضيلت  اخالق كنار گذاردن
 و   بيان  از آزادي  از سوءاستفاده ي موارد  سپس. خدا است  و حرام  حالل  نقض  آن مفهوم
 و   اسالم  مسلمات  عليه  صريحاً زند كه  مي  روزها را مثال  آن هاي ها و خطابه  در روزنامه قلم

  : بود  مردم حريم
  آن،  بود  نشده-   مطلقه-   حريت  اينگونهااعط  عزيز اگر اي!!  از نفهمي آه«
   كه گفت كرد و نمي  نمي  ضروري انكار همه اين،  در محضر عمومي خبيث
 برآوردند  زند و آخوندها از خودشان  نمي  سكه،  پول كسي، در قيامت، مردم
:  دواست،  دين  اصول  كه نوشت  مرتد نمي  و آن كارت  بخور برو پي  قسم كه
 صور  و آن) الحادي (  مساوات  يعني»عدل « و،  اتحاد و اتفاق  يعني»توحيد«

   آن گفتند كه  و نمي  است شرك،  و رسم  بهراسم  كه،  توسل شتنو  نمي ملعون
ه  ب  تعظيم  ديگري  و آن  است  محترم، معظمه ي ه مك الكفر چون  بل دارالفسق
   هرروز به  است  واجب كه: گفت  ديگر در مأل نمي كرد و آن  نمي  آن طرف
   است محترم،  قرآن مثل،  بشر  قانون  كه گفت  ملحد نمي و آن،  بروند  آن زيارت
 و   ماست قرآن،  غيرشرعي  امروز قانون  كه نوشت  نمي  درجريده دين  بي وآن

 را  خدا دهانت.  بكشند  آن  سوي را به  احتضار پا  و بايد در حال كعبه، مجلس
 خود   نفس  قاتل رباخوار را كه،  مسلمين  نبود در مجامع ت حري اگر اين. بشكند
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 را   كفريات  آن خواندند و در تجليل نمي» شهيد« گفتند  و غير خودي
   ظاهر بشعائر اسالم كردند و توهينات  نمي  سلفءعلماه  ب گفتند و تعرض نمي
   آن  ما ابوالفضل  سيد و موالي احترام.  ما مسلمين  حال  به واي. كردند نمي

   مطلقه ت حري  اين نداشتند اگر  را نگاه)عليه السالم(منين  اميرالمؤ مظهر ورع
 انكار او را در جرائد خود  كه  آن دانستند نه  را فخر خود مي  تشيع، نبود

. بخرند،  را نوشته  تشيع  اضمحالل  طريق  كه» اوف طالب«  بنمايند و مسالك
   امروز ما را كافي،  قرآن  قانون  كه نوشت  نمي  خبيث  آن، نبود ت حري اگر اين
  ». شد  نمي  شايع،  در معابر  منكرات همه  نبود اين  مطلق تاگر حري. نيست

 

  !!»آزادي«   در مفهوم  سوءتفاهم.  8 
   اين»برابري « و»آزادي«   كلمات  فريب كه دهد  پرهيز مي  شهيد سپس شيخ
   ضوابط  ريختن  درهم،  و مساوات  از حريت  را نبايد خورد زيرا مراد آنان وابستگان

  يعلما و ساير   نجف  مراجع  كه  مشروع هاي  و آزادي  عدالت  آن  نه  است اسالم
  خود شيخ، و از جمله،  مردم  ضد استبدادي  قيام  واقعي  و رهبران طرفدار مشروطه
  . گفتند  مي  و سايرين  آخوند خراساني  و مرحوم  نائيني شهيد و مرحوم
  از كلمات...  و ر انگليس طرفدا  المذهب  گروهي دهد كه  هشدارمي  شيخ همچنين

  :پرسد كنند و مي  مي استفاده  سوء  آزادي  چون متشابه
   و تلبيس  بتدليس  قليل ي ه عد  اين  كه  ما نشده  معلوم آيا هنوز هم«
عليه ( موسي  دين،  سامري  را تغيير بدهند چنانكه  اسالم  قانون خواستند كه مي
المالس(ل   برد كه  را از ميانموسي  خداي  را به  كرد مردم ترغيب  او )المعليه الس( 
 و   است)المعليه الس( موسي  خداي همان،  گوساله  اين  كه  گفت  ازآن پس
   الهي  جز اجرأ قانون  مقصودي، جماعت  اگر اين. كردند  قبول  هم  نفهم هاي آدم

  ؟ مگر دولت است  الهي  قانون  برخالف  تمام  مجازاتشان نداشتند چرا قانون
،  كند؟ اگر مقصود  خارج  بكند و خود را از آن  الهي  از قانون تواند اعراض مي
   الحال  معلوم  اشخاص  را مجمع چرا عدليه،  بود  و مسلمين  اسالم  حماي حفظ

مقرر نمودند ،  اداره  فالن  قضاوت  را به  المذهب  هتاك  قاضي كردند و چرا آن
   را خوار و ذليل  اسالم،  گبري  خاطرزن  خوشي محض،  رشوه  گرفتن و چرابه

   كافران  قانون  كه-   شكنجه-   را استنطاق  خصومات  رفع كردند و چرا ميزان
   بود چرا تمام  اسالم  تقويت  جهت،  اساس  كردند؟ اگر اين ن معي، است
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   فاسدالعقيده ص و اشخا  و ازلي بهايي  از ه ضالّ  و فرق  در دين  الابالي خاصاش
 هندو و  هاي پرست  و بت  و مجوسي  و نصاري  و يهودي  جاهل دنياخواهانو 
و  اند  نموده اند و تقويت  شده  آن  قوت طالب،  فرق  كفر و كليه  ممالك تمام

 ، عزيز  شد؟ اي  و غيرهم  از طبيعيين  و مضله  ضاله  فرق  تمام القلوب محبوب
  اگر مقصودشان. شد  نمي  آن  حامي انگليس،  بود  اسالم تقويت، اگر مقصود

 را يار و  بردند و كافران  كفر نمي  به  پناه، نداده  را گول عوام،  بود  قرآن  به عمل
   كه  هست اهللا  در كالم  چند آيه  آنكه دادند و حال نمي  اسرار خود قرار محل
  ». ارندهيد اسرار خود قر  و محل فرمايد كفار را ناصر و دوست مي

  

  !! است  شده شناس  اسالم هم» ميرزا ملكم« . 9
  شود و ميرزاملكم  اسالم حامي،  كفر  كه  است  احمق  كدام آخر مقبول«

 از   دارم  تعجب  باشد؟ من  شده  اسالمي  و عدل  اسالم  حامي، نصاري 
 خود  كه  كني  مي  تصديق چگونه، مالحظه  بي  آخر اي  .  جماعت  اين تصوري بي

 و   باشند و اراذل  اسالمي  عدل  خواهان حال،  ديروز  و مستبدين  ظالمان همان
مشهود  ها آن   و ورع  قدس  كه  اشخاصي  باشند؟ ولي  شده  آن  خواهان، اوباش
  اعضاي  به  ربطي ما بودند و ابداً ديار ش نشين  و گوشه  است  ناس ي هعام

   براين  عدل؟ اُف  اساس  بدهند در تخريب اهها برخود ر  نداشتند زحمت دولت
   و ملكم  ضاله  مختلفه  و فرق الحال  معلوم نگاران  جريده  كند اين  قبول  كه دانش
 باشند   آن  از براي فشان  و جان  اسالمي  عدل يد اساس  اينها مؤ  و امثال خان
اند   داشته  معزول،  از امور عامه  بالكليه  كه  جماعات ي ه و ائم  مقدسين ولي

 و   تضييع  در مقام  بنمايند و اينان  اسالمي  عدل  اساس  درتخريب  سعي، خود را
 ، اگر مقصود،  عزيز اي!  برآيند؟  شرع  حفظ  درمقام  باشند و آنان  شرع تخريب
   و نخواهيم  ماست محبوب، »مشروطه«   فقط گفتند كه  نمي،  بود  شرع حفظ
 ،  كار اگر در اين.  شود  در كنار او نوشته  هم»مشروعه«  ي هم كل  شد كه راضي
 و   و زهد و ايمان  تقوي  به  معروف  چرا اشخاص  بود پس  اسالم قوت

،  و آثار كفر  و مالحده  ضاله هاي  فرقه  ولي  شده  خوار و موهون، شعائراسالم
   زرتشتي ي هاز فرق   تكريمات  در جرايدشان همه اند؟ چرا اين شده  و ظاهر قوي

 ، طوايفند ترين  خبيث  را كه كردند و شاهان  مي  كيان  و سالطين و شاهان
   تضعيف  سبب  جرائد پر از كفر را كه همه خوانند؟ چرا اين  مي  نجيبه ي هطايف

   نبود پس  ممكنها آن   و منع كردند و اگر گرفتن  نمي  منع  است مسلمين
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   سفيد و مقتدر و امثال  پيرمرد ريش  مالي  آن  كردن  و مجازات  گرفتن چگونه
   ازمنكر بود چرا اينك  و نهي معروفه  امر ب  به،  آن  بود؟ اگر بناي  ممكن آن

 ،  زده  باب  از اين  حرفي  هر كس  و به  است  شده  باب  اين سد، القانون حسب
  يك  چرا، است الم اس  بر دولت  آنان  مرا بردي؟ اگر بناي  شرف  كه گفت مي

   يك  و چرا هر روزي  از انگليس  و ديگري گرفت  مي  پول  از روس عضوي
 و  ي  و تعد  فساد و ظلم ي ه شعل گذاشتند كه  برپا كردند و نمي  فسادي ي هماد
  » بخوابد؟  و مرج هرج

  

  قيام  اصيل  يها ناآرم  جايگزين، »انگليسي  ي هالئيسيت« . 10
   نمودند كه  خوردند و گمان  بازي،  عوامانه،  گروهي كند كه  مي  تصريح شيخ

   بايد بدانند كه  اينان اند ولي  شرعي  و آزادي  اسالمي  و مساوات  عدالت دنباله  ب همه
   و آزاديهاي  حقوق تامين و   اسالمي  عدالتا اجر،  غربگر او وابسته مراد روشنفكران

   ايجاد يك، ايشان  هدف  بلكه.  نيست و اجتماعي   و فرهنگي سياسي  و مفيد مشروع
 بتواند  حتي، اء آر  اكثريت  كه  است  ليبرال  دموكراسي  براساس  الئيك حكومت
  بر  و انگليسي ي  ماد  و احكام ها و اهداف  كند و ارزش  الهي  شرع  برخالف تشريع
  :گويد مي  شيخ. نباشد  اسالمي  عدل و از توحيد  نشاني و  نام و كند   غلبه جامعه

 -گويند   مي  اينان  كه-  اي  مشروطه  حقيقت  كه  بدان، برادر عزيزم«
  عقوله ب،  بنويسنداء با اكثر آر  مطابق  مستقالً  قوانيني  كه  است  از آن عبارت
   به  هرچه بلكه،  اطهر  با شرع  آن  موافقت ي ه مالحظ  و بدون  خودشان ي هناقص
،  اين سواي.  قرار بدهند  مملكتي  را قانون آن،  آمد يكو و مستحسن نها آن نظر
   محض،  اساسي  اگر در قانون.  است  محض  كذب، اند تو گفتهه  ب آنچه

  ولي، » باشد  شرع  مطابق بايد موادش«   نوشتند كه، ي  البد  و از باب تدليس
  و از  تغيير است  قابل ، مواد قانونيه  تمام  نوشتند كه-   متن-  باز در همان

 نكردند اء استثن  را هم  اين  كه  اوست» بودن  شرع موافق « ي ه ماد  همين، جمله
 و حاال   مطلقه ي ه مشروط  قانون ي ه جبري قوهه ب، شود  مي  تغيير داده هم و آن
رانند و   مي  زبان  به-   فعالً- را   شرع  و تواسم  من  دهان  بستن  محض هم

   اگر چه  مطلب  كرديد و اين  مشاهده  چنانكه  است  برخالف  تماماً انعملش
   جان  به نه.  بود  همين  مقصودشان  كاش  اي  ولي  است  الهي  قانون خالف
   خود قرارداده ي ه فاسد  اغراض  تحصيل  را اسباب  مطلب  اين بلكه، عزيزت
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در ،  و مال  و جان  دزد دين هك آن  بود تا  ميدان  كردن آشفته،  مراد. بودند
   به  هرصنفي. چيزبود يك،  فاسد  غرض  كارخود بكند و كاش،  آشفته ميدان
اند   نموده  از شما سلب  ظاهر شما را هم  حس. كاركرد  در اين  اقدام، غرضي
 .دهيد تميز مفسد از  را  مصلح.داريد  فرا  قلب  سر باز كنيد و گوش چشم

  اي.  باشيد  نداشته  گندم  درويدن طمعِ، يد و از جوي نما ه را مشاهد حاالتشان
   عاقبت  راكه  دنيوي ي ه نفساني يد و اغراضي باشيد و تفكر بفرما  آگاه برادران

  ي ه مشروط  ما را غذاي  مملكت  طبع  كنار بگذاريد و بدانيد كه به، سوء دارد
  ».راحج  فوق  است  جراحتي و دوا  بي  است  دردي، اروپا

 

  !! جديد  وحي. 11
  باعث،  امر  دراين  سياسي  هوشياري  فقدان دهد كه ميكند  اخطار مي  سپس شيخ

 و استبداد و   و مرج  هرج  وامربه  شده  نيز ضايع  مردم  دنياي  بلكه  تنها دين شود نه مي
 او  ت از شهاد پس،  شيخ بيني  پيش اين، ا بيشتر منجرگردد و از قض فساد و ناامني

   استبداد و فالكت ي ه در قبض  و سپس  شده  و مرج دچار هرج،  افتاد و كشور اتفاق
  : افتاد قاجار و پهلوي
  بلكه،  نماند جز اسمي،  واقعي  از اسالم  خواهد شد كه  آن  به امر منتهي«

 و   و اما طرق  است  ايران ي ه معمور  و بلدان  حال  اين.ه ضالّ  فرق نماند مگر اسم
 و   ايالت  طغيان سبب   خواهدشد به  مسدود و مختل كليه  بها نابياب

  هاي  را گرگ  بلند خواهد كرد و هر رمه  سري،  از هر زاويه  كه الطريق قطاع
   و تاراج بتاخت،  ايران  اهل ي ه عام  خواهند نمود و اموال احاطه، خونخوار

 شما   به  هم  ولو خارجه يد كه خواهد رس  حدي  امر به  و اختالل خواهد رفت
   درمدت هم   آن  اموال  و نهب  عام  قتل پذير نشود مگر به  اصالح،  كند اعانت
   است  اعظم اند كه  را در نظر گرفته  ظلمي  چه  وقوعاء رج دانم  نمي من. متمادي

 محترمه؟ شايد   اموال  اين  و نهب  مسلميناء دم  و سفك  دين از اضمحالل
 ».  باشد  شدهها آن   بسوي  جديدي وحي

  

   عدالت به   اقتصاد بازار و دعوت  اصالح  براي  جهاد شيخ. 12
 و   اقتصادي  مناسبات  اصالح  را به  و آنان  كرده  و بازاريان  مردم  رو به  سپس شيخ
  :دهد  مي  بيكديگر پرهيزشان  و از ظلم  خود فراخوانده اجتماعي
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   اقدامات  تعمير دنيا اينگونه محض،  نباشيد نياپرستقدر د  تجار اين اي«
 و  راضي، دهنده، گيريم  و مي دهيم  مي يد ماها آنچهينخوريد و نگو  ربا، مكنيد
  آن البته. ايد  كرده  دو حرام،  است  حرام  به  رضايت  اين. هستيم  راضي ماهم
 و   حرام  خريدنش دهد ولي  رضا مي در كمال، دهد  مي  شراب  به  پول  كه كس

  حالل،  رضابودن سبب  به  كه  حرام. ديگر است  حرام،  دادنش  پول  به رضاي
   را داخل  بد و خوب جنس،  را كنار بگذاريد فروشي  كم،  كسبه اي. شود نمي

 دنيا  قدر حرص اين،  بفروشيد  مشتري  به  خبردادن  بدون يكديگر نكنيد كه
، يدي ننما غفلت،  مواعظ  و استماع  از حضور جماعات، مردم اي.  باشيد نداشته
  ها و دختران  زن عصمتي  بي  به راضي،  بخريد  باقي  بدهيد و متاع  فاني متاع

  ». خود نشويد
  

  !! و بر مشروطيت  بامشروطيت  شيخ. 13  
 ،  شهيد  شيخ  سياسي  موضعگيري  درباب سياسي،  تاريخي  مهم  از پرسشهاي يكي

   و از رهبران  مشروطيت  انقالب  و جلوداران  از سران  كه  شيخ  كه د و هست بو اين
   با مشروطه  ناگهان  چگونه،  استبداد و دربار بود  برضد خواه  و آزادي خواه عدالت
!  آمد؟  نائل  شهادت ي ه درج  بهها آن   از وابستگان  گروهي ها در افتاد و بدست چي
انگيز شد و  ال  و سؤ  نيز بسيار مهم  خود ايشان  حيات در زمان ،  شيخ  تغيير موضع اين

 و  كتباً،  بامشروطيت» ثانويه  و مخالفت يهاول   موافقت علت«  باب  در از خود ايشان
   از جمله داد كه  مي  و شفاهي  كتبي  مستدل  نيز پاسخهاي پرسيدند و شيخ  مي شفاهاً
   و ارتداد جريان»الئيك  ي همشروط« حرمت در   كه  است  مهمي ي ه رسالها آن

  : است  چنين  ازشيخ  مكتوب ال  سؤ متن. سكوالر نوشت
،  است  خارجه  ملل  از مخترعات كه) كنستيتوسيون ( عنوان،  عصر در اين«

   ايران  دادند در مملكت لقب) سيويليزه( و   خود را سياسي  كه  جمعي توسط
 و  فريفته،  فرقه يك.  كرد  تقسيم  فرقه ا بر سه ر  ايران  و اهالي ظهور يافت

 كردند و  استقبال،  شده  اساس  اين سسين  و مؤ  گويندگان  بيانات ي هشيفت
از ،  وضع  اين  شدند و اظهار داشتند كه منكر محض،  ديگر ي هفرق. پذيرفتند

 ،  و رسلءا انبي  شرايع  ندارند و به  سماوي  مدون  قانون  كه  است  ممالكي بدع
 و شوند  مي  محسوب،  در عداد موحدين صورته  ب معتقد نيستند اگرچه

 ماندند   متردد،مزبورتين  فرقتين از متضاد  كلمات  استماع  واسطهه ب  هم  اي فرقه
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  در دفاع «، عنوان در آغاز انتشار اين، االسالم  حجت حضرت  .  شدند ومتوقف
   منفصل يكبارهه  ب،  عملاي در اثن  ولي فرموديد  مساعدت  جداً»از مشروطه

   كه  نگذشت  فرموديد و چيزي استنكاف،  شوري  و از حضور در مجلس شده
 و   جماعت ي ه و ائم  ازمجتهدين  با گروهي  مقابل قصد طرف  سوء واسطهه ب

  ال  سؤ.  پناهيديد)المعليه الس( عبدالعظيم  حضرت  مقدسه ي ه زاوي  به،  تقوي اهل
 و   مخالفت  به  جهت  بچه، ي  جد ها و مساعدات  موافقت آن:  كه ست اينا

   مشروطه  و اين  داشت  مذهبي  و مقتضي  شرعي  پيوست؟ آياموجب مهاجرت
   مخالفت  يافتيد كه مخالف،  آسماني  شريعت  و موازين  قرآني را با قوانين

 و   عادي  از عوارض ري ديگ  موجب،  و مخالفت يي جدا  اين فرموديد يا آنكه
  » داشت؟ اتفاقي

 

  »عدل«  ي ه طيب ي ه كلم. 14
   كه  است  بسيار مهمي  نكات شامل،  فوق  مهم  پرسش  به  شيخ  تفصيلي پاسخ
   ايشان كه  آن  علت دهد كه  مي  توضيح  صادقانه شيخ. كنيم  مي نقل  را ن آ از بخشي

 در   بود كه آن،  بود  در تهران  شاه  ضد و قيام   مشروطيت  و جلوداران ابتدا از رهبران
 و   دين ها درچارچوب  و آزادي  مردم  شرعي  و حقوق  از عدالت سخن،  قيام ابتداي
 ،  شرعي  تكليف  عنوان  مجاهد به  شيخ  بود و بنابراين  تبعيض  استبداد و رفع تعديل

 و   ايرانفقهاو ء علما از   بسياري  كه  شد بنحوي  انقالب  و از جلوداران  شده وارد عمل
   مشروطه ي ه وارد جرگ،  شيخ  اعتماد به  علت  به صرفاً،  در تهران  متدين  و مردم نجف

  كند كه  مي  مالحظه  شيخ،  از مدتي اما پس.  شدند  شاه  ضد طلبان  و عدالت خواهان
 و  ت و حري  مشروطه ن از طرفدارا اي  و مراد عده نيست،  بود  كه  چنان، ديگر قضيه
   قوانين ي ه از عرص زدايي   و اسالم زدايي دين،  بلكه زدايي  تنها استبداد نه، مساوات
 و   انقالب  در اصالح  و لذا شيخ  است  حكومت كردن  و غربي  و سياسي اجتماعي
 ، ت اصالحا  از اين  كه  از مدتي كوشيد و پس،  انقالب  شعارهاي  از انحراف جلوگيري
  :گويد  مي  شيخ.  زد  و مبارزه  افشاگري  به  دست  اجباراً،  شد مأيوس

  طلبان  مشروطه  از صفوف  در بخشي به تدريج   كه-   انحراف  ايناءمنش«
 نمودند و  ها اكتساب  از همسايه باشند كه ها مي  مشَرب  طبيعي-پديد آمد 
 و   عنوان  اين ي ه فريفت  هركس  قهراً  اظهار داشتند كه  بسيارخوشي بصورت
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 را »العدل«  ي ه طيب آيد و كلمه  برمي  عدل  و در طلب  مقصد است  اين طالب
 خود   وسعت  اندازه كوشد و به  مي  آن اختيار در تحصيل نمود بي ءاصغأ  هركس
 امر   دراين  اقدام  داعي  اين منجمله، كند  نمي  خودداري  و جان  مال از بذل
 نمود اما   مساعدت  هم  و اسباب  در سفر و حضر شدم  زحمات تحمل و م نمودم
 از   بعضي  به  متهم  كه اي  دسته  مقصد شد ديدم  ايناياجره  ب  شروع كه وقتي

   از ايشان  موهمه  كلمات كم كم.  وارد كار شدند به تدريج، ها بودند انحراف
،  برداشتند  از آن  پرده جه در  يك كه  تا آن  كرديم  بر صحت حمل،  شد شنيده
 تا ،  است  عدالت  امور و بسط  انتظام ها براي  شايد اين  شد كه  اغماض باز هم
  شد كه  مي  مذاكره  با بعضي گاهي،  شد  كه نويسي   قانون  بناي،  رفته  رفته آنكه

 چيست؟   فيه  و موكل  كيست  موكل  گفتيم.خواهند بكنند  مي  بدعت گويا جعل
امور ،  واگر مقصد  نيست  الزم  دينيه ترتيبات،  است  امور عرفيه ر مطالباگ

   غيبت  در زمان  واليت  .  وكالت  نه  است  واليت  به راجع،  است  عامه ي هشرعي
 را   كلمات  اين  جواب... است  و مجتهدينفقها با   فرجه )اهللا عجل( زمان امام

 شد و   دستور نوشته  آن كه دادند تا آن  مي  و تسويفات  تسويالت  به بعضي
   از ترتيبات  كه سيأ با ي داعي.  نمودند را با قواعد اسالميه  آن  تطبيق خواهش
 ءعلما از   كار با جمعي  اين  راصرف  و وقتي  نمودم  مساعدت  مماشاتاً داشتم
  مشتمله   قانون  شد چنانچه  درجه يك، » با شرع تطبيق«، قدر ميسور  و به كردم
 و   امور حل  زمام  كه اي  فرقه  لكن  است  نزد داعي،  و تصحيحات اصالحات بر

  كردند بلكه  نمي مساعدت،  بودها آن  دسته  ب  و بسط  و قبض عقد مطالب
  و  با قواعد الهيه منطبق، »مشروطه«   نيست  ممكن  گفتند كه  و علناً صريحاً
 ما ،  خارجه ديگر دول،  ديني  و تطبيقات ت تصحيحا  با اين  شود چون اسالميه

  »!! نخواهند شناخت  مشروطه عنوانه را ب
  

  دهند  نمي هم»  فقيه نظارت«   به  تن. 15
   به  تن  حتي  بلكهفقها   و مباشرت  واليت  تنها به  نه  اينان كند كه  مي  تصريح شيخ
  نيز نخواهند داد و هر چه كشور  ي ه و ادار  بر امور قانونگذاري  مجتهدين نظارت

 و دور   فريب  و سپس  اصالحات  تأخير افكندن  و به  اغواگري گويند براساس مي
  .  است  در قيام  و ايجاد انحرافءعلما و   مردم زدن

 » مجتهدين نظارت«  ي ه ماد،  جمعي  مساعدت  به  اينطور است  ديدم چون«
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 - نتوانستند   و چون  كرديم را اظهار  مجلساء تميز آر درهر عصر براي
   همه  زياد و توافق  بازحمات  كردند و فصلي  قبول  ظاهراً،  رد كنند-صريحاً
   رسانده  طبع  به عليحده،  نشود  رجوعي  اينكه  براي،  تثبيت محض،  شد نوشته
 از مقاصد   را ديدند بالمره  اين  شد اما چون  انتشار داده  واليات ي هو بهم
   و كشيدم  ديدم  آنچه  كردند و ديدم كردند آنچه، اند  خود محروم ي هفاسد
 كثير از   نود روز با جمعي  در ظرف  مقدسه  زاويه ي ه و در واقع  كشيدم آنچه

 شد   رسانده  همه  شد و به  و نوشته گفته،  بود  و نوشتني  گفتني  آنچه مجتهدين
   داعي  را دادند و اين  از آن  تخطي  عدم و  اسالم  باحكام  التزام  ورقه تا عاقبت

   را صافي جو،  ما  ميان  انداختن اما بعد از تفرقه.  كرديم مراجعت،  اعالمءعلماو 
ه  را ب  نظارت ي ه ماد  و آن  كرده  را تحريف  ديدند و قانون  را خالي و عرصه

 را  آن   فائده كه  بر وجهي نموده  تصرف، نهروان   خوارج امثال از   جمعيااغو
 در  دزد است، بدزدد  را  نسيم  كه دزدي .كردند  تصديق لوحان بردند و ساده

   و تدوين  بدعت  بعد از تأسيس  و حال   دزد است،  را بدزدد گليم، كعبه
 از بدو ظهور   عظمي ي ه فتن اين،  نمودند و بالجمله  عمليات  به  شروع، ضاللت

 ،  تقرير و عنوان ي همرحل) اول   : كرد  را طي  مرحله  سه،  انقراض و بروز تا يوم
 ، ياول  ي ه در مرحل  .  عمل ي همرحل) سيم،  تحرير و اعالم ي همرحل) دوم

   كردند كه  خوش  عنوان اي  اندازه  و به ،را  وءس   مزين  كردند شيطان متابعت
 و  حاضر شديم،  جان  بذل  به  آن  تحصيل  و از پي  شديم  مفتون،  و عامي عالم

 ،  و مبهمات  با جماليات،  را در بدو امر  تحرير و اعالن،  ثانيه اما مرحله
   خود آن  از طرف  چه  شده  برداشته  پرده،  در كار  و بعد از خوض  كرده قناعت
   هرچه  كه  ناپاك باك  بي ي ه از دست  شريعت  برداشتن  به  و چه  خبيثه هيئت

 ءعلما و   از دين  بهر محترمي  خود نسبت  و روزنامجات عالناتبتوانند با ا
   از زمان ي ه بره  برسانند و يك  طبع  بگويند و بنويسند و به  متدينين عاملين
   نموديم  استغاثه  و ساير مسلمانان  داعي  بودند و هرچه  مشغول  كار شنيع باين
   مدت  در اين  آنان وزنامجات ر  بخواهد مزخرفات  نرسيد و اگر كسي يي جا به

   اكنون  بود كه  عمليات ي همرحل،  سيم ي هشود و مرحل مي  نمايد كتابها راجمع
  ».  است جاري

  

  خواهيم را نمي» مشروطيت« از   و ليبرالي  انگليسي  قرائت. 16
   به، » در مشروطه  انحراف جريان«   غيراسالمي  اهداف  تبيين  براي  سپس شيخ
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   چگونه كند كه  مي  اشاره،  در طرز فكر مزبور»آزادي« از   و ليبرالي  انگليسي قرائت
   و تخريب  و حذف  اسالم  تعطيل  و سپس  توهين  را براي راه،  و قلم  بيان  آزادي نام به

 و   شرعي حدود مسلم، »آزادي«   نام گشايد و به  مي منين  و مؤ  اصيل  انقالبيون ي هچهر
 از منكر   نقد و نهي  ما به كه كنند اما همين  مي  را پامال منين  مؤ م مسل حقوق
  كنند و اين  مي خوانند و ممنوع  مي  و قانون  از آزادي  را تخلف  آن، پردازيم مي

  .  نيست  و انساني  الهي هاي  ارزش  به  تهاجم  براي سويه  يك  جز آزادي چيزي
   اين موجب  و به  است  و قلم  بيان كامل  آزادي،  قانون  ديگر اين ي هماد«
   شد حال  دوامر مستثني  فقط  شد زيرا كه حالل،  از محرمات  بسياري، ماده
 و   است  از مسلم  غيبت  و يكي  افتراست  هم يكي،  ضروريه  از محرمات آنكه
،  آن  و تهديد و امثال  و تخويف  و توهين  و فحش  و سباء و ايذ  مسلم قذف
 از   نهي  خدا است؟ از طرفي  حرام  كردن  امور آيا غير از حالل  اين اديآز

 از منكر   نهي،  دهنده  و رأي  نويسنده  و اين  است  عمليات از اصول، منكر
 از   نهي  هرگونه  براي  مجازات  حكم،  ماده  اين  در ذيل  اينان  ولي  است كرده

  . »!!اند منكر مقرر كرده
  

 

   يا غير شرعي؟  شرعي اي  مقوله،  عدل. 17
   اين  نه يمي ما،  واقعي خواه  و عدالت طلب  آزادي دهد كه  مي  توضيح  سپس شيخ
  :گويد  مي  عدالت  درباب  سپس.  ديگرند  اهداف دنباله  ب  كه ملحدين

   و شرعاً عقالً،  عدل  و لزوم» و االرض  السموات  قامت بالعدلِ « كه بدان«
   ناصحيح  ظاهرش به،  است عدل،  بالسويه  ظلم  كه  عبارت  و اين تظاهر اس
اهللا  لواتص( مرتبت  ختمي  حضرت  ما و امت  دين  كه اسالم،  مسلمان  اي  .است

   اهللا  كما قال  است  تام  برعدل  آن  و بناي اكمل،  اديان ي ه از هم،  است)عليه و آله
   نيست،  تعالي  بحمداهللا  اسالم  و در دين. الِحسانِ  و ا  يأمر بالعدلِ  اهللاَ اِن: تعالي

  ». مگر عدل
 و  عدالت«   حسن  كه  است  دارد آن  اشاره  بدان  شيخ  كه  مهمي نكته
   اما كشف  كردهاء را امض  آن  هم  و شرع  است  عقلي جزء مستقالت، »طلبي عدالت

  حق،  يا شيي  عمل فالن«   موارد كه  در همه و قضاوت،  و ظلم  عدل  مصاديق ي ههم
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 و   است  عدل مصداق«،  حق  دركجا و كدام  اينكه  به  حكم  يعني»! است؟  كسي چه

 امور   و نه  است  عقليه  جزء مستقالت  لزوماً اينها ديگر نه، » ؟  كيست فرد ذيحق
   و كشف داوري،  الهي  و شرع  نبوت  تعاليم  بايد در ذيل  عقل بلكه،  محض اعتباري
   حدودي  و چه  حقوقي چه،  و بشريت  است  كسي  چه حق،  چيز  چه كند كه

   و نوع  ميزان باب در،  و ملحد  مسلمان  كه دارند؟ و اينجاست)  يا متفاوت مشترك(
  . كنند  مي  اختالف،  بشر و حدود بشر حقوق

 ،  است»شرعيه«،  حال عين و در»عدليه« از  كه،  شيخ  بسيار مهم ي هنظري، بنابراين
   اما كشف  است  درك قابل،  از شريعت جداي،  ظلم  و قبح  عدالت  حسن  كه  است آن
 و   الهي  از احكام  اطاعت بدون،  عدالتا اجر ي ه و نحو  و ظلم  عدل  مصاديق ي هكلي

 را   عدالت  كه  است  الهي  شرع  احكام  ندارد واز طريق  امكان،  شرع  كمك بدون
   علت بدين.  است محال،  شريعت بدون، عدالت،  ديگر عبارته  اجرا كرد و ب توان مي

 باشد   و يا هماهنگ جا جمع يك در، )حاكميت (  و سلطنت  بايد نبوت  كه است
   عدالت،  شريعت  باشد تا با اجراي  دين  تعاليم  تابع،  حاكميت  سياسي  قدرت يعني
  .  يابد تحقق
  

  ! از حكومت؟  نبوت يك تفك. 18
 و   مجتمع گاهي،  بود مختلف،  سلفاءدر انبي، )حكومت (  و سلطنت نبوت«
و  )ة الصلو  آله  و علي عليه(  و پيغمبر خاتم اكرم  نبي  و در وجود مبارك  مفترق گاهي

،  سوانح  بعد از عروض  ماه  بود تا چندين  بزرگوار نيز چنين  آنا در خلف همچنين
 و   و شوكت  قدرت اعمال« و » دينيه  احكام تحمل «  دو امر يعني مركز اين

 دو   اين الحقيقه اما في)  از حكومت  دين تفكيك( شد  واقع، در دو محل »امنيت
 بر   اسالمي  بناي  باشند يعني  هستند و بايد با هم  ديگري  و متمم  مكمل هريك
  احكام،  دو  اين و بدون. تي وحكوم  در امور نبوتي نيابت:  دو امر است اين

   باشد پس اسالم   احكام  اجرائيه ي ه بايد قو حكومت.  خواهد بود  معطل اسالميه
 و وعيد  انذار و وعده،  و در اسالم  است  اسالم  اجرا احكام  به  عدالت تحصيل

 و معاد و أ مبد  به يقين،  و هر مقدار.كار اجرا است، هر دو،  حدود  اقامه مثل
  تر خواهد بود و هر چه منبسط، عدالت، شديدتر باشد،  و اميدواري داترسيخ

   قرب  نظر به،  اسالم در اوايل.  خواهد شد  زياده اعتدالي بي،  شود  كاسته از اين
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  بعد از زمان،  زيادتر بود  عدالت  بسط،  حقاء اولي  و ظهورات عهد رسالت
  بزرگوار راجع  آن  و عام  خاص  نواب به،  امر  كه)المعليه الس( زمان  امام غيبت
 د پديد آمد و از ايني در عقا ضعف،  و حوادثي  سوانح ي هواسطه ب  مك شد كم
 دو   اين  شود بايد تقويت  عدالت بسط اگر بخواهند.  زياد شد اعتدالي رو بي

  ه را  است اين. االسالم  اهل  من الشوكه  ياول و   احكام ي ه حمل بشود يعني
،  اعصار نما در اين  عدالت  مطلب  يك بلي  .  نافعه ي ه صحيح  عدالت تحصيل
 و معادند أ منكر مبد  كه  مسلكان  از طبيعي  جمعي  كه  ترتيب  اين  شد به متداول

 و   قانوني  ترتيب  بدون ديدند كه،  دنيا  همين  را به دانند زندگاني و منحصر مي
رو از  از اين، شوند  نمي نايل،  دنيوي  زندگاني ات انتفاع  به، و مرج با هرج
   دادند و نام ترتيبي،  خود ي ه ناقص  و از عقول  منسوخ  آسماني ي ه مقدس شرايع
 و از . خود  مشتهيات  به  نيل  محض،  گذاردند و رفتند زير بار آن  بر آن قانون
   و مجازات  قانون نهما،  آن  آمرو ناهي  دادند و فقط  انتظاماتي  ترتيب اين

   قبائح  كه ست ااين.  ندارند  قلبي  آمروناهي  ولي  است  برآن  مترتب دنيوي
 زيادتر گردد و ها آن در   تساوي  بروجه  و ظلم  شده  شايع  در آن  انتظام بروجه
 .شوند  مي اعتدالي  و بي  خيانات مرتكب، كنند  پيدامي  قانون  ازطرف تاامنيت
   دين  چه  كه فهمي و نمي  داني  را نمي الهي  قدر نعمت  كه زاده لمان مس حاال اي
 دنيا و   اصالحات  برد و چه تواني  مي  از آن  انتفاعات  و چه  داريم قويمي
 و   برداريم  مستقيم  راه  از اين  دست  كه  است  آيا شايسته، نمود تواني  مي آخرت
  واسطهه  ب  را كه  عظيم  ظلم آن  و العقل  ناقص  مردمان  به  شويم متأسي

 از  دنيا و معرِض در  منهمك و   شويم  متحمل، شد»عدله ب«  مسمي، عموميت
  باشيم؟ اين  ثروت  دنيا و تحصيل  اصالح  در مقام  و فقط  و معاد گرديمأمبد
   ترغيبها آن   بعثت ي هنتيج،  شدند  خداوند مبعوث  از جانب  كهاء انبي همه
   در اين  آنچه برعكس.  فاني  دنياي  و تزهيد از اين  آخرت  عوالم  بود به آدم بني

  دنيا رفت   پي  بايد فقط دادند كه  مي  مردم ي ه عام  دهن  ما به  ناطقين، دو سال
  ». كرد  ثروت و  تحصيل

  

   دين  تزوير و تحريف. 19 
   به دعوت،  خود  به عوت د فرهنگ ، وارداتي  فرهنگ  اين ه كدارد  اظهار مي شيخ
 و   و زهد و اخالق  و انسانيت  انفاق  و ترك طلبي  و منفعت  و شهوتراني  لذت اصالت
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  اين،  تعبير شيخ  به  آن  شعار اصلي  كه  مادي فرهنگ.  است  و عدالت  و آخرت تقوي
  البته،  و دنياپرست  طرز فكر مادي اين!! ». برد حظوظ،  هرقيمت بايد به«:  كه است
 نيز   الهي  و احكام  و معارف  با دين  و برخورد گزينشي  اسالم  تحريف  به  دستاابتد
 مانع  را ديني   احكام صريحاً  و اردهذكنارگ  يكسره را تزوير ،بعد  مراحل در زند اما مي

  :خواند  مي  اقتصادي ي هتوسع  و پيشرفت 
   مملكت اهله  ب  دلسوزي انعنو  به  در خلوت  وقتي  شياطين  ازاين شخصي«
 و   خرج  كردن كم، اول:  دو چيز است  به  مملكت  فقر اين  اصالح  كه گفت مي
، كند  مي كم را  خرج  كه بهتر چيزي، اول   و از براي. دخل  زياد كردن، ثاني
  دست يك،  و اندرون  بيرون  عوض وقت آن  از زنها كه  است  حجاب رفع
 ميهماني  يك، افتد  مي راه  به كار، اراده   دستگاه يك، او را  ست اكافي. لباس

  نما كه   غيرتمند تأمل  اي  .  و هكذا  است بس مجتمعاً  مردانه  و زنانه  دوستان از 
   جرائد و صاحبان  امر از ارباب  تو دارند و شواهد اين ي ه دربار  خياالت چه
.  نرسند  بعد هم  مراد نرسيدند و اميد كه به   تا حال  كه  الحمدهللا. بود  بسيار نطق

«  
  

   شريعت روح خالف، »داري سرمايه«  سبك  به توسعه. 20
 »توسعه« با   اسالم  احكام برخي  يا  اخالقي هاي  ارزش  مغاير بودن همچنين

   از عصر مشروطه داري  سرمايه-   ليبرال  فكري  جريان  قديمي  جزء القائات، اقتصادي
   تزوير و تحريف  را از اين  لوح  ساده  مسلمانان، شهيد  و شيخ  است ز بودهتا امرو
  :دهد  مي  و بيدارباش  نيز بر حذر داشته پرستان بيگانه

 بود چرا - ما   مردم نفعه  و ب-   خوب، اگر مطلب،  كن تأمل،  برادر اي«
   ظاهرالصالح  بعض  هستند؟ بلي  و فاسدالعمل  فاسدالعقيده  مردمان،  آن حامي
 بودند   نهروان  خوارج  خوردند و يا از سنخ  گول،لوحي  از ساده،  بودند كه هم

 و   و تندي  تردستي  به  شياطين  اندازه  بود و به  الهي  بزرگ  امتحان و حقيقت
  آمد و عجبا كه  نظر مي  به مشتبه،  در احساس كردند كه  مي  حركت چابكي
   و به)المعليه الس( زمان  امام نصرته كردند ب ستند مي رام  خبيثه  حادثه اين

  نأ ش  كه  و تكريماتي توصيفات و   مخاطبات،  كَفَره  بلكه  و فَجره  فَسقَه مردمان
  ».  بود  بزرگي ي ه فتن  واقعاً.نمودند  مي،  بود  و شهدا و صالحين اهللااءاولي
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     نفاق خط سازي تدريجي  شفاف -21
 نيز   اسالم  و حجج  و مراجع  خواه  مشروطهءعلما  ي ه بقي كند كه  مي اخطار شيخ
 مغاير با   كامالً مرادي،  و برابري  آزادي از كلمات،  انحراف  خط  باشند كه متوجه

   و ابهام  اجمال  كار را به فعالً،  افكار عمومي  و اغفال  فريب  دارند و براي منظور ايشان
  تزوير را  و سپس  زده  تأويل  به  دست، شدند  تثبيت گذرانند تا بعد كه مي

  تاراج  به  شوند وكشور را مسلمين  و اسالم   عليه  وارد عمل  وصريحاً نيزكنارگذارده
  . اسير سازند و   و وابسته برده

  : دارد  توطئه ي ه پرد  پشت  به  و چشم  ظاهر را نخورده  فريب، اما شيخ
،  اشتباه  محض كه با آن.  بسيار است،  نامه  ضاللت  در اين  قبيل از اين«

 معهذا   قانون  نمودند به  را حواله  نوشتند و همه  كشيدند و مجمالتي زحماتي
   صحتي  محمل  و ابداً  است  اسالم  صريح  حكم  مخالف  مطلب  بيست  به قريب
 ننمودند  د و جرأت بو  مضبوط  ماه  چندين  نوشتند كه  عدليه  براي قانوني. ندارد
  ي ه فتن  آن الت  از مفص  است  اجمالي اين.  بدهند  و بيرون  نمودهاء امض كه

  ». عظيمه
   شهيد  شيخ ي هروزنام  

 ، )ع( عبدالعظيم  در حضرت  تحصن  منفي  اعتراض ي ه در دور  اهللا  فضل شيخ
 خود را  هاي  ديدگاه ي نظر  و مباني  سياسي  زد تا مواضع اي  انتشار روزنامه  به دست
   براي  ليبرال ي ه با استبداد و نيز مشروط  توأم ي ه ومبارز» مشروعه ي همشروط«  درباب

 و   شهيد و مواضع  شيخ هاي  از تحليل اينك برخي.  دهد  توضيح افكار عمومي
   سخنگوي،  در واقع  روزنامه  زيرا اين دهيم  قرار مي  او را مورد توجه هاي استدالل
  .  است  شهيد بوده  شيخ  مقاومت نهضت
  

  »مشروطه« و جلودار   تئوريسين،  شيخ. 22
   خط  عليه  عبدالعظيم  حضرت  اعتصاب در دوران،  نوري اهللا   فضل  شيخ روزنامه

 او تأكيد   مقاومت  و نهضت  شيخ  استبدادي  ضد  مترقي  بر مواضع وضوحه ب، انحراف
  :دهد  مي يح توض  را چنين  و آن كرده



 
                     مشروطه شرعي و مشروعه شرطي

 
74 

 منكر  هيچ،  ملي  شوراي  مجلس دارد كه  مي  اعالم،  اسالم  اهل بر عموم«
 حسد و   ارباب كه اين.  از ساير طبقات  و نه  مجتهدين  از سلسله  نه. ندارد

   حاجي آقاي   جناب كنند كه  مي نويسند و تبليغ مي ،گويند  مي  غرض اصحاب
،  است دروغ، باشد  مي  ملي  شوراي منكر مجلس، )يتعال اهللا سلمه(  اهللا  فضل شيخ
 را بر منبر و در   خودشان  مطلب،  مقدسه ي ه زاوي  توقف مكرر در همين . دروغ
   بيرون قرآن،  و عامي  از عالم  انبوه اظهار نمودند و در حضور گروهي، محضر
   به شته گذ ي ه جمع  و شداد ياد كردند و مخصوصاً  غالظ هاي  و قسم آورده
   ملي  شوراي  منكر مجلس  بهيچوجه  ايها الناس : فرمودند كه  نطق،  شرح اين

. دانم  مي  كس  از همه  بيش  اساس  اين  خود را در تأسيس  نقش  من بلكه. نيستم
 هستند   و ساير ممالك  عاليات  مجاور عتبات  ما كه  بزرگءعلما  زيرا كه
 و   داليل ي ه با اقام  كه  بودم  را من و همه نبودند   مشروطه  همراه هيچيك
   مطلب توانيد اين  مي  عظام  آقايان از خود آن.  كردم همراه،  با مشروطه، براهين

  و تجددي،  در مقصد  تغييري. بودم  كه  هستم  همان  من  هم االن. را جويا شويد
   هم غائبينه  و ب،ند بشنو  همه گويم  مي صريحاً.  است  نرسيده  بهم  من در رأي

 را   آن  مسلمانان  عموم  كه خواهم  را مي  ملي  شوراي  مجلس  آن  من برسانند كه
   و برخالف  قرآن  باشد و برخالف  براسالميت  اساسش  كه مجلسي، خواهند مي

  قانوني،  جعفري  مقدس  مذهب  و برخالف)اهللا عليه و آله لواتص( محمدي شريعت
   رأي بر يك،  مسلمين  و عموم  من پس. خواهم  مي  مجلسي نين چ من. نگذارد
   دين  و دشمن  منكر اسالميت  كه  ما و المذهبهاست ي ه ميان اختالف. هستيم
  طرف.  مشرب  فرنگي ي ه طبيعي  و چه  مذهب  مزدكي ي ه بابي چه.  هستند حنيف
 و دو   و تك  تالش و روز در  شب.اند  شده اينها واقع،  مسلمين  و كافه من

 و  ملتفت،  مردم  كنند و نگذارند كه  را مشتبه  فقره  اينها نا بر مسلم هستند كه
آيا  . نداريم  واختالفي  هستيم رأي هم،  همگيها آن و   من  شوند كه متنبه
   انعقاد اين  از تاريخ  كه،  من  ديني  برادران  اي، كنيد  نمي  مشاهده العين برأي

   از پشت  دفعه  يك  است  مذهب  و بابي  مشرب  طبيعي  هر چه، وني كن مجلس
اند؟   كرده  شروع  و راهزني  و هرزگي بندي  دسته اند و به  آمده  بيرون پرده

 و   مردم  سنخ  اين  ميانه  است  و خويشاوندي  اختصاص  چه  اين بگوئيد ببينم
   درباره  كه باد از كسي م  راضي  تعالي  معقود در بهارستان؟ خداي مجلس
 باشد و بر     داشته  خيالي،  آن  و تكميل  غير از تصحيح،  ملي  شوراي مجلس
 انتشار   واقع  مرا برخالف  مطلب  كه  گرفتار باشند كساني  الهي  و غضب سخط
 را از هر   شبهه  رفع و راه، كنند  مي  و اشتباه  تدليسها نادهند و بر مسلم مي
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   مردم خرج   نرسد و به  مسلمانان  ما بگوش سازند تا سخن  ميمسدود، جهت
  . »اند  شده  ملي  شوراي  مجلس  منكر اصل،  و ساير مهاجرين  فالني بدهند كه

 

  ! يا شما؟  ما هستيم،  منكر مجلس. 23
  ال  سؤ شد و شكل  مي  نجف  مراجع  به  و تلگرافاتي  استفتائات  روزها گاه در آن

  تامين و استبداد و   ظلم  رفع معني  به صرفاً،  و مجلس  مشروطه  گويي  بود كه يا گونه به
 بود   طبيعي، طرفدار استبدادند،  منتقدان ي ه و هم  است  اسالمي  و عدالت  شرعي آزادي
   مشروطه  و نافيان  مجلس  و مخالفان  از ظالمان  اظهار برائت،  و مراجعفقها   پاسخ كه
 ءعلما و   مراجع  فقهي  موضع  نيز همان  وي  فقهي  موضع داد كه  مي وضيح ت شيخ. بود

 و استبداد و اجرأ   ظلم  رفع  نه،  است  وقوع  در شُرف  آنچه  مصداقاً  ولي مذكور است
   استعماري  فرهنگتاثير   تحت  اجتماعي  قوانين  سكوالريزاسيون  نوعي  بلكه، عدالت
   و عمال  روس  عمال دعواي، انجامد و دعوي  مي  آنان  منافع مينتا   به  كه  است انگليس
  نه  كه  شيخ، ميان  در اين. استبداد  و طرفداران  مشروطه  طرفداران  نه  است انگليس

  دفاع، » مشروعه ي همشروط« از   بلكه  است  انگليسي  مشروطه طرفدار استبداد و نه
  كند كه  مي بارها اعالم،  تنها مانده، دور از نجف،  تهران  مبارزات كند و در صحنه مي
   نظر او را دارند گرچه  همان حكماً، ... و خراساني خوند آ و  نائيني  چون  نجفءعلما

 .  باخبر نباشند،  تهران  اتفاقات ي ه از هم  كه  است ممكن،  ازتهران  دوري  بعلت مصداقاً
  :گويد  مي شيخ

  به) 1326   الثاني  جمادي12 (  چند روزه  اين  كه تلگرافي، منون ايهاالمؤ«
   شيخ  آخوند و آقاي  و آقاي  حاجي  آقاي  والمسلمين  االسالم  حجج اسم

 تقرير ما  اند برخالف اند و خواسته  و انتشار داده طبع، ) بركاتهم دامت( عبداهللا
   آقايان  حضرات  به  سند انتسابش  را خواه  تلگراف  همان،  باشند  داده شهرتي
 و  مجعول،  ديگر  بعضي  مثل خواه،  باشند  و معلوم  محقق ) بركاتهم دامت(معظم
   است  همان  مقصد ما هم. داريم  را قبول  تلگراف  آن،ما مهاجرين،  باشد موهوم

   قوانين  ازروي  كه كساني.  است  مندرج-   آقايان  به  منسوب-   در تلگراف كه
كنند اگر   مي  تدوين  ملي  شوراي  مجلس  براي  اساسي امه نظامن، خارجه

 را  ديگر دعاگويان،  قرار بدهند  تلگراف  صورت  همان  خود رابرطبق نگارشات
 منكر   خواهد شد كه  نخواهند ماند و معلوم  مهاجرت  و موجب   شكايت هيچ

  »ديگران؟  يا  ما هستيم،  مجلس  و مخرب مجلس



 
 76                     مشروطه شرعي و مشروعه شرطي

 
    با آن  قانوني ي هو مبارز» اسالم« از   زباني  حمايت. 24
  اهللا  آيت  به  ازنجف  يزدي  سيدكاظم اهللا  آيت ي ه مرقوم  در ذيل  همچنين شيخ

، »آزادي«   نام  به  كه  جات  روزنامه  از بعضي  در آن  كه  آملي علي آخوند مال
  :نويسد ي و م  كرده  اظهار گاليه،  بودند  گرفته  را نشانه  اسالم محكمات

 و   و احسان  عدل  نشر بساط  اسم  به، مسلمين  و بدخواهان  دين دشمنان«
اند   ساخته  سوانح  و آماج  حوادث  را هدف  اسالم،  و عدوان  بغي اهل  دابر قطع

 را   شريعت  و هواداري  اسالم  غمخواريا ابتد،  و نرمي  گرمي و در كمال
 حاضر   وجه  هيچ  به دارند ولي  اظهار مي م عنداللزو  كردند و هنوز هم عنوان

 از   و حراست ي ه حدود اسالمي  حفظ  داير به  قانوني ي ه چند فقر  حتي نيستند كه
  . » شود  مندرج  ملي  شوراي  مجلس  اساسي ي هنام  در قانون،  شريعت حماي

  موضع، هر در ظا  چگونه كند كه  را افشا مي» انحراف خط «  نفاق،  شيخ، در واقع
 حاضر  نامند اما حتي  مي  خود را هوادار شريعت  و حتي  گرفته  و غمخوار با اسالم نرم

   اساسي  را در قانون  مدني  قوانين  اسالميت  تضمين  براي  قانوني نيستند چند ماده
  . اند افتاده  در  شيخ امثال  با  دليل همين  واردكنند و به

  

  !كنيد؟  مي حذف» مجلس«  را از عنوان» اسالمي« چرا پسوند . 25
   و سپسءعلما و   مراجع  با موافقت  كار مشروطه  سير پيشرفت،  شيخ ي هروزنام
  :كند  مي  توصيف  را چنين  مسلمينا و اغو  انحراف آغاز خط

  هللا   فضل  شيخ  حاجي  آقاي  والمسلمين االسالم  حجت  مقاصد حضرت شرح«
   كه  است  آن  و غيرهم  عظامءعلما از   مقدسه ي ه زاوي هاجرين و ساير م )اهللا سلمه(

   كه  دولتي  بود كه  اين  كرد و آن  ما سرايت  مملكت  به  سخني، گذشته سال
  كنند و مملكتي  رفتار مي  خود با رعيت  دلخواه  به  و حكامشا و وزر پادشاه
 بخواهند   از شاه  كه  اينست  باشد عالجش  مفتوح  درآن  و تطاول  ظلم  ابواب كه

 نكند و   تخطي  ازآن  پادشاه  بگذارند كه  قراري، و درباري  دولتي در تكاليف
 ، و قرارداد دهندگان است»  مشروطه سلطنت «،  قراردادي  حكمراني  اين نام
  و نام»  ملي  شوراي مجلس «، ها آن   مركز مذاكرات باشند و نام مي» وكال«

   قراردادها را در آن  آن  كه اي  كتابچه و نام» قانون«، ها نآ  قراردادهاي
 از   چون،  االسالم  و حجج  عظامءعلما   سلسله.است» نظامنامه «، نويسند مي
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   رسانيدند با يكديگر مالقات م ه به استحضار تام،  ترتيب  تقرير و اين اين
   خرابيها در مملكت ن اي  فرمودند كه  تصديق  سرودند و همه نمودند و مقاالت

   طلب، و بايد از دولت  و دربار است  دولت  و ناحسابي قانوني  از بي ايران
 را   و تصرفاتشان معين  را  دواير دولتي  تكاليف  كرد كه» ملي  شوراي مجلس«

 ءعلما   شد و مساعي  تسليم  پادشاه  تعالي  بحمداهللا كه محدود نمايد تا آن
 مبدأ  پس.  شد  تشكيل  اسالمي  كبراي  دارالشوراي مشكور و مجلس، عظام

  حمايت، ءعلما   بود كه  ايران  مردم  و حاجت  دواير دولت قانوني بي، مذاكرات
   درباري  در وظايف  و قوانين  اصول  وضع  به  هم  بحث  كردند و عنوان محكم

 شد   شروع  مجلس  مذاكرات كه بعد همين.  انحصار داشت، ديواني و معامالت
  هيچ ظهور رسيد كهه  ب  غريب اموري، دي و جرا حيها و لوا  نطقاء از اثن ناگهان
 در  جمله از آن .  شد  متدينين  حيرت ي ه ماي  منتظر نبود و زائد الوصف كس
   كه  شد و رفت  گم»اسالمي«   لفظ،» اسالمي  ملي  شوراي مجلس«  عنوان
   در مجلس  از شاهنشاه  مشروطيت خط  اصدار دست  و ديگر در موقع.رفت

  . خواهيم  نمي»مشروعه« ما   گفتند كه صريحاً،  بيشتر در حضور هزار نفر بلكه

   دين  متظاهر به  ماترياليستهاي. 26 
 از  ييزدا  دين به،  دين  به  احتراماي زير لو  كه  ماترياليستي يها Ĥن از جري شيخ
  : گويد  و مي  خطر كرده  احساس  شديداً،  كشور مشغولند  سياسي  و نظام مجلس

 القيد  جماعت،  مجلس  از بدو افتتاح  كه بينيم  و مي  ديديم  همه العين رأيه ب«
 منكر   كه اند و كساني  بوده  ببابي  معروف  سابقاً  كه  از كساني  المذهب الابالي
ها  اند و سنگ اده افت چرخه  ب همه، هستند) ماترياليزم (  و معتقد بطبيعت شريعت

   ».كنند  خدا مي ها با خلق زنند و جنگ  مي سينهه ب
 

    و مطبوعات  قلم  آزادي  بنام، » اسالم  و معارف احكام«   هتك. 27
   با اسالم  مبارزه  استعماري  توطئه  جريان  به  نسبت  شهيد بسرعت  شيخ  فكري خط

   اين كند كه  اخطار مي  افكار عمومي  و به  يافته هوشياري،  خدا  دين  حرمت و شكستن
   اين  و در ذيل  نيست  و عقل  شرع مقبول،  و توطئه  و جسارت  خيانت آزاديِ ،آزادي
   است  تكوين در شرف،  ملت  و استقالل  اسالم  عليه اي  يافته  سازمان ي هفاجع، عناوين
  :نويسد  مي  شيخ روزنامه
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 و   اعالمءعلما   بر سب  مشتمل ا شد اكثراً پيد هائي نامه ها و شب روزنامه«
 را   كرد و آن  تصرفات، شريعت  بايد در اين  و اينكه  اسالم  در احكام طعن

هزار و سيصد   يك  بمقتضاي  كه نمود و قوانيني!!  با حسن تغيير داد و تبديل
   ساخت  امروز مطابق  و احوال  را با اوضاع  بايد همه،  شده  قرار داده  پيش سال

   وجوه ها و صرف خانه  فاحشه ي ه و اشاع  مسكرات ي ه اباح از قبيل
   استجالب  براي  در ايجاد شوارع  مشاهد مقدسه  زيارات  و وجوه خواني روضه
   شمشير حضرت  دادن  در حوالهها نا مسلماء استهز  و از قبيل  فرنگ صنايع

  اهللا صلي( مختار ار و گفتار رسول افك  و اينكه،  صراط  و يا بسر پل ابوالفضل
   مثل  است  بوده  اعراب هاي  بخار خوراك  از روي  العياذباهللا، ) و سلم  و آله عليه

ها هستند   فيلسوف،  امروز در فرنگستان كه  سوسمار و اين شير شتر و گوشت
، تر و داناتر و بزرگترند و نستجير باهللا آگاه،  و مرسليناء از انبي  خيلي كه

و ،  خواندن  موهوم  را امام ) الشريف فرجه  تعالي اهللا عجل( الحسن بن ة حج حضرت
   مشتمل  و صفحات كار بردنه  ب، قمار  ادوات اهاي  مجيد را در مقو  قرآن اوراق

 و   و پاشيدن  دريدن  شوري  مجلس  را در صحن  سماويه  و آيات  جالله اسم بر
برند و   مي  كرور تومان  بيست سالي،  ايران تتربي  بي  مردم كه  اين نگارش
  كه  و اين  است  تربت  كه  خاك  و قدري  است  زمزم آورند كه  مي  آب قدري
 گوسفند و گاو و شتر در عيد  همه اين،  نبودند  و بربري  وحشي  مردم اگر اين
 و  ي ذم كه كردند و اين  مي سازي  پل  را صرف  آن كشتند و قيمت  نمي قربان
 بدهند و  يكديگر زنه  باشد و با همديگر درآميزند و ب  متكافؤ شان خون، مسلم
   در اطراف  و مرج ظهور هرج،  ديگر ي هو نمون)  باد مساوات زنده( بگيرند  زن

   فتن ي ه و تاز و اثار  و تاخت  خونريزي  و شيوع  و نظم  امنيت  و سلب ممالك
   شهرهاي  اهالي ميان  در  و خصومت رقابت   و رواج و مفاسد در هر ناحيه

   آن ات  و سرحد  آذربايجان ي ه در صفح  كه  و سوانحي  حوادث  خصوصاً بزرگ
 و حدود نهاوند و غيرها   و فارس  در كرمانشاهان  و كشتارها كه  افتاده اتفاق
  چون.  است  و فجور و منكرات  در فسق اي  عده ي  و نيز تجر  است  شده واقع

 از   آيا  پرسيم  را از شما مي  طهران  فقط  هستيم  در طهران ما و شماها همگي
ها از  باكي ها و بي  هرزگي ي هدرج،  شده شايع،  آزادي  گونه  اين  اسم  كه وقتي
   مسلمان  با بچه  يهودي  بوديد كه  شنيده وقت  است؟ هيچ كجا رسيدهه كجا ب
   بوديد كه  ديده وقت هيچ.  بپرسيد  صالح  باشد؟ از گذر لوطي  كرده لواط

 ديديد يا   همگي  باشد؟ امسال  را كشيده دختر مسلمان،  عام در مأل يهودي
   كه  تاريخ  بوديد تا اين  شنيده  انتظار داشتيد و هيچ  آيا هيچ.مستحضر شديد



 

 79   )ره(اهللا نوري هاي شهيد شيخ فضل       ديدگاه                                                                     
 

   شنيده  است؟ و هيچ  مشروطه هم»  خدا الوهيت «  باشند كه  و يا نوشته گفته
   ايداهللا  از عمر اسالم  كه و سيصدو چند سالي هزار  يك  در اين بوديد كه
 و  كليني« در عِداد   را كه  دين  از مجددين  يكي  صورت  است  گذشته انصاره
 و   كشيده  باركش  حيواني شكله ب،  شود شمرده » و شهيدين  و محقق لهديعلما

  االسالم ة  بالد كفر در قُب  معموله  رسوم تاح افت،  ديگر ي هنمون.  باشند تشهير كرده
 و   ترحيم  مجلس،  اسالميه  در ممالك دهد كه  خبر نمي  هيچ  هجري تاريخ. است
   تخت  پاي  مسجد جامع. باشند  داده  تشكيل دستور فرنگستانه  را ب  قرآن ختم

،  فرنگان  خاصه ي هبسير ) عليها اهللا سالم( طاهره ي ه صديق  و زاري  فاتحه اسالم
   بستن  مسلمين  اطفال  دستجات  بر بازوي  مشكي هاي  و دستمال  كردن گلريزي

   فاتحه  و در مجلس  خدا وارد ساختن ي هها را در خان  زردشتي و جماعات
 و   عمايم  ارباب  قراردادن ها و مستخدم  پرست ها و پاريس آالفرنگ  مخصوصاً
   دين  پيروان  اي . محضر مطهر كشيدن آنه  ب  كرهاًا ي  را طوعاً  شريعت بزرگان
   و شنيده  ديده  بوديد و هيچ  و يا شنيده  ديده  شكل اينه  ب  ختمي هيچ، اسالم

   فرنگان  در قطار مادامهاي  در مجلس  شما را عنفاً  روحانياس  رؤ بوديد كه
 احضار   است ان و اسالمي  اسالم رغم  سراپا علي  كه  و در ازدحامي كشيده
   عاديات  و آناء ورود سفر آن، ها بازي  آتش آن،  بازار شام  باشند؟ آن داشته
. )باد مساوات زنده(باد و   باد زنده   زنده هاي ها و كتيبه  هورا كشيدن آن، خارجه
 باد  زنده) (باد قرآن زنده) ( باد شريعت زنده( را بنويسيد  خواستند يكي مي

  شما را اي. خرسند، اء اوصي  و خاطر خاتم  روشن، اء انبي تم خا چشم. )اسالم
ه ب، اءسيدالشهده ب، منين اميرالمؤه ب، مجيد  قرآنه  ب  طهران  اهل  اي، ها نامسلم
   اگر پيغمبر شما حاضر بود و آن  كه دهيم  مي  قسم)اء الفد ارواحنالهم( زمان امام
  »!فرمود؟ ي م  چه،يدد  را مي  جلو نگارستان ي ههنگام

  

  »ها ايسم«   از اين  امان، ها  سوسياليست، نيهيليستها،  ناتوراليستها. 28
  طرفدار مجلس،  مقاومت  نهضت دارد كه  مي  اعالم صراحته  ب،  شيخ ي هروزنام
   و آخوندهاي  است  اسالم  و احكام  معارف ي ه اما در حيط،  و آزادي و مشروطه

   باطن سياهيِ،  ظاهر  و حجاب  را خورده  الفاظ  فريب و زودباور نبايد لوح ساده
 و   منكر حقوق ي ه بالمر  دارد و اينان  پوشيده  را بر آنان  و شرقي  غربي هاي»ايسم«

   پيشبردن براي،  دينداري  تظاهر به اند و چند صباحي  االهي  و ايان حدود شرعي
  :نويسد  مي  چنين،  مقاومت خط.  است  پنهان اهداف
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   از طرف.  باد  المذهبان  خصم، اسالمي  ملي  شوراي  مجلس  نعمت الها كه«
  ها بزنيد و ساعي  حقه  اگر هزار از اين شود كه  مي  اعالن اهللا  الي  مهاجرين هيئت

 پهلو  معجزه  نخواهيد شد و سحر با  نايل  نتيجه يچ ه بكنيد به صد سحر بابلي
 و . داد  نخواهيم  احكام  و تحريف اسالم  تضعيفه  ب نخواهد زد و ما تن

  ره   يكساله  طفل  اين  زيرا كه  بسيار است  بلكه  هست  ديگر هم ديگرهاي
 از صناديد   برخي يترسم  مها آن از تذكار و تعداد   ولي  است  پيموده صدساله

ار  بسي  سخن  شوند ورنه  آزرده)  و يرضي  لما يحب اهللا وفقهم( عصرءعلما اءعظم
   پاكيزه  از برادران  سهمي  يصيبني فاذا رميت  اُخي  قتلوا اميم  هم  قومي .است

 و   عجيب هاي  فتنه  آيا اين  كه كنيم  مي ال  نژاد سؤ  ايراني كيشان نهاد و هم
 بدعتها   يا نه؟ فرمودند چون  است  شده  واقع  مملكت  در اين  عظيم هاي مفسده

 عصر   در اين،  برادران. خود را اظهار كند  اطالع  كه  است ظاهر بشود بر عالم
   فرق  اين.  و حدود هستند  و حقوق  منكر اديان  بالمره اند كه ها پيدا شده ما فرقه

 ،)آنارشيست (  است  مختلف هاي اسم،  اغراض  تقاوت  را بر حسب مستحدثه
در   دستي ترها و اين) بابيست(و ) ناطوراليست (،)سوسياليست (،)نيهليست(

هر ، اند  كارها كرده  در اين  كه  ورزشي واسطهه دارند و ب و فساد   فتنه ي هاثار
  ». كنند  مي  و پريشان جا را آشفته  هستند آن جا كه

  
    نيست  پاريس  پارلمنت،  اسالمي شوراي  مجلس. 29

   يك  به  آن  و تبديل  در مجلس  نفوذ منحرفين  به نسبت،  مقاومت ي هروزنام
  :دهد هشدار مي،  و الئيك  وابسته،  غربي مجلس

،  شيطان  و مثل  پيدا شده  اخير از اينها در ايران ي ه دو دست  كه سالهاست«
  يكي.  هستند االنعام  من  اضل  عوام  و فريبندگي  و راهزني  وسوسه مشغول

 باًلُ و   مختلف اً لفظ ي ه دو فرق اين.  طبيعيه  فرقه  و ديگري  است  بابيه ي هفرق
   ملي  شوراي  مجلس هر دو در جهات، اء از سوءالقض  دو فرقه  اين.  هستند متفق

   از اسالميت  جلوگيري اند و جداً  شده  وارد و متصرفها ناما مسلم
   را پارلمنت  ايران  شوراي خواهند مجلس كنند و مي  مي  ايران ورايلشّادار

   حاجي  آقاي  و المسلمين االسالم  ت حج ضرت ح كه و اين.  بسازند پاريس
   و مستوجب  شده واقع،  جماعت  اين ارادتي  بي  طرف)اهللا ايده(اهللا فضل شيخ

 و منابر  ها و لوايح نامه ها و شب  در روزنامه  و تهمت  ناسزا و سب چندين
  ت از و سخ ها مسلم زنند و بابي  مي  بر او بانگ  جهنم هاي اند و سگ گريده
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  اند و در تنزيه  دزد شده  دو دسته بيدار اين،  ايشان  كه  است  آن براي، ميرمند
تقصير ،  الهي اند و بتوفيق  ايستاده جداً،  پليد ي ه دو فرق  از اين  شوري مجلس

   مذهبءعلما   تا بجميع  نخواهند داشت  دريغ  و مال نخواهند فرمود و از جان
   بكنند و تكاليف  و مسلم  را محقق  مطالب  اين عجمي،  و عجم  از عرب جعفري

   سفَله غوغايه  ب  حضرت تهديد آن.  بپردازند  اكمل  را بروجه  مقام  اين ي هالهي
   يا دولت  از سفارت  گزاف  مبلغ  گرفتن ي ه و شايع  است  جهت  از اين و اراذل

تر از  بزرگ،  خراسان كهداند   مي  كس  همه  واال  است  بابت از اين، يا ديگري
 ي و وكال  است  سيستان تر از حكومت مهم،  جنگ  و وزارت  است قاين

 و   صريح  كِذب  لخت  يك  كه  تلگرافي  هستند و آن  ملتاي امن  هم مجلس
 بر   و خيانت  با قسم  خالف  نبود و چنين شايسته،  از امنأ ملت  است  قبيح جعل

 مستحضر   هيچ  كه مگر كساني،  است وكالت از   انعزال موجب، موكلين
  ». الكَثرون ا اند و هم نبوده

  

   هرگز، » شريعت حذف «،  آري، » سلطنت  كردن مشروط« . 30
   كه  است  و مجلسي  مشروطيت  آن دنباله  ب  شيخ دارد كه  مي  اعالم  مقاومت خط
 را   سالطين اين،  شيعهفقها كند و   را محدود و كنترل  استبدادي  و سلطنت  شاه قدرت

 و   شاه  محدود كردن جايه ب،  انحراف  خط ولي. دانند  مي و نامشروع»  جور حكام«
 و   غرب  استعماري  منافع نفعه  ب  شرع  و احكام  با اسالم  مبارزه مشغول، مهار سلطان

  :دهد مي   ادامه  شيخ  روزنامه.اند  شده  فرنگ  پارلمنت تقليد مو بمو از قوانين
 قرار بود   از اينجا ظهور كرد كه  ديني  و مخاطرات  مفاسد ملكي تمام«

ه  ب  كه  و درباري  و ديواني  دولتي  كارهاي  محدود كردن  براي  شوري مجلس
 را   سلطنت  و هيئت  پادشاه  قرار بدهد كه قوانيني، شد  مي  اداره  حاكمان دلخواه

 را مسدود نمايد اما امروز   آنان  و تطاول ي  و تعد  ظلم محدود كند و راه
   قانوني  كتب كنند يعني  مي كار ديگري،  شوري  در مجلس  كه بينم مي

اند   شده  قائل توسعه، قانونه  ب  احتياج ي ه و در دائر  را آورده  فرنگ پارلمنت
 هر   براي اراًاند لهذا اجب  نداشته نه مدو شريعت، ا اروپا از ابتد  ملل  از اينكه غافل
 ،  اسالم اند اما ما اهل  اجرأ گذاشته اند و در موقع  نگاشته ي هنام نظام، عنوان

 و   و كامل  و صحيح  متين  از بس  كه  و جاوداني  آسماني  داريم شريعتي
   و براي  حكمي،  در هر موضوع  شريعت آن. دارد  برنمي نسخ،  است مستحكم
،  قانون  بوضع  ايران  ما مردم  حاجت  پس  است موده مقرر فر  تكليفي، هر موقع
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 ،  عالم  سوء و اتفاقات  حوادث  برحسب  كه  سلطنتي  در كارهاي منحصر است
  جائره،  دولت  اين، فقها   و در اصطالح جدا شده،  و ديني  شريعتي ي هاز رشت
  ». است  گرديده  مستبده  دولت،  سياسيين  و در عرف است

  

  !؟چرا   ، »  مشروعه ي همشروط«با لفت مخا . 31
» مشروعه« چرا با پسوند  پرسد كه مي،  خيانت  خطاي در افش  شيخ ي هروزنام

   نظر است  مد،  با قواعد اساسي اگر مشروطيت! شود؟  مي مخالفت،  مشروطه براي
  ارت نظ چرا با شرطِ! كنند؟  چرا نمي  كنند ولي استقبال،  پيشنهاد  بايد از اين پس

  ريزي  برنامه  از عزم آيا اينها خود حكايت!  شود؟  مي مبارزه،  بر قانونگذاري مجتهدان
!  دركشور نيست؟  و حاكميت گذاري  قانون ي ه از عرص ييزدا  دين  براي اي شده

  :نويسد  مي  شيخ روزنامه
  لمين و ساير مس  اسالم  از حجج  مجلس سسين  مؤ  حضرات  بعد از بيدار شدن باري

   دو دسته  سوء از دخالت  نتايج  تولد اين  مفاسد و اينكه  و بروز اين  فتن ظهور اينه ب
   بر جلوگيري  قرار قاطع،  است  شده،  هستند  و طبيعيه  بابيه  كه  و دولت  دين دشمنان
   چند فقره  داشتن  و ملحوظ بنگاشتن،  مفسده ي ه فاسد هاي  فرقه  اين  از تصرفات ابدي
   بعد از لفظ، مجلس  اساسي ي ه در نظامنام كه  آن  يكي : اساسي ي هنام  در نظام است

   دائربمراعات  فصل كه و ديگر آن.  شود  نوشته  هم»مشروعه«   لفظ، »مشروطه«
 در هر   مجتهدين  از عدول  هيئتي  و مراقبت  مقدس  با شرع  مجلس  قوانين موافقت

   نظامنامه بر فصول، ايم  نوشته  همگي  كه  عبارت مان هبه،  شوري عصر بر مجلس
   از عدول  هيئت  آن  در تعيين  دخالت  حق  را بهيچوجه  مجلس  شود و هم افزوده

   هيئت آنه  ب ي ه راجع  و ساير جهات  و تعيين  اختيار انتخاب  نخواهد بود و  مجتهدين
   از فرق  جلوگيري  محض نكه و الغير و ديگر آ  هر عصر استءعلما با  ي هكلي

  حضرت،  است  و نحو آن  بابيه ي ه فرق  كه  از دين  مرتدين خاصه، المذهب
 را   فصلي افزودن، )مدظالله( آخوند مالمحمد كاظم  آقاي  و المسلمين االسالم  تحج

   شود و مخصوصاً  و بايد اطاعت  است  معلوم  هم  ايشان  حكم، اند  فرموده فرمايش
 در   و مالحده  و ساير زنادقه  بابيه ي ه فرق ي ه دربار  شرعيه  احكاماياجره  ب  راجع يفصل

  .  گردد  منظور و مندرج،  اساسيه ي هنظامنام
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    دين  به  تهاجم  براي سازي  زمينه،  مطبوعات  مطلق  آزادي. 32
   و ليبرالي قرير غربي با ت  بيان  از آزادي دانه مقلّ  دفاع نويسد كه  مي  شيخ ي هروزنام

 هر   كه  قانون اين.  سازگار نيست  اخالقي  و تعهدات  اسالم  و اوليات  با محكمات، آن
، در واقع !! و چرا ندارد  چون  حق  هم  كند و احدي  چاپ  را خواست  هر چه، كس

   و خط داران  سرمايه ي ه سرماي  از طريق  عمدتاً  كه هاست  روزنامه  صاحبان ديكتاتوري
 باز   كه  دري گردد و اين  مي  و تعقيب  اعمال  انگليس ويژهه  استعمار ب  عمال فكري
   شيخ  مقاومت روزنامه. شود  باز مي،  اسالمءعلما و   با اسالم قصد مبارزهه ب، شود مي
  :نويسد مي

  هاي  قانون  را از روي  مجلس  اساسي ي ه نظامنام  چون كه و ديگر آن«
   آن  اسالميت  و حفظ  مشروعيت  مالحظه اند محض  ما نوشته ذهب م خارج
 شود و  اند مندرج  فرموده  با حضور همگي  فصول  در بعضي  تصرفات ي هپار
 و   و تصحيحات  تصرفات  آن ي ه نمون براي.  نيايد  بعمل  تغيير و ترك هيچ

 و   است  بوده  چه  بدواً ه بدانند ك  ديني  برادرهاي  تا همه  بياوريم  مثلي اصالحات
اند   كرده  ترجمه  كه  خارجه هاي  از قانون  فصل  يك  از جمله  است  شده بعد چه

   چاپ  را هر كس  هر چه يعني(. » آزاد است مطلقاً، مطبوعات«   كه  است اين
سازد و لهذا   ما نمي  با شريعت  قانون اين)  و چرا نيست  چون  را حق كرد احدي

 و   ضالل  نشر كتب  فرمودند زيرا كه تغيير دادند و تصحيح،  عظامءعلما
  رسد كه  نمي  را شرعاً  كسي.  است  ممنوع، اسالم  در دينا فحش ي هاشاع

   را در حق  و هرزگي يي را منتشر كند و يا بدگو  مردم ي هكنند  گمراه كتابهاي
   ولتر فرانسوي هاي ب كتا  كردن  چاپ  برساند پس  بنويسد و بمردم مسلماني

 و   شيرازي  سيد عليمحمد باب  بيان  و كتاب )المالس عليهم(اءنبيه ا ناسزا ب  همه كه
 خدايا پيغمير يا   كه  و برادر و پسرهايش  تا كري  ميرزا حسينعلي نوشتجات

   اسالمءعلما   بر كفر و سب  مشتمل  و لوايح ها هستند در روزنامجات  بابي امام
 باز  در اين خواهند ها مي المذهب  و  است حرام و  ممنوع،  قرآني  در قانون تماماً
 . »كارها را بتوانند كرد تا اين باشد

  

    نجف  مراجع  تلگراف. 33
   خط  به  هوشيار تهرانءعلما   و برخي اهللا  فضل  شيخ  كه ييها در ماهها و هفته

 از ،  گوناگون هاي  با انگيزه كساني، ودند ب  زده  افشاگري  به  و دست برده   پي انحراف



 
 84                     مشروطه شرعي و مشروعه شرطي

 
   طرفداران  را در باب  نظر مراجع،  استفتائات در برخي. خواستند  نظر مي،  نجف مراجع

 كفر   نظر به  آنان  بود كه  خواستند و طبيعي  و مشروطه  مجلس استبداد و مخالفان
 نظر ،  استفتأ  صورت رگاهدادند اما ه  مي  ايشان  و خيانت  استبداد و فسق طرفداران

 ،پرسيد  مي  غيرديني  قانون  و طرفداران االهي   شرعاء اجر  مخالفان  را در باب ايشان
 ،  هر دو فتوي دادند و اين  نيز مي  كفر و ارتداد آنان نظر به،  ايشان  بود كه طبيعي
  .  بود زيرا درست

   همين يكي، »حكم«با » يفتو «  و تفاوت  است همين، »اء و افتاءاستفت«  منطق
 را   كلي حكم،  در خارج  واقعي  و وضعيت  مصاديق  نظر به بدون،  در فتوي  كه است
   بيان  دارد و صرفاً  خارجي  و مصداق  خاص  مسئله ناظر به، »حكم«اما . كند  مي بيان

  رخي ب  نظر ميان اختالف،  اگر در مواردي  بنابراين. نيست  كلي  حكم  يك تئوريك
،  و نظر فقهي  شرعي  و حكم  در فتوي  نه،آمده  پيش  مشروطه  وقايع  در بابفقها
   فعال يها ناها و جري  جناح  و شناخت  سياسي  و اوضاع  جاري  اتفاقات  در تحليل بلكه

  علته  ب  كه  مجتهدين  برخي  به  شيخ. بود  و مصداقي  موضوعي  و اختالف در تهران
   جريانات ي ه مورد سوء استفاد  اظهار نظرهايشان  گاه،  از اوضاع ي و بيخبر دوري

 نظر  كرد كه  و تأكيد مي  گذارده احترام، گرفت  قرار مي  انحراف  و خط غيرديني
  ي ه از مقول، خبر است  چه  در تهران ن االّ  اينكه  اما البته  است كي ما ي ي ه هم شرعي

 كشور را   سياسي  بايد اوضاع،  باب و در اين. »رعي ش فتواي«  باشد نه  مي»موضوع«
  با احترام، ءعلما ساير   از فتاواي  همواره  شيخ. تقليد نيست  و اينجا جاي  شناخت دقيقاً

   اگر صورت داد كه  مي  نشان  حال كرد و در عين  را تمجيد ميها آن و  ياد كرده
 شهيد   شيخ  فتواي همين،  آنان ي ه هم فتواي،  گردد  طرح بينانه  و واقع  درستي استفتأ به
   ميرزا حسين،خراساني  آخوند  حضرات  تلگراف  متن  در باب  نمونه عنوانه  ب است
 23  تاريخه ب، » تحصن  دوران ي هروزنام«در ،  مازندراني  عبداهللا  و شيخ تهراني
   و در ذيل  را آورده  شوري  مجلس  به  نجف يعلما   تلگراف  متن1325  الثاني جمادي

  . كند  ذكر مي  بسيار دقيقي  توضيحات آن
  : است  مذكور چنين  از تلگراف بخشي

   انجمن  موحش تلگراف،  قواعده اهللا  رفع  ملي  شوراي  محترم مجلس«
خاطر ،  اسالمي  ملي  محترم  با مجلس  مخالفين  و از مخالفت  و اصل،شريف

   شريعت  منتحلين ي ه و كاف  علم  اهل  و عموم ي هگشت  ملول،  اسالم  اهل ي هقاطب 
   گواه  خداوند متعال دارد كه  مي  را اعالم )ص( مرتبت  ختمي  حضرت مطهره
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   و اصالح  مسلميناء دم  و حفظ  اسالم  جز تقويت غرضي، بعددار  ما با است
  ي ه و اغاث م ظل  رفع  براي  آن  تأسيس  كه  عليهذا مجلسي  نداريم امور عامه

   بيضه  و حفظ  رعيت  حال  و رفاه  و دولت  ملت  از منكر و تقويت  و نهي مظلوم
 و   و مخالف  است  واجب  بلكه راجح)  و عرفاً شرعا، عقال ( قطعاً،  است اسالم

   واثقاءرج.  است  شريعت  با صاحب  انور و مجادل  شرع  مخالف معاند آن
   و نخواهد كرد و هرگاه  نكرده  مخالفت  كسي  تعالي أاهللا انش  تا كنون  كه داريم

   محض  كذب،  شود ما دادهه  ب  نسبتي  و تلگرافاً  كتباً  مضمون  اين برخالف
  . » دهيد  را اطالع مهمات، است

قصد ه  ب  بود كه  مجلس ي ه رئيس  هيئت  از سوي  تلگرافي  در پاسخ  تلگراف اين
   بهاء استفت  عنوان به،  شيخ  قراردادن در مضيقه  وءعلما و  راجع م  ميان ايجاد اختالف

 را   تلگراف  اين  متن  بالفاصله، در تحصن  شيخ ي هاما روزنام . بود  شده  ارسال نجف
  : آورد  چنين  آن  و در ذيل خود نيز منتشر كرده

    اهللا فضل  شيخ  حاجي  آقاي  و المسلمين االسالم  ت حج بعد از ورود حضرت«
 و  انگيزي  و فتنه  كاري اشتباهه  ب  كه اشخاصي،  مقدسه ي هزاويه  ب ) بركاته دامت(

   بپوشانند و نگذارند كه  را بر مسلمانان  حال خواهند حقيقت  مي شهر آشوبي
   خاليق خرجه  بشود و ب  معلوم  بر مردم  شيخ  حاجي  آقاي مقاصد و فرمايشات

حضور ه  ب تلگرافي، اند  شده» شوري مجلس«منكر ، ان بزرگوار  اين بدهند كه
ه  داشتند ب  عرضه منين  اميرالمؤ آستان  عاكفان،  و المسلمين االسالم  حجج

  جا كه  از آن  صادر شود وليها آن   مساعد خياالت  جوابش  كه مضاميني
يد  مؤ،  عنداهللا  مسدد و مِن  همگي  بحمداهللا  اشرف  نجف اسالميه   حجج حضرات

   زاويه  مقصود و منظور مهاجرين  اصل اند كه  را صادر فرموده  فوق هستند جواب
 مقصود و   هيچ، تلگراف  همين  و غير از مضمون  است  همان  عيناً هم، مقدسه

   شيخ  حاجي  آقاي دانند كه  مي  ما همه  ديني  برادران. و ندارند  نداشته منظوري
   و مسلمين  اسالم  حجج  حضرات خواهند كه ا مي ر  مجلس  همين  همگي...و
   را يكايك  مجلس  آن اوصاف،  تلگراف  و دراين  فرموده تعيين)  نجف يعلما(

 اء دم  و حفظ  اسالم تقويت،  آنان  غرض اند كه  فرموده اند و ازجمله شمرده
 ، خواهند  مي  بزرگواران  اين  كه  مجلسي پس،  است  امور عامه  و اصالح مسلمين

گويند   مي  هم  مهاجرين  حضرات اين.  بكند  اسالم  تقويت  باشد كه بايد مجلسي
  پس.  كفر  ترويج  بكند نه  اسالم  تقويت  باشد كه  مجلسيها Ĥن مسلم بايد مجلس

   مروج  كه، در دين  مستضعفين ي هها و دست  طبيعي ي هها و دست  بابي ي هدست
  اي .  مجلس  از حواشي  و چه  مجلس  از متن  شوند چه  خارج بايد بالكيهكفرند 
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 ناظر   آن  و حاشيه  مجلس متنه  حاضر هستيد و ب، در طهران  ما كه  ديني برادران
،  شهرت  از غايت  كه  روشن  دو چشم ها را با آن ها را و طبيعي آيا بابي، هستيد
 ما  ها بر مجلس  اين  كهبينيد بينيد يا نه؟ اگر مي  مي  است  از تعريف مستغني
   دارند ميرانند ديگر چه  را كه  خود خياالتي كيفه  كرداند و ب  غلبه مسلمانان
   مجلس؟ قسم  و تكميل  مجلس  و اصالح  بر تصحيح  عام  داريد در اقدام انتظاري

   حضرات  و اين  شيخ  حاج  كه  است  ما و شما مشترك ي ه ميان  كه  حقوقي  آن به
 مفاسد و شرور   ندارند و از اين  مجلس  و تكميل  جز اصالح مقصدي، رينمهاج
 شما   و بدخواهان  اسالم  بايد از منكرين  شدند كه  متنبه،  بروز كرد ها كه و فتنه

،  مسلمين  شوراي  اينها را در مجلس  تصرفات  و رخنه  بكنند و راه جلوگيري
،  فرنگ هاي  را از پارلمنت  اسالمي ي مل  كبراي مسدود بفرمايند و دارالشوراي

  يني از آ  كه  قبل  از هزارو سيصدو چند سال  ايران  مملكت. بگذارند فرق
   مجلس  است  پذيرفته  انتقال  شرف ) و آله  عليه اهللا صلي(   محمدي مبين  بدين زردشتي

.  است نداشته، ند بك  اداره  را همواره  امور جمهور اهالي  كه، دايم  قائم دارالشوراي
   از فرنگستان  اقتباس  كه  جهت همينه  ب  كرده  را اقتباس  تأسيس  اين امروز كه

   عقايد و مصالح  حفظ مسئول، رسوله  و عند  عنداهللا  كه اسالم يعلما بايد  است
   باشند كه  داشته  آن  و مقررات  در موضوعات مخصوص  نظري،  هستند  ملت اين

  قيد در دين  بي،  فرنگستان  اهالي  مثل  ايران مردم. صدور نرسده  ب  برخالف امري
   نيستند اين  واقع  و روحانيات  از الهيات بهره  و منكر و بياء در فحش باك و بي

 را   مجلس  اساسي  قوانين  حاال كه  هم الشرعي  التكليف  حسب،  و مراقبه مالحظه
   آينده هاي  قرن  در جميع  و هم  است د الزمنويسن  اروپا مي  قانون  كتب از روي

   در حفظ  و اهتمام  استحكامات  بر اين اقدام).  فرجه  تعالي اهللا عجل( القائم  يقوم يوم الي
 از   شهر را بر اعراض  اين  و اوباش  اشرار و اراذل  كه  است  حدود الهيه اين

  داشته  ديگر وا جاهايه  ب يخ ش  آقاي االمام  نايب االسالم  ت حج  حضرت آستان
اختيار   ناچار و بي،  نوشتن  و كفريات ها كردن  و هرزگي ناسزا گفتنه  و ب است
 و  كس جا و همه مه ه به  داخله  وزارت  ناشايسته هاي  تلگراف. است كرده
   يك مين ه به  خنازير تماماً هاي ها و شطاحي نامه ها و شب  روزنامه هاي تهمت
   و نه  است  ضد مجلس  نه، مقدسه  زاويه  از مهاجرين احدي  االّ  و ير است دا نقطه
 امر   در يك  بدهند كه  عاقل  عالم شخصه  اگر دنيا و مافيها را ب . عدالت مزاحم
   نخواهد كرد پس  البته، بكند  اقدامي ، خلق  طبقات  تمام  ميل  برخالف،مباح

 با   معتقدين  اي، عصر عقال اي!  است؟ ب و مرغو  مندوب  كه  در امري چگونه
   كه  است  بر آن االسالم  ت حج  حضرت  اهتمام تمام، غرض  بي  مردم اي، سالم
 در   كه ال و جه  و سفلگان  بر سفيهان االّ و.  از شما بشود  شياطين  اين  شبهات رفع
  !؟» خواهد بود قيدي و   تعلق  هستند چه االرض  حشرات حكم
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   هزار استبداد شد  به  تبديل،  استبداد يك . 34
يد و تفسير ي تأ به،  تمام با هوشياري، » مشروعه ي همشروط«   طرفداران انقالبيون

   حضرات  كه  مجلسي دهند كه  مي پردازند و توضيح  مي  نجفءعلما  تلگراف
   در صحنه ه اما آنچ  است  آن دنباله  ب شيخ  حاج  كه  است  همان  دقيقاً،خواهند مي

  دنباله رود و ب  مي  پيش  ديگري  در جهت، است  تكوين  در شرف، تهران سياسي
  : است  غربي  سبك  به  ديگري مجلس

   نجف  آقايان  و المسلمين االسالم  حجج  كه  مجلسي  و شرايط از اوصاف«
  ي هو اغاث   ظلم  بايد رفع  كه  است آن، اند  فرموده  تعيين  تلگراف  در اين اشرف
  همين،  دارند كه  فرمايشي  هم  مقدسه ي ه زاوي  مهاجرين آقايان.  كند مظلوم
   ولي، و اوصاف  شرايط  از اين  در هيچيك  اختالف  هيچ  بدون است
   مملكت  در اين بنگريد كه، ةالشجر  ة بيع يا اصحاب، االسالم فرمايند يا اهل مي

ه ها ب قدر خون  است؟ چه كجا كشيدهه ب  كجا از  كار ظلم  يكسال  اين در ظرف
 از كار   و كاسب  و رعيت  رفته تاراجه  ب  مردم هاي  و مال  شده  ريخته ناحق
شوهر و  ها بي  و زن يتيم،  و اطفال  شده  تلف  و مساكينا و ضعفا و فقر افتاده

ا  ي  تلگراف  بتوسط  كه  نيست  است؟ روزي  مانده سرپرست ها بي خانواده
، همه.  نرسد  و اكناف  از اطراف  تظلمات هاي  پاكت  بغل يك،  پست ي هادار

   در غايت در هر شهر و هر روستا جماعتي. اء البك طوفان،  همه. القلوب محرق
   را كه  رفتاري همان.  و بيداد هستند  خودكامي  مشغول، و استبداد قساوت
  الحال، كردند  مي  واليات ي ه فرسود ي ه سوخت با رعاياي، مالّظ و   حكام سابقاً

   استبداد را تبديل يك، الحقيقه في. كنند  ميها آن  ها و بستگان  انجمن آحاد اين
 و   مملكت  بر اين  ظالم اند و با صدهزار حاكم هزار استبداد ساخته  صد به

  شه همي  از رعايا كه  طبقات  آن گرفتاري. اند  تاخته  آن  جوكار جوركش رعيت
.  است افزوده،  بودند چيان  و چپاول گران  غارت رفتند و اسير دست زير پا مي

  .  نشد بتَرشد  به  كه  واي اي 
  

  ! و نعمتي؟  حيدري يا دعواي» آزادي« . 35
  :نويسد  مي  شيخ روزنامه

   تاريخ  و صفحات  گذشت  بر ايران  بود كه  پرمالل  سال  چه يا اين، بار خدايا
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 و دود كرد و   را پر از شعله  اهالي هاي  و سينه آلود ساخت  را خون ملكت م اين
   مجلس ياد آورد؟ ايه  را ب  چنگيز سفاك  و كشتارهاي  عهد ضحاك هاي ظلم

   ما تأسيس  ما و پيشوايان تو را آقايان،  آرزو و هوس  بچندين  كه مقدس
   خود داشتند بما پيروان يف شر  صنع  با اين  كه ظني  حسن موجبه فرمودند و ب

  ولي،  دادند  كالن هاي  و اميدواري  بزرگ  نويدهاي چه،  جعفري مذهب
،  مجلس  اين  عظام سسين  مؤيعلما   نداند كه  امان  روزگار چندان هاي المذهب

 و اتحاد را   ريختند و اتفاق  و معنوي  مادي وسايل  با  را سحر كنند چون شب
 را » نعمتي-  حيدري«  ي ه ديرين  و عادت انداخته،  تفرقه گ زدند و سن بر هم
  .  دادند  عودت بايران

  

  !! ژرنال  پتي ي ه و ترجم  سياسي ي ه كَلّ  خريدن. 36
   مبارزات  و موج  غربي آور از ژورناليزم ع  تهو  تقليدهاي  در باب  مقاومت روزنامه

 از   اقليتي شد و متأسفانه  مي تعقيب و  احي  طر،  آزادي  نام  تحت  كه  ارزشي ضد
   جريان  نيز در كنار اين  تقوي  روز خور و بي  نرخ  به  يا نان  لوح  ساده آخوندهاي

  :نويسد  مي  چنين، اند  قرار گرفته  استعماري عظيم
ها و  ييآمدگو ها و خوش  چاپلوسي انواعه  را در شهر بءعلما از  قسمتي
  هر نحو كه، شان  مبارك هاي  و در مزاج ه تسخير كرد، ديگر مشتقات

  الحقوق  و ذوي  اَمالكِهم  في الك  الم كنند كتصرف  مي خواهند تصرف مي
   ريختن  فقره، بكنند  نامساعدي  احساس  در موضوعي  و اگر احياناً حقوقهم في

رود و   مي  سخن  سياسي ي ه كل شود و از خريداري  تجديد مي  محترمه مجسمه
 را در ءعلما ديگر از  گذرد و قسمت  مي شهادته  ب  ژرنال  پتي ي جمهتر

   و طعن  تير تهمت هدف، )المالس عليه(   عبدالعظيم  حضرت ي ه مقدس ي هزواي
ه ب، دستي  و تهي  فرومايگي  از غايت  كه  الحال  مكشوف هاي چي هروزنام
   عصا و تفريق  و بر شق ده قراردا،گذرانند  مي معاش، ييحيا  و بي  هتاكي كاالي
 و   خاطر نشسته  با فراغت،  رقابت  اين ي هافزايند و خود در ساي  مي كلمه
   نرقصانند و معركه  گربه  كه  نيست روزي. زنند ها مي كشند و نقش ها مي نقشه

 ما   مجلس  كه جاست از اين.  نچينند بازي  حقه  نگيرند و بساط مارگيري
بر ،  ما  ملي  مجلس  اي  بلي.دانند خوانند و مي  مي  خود  ي ه را خاصها نامسلم
 ديگر   سال، بماني گر، اي  شده  بابيه  بافي  خيال ي ه كارخان  كه  حاليه  وضع اين

  .  حيدر شوي  دين قصب
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   شهيد  شيخ  عليه رواني و جنگ» استبداد المذهبان« . 37
  :نويسد  مي روزنامه

، اند منظور فرموده،  مسطور  در تلگراف  كه لس مج  و اوصاف و از شرايط«
 . باشد  از منكر بوده  و نهي معروفه ب  امر  بايد مجلس  مجلس  كه  است آن
  كه  آن خواهند نه  را مي  مجلس  همين  هم  مقدسه ي ه زاوي  مهاجرينءعلما

هند و د  مي ايشانه  را ب  نسبت  اين  كه  خدا بر كساني لعنت. خواهند  نمي مجلس
  ي ه حقيق  كه  از كساني اينك. كنند  مي  را مشتبه مقصد مهاجرين، بر مردم

، مقيد هستند،  حنيف معتقدند و بدين،  مجيد كتابه اند و ب  قائل، بوجود صانع
   و استبداد المذهبانء استيال  در تحت  االن  كه  مجلسي  اين  كه كنيم  مي ال سؤ
   پارلمنتهاي  بر سياق  را مستقيماً  آن  و اوضاع ال احو  و مجاري  است  شده واقع

   يا مجلس از منكر است  و نهي معروفه ب  امر كنند آيا مجلس  مي اروپا اداره
،  عصر  مزدكيان  نشر دادن ي هواسطه  و امر بمنكر است؟ آيا ب  از معروف نهي
 و   است  افزوده زه اندا  تا چه  و تهتكات  تجريات  مملكت  را در اين  آزادي كلمه
   مردانه ها لباس  شده؟ آيا زن  و فجور تا كجا شايع  و فسوقا فحش فنون
 چقدر از   جشن  شب افتند؟ آيا در خرابات  نمي  و بازار راه پوشند و بكوچه نمي
نظرها ه  ب  فاحش اليهود فاش  شد؟ و شرب  نوظهور مشاهده ناموسي  بي اين

   و ساير عناوين  معروف  امر به  بر لفظ، مفسده  فاسده هاي رسيد؟ آيا فرقه
آورند؟   نمي استخفاف،  الهيه كنند و آشكارا بر نواميس  نمي سخريه، شريعتي
 و   امتيعلما و كپلر و هوگو و روسو را از   و نيوتن  و گاليله  فانديك اينان
  ايه  ما همكيش  اطفال شمارند و در مكاتب  مي افضل، اسرائيل  بنيايانبي

پردازند و   ما مي  نونهاالن  فطرت تبديله سازند و ب  مي  را مستخدم خويش
 و   ابراهيم  خدا كه ي ه سپهساالر را با قواعد خان خان حسين  ميرزا تاالر آئينه
 روز كار   فتنه  آن ي هسرمايه شناسند و ب  مي رتبه هم،  است  برآورده اسمعيل

. كنند  را بر باد مي  و اهلش  شريعت  ناموسها آن  زبانه برآيد بسيار ايجاد و ب
  ي ه ضال ي ه فرق  كه» از منكراتي  و نهي  معروفات امر به« نو بر  هاست اين
   برسانند تا رفته  بري، باغ  از اين  هر دم اند كه  داده اند و وعده  ما فرستاده براي
 بشود و  مزاحم منكر و   بدهند و هركس را رواج!!  عهد قباد  آزادي رفته

   تخريب  استبداد و تهمت  حب ي همغلطه  او را ب،  بكند  اهتمام، بجلوگيري
تحقير كنند و ،  ذلك  و امثال  قاينات  و حكومت  وجوهات  و گرفتن مجلس

   بكنند و يك  خود را بر او تهريش    وقيح هاي چي ه بدهند و روزنام استخفاف
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 او را   غيور ناميده  را ملت  ناپاك پدرهاي  بي  و معدودي  و خاشاك  خس مشت
   و دزدهاي  را بيدار كردهها Ĥن تهديد بنمايند و اگر بخواهد مسلمها آن  جوم هبه

چادر بخوابانند و منبر ،  بدهد از خوف  نشان ايشانه  دنيا را ب  و دغلهاي دين
   و بهيچ  حيله چي ه به كه  از آن  بيندازند غافل  بكشند و مغلطه بسوزانند و هلهله

 يعلُو و  االسالم:  نخواهد آمد  فايق،  نخواهد شد و باطل  زاهق،حق، وسيله
   كه  و قيود و حدودي  و شرايط  ساير اوصاف  و همچنين  عليه اليعلي
   خودشان  در تلگراف  ملي  شوراي  مجلس  براي  اشرف  نجف اسالم حجج

  ي ه زاوي  و مهاجرين  شريف لگراف ت  اين  صاحبان اند پس  فرموده تصريح
 و   عقيده  و يك  قول  بر يك  تماماً  محروسه  ممالك يها نا و مسلم مقدسه
   مĤب  بفرنگي  و فرق  باب ي ه تبع،  و معاند ايشان  هستند و مخالف  رأي يك
 باشد و   بوده  آلمان  پارلمان  مثل  كه خواهيم  مي گويند ما مجلسي  مي  كه است
 از منكر   و نهي معروفه  و امر ب  مسلميناء دم  و حفظ  اسالم تقويته  ب رينظ

  .  باشد  نداشته  مأخوذ است  تلگراف  در اين  كه  و مالحظاتي و ساير اوصاف
   حاصل  كامل اطالع،  يكديگراء هنوز از آر  اگر چه  ايران  ما مردم پس
  و تنها  متحد هستيم  تماماً،  فرقه دو  آن  سواي، االمر  در نفس  ولي ايم نكرده
  . » از ماجد است  و سگان  گرگان رأي

  

  »توسعه«   با شعار دروغين،  با اسالم  مبارزه. 38
 » و وابستگي  انحراف خط«،  خود ي هدر روزنام،  طلب  مشروعه  خواهان مشروطه

 و   جاده  و كشيدن ه و رفا  و آبادي اشعار توسعهه  ابتدا ب اند كه  كرده  ترسيم را چنين
 شد   معلوم  سر دادند اما سپس  و حريت  و شعار عدالت  جلو آمده  آهن  و خط پل

 و   ليبرالي هاي و نشر آزادي  ييزدا  اسالم دنباله تنها ب، ها  وعده  اين ي ه هم بجاي
  : است  استعمارگران  كشور به سازي وابسته

   موجب،  و مساوات ت حري هادند كهها ن ها دادند و دام  نظر جلوه در بادي«
ها و  خانه  تجارت  از داير شدن  مملكت  و ثروت  آبادي مورث،  و امنيت امنيت
 در  خاصه، شود  مي  و ازدياد مزارع  شوراع ها و اتصال  پل ها و بستن  راه كشيدن
  ن چندا  آن  و محسنات  و ترغيبات  در تشويقات  كه  و برابري  مساوات ي همسئل

 و   در السنه همواره.  از انظار پوشيدند را يكسره  آن  و قباحت  شناعت گفتند كه
 همجوار   دول ي ه با تبع  امروز مغايرت  ساختند كه  انداختند و كارشان  عوام افواه

  »!! است  شده  مشروطيت  و قانون  وقت  صالح  خالف، در امور سياسيه
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  !! شما مردم  احمق  پدران. 39
 و   و رشد اقتصادي  و برابري  غربگرا با شعار مساوات جناح،  ديگر عبارته ب
   به  و دعوت  اسالمي  و ارزشهاي  احكام  كامل  نفي  به  آغاز كردند اما نهايتاً، توسعه
 و   انحراف  اين  شرعي  توجيه  همجوار رسيدند و براي استعماري  هاي  با قدرت سازش
 را نيز بر منبرها كردند تا  سواد و وابسته  فاسد و بي اي آخوند نم  گروهي، خيانت
  :نويسد  مي  شيخ ي هروزنام.  كنند  را توجيه اوضاع

 و   واعظين چه. نمودند  اقتصار مي،  و وظايف  لطايف همينه  ب  كاش اي«
   و از ساحت  معروف،ت سرائر و سوء ني  و خبث فساد عقيدهه  ب  كه ناصحين

،  اسالم  ظاهر و كسوت حسنه  ب  مطرود و مردود بودند ولي،  اعالم يعلما
 و   و شيرين  چرب نمودند در مساجد و منابر برآمدند و بكلمات  مي جلوه
، تر از حنظل  تلخ ييها  و قلب تر از عسل  شيرين يها نابا زب،  دلنشين بيانات
   اي تند كهها راندند و مثلها گف  سخن، يي افكار كذا ذكر مدايحه  ب پيوسته
،  گذشت  و ناداني غفلته  و عمرها ب جهالته  ب روزگار ما مردم، افسوس
   و مدارس نهاديم  دير  مغتنمي  همچو مجلس  ما برنخوردند اساس  احمق پدران
 را از   و دختران  و زنان  دير گشوديم، و قواعد ثروت  و سياست  زبان تحصيل
   كميل  و دعاي  نماز صبح تعقيباته و ب  محجور داشتيم،  و صنايع  علوم كسب

ه  مرور ب،  قرآن  از قرائت ياول و  امروز اهم،  مردم  و بازگفتند اي پرداختيم
   اي ... نمايد و  ثروت  كسب  راه  كه ستها آن در   و نظر تأمل روزنامجات

  . اند  كرده  دعا گم  سوراخ ليك اند  آورده  خوباوراد  عجب
   دوخته  فرنگستان  قامت  به  است لباسي،  مضامين  با اين روطه مش  قانون اين
 هستند و   مذهب  و طبيعي  آسماني  و كتاب االهي   از قانون  خارج  اغلب كه

 خواهند   مشروطيت  و مجبور از اينچنين  بوده گونه  اين  قوانين ناگزير از جعل
   ».  است  تا آسمان ز زمين ا تفاوت   گردون  تا ماه  من  ماه  اما ميان. بود

   
   و پاريس  لندن  نه  است  اينجا تهران. 40

  :پرسد  مي  مقاومت روزنامه
  طلبان  و مشروطه  خسيس  فرنگان  متابعت  به توانيم  مي  چگونه ما اسالميان«

   خدا بكوشيم  كتاب  و در تحريف دنيا فروشيمه  ب  و دين يمي نما  و انگليس پاريس
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  و من« فرمود   خدايتان آخر نه. )توانم  نمي كنمه  اما چ  دانم  است وكردني ت فرمان(
   ايام ؟ در اين»الخاسرين  من ي هاالخر  و هو في  منه  يقبلَ  فلن  ديناً  غيراالسالم يبتغ
  ايداهللا(اهللا  فضل  شيخ  حاج  آقاي  و المسلمين االسالم  ت حج  مستطاب  حضرت كه

  يعلما   و وجوه ت ام  از سران  جماعتي ت در معي  باري  حضرت مالهاه  ب،)انصاره
اند و   متوقف  عبدالعظيم  در حضرت  خداپرستان  از طبقات  و بسياري اسالم

   ملي  مجلس ي ه و تسوي  و تصحيح  مبين يني آ  در پاس  دين استمداد از صاحب
   مهذب  اساسي ي هنام ام نظ  و فصول  مشروعه  به  مقرون  مشروطه كنند كه همي

   كه نسب  و هاشمي  طلب  مشروطه  از مردم  بعضي.  گردد از مضار و نقايص
  آغاز نمودند كه،  مجلس شمار در فضيلت  بي  سخنان،  بودند  و ادب  دانش قرين

 از  برندو حالل  ضعفا بيغما مي  مال  كه  سراپا شهوت  و مستبدان  دولت هواخواهان
ها ساختند  ها اندوختند پارك ها افروختند و مال خورند آتش  مي ته نشناخ حرام
  ي هقوه  و ب  خود نشسته جايه  ب ه ك  است  از فوايد مجلس ها آراستند اينك مبل
   عنك  و غابت  شياً  حفظت گفتم،  فرو بسته  تعرض  و دست  تعنت  زبان ي هقهري
   مسئله  و شريكند ولي  سهيم، له مرح  در اين طلب  مستبد و مشروطه  بلي،اءاشي

  جور باال  آتش  كه اول از روز  ست ا اين  و آن ست ا و باريك  ديگر دقيق از راه
   اعالم يعلما   بودند تمام  آمده جانه  ب  و اكناف  در اطراف چاره  بي  و مردم گرفت
   مجلس يها كشيدند و همگ  زحمت  و مقام  از هر طبقه  و بزرگان  اسالم و حجج
   گسترانند و اجراي  و انصاف  عدل  بساط  خواستند كه  همگي  از دولت معدلت
   كسي  و پاريس  لندن  سبك  به-   مشروطه  ديگر اين،  نمايند  شرع قوانين
 مزبور  آمد و مجلس  پيش  مضاديه  ترتيبات  و آن  سفارت  بود تا داستان نشنيده

 و   و آله  عليه اهللا  صلي  محمدي قيد شرعه  ب  ولي فت يا  قبول  موقع ناچار از دولت
 ،  شيخ  جا حضرت  نهادند همه  پيش  نظامنامه  تا امتياز وكال را دادند و فصول سلم

  ».دنمودن  را مي  اسالم  قوت حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان

  !ما يا شما؟! اند؟  مجلس  طرفدار واقعي  كساني  چه. 41
   عليه  و افشاگري  و مقاومت  جهاد فرهنگي  به همچنان،  شيخ ي هنامروز
   در حضرت  انقالبي  تحصن  از شروع  پس داد و دو ماه  مي  ادامه گرايان غرب

   و مطبوعات  در مجلس  كه» انحراف خط«   رواني  در برابر جنگ  همچنان،عبدالعظيم
 و   با آزادي  و نه  و عدالت  با مشروطيت  نه ما داد كه  مي  توضيح،  بود نيز نفوذ كرده

  ييزدا  اسالم  و خط  و انگليس  غرب  به  وابستگي  با جريان  بلكه  نيستيم مخالف، مجلس



 

 93   )ره(اهللا نوري هاي شهيد شيخ فضل       ديدگاه                                                                     
 

  :  كه نوشت  خود مي در پيشاني،  مقاومت ي ه روزنام.  هستيم مخالف، ييزدا و استقالل
،  قافيه  و رعايت پردازي ارت عب  به  از التزام مطلقاً) روزنامه (  اليحه اين«

  . » است  افترائات  به  و پاسخ  شبهات  رفع  و تنها متوجه آزاد است
  :كند همچنان مقاومت مي ،  مقاومت  روزنامه،   تحصن  از دو ماه پس

 و   اسالم  و حجج  اعالمءعلما از   جماعتي  كه  است  تمام دو ماه، تا حال«
 )المعليه الس( عبدالعظيم  در حضرت  و ورع  و عدالت  تقوي  اهل مجتهدين

،  و غير مطبوعه  مطبوعه  از محضر و منبر و لوايح  مختلفهاءانحه مجتمعند و ب
   مبحث  خلط شود كه  مي نويسند اما هنوز شنيده گويند و مي  خود را مي مطالب
   و تقوي  علم  و اهلءعلما   ه اجل از  كه  جماعت گويند اين شود و مي مي
   ديني  برادران  معلوم اوالً.  نباشد خواهند مجلس  مجلسند و مي  ضد،باشند مي

 شود   گفته  كه  است  دين  عقايد يا از فروع  مگر از اصول  مجلس  اين باشد كه
   از دربار دولتي  عبارتست  مجلس  است؟ اين  يا فاسق  از دين  منحرف،  آن ضد
  مجلسي،  ظلم  تخفيف شد محض  مي  واقع مشورت   بدون  امور در آن  سابقاً كه

 بشود و   بشوري  در آن  مملكت  و اصالحات  امور دولت  كه برپا شد درباري
 را نخواهد   مجلس  كسي  اگر احياناً  صورت  كمتر گردد در اين ظلم

   نوشته  مكرر در لوايح. دارد  زياد را دوست  ظلم كه  و يا آن  است العقل سخيف
   اهل كه  آن  چه.ترند از ديگران  خواه  مجلس، مهاجرين  اين  شد كه عو طب
، ايشان  ي همقاصد حقه  ب عالوهه ترند ب راضي،  ظلم تخفيفه  هستند و ب تقوي
ها هستند  اين.  خواهد بود  ابدي اهللااء انش شود و مجلس  مي  محكم  مجلس اساس
 ». نباشد  بر اسالم  آن ه در صددند پاي  كه  اشخاص  آن  نه  خواه مجلس

  

   هستيد  تغيير دين دنباله  شما ب. 42
  :نويسد  و مي  را باز كرده  اجانب  عمال  مشت  بوضوح  مقاومت روزنامه

   كلمه  برداريد و بگذاريد اتفاق  مسلمانان  از جان  دست، ها انصاف  بي اي«
اگر .  شود اصالح ، ملت مفاسد كارها و پريشاني،  مجلس  اين باشد و بمعاونت

   كرديد و اگر ديني  تحصيل  را كه  آنچه  است بس،  داشتيد  دنيوي  غرض تا حال
 و.  داد شود تغييري  و حاال نمي  خداوند است، دين  حافظ  باشيد كه يوسأ م،بود

خواهند   مي  مهاجرين  تمام  باشد كه مكشوف،  ديني  بر برادران  الحاصل
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   همه  اين  است متجاوز از يكسال. كند شود و كار  تمام،  مجلس ناتمامي
 نگذاشتيد   بهانه يكه ب،  هر روزي  شد و شماها منحرفين  كشيده زحمات
  يا هنابهه  ب هر روز، نمايد  خود عمل تكاليفه  ب گي آسودهه ب، چاره  بي مجلس

 در   كه  است  مطالبي همان،  مقاصد مهاجرين االّ  و ييباله او را مبتال كرديد ب
 نبود ا از اجر مانعي.  شد  و مورد اجماع  وكأل گذشت  با اجتماع خود مجلس

 بگذرد   ديدند امر نزديكست  كه  از دين  منحرفين اي  خدعه و مگر شارالطاني
.  نمودند  نفاق و القاء  مبحث  بند نباشد لذا خلط جائيه  بها آن  و ديگر دست

   بيمروت  خصم  كاري  بدانند و از اشتباه ان برادر  است  الزم  ديگر كه مطلب
  دو فرقه، ءعلما  دهند كه  مي  ارائه  چنين  كه  است اين،  تحرز نمايند، دين بي

   را فريب چاره  بي عوام،  كاري  اشتباه اينه  دارند و ب  ديني  حرف شدند و با هم
  ستبدادند و يكدسته ا  و دشمن  خواه مجلس، ءعلما از  فرقه  بابا يك دهند كه مي
 با   هم گويد حق  مي چاره  بي البد عوام.  استبدادند  و دوست  ضد مجلس هم
 را   اشتباه  اين  كه  افسوس افسوس. خواهند  و استبداد را نمي  ظلم  كه  استها آن

  درباب. گذارد  نمي انصاف  بي  شود خصم  رفع خواهيم  مي  و بهر بيان بهر زبان
  ».  نيست  خالفي  هيچ  خواهي مجلس

 

  !ايد؟ چرا مرده! شويد؟  چرا بيدار نمي. 43
   اختالفي  هيچ، اسالمفقها   ميان دهند كه  مي  توضيح  شهيد سپس  شيخ هواداران

  : شود  اختالف،  در مصاديق  گاه  گرچه  است يكي،  همه  ديني  و مبنا و اهداف نيست
   مخالف  مجلس  اين گويند كه  مياء استثن  بدونعلما  ي ه هم، در امر ديني«
  اي  . باشد  اسالم  بيضه  از منكر و حافظ ناهي، معروفه  نباشد بايد آمر ب اسالم

 اي نمايد و اجر  ظلم  تخفيف  كه  بگويد مجلسي  كه  است  عالم كدام، مسلمانان
  نفر كهچند ه  ب  است  راجع  بحث  و نبايد باشد؟ تمام بد است، كند   اسالم احكام
   اين  رسماً خواهند نگذارند كه  و ميها آن   براي  است  قيدي، شريعت احكام
   شبهاتيا الق بهانهه  هر روز ب  آنا و اجر  اسالم احكامه ب  مقيد شود مجلس

   چه  خصم ببين.  و بفهم  كن  تأمل درست،  بيچاره  برادر عوام اي. نمايند مي
 با ، نموده  عداوتاي و الق  انداخته همه  را ب ينمسلم،  تمام شبهاته ب. كند مي
 كار  ي ههم  هستند و از   و جنايات  اهانت  در مقام بلكه، كنند  مي  و لعن  سب هم

ه  ب اسرائيل  بني  مثلها آن امر   باالخره  كه ست ا آن  بازماندند و خوف و كسب
   خود را سياسي اسم،  پدر، رفته شان ها از ميان محبت.  بكشد  فيمابين مقاتله
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كنند و   مي يياز يكديگر بدگو،  و متشرع  خود را مسلمان اسم،  و پسر گذارده
   شايع منكرات، »آزادي«   لفظ اسمه  و ب  رفته  از ميان بالمره، احترامات

 قصد   چه  به  بازي  انجمن  هستيد؟ اين شويد و در غفلت  چرا بيدار نمي.كنند مي
   و مجلسي انجمني،  اعظم غير از مجلس،  مشروطه  دول ماماست؟ بپرسيد در ت

   جهت  كه ما مسلمانان.  و غيرهما  و بلديه  عدليه  مثل  مگر دواير مقرره نيست
 در مساجد   شويم  بايد جمع  ما مساجد ما بود كه انجمن،  است  اسالم مان جامعه

 تصور   كه  است انجمن   فائده  همينها آن از   يكي  بود كه  فوايدي و درآن
 شوند   ملتفت  و بايد برادران ست ا از مهمات  هم  آن  كه  ثالث  و مطلب .شود مي
   اختالفي  همعلما و   نيست  مجلس ضد،  فهميديد كسي حاال كه   كه  است اين

 با   موافق  در نظامنامه ديگر تعطيل،  باشد  اسالم  بايد بر اساس  مجلس ندارند كه
   ممالك هاي  و گرفتاري  و مرج  هرج  و امروز تمام  چيست  براي اسالم  قانون
 را   و قانون نامه  اگر نظام واهللا.  است  اساسي ي ه نظامنام  اين  توقيف  براي ايران
   و احكام  كارها درست  و روزبروز تمام  نيست  بدهند ديگر نزاعي  اسالم مطابق
ه  خواهد شد و ب  و الفت مصالحه  ب مبدل، كتي و مفاسد ممل  اجرا شده، اسالميه
   و چه  كيست  مانع  كه  بازكن چشم.  خواهد شد  كليه  يكديگر اصالحات دستياري
   نمره  مطابق  در مجلس  شهر رجب شود در روز هشتم  مي  مات  دارد؟ عقل غرض
مذكور   دروغه ب،  از محترمين  يكي  كه اول   ستون  دوم  صفحه  روزنامه159
 در  اهللا فضل  شيخ اهللا  آيت  و المسلمين االسالم  ت حج  مستطاب  حضرت  كه داشته
 و   برگشته  شب  و همان حضرت   حضور اعلي صاحبقرانيهه اند ب  رفته  شنبه شب
   نويسنده اين.  خود قرار دادند  مقاصد باطله  دليل  و برگ  را با شاخ  مطلب اين

   اگر واقع. مطلب  در اين  شود بتحقيق  مصالحه،مطالب   تمام  كه متعهد است
   در مجلس  شود كه ن معي  مجازاتي االْ ندهند و  ما حرفه  ب  گوش است

   شخصي غرضه  ب  مطالب ي هشود هم  مي  معلوم  بين  كذب  به  مربوط تحقيقات
   بر سر تو چه  و بدان  برادر فكر خودباش  اي وقت   آن.شود  مي منتهي
   در دروغ  است  خجالت  جاي  خيلي  واقعاً-  هذا ماسواه  علي وقس -.آورند مي
 ما   دشمنان  كه افسوس. شود  مي  معلوم  ساير كلمات جا حال از اين.  بزرگي باين
   از اينها آن   كلمات گويند همه شوند و مي  شاد مي  اكاذيب  از اينها نامسلم
  را تعويق  مسلمين  هر قدر امورات كنند كه  نمي و تفكر ديگر تأمل.  است قبيل

آميز بود   غرض هاي  حرف گونه افزود همين  ما پريشاني  و روز بروز بر انداخت 
  ».شود  مي زده،  رويه  بدون كه
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ا بر باره، » مشروعه ي همشروط«   نهضت سخنگوي،  مقاومت ي هروزنام
  :كند مي   شيخ  هواداران ييگرا  و قانون طلبي  و عدالت خواهي مجلس

 را  خواهد مجلس  مي  و كه  كيست  خواه  مجلس شود كه  مي از اينجا معلوم«
  ي ه مشروط طرفداران (  نمايد؟ مقاصد مهاجرين  بركند و خراب از ريشه
  اي،  حال در همه. است) سي اسا قانون ( نامه  نظام  و بودن  مجلس اءبق، )مشروعه
 ما  نمايد كه  مي  ارائه  چنين، سريره  دشمن نماي  دوست  از اين  الغوث، برادران

   ما قانون  و اينكه  را بدهيم  اسالم  و حججعلما مقاصد   جواب خواهيم مي
   و تحصيل كاري خواهيد شبهه  مي  بيچارگان؛ تا كي  اي  !! نداريم  الزم اساسي
شود   نمي  شبهات  و باين  مقصود چيست  كه دانم  مي يد؟ مني نما ي رمقصد س
   فهم  و عوام طور روانه  ب.  را داد  اسالم  حجج ي ه كامل ي ه مقاصد تام جواب
 بايد در   هستند كه ي هالكلم  متفق،  اعالم علماامروز :  بفهمند  تا همه گويم مي
   دين  دشمنان  كه  را نمود و نگذاشت  اسالم ي ه بيض  حفظ،  عظيم  طوفان اين

 بشود  شود و هركدام  بر دو نحو مي  مطلب  اين. وارد سازند بتوانند خللي
   شوراي  حدود مجلس  شود كه  نوشته كه آن: اول   : است حاصل، علمامقصد 
 امر  همين، ا از ابتد  چنانچه  است  مملكتي  و اصالحات  امور دولتي تعديل، ملي
   اسالم  حفظ  انتشار شود براي  فرانسه  قانون اگر بنا شد ترجمه: ثانياً. ر بودمنظو

 و وكال   اعالمعلما با حضور   در خود مجلس  كه  و ترتيبات  اصالحات بايد آن
   حقي،نامه  نظام  قانون  بشود لكن  غائله  اين  شود تا رفع  نوشته  شد رسماً داده
  حق،  ممكلت  ساير اهالي  مثلعلماو ،  امور مملكت  انتظام  براي  عليحده است
  شود اين  چرا ساكتيد؟ آيا مي گوئيم  مي  ديگر هم  برادران  دارند و به مطالبه
  وقت  خواهد بگويد و بكند؟ آن  هرچه  هركس  كه قانون  برپا باشد بي مجلس
   منتهي كجا خواهد شد و بلوا و ازدحامه  ب  منجر  و مرج  هرج  است معلوم

   نفس هوايه ب)  شورا مجلس( امر خطير  و اين  مجلس  خوردن  هم خواهد شد به
   نظامنامه  در مطالبه  سختي  كه  قسم  همان  خوبست  پس. برود چند نفر از بين

،  ديني و برادران.  گردد  منظم، ملي  شوراي  بشود تا امر مجلس شد باز هم
 خود   حقوق  بيدار شوند و مطالبه  غفلت  خواب نخورند و از  گول  بر اين زياده

 نمايند و   را انجاح  مهاجرين  اعالمعلما و   اسالم را بنمايند و مقاصد حجج
 ». بگيرد  صورت،  مجلس  در اخالل  مقاصد مفسدين نگذارند كه
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  ! شد؟  چه پس»  اساسي قانون« شعار . 45  
   و شيخ  مقاومت ي ه جبها ابتد، ر سكوال گرايان  و غرب  انگليسي  روشنفكري خط

 كردند اما  متهم)  اساسي ي هنظامنام (  اساسي  قانون  و بويژه  با قانون  مخالفت شهيد را به
 را   اساسي  قانون  تدوين  و هم  مجلس  كرد هم  تصريح  رو شد و شيخ  آنان  دست وقتي
 ،  شيخ  ايران؛ و وقتي  ملت ستقالل و ا  و مصالح  اسالم  ضوابط  با رعايت  دارد ولي قبول
 و   فرانسه  اساسي  قانون  از روي  و اصالحات  ابتكار عمل  و بدون  محض برداري كپي

 با   مجلس  تشكيل  قرارداد و از ضرورت  را مورد انتقاد و افشاگري... و انگليس
 با  ي اساس  قانون  تدوين و نيز از ضرورت  اريذگ قانون   ديني ضوابط  رعايت

   را به  شيخ كه  كساني همان،  كرد  دفاع يي اروپا  قوانين  برروي  اسامي اصالحات
 و   پيشنهاد شيخ ناگهان، كردند  مي  او جوسازي  و عليه  متهم  اساسي  با قانون ضديت
 فرياد   بود كه  شيخ  گذاردند و آنگاه  را مسكوت  اساسي  و قانون ييگرا  قانون اصل
ه  ب سخن)  و غربي  اروپائي  اساسي  قانون و نه (  اسالمي  اساسي تا از قانونزد چرا  مي
   بكلي گرائي  قانون ي هدهد و مسئل  نمي  اساسي  شعار قانون ديگر كسي،  آمد ميان

  !شود؟  مي فراموش
  :نويسد  مي  و مهاجرين  و متحصنين  مقاومت ي ه جبه ي هروزنام

  قانون (  اساسي نامه  از نظام  صحبتي  ابداً  كهگذرد  و مي  ماهها گذشته حال«
  گويند سي  مي  كه  مملكتي برادران   اي. ندارد  مطالبه  و كسي نيست) اساسي

 چرا   نبود پس  را اگر حاجت نامه نظام!  سخت؟  مطالبه  شد آن كروريد آيا چه
  يد؟ اين هست  و خاموشخامد چرا حاال   است  و اگر حاجت ها كرديم  سختي آن

  اند؟ گويا خيالي  خيال كنند و در چه  مي  چه دانم  شماها نمي وكأل و مبعوثين
  اين.  باشند  خود نداشته  براي  حيثيات  و تحصيل  شخصي  نفع غير از جلب
  بعضي،  با مقاصد اسالميه  مساعدت  عدم شود محض  مي روزها شنيده

   چه اين  . خواهيم  نمي  اساسي  و قانون هنام  ما نظام نمايند كه  مي  مذاكره اشخاص
 بر   حرف  را يا نه؟ اين دانيد غرض شنويد يا نه؟ و مي ست؟ آيا مي ااي كلمه
ه  منجر ب  بلكه  است كرور نفوس  سي  حقوق  تضييع  و موجب غلط،  تقادير جميع

خواهند   مي  تدليس با اين،  رندان  كه  دارم گمان.  است  مجلس فساد اصل
 و  هدر دادهه ب،  طبقات  تمام ساله  يك  ببرند و زحمات  را از بين مجلس

   . برگردانند اول  حاله  را باد دهند و استبداد را ب همه،  مملكت  اهالي خسارات
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اگر (.  مستبدند،  طلبان  اسالم دهند كه  مي اشاعه،  مبحث  بخلط  كه  است عجب
   هر ديني  بايد مستبد باشند و اساس البته ،) استبداد است،  بر سرعقائد مقاومت

   بيچاره  مردم خواهند اين  مي گرانه  اغفال،  منافقان اما خود اين. بر استبداد است
  ». استبداد نگهدارند را در قيد

ضد ،  را ضد آزادي  مقاومت  ابتدا خط،  شيخ  مخالفان شود كه  مي مالحظه
اما . زدند  مي  و اتهامات ناميده،  اساسي نون و ضد قا ضد مجلس،  ضد عدالت، مشروطه

   از اين يك  هيچ  كردند كه اثبات، » مشروعه ي همشروط«   طرفداران  از آنكه پس
   اسالمي  تعاليم  باشد اما بر اساس  و مشروطه  و مجلس  و بايد قانون روا نيست، اتهامات
  اي  و نظامنامه  قانون چنين از خير ،  طرفدار غرب چيان  خود مشروطه گاه آن، باشد

  . گذشتند
  

   ندارد  اختيارات، اش  از موكل  بيش،  وكيل. 46  
   نهضت  تئوريك  مهم از نكات، » سازي شريعت« از »ريزي برنامه « تفكيك

   را مشمول  اسالم قوانين،  يكي  بود كه  ايستاده  در برابر دو صف ايشان.  شهيد بود شيخ
 در برابر شريعت  ارانهذبدعتگ و   و مهجور خواسته  را منسوخ  و آن  دانسته مرور زمان

كردند   و سكوالر را پيشنهاد مي  غربي  ماترياليستي  قوانين  آن جايه  و ب  ايستاده االهي 
 را   مضار  و دفع  منافع  جلب  جهت  و مدني  اجتماعي ريزي  برنامه  هرگونه و ديگري

 طرفدار   شيخ كه ن آ حال. دانست  مي  نباشد ممنوع  منصوص  و عيناً  لفظاً كه
 اما در   بشري  عام ي ه و تجرب  از عقل  با استفاده  و اجتهادي  عقالئي هاي ريزي برنامه
 و   بدعتگزاري  مخالف،شيخ.  بود  مباحات ي ه و در حوز  دين  و احكام  اهداف راستاي
   جهت  و اجتماعي  مدني و ابتكارات  يياجرا  هاي اريذ قانونگ بود و از سازي دين

   تشكيلا از ابتد شيخ. كرد  مي  دفاع  كامالً  اجتماعي  و مصالح  مردم  منافع رعايت
.  بود  حساس  الئيك  و پارلمان  اسالمي  پارلمان  تفاوتهاي  برروي،پارلمان
  قانون، ن قانو  كه  باب  شهيد در اين  شيخ  و حواريون طلب  مشروعه خواهان مشروطه
  :كردند كه  مي  استدالل چنين، از جمله،  باشد  آن  چيز بايد تابع  و همه خداست

   و نوعاً  شخصاً  عالم ي ه و مفاسد كلي  بمصالح بايد عالم: اوالً   قانون واضع«
 ، خود  علم  نكند و برخالف  و ميل  حيف  باشد كه  عادل آنكه: ثانياً.  باشد بوده

   كه  و تحميالت  باشد تا تكليفات  بايد رئوف كه آن: ثالثاً  . مايد نن بيني صالح
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   طريق ترين  و آسان  مردم  طاقت  در حد  است  ظاهر و باطن  ترقيات موجب
   رعايت، االهي  خدا و شريعت  جز در خدا و رسول،  صفات  و اين. باشد بوده
 را   آن  برخالف گذاري نونقا  يا  احكام  تغيير اين  حق لذا هيچكس. است  نشده
 و   نخواهد داشت  در احكام  مداخله  حق، علم  از اهل  شد احدي  معلوم  .ندارد
در ، كه  امور با اين  كنند در اينگونه  دخالت  چگونه ديگران، صورت دراين
 و  يي جزا  و قانون  قضائي  قانون  ندارد مثل  مداخله حق،  خود موكل  كه امري
   نبايستي بنابراين)  و للشوري فياهللا (. ندارد  مداخله  حق  هم يلوك، غيرهما
 در   جاري قوانين. بنمايند،  فرموده  حكومت، شرع كه  در اموري دخالت
  مطابق  بايد  مردم  و عرض  و مال  از جان  الهيه  بنواميس  نسبت  هم مملكت
 اما وكال.  باشند، د تقليد مردمن  مرجع  كه  هر عصري  عدول  مجتهدين فتواي
 شود   بايد معلوم ستها آن   موكلين  اختيارات  تابعها آن   اختيارات  چون پس
   مردم. شود  معلوم  هم وكال  تا تكليف  است  حد  تا چه  موكلين  اختيارات درجه
   برهمين  است  و خارجي  داخلي  مضار از دشمن  و دفع  منافع  جلب را حق
 . نمودند  تبديل  اشتراطي سلطنته  را ب  استبدادي  سلطنت،دم مر  بود كه اساس
  رو تشكيل  ازاين  است  فردي  دفاعي ي ه از قو  بيش،  دشمنان ي ه عد و چون

   ازقبيل،  وكال اند لذا وظيفه  را داشته  حق  دانستند و اين لشكر و كشور را الزم
 و   بملك  خود و امور راجع ن موكلي  براي  نافعه  يا جهت  دفاعي ي ه قو تحصيل

 ». لشكر و كشور است
  

   را  حقوق  صاحبان نهشناسند و  مي  حقوق  نه، » مطلق آزادي«  طالبان. 47  
  آزادي«   و استبداد بود و اگر با مناديان  و وابستگي  ظلم  ضد نهضت،  شيخ نهضت

   نوع  اين  بود كه لت ع كرد بدان  برخورد مي  نيز منتقدانه» و مطبوعات  بيان مطلقِ
  نفعه  ب  بستر تئوريك ترين  را اصلي طلبانه  و مرج  و هرج  صوري خواهي آزادي

  :گفت  مي  مقاومت  خط.ديد  مي»استبداد«
يد و ي فرما  قطع،  را از ظلم  اعادي  نماييد دست  كوشش،  مسلمين اي«

 و   بهيميت الق و مولد اخ  انسانيت  اخالق  دشمن  جرايد كه  صاحبان بعضي
   مطلق آزادي« و   فرموده  عقال،  و شرع باشند بعقل  مي  و شيطنت سبعيت
   بنحو اطالق  حكمش  كه مقيد سازيد زيرا هر حاكمي، را مانند مجانين» طلبان
 خود را  هاي  مشت، شهوت كه  آن  خواهد بود مثل  ديوانه االطالق  علي، است
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   نه  كه  حاكمي  چنين  است معلوم.  نيست  آن كم در ح  تقييدي طلبد و ابداً مي
   حال  است  چنين  و هم  است ديوانه،  را  حقوق  صاحبان  را شناسد و نه حقوق

  ».  الهدي  اتبع  من  علي الم ها والس  و غيره  و شيطنت  از سبعيت ساير حكام
  

    شيخ  مشخص  پيشنهادهاي. 48  
 هر ،  نشود گويي  و كلي بافي  منفي  به  متهم كه ن آ  براي، شهيد  شيخ  مقاومت خط
كرد   مي  ارائه، انحرافاتاء و افش  اختالفات  حل  جهت  مشخص پيشنهادات، از چندي

   كرد كه  اشاره  در تحصن  شيخ ي ه روزنام هاي  از شماره  يكي  به توان  مي  از جمله كه
  :نويسد مي

   براي  ورقه  در اين  اجمال  بر وجه ) بركاتهم دامت( مقاصد مهاجرين صورت«
  اوالً   . نيست  دنيوي  غرض وجه  هيچه  بدانند ب شود كه  مي  نوشته  ديني برادران
  ي هكلم  به  تصريح، اساسي  قانون اول در»مشروطه«  ي هكلم از  پس

  نظارت«  ي ه اليح ثانياً  . بشود )اهللا عليه و آله لواتص( محمدي  قانون  و»مشروعه«
   نظار هم  هيئت  شود و تعيين  قانون ضم،  تغيير  بدون  رسيده طبعه  ب  كه»علما

   خودشان ي ه بفرمايند يا بقرع  تعيين  خودشان  باشد چه  اعصار با مراجع در همه
ه  ب تلگرافاً )مدظله(  آخوند خراساني  آقاي االسالم  ت حج  كه اي  شود و ماده نمعي

   محترم  از مجلس ) بركاته دامت( اهللا  فضل  شيخ  حاجي  آقاي سالماال  ت حج توسط
 از تقييد   مواد قانوني  اصالحات  ثالثاً  . شود  درج  اساسي خواستند در قانون

 از   و روزنامجات  مطبوعات  تهذيب  مثل  عمومات  و تخصيص مطلقات
 و   اعالمعلماضر  در مح  و غيرها كه  شرع  و اهل شرعه  ب  و توهين كفريات
   تغيير و تبديل  بدون نامه  نحو در نظام مان ه شد بايد به  از وكال واقع وجوه
  ».  شود درج

 مقدار   چه، شد  ايشان  شهادت  به  منجر  كه  شيخ هاي  خواسته بينيم  مي چنانچه
  : است  قانوني  و حتي اقلي  و حد  مشروع، منطقي

   الئيك؛  باشد نه  آن و مشروع   اسالمي  از نوع  مشروطه)يك
 كنند تا  نظارت،  اساسي  قانون  طبق  مجلس هاي اريذگ  بر قانون  مجتهدين)دو
   نباشد؛  شرع  خالف قوانين
  .  بود  شده  ترجمه  غربي  قوانين  از روي  عيناً  كه  قوانين  در بعضي  اصالحاتي)سه
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   شهيد  شيخ  و فتاوي  تلگرافات، ها  نامه. 49 
 ا اكتف  و روزنامه  سخنراني  از طريق  تنوير افكار عمومي تنها به،  مجاهد يخش
   به مستقيم، » سكوالر ي همشروط« از » اسالمي ي همشروط«   تفكيك  براي  بلكه نكرده
 و با   نيز رفته  حاكميت  و وضع  بر افكار عمومي گذارانتاثير و   و مسئولينعلما  سراغ

 بسيار   نيز وقع  جامعه  عالي  در سطوح سازي  جريان  به... و  و تلگرافات مكاتبات
  :شود  مي  اشاره  از آن هايي  نمونه  به كه نهاد مي

   از نجف  كه  مازندراني  عبداهللا  و شيخ آخوند خراساني،  آيات حضرات، از جمله
  ز همان ا شيخ،  فرستادند  ملي  شوراي  مجلس  شهيد به  شيخ  توسط  تلگرافي، اشرف
  دارد و در ذيل  مي  ارسال  مجلس  رئيس  را به  تلگراف،  عبدالعظيم  حضرت تحصن
   مراجع  به كنند كه  تظاهر مي  مخالفان كه  آن  چرا عليرغم كند كه  مي  گاليه تلگراف
 ا و اعتن  گذارده  را مسكوت  تلگراف  اين  امثال معذلك،  و اعتنأ قائلند  احترام،نجف
   جوابي نه، ييها  تلگراف  چنين  چرا به  كه  است  معترض، از جمله د؟ شيخكنن نمي

 در ، نجف مراجع. گيرد مي  قرار  مجلس  مذاكرات  در موضوع و نه شود  مي عرضه
   و غيرقابل  ابدي  قانوني ي ه تأكيد بر ماد اند كه  اظهار داشته  از جمله، مزبور تلگراف

   اسالميت  امور و حافظ  از اهم،  مجلس  بر مصوبات» و شرعي  فقهي نظارت«  نسخ
  : است  اساسي  و قانون  مشروطيت اساس

   ابديه ي ه شريف ي ه ماد،  اركانه  تعالي  شيداهللا  ملي  شوراي  محترم مجلس«
   را به  از شرعيات... و  سياسي  مواد  و قانونيت درج،  اساسي ي هنام  در نظام كه

   اسالميتِ  و حافظ  مواد الزم اند از اهم  نموده منوط،  مطهره  با شريعت موافقت
  اين، ي ه مطلق ت فاسد حري گمانه ب،  عصر ي ه زنادق  و چون  است  اساس اين

   است  الزم،  نموده  رابدنام اساس  و اين مغتنم،  و الحاد  نشر زندقه برايا  ر موقع
 بر ،  اسمه  عز  الهيه  و اجرأ احكام دقه زنا  اين  در دفع  ديگري ي ه ابدي ي هماد
 مقصود از  ي هنتيج،  تعالي اهللا  شود تا بعون  درج،  منكرات  شيوع  و عدمها آن

 .  متولد نشود  و اشكالي  شده مأيوس،  ضاله  و فرق مترتب،  محترم مجلس
  . » تعالي اهللااءانش

   در نجف طرفدار مشروطه   مراجع ي هها از ناحي گيري  موضع  اين  كه  است جالب
  :نويسد  مي  تلگراف  اين  در ذيل  و شيخ  و استبداد صادر شده  شاه و مخالفان
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  اند كه  تصور فرموده  چنين) افاضاتهما  ايام  تعالي اهللا اطال( االسالم  دو حجت اين«
  مورد قبول،  در هر عصر  مجتهدين  عدول  و مراقبت  دائر بر نظارت فصلِ

   و تحسين  شفقت  بذل  لهذا تلگرافاً  است  شده نامه  در نظام درج و  مجلس
،  مستقيمه ي ه از جاد  منحرفين  در جلوگيري  مزيد اهتمام اند و محض فرموده
 را  بيني لا و م انديشي  عاقبت  شرط  الحق اند كه  ديگر را خواسته  فصلي افزودن

 تمجيد و تشكر  هزارگونه خود را در خور   تفطن  و درجه  آورده جايه ب
 را   بزرگواران  آن  تلگراف  عبارت عين،  مسلمانان  عموم  است الزم. اند قرارداده
اهللا عليه  لواتص(  نبوت  از شرع  ايشان  و پاسداري  غمخواري  كنند و مقام قرائت
   و اين  داعي  اين  مهاجرتأ منش  كه  شوري  مجلس  اسالميتِ  و حفظ)و آله
 ».  مستحضر شوند،  است مقدسه  هيئت

  

  ها  الئيك  استراتژي،  روحانيت  ميان  اندازي  اختالف. 50
 را  آخوند آملي... ا  آيت  به يي طباطبا  سيدكاظم...ا  ت از آي  ديگري  تلگراف شيخ

  همگي، علما  دهد كه  مي  توضيح  آن  و در ذيل  خود منتشر نموده در روزنامه
   ساخته... و  انگلستان  بدست نما كه  يا مذهبي  استبداد الئيك  و ضد خواه مشروطه

ها   و تحريف ها با افترائات  نفوذي دهد كه  و نيز هشدار مي.  بايد كرد شود مبارزه مي
اندازند و بايد هشيار  خواهند اختالف  نيز مي  و مراجععلما   ميان، و جوسازي و دروغ

  :نويسد  مي شيخ. بود
   ملي  شوراي  منكر مجلس  احدي،  ملتاسؤ ر ي هجليل  ي هاز سلسل«

   دين  از دشمنان  تنها در جلوگيري  اسالم  حجج  اهتمام  و تمام  نيست اسالمي
   جماعت و چه» باب «  به  معروف يزمحمد شيرا  ميرزا علي  پيروان چه، است

 در  بينيد كه  مي  و العيان  بالحق چرا كه.  مĤب  فرنگي  مذهب  طبيعي هواپرست
 خود  الحيل  دارند و بلطايف  و شعفي  شوق ها چه  المذهب  سال، يك  اين ظرف

   خبيثه  با خياالت  با هزار اميدواري ورود داده،  مجلس  و حاشيه را در متن
 و   و شب  را ما برپاكرديم مجلسگويند   مي دروغه  كارند و ب مشغول، خودشان
   و شق  ملتاسؤ ر  و در بينعلما   ميان  افكني ف و اختال سازي  فتنه روز به
بندند  خود را مي،  را خوردها آن   فريب  كه رطرف هگذرانند و به  مي  امت عصاي
 تنها   را كه  و هرزگي رسانيده م هبه   و جرأت جسارت،  ديگر طرفه  ب و نسبت

  منه  روزگار ب هاي  المذهب  كه الحمدهللا .كنند  مي  استعمال،هاست  اين ي هحرب
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ه  ب برم  مي كنند و پناه  مي  دشمني  با من الحال  معلوم هاي  بابيدهند و  مي دشنام
   من  و محارم  باشند و از حزب مريد من،  مردم  سنخ  اين كه  از اين  تعالي خداي

   و در اتم  بكنم  را تنقيص  اديان اكمل، ها  اين  و قلم زبانه  بشوند و ب محسوب
   حيله  هيچ  بدانند كه  همه، مفسده ي ه فاسد  فرق  اين  باري  و طنز بزنم  طعن،عشراي
  ي ه مقدس  شريعت  بساط كس  سود نخواهد بخشيد و هيچها آن   مكر براي و هيچ

، مجلس.  است  شده  خاك  بسا آرزو كه اي. تواند برچيند  نمي محمديه
   و نواب  اسالم  حجج ي ه مشكور يمساعه  و ب  است  اسالمي  كبراي دارالشوراي

  ». است   شده قائم )عليه السالم( امام ي هعام
  

    شهادت  براي  آمادگي  و اعالم گرايان  غرب  خشونت  پيشبيني. 51  
 خدا  احكام از  دفاع  راه در  زوديه ب  كه كند مي  بيني پيش  ديگري  ي هنام در  شيخ

 و   و دمكراسي  و قانون  غربي  آزادي فدارانطر  همين و رسيد خواهد  شهادت  به
   متهم، بشر  حقوق و نقض» آميز بودن خشونت«   را به  اسالم  احكام  كه الئيسيته

  قدرته بريزند تا ب ها حاضرند خون اند و ترين سفاك  و ترين خود خشن ،كنند مي
مدارا و «   به انان فراخو  كنند و همين تامين خود را   غربي  اربابان برسند و منافع

 يك   سخنراني  چهار كلمه كنند حتي  مي  رياكاري، فريبي  عوام  براي  كه،!!»تسامح
   كه  است اين. كشند  دار مي  و او را به  نكرده آزار را نيز تحمل  وبي مجتهد محترم 

   دفاع و  انحراف  خطا افش  در راه  و مظلومانه  خونين  مرگي  براي  آمادگي اعالم، شيخ
  :نمايد  مي  اسالمي ي ه مشروط  انقالب از خلوص

 در   و آنچه  ندارم  زندگي  ديگر هوس. هستم  بام  لب  پير دعاگو آفتاب اين«
  اين.  ندارم كوتاهي،  اسالم  در همراهي  تا هستم  لكن ديدم، دنيا بايد ببينم

  به معلل،  بكنم ضي لذا اگر عر  اسالم  فداي  براي  خود را حاضر كردم جان نيم
   هم  به  دست جهانيان،  را خدا بخواهد اگر مطلبي.  نيست  دنيوي  غرض يچه

 . نبايد گذشت  از اسالم صورت در اين. توانند برگردانند و بالعكس نمي، بدهند
بايد .  است  همان حاال هم.  روزها مبتال نبودند شنيدند باين  مرا مي اگر عرض

 كارها   خيلي  گذشته  از جان  آدم. فرياد وا اسالما بلند شود بشود و  ملي اجتماع
  ». مختار.  مختاريد.تواند بكند مي
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 علما   به  خطاب اي نامه، 1325  االولي  جمادي  در تاريخ نوري... ا شهيد فضل
،  علمي  بزرگ  ميراث كند كه  مي  حجت اتمام،  با همه نويسد و در آن  ميها ناشهرست
   نشان  عنصري  و سست  كرد و نبايد سفاهت  را بايد حفظ  سلفعلما   و تاريخي ديني
  :داد

   الممد علي  ظاللهم اهللا  ادام  اسالم  و مروج  عظامعلما  محضر مقدس«
   حضرت  كبراي  از غيبت  كه  است  هزار سال  قريب  .المسلمين  مفارق
  يعلما،  متمادي  مدت در اين. گذرد  مي ) فرجه  تعالي اهللا لعج(  الحسن بن  تحج

  اند و از بذل ها كشيده  و سختي ها برده رنج،  در هر دوره  عامه  و نواب بزرگ
ه  را امروز ب  جعفري  و مذهب  اسالم اند تا دين  نداشته  دريغ چيزي، عمر و مال

   و مجاهدات ثار قلمي و آ  و خدمات  زحمات  شرح.اند  شما رسانيده دست
 شماها خود ،  اسالم  اساس  و حراست  شريعت  را در حفظ  بزرگواران  آن علمي

ه  ب  و مسئوليت  عامه  نيابت تكاليف،  عصر در اين. دانيد  مي  كس بهتر از همه
 و   قوت  همان به،  است  الهيه ي ه وديع  را كه  اسالم  بايد اين. است شما متوجه

 امروز  يد وليي بفرما  اخالف تسليم، ايد  گرفته  از اسالف  كه اج و رو رونق
  اند كه  آورده  فراهم  وضعي، منافقين دستياريه  ب  مملكت  شما در اين دشمنان
  ي ه برسد و نسخ  ما از پاريس  امروز بايد دستور عدل  كه  است  افتاده آيا چه
 و غيرها   را از دارالخالفه ياسي س  سر اگر اين!  بيايد؟  ما از انگليس شوراي

   كله برزاالسالم ،عظمي  ي ه فتن  در اين خواهيد ديد كه،  فرموديد استكشاف
   اسالم  داعيه وقت  آن،) و كفر است  اسالم  ميان نبرد سرنوشت ( الكفر كله الي

: ت دول  اما درباره  . خواهيد گفت  ما لبيك ي ه استغاث  خواهيد كرد و به را اجابت
 با   شرع  مصلحت برخالف، اول   شخص  بايد گرفت  و عبرت  بايد داشت حيرت
كنار ه خود را ب،  قاروني هاي  با گنج  همايون اعمام.  است همراه،  فرقه اين

آيا !!  پناه  اسالم پادشاه،  مدهوش همه،  خاموش همه ، دولت  رجال،اند كشيده
   شعار و دسائس  خيانت  وزراي اوس يا متغافل؟ شايد وس  است خود نيز غافل

 و   تهتك وسايل از   امروزه  كه  روزنامجات هاي  همجوار و افسون هاي دولت
   را براي  پادشاه  نمودهثيرأت،  است  شده ي  و تكد  تكسب  و ادوات ي تجر

 در هر    باشد؟ حاضر ساخته،  و احكام  شرايع  دادن  و تبديل  اسالم كردن تسليم
 و   خود را عنداهللا  كه  اسالم  حصون  واي  امام اب  نو بر شماها اي، رتدو صو



 

105   )ره(اهللا نوري هاي شهيد شيخ فضل       ديدگاه                                                                     
 

،  فتنه  اين  را از عاقبت  پادشاه  كه  است واجب، شناسيد  مي  مسئول،عندالرسول
 و  بينيم ي م  ما حاضرين يد كهي خاطر خطير را تكدير بفرما تحذير بكنيد بلكه

   من فرمايد هل آواز جانگداز مي   به  اسالم ل هي  كه  الغايِب  مااليري الشاهديري
كرور كرور در هر ،  اسالم  حامي  طبقات  تعالي اهللا  فضل  ينصرني؟ و به ناصرٍ
 )ارواحنا فداه( عصر  امام  مطاع  جهان حاضرند و بحكم،  مجاهده  از براي صنفي
 اءاالنبي يا ورثه، المسلمين  علي فيا خلفأ االمام«.  شما را منتظرند فرمان

   اي پس(» . غير انتظار  من اهللا  اسم  و بادروا علي اهللا اجيبوا داعي، والمرسلين
  االهي فراخوان،  پيامبران  رسالتِ  وارثان  و اي  مسلمين  در رهبري  امام جانشينان
  ).  بشتابيد  حقيقت  ياري  خدا به نامه  و ب درنگ  بگوئيد وبي را لبيك

 و   و شوري  عدالت ي ه و مطالب  صحيح  بر شالوده جلس م  درصدد تشكيل وي
 را از  گرايان  غرب كوشيد تا صف  و مي  بوده  حكومت  بر دستگاه  نظارت اعمال

   و خط انگليس،  شاه  ائتالف  قرباني  جدا كند و عاقبت  مسلمان  خواهان مشروطه
  : شد انحراف
  

     از شاه  و شوري  عدالت  مجلس ي هو مطالب،  شيخ. 53
  : آورد   مي  مجلس  تشكيل  او به  در ترغيب  شاه  مظفرالدين  به  در تلگرافي شيخ

  جهته  ب  كه دانستيم  مي  مطهر بيقين  شريعت  خادمان  اين جا كه از آن«
 اعتنا در   امور و عدماء اولي  از تجاوز و تعديات  مملكت  و اغتشاشات اختالف

 در خاطر خطير   و منهيات  فواحش ي ه و اشاع مر شرعيه و اوا  الهيه  احكامااجر
 و   و رأفت  مظهر عدالت فرمائيد كه»  عدالت مجلس «  تأسيس  كه است

   است اين،  باشد  و ملت  فساد در امور دولت  و قلع  اختالف  در رفع مشورت
  را  مقدس  نيت  اينا استدعا اجر  است  نيز دو سال  دعاگويان  از طرف كه

 و   داده  ديگر جلوه  استدعا را طوري  اين، خارجيه  ترتيبات  ليكن  شده خواهان
   تاكنون  امر مقدس  اين  ترتيب  و اظهار نمودند كهاء الق  را طوري عرايض
ه  امر ب  كه  است  اين  اعالمعلما   قاطبه استدعاي. است   مانده  و معطل معوق
 ا و امنا از وزر  باشد از جمعي  مركب آن   اعضاي  كه  مجلس  و تشكيل تأسيس
   بري،  نفساني  و از اغراض  بوده  با ربط  در امور مملكت  كه  دولت بزرگ

   و از مصالح با اطالع،  و صناعت  در تجارت  كه  از تجار محترم باشند و جمعي
 علما باشند و چند نفر از  صالح،  مشاورت مستحضر و براي،  و ملت دولت
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   از عقال و فضال و اهل  باشند و جمعي  و با بصيرت غرض  بي  كه عاملين
 و   دولتي  ادارات  و ناظر بر تمام  حاكم، عدالت  مجلس  در اين  و اطالع بصيرت
   و تشخيص  حدود وظايف  از تعيين  امور مملكتي  و اصالح  انتظام مراتب
   و بلديه  و ماليه و خارجه   داخله  نواقص  و اصالح  دواير مملكت  تمام تكاليف
   و مهام  امور حكومتي  ساير شعب  و امور؛ و ترتيب  حدود احكام و تعيين
  معروفه  و امر ب  الهيه  منكرات  ارتكاب و منع)  مردمي  مهم مسائل ( خلقيه

   و خارجي  داخلي  و معامالت  و مقابالت  مقاوالت و ترتيب،  شرعيه واجبات
و ) قانون ( ي ه كتابچ  و ترتيب  و ابواب و تحرير فصول، رعيه ش  احكام بميزان
 و   حدود و حقوق  بر تمام  مجلس  اين  و مراقبت  نظارت وسيلهه  بها آن  اوراق
   و مجازات  محرومين  حقوق  احقاق،  و محفوظ نمعي،  طبقات  عموم تكاليف
   اين تشكيل.  شود  مطاع  اسالم  قانون  بر طبق  امور مسلمين  و اصالح، مخالفين
  حسنه  ب  تعالي اهللااء انش  كه كنيم  استدعا مي  در روز معين  را عاجالً مجلس

بر امور   نظارت  به  است  مظهر عدالت  كه  مجلس اين،  پناه  اسالم  پادشاه تني 
،  اسالم  مقدس  احكاما در اجر  رعيت  طبقات  بين  مساوات  و اعمال مملكت
 و   دولت  و شوكت  مزيد قوت باعث،  را نموده  اختالفات  و رفع واقص ن اصالح
   چنانكه.» گردد  اسالميه  حدود و ثغور مملكت  و حفظ  و اصالح  و آبادي ملت

  گذاري  و قانون  شوري  مجلس  تنها مخالف  نه...ا  فضل شيخ، شود  مي مالحظه
 خود   بلكه  نيست و حكومت   و حدود مردم  حقوق تامين و   عدالتا اجر جهت

   و تثبيت  مهار استبداد شاه  در جهت  مجلسي  چنين ي ه مطالب از پيشگامان
   هيچيك وي. است)  و نقل عقل (  اسالم اساس  بر  مردم  و اجتماعي  فردي حقوق

   اين ي ه را از حوز  و اخالقي  و سياسي مالي،  و خارجي از امور داخلي
 از   بسياري  پيشاپيش داند و صريحاً  نمي ها خارج ريزي ها و برنامه مشورت

  . نمايد  مي  از شاه  اجتماعي  وسيع  اصالحات ي ه مطالب، علما
 

    است  سحرخوان،  حق  مرغ. 54
  :پردازد  مي  بيدارگري  به  نيز چنين  زنجان  و مردمعلما   به  شهيد در تلگرافي شيخ

   است روزي،  امروز  هستيد كه  مطلع، مائيد  يني آ  و هم  همكيش شماها كه «
  جسارت،  نبوي  مقدس ذاته  هبأ و ب، )ص( پيغمبر  و شريعت  موهون،  اسالم كه
   است واجب. شود  مي نوشته، ديدر جرا» گذار عربستان قانون « عنوانه  و ب شده
 تا. يدب بنما  با شريعت  آن  در تطبيق  و اقدام  نموده  همراهي  اعالم يعلما با  كه
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و نيز در . » ينصركم  تنصراهللا  ان، حاضريم  شرع  در نصرت  در ماهاست رگي
  دفع،  ظلم  معالجه براي«: نويسد  مي،  مجتهد  نياكي  آقا سيد صادق  به اي نامه

   شده  اروپا برداشته  آزادي  از روح  كهها آن   مجعوله  قوانين.  افسد كردند فاسد به
 خواستند  آنچه،  اسالم  بر ضعف مالحظه  و بي  افراد فاسدالعقيده د كه ش باعث، بود

   آن  كه  است  بديهي. شاهد استها آن و جرايد   لوايح چنانچه، گفتند و نوشتند
 استعأل و   آن  به،  و ضاللت  بدعت  اهل  بدهد كه  را بايد هم  نتيجه همين، مقدمات

دهد   هشدار مي  بالد اسالميعلما   به شيخ. »د برسن  اضمحالل  آن  به،  ايمان اهل
 و   و شرق  غرب  به  گرايش  را خط  و نانش  كرديم  را ما و مردم  قيام كه

   و براي  استبداد شاه  ما عليه زند كه  فرياد مي  شيخ.برند  مي عناصر وابسته
  كترين د  براساس  آزادي بلكه، يي اروپا  آزادي  اما نه  كرديم  قيام آزادي
،  رسيدگان  و از راه سواران  و موج طلبان  فرصت زند كه  فرياد مي شيخ. اسالم

 خود  نفعه  را ب  اسالمي  مبارزات زنند و محصول  را دارند دور مي ما و مردم
  . كنند  مي  مصادره و اربابانشان

 

   بنا كنيم  صحيح ي ه را بر شالود  مجلس. 55
  :  است  مهمي  نكات ور نيز حاوي نيشابعلما   به  شيخ تلگرام

 و   باطله  و ظهور مذاهب  فرنگ  با اصول  آن  و تبعيت  حاضر مجلس وضع«
 ،  و غيره  و مغرض  و طبيعيه  و مجوس  و بهائيه  از بابيه  ضاله ي ه فرق تسلط
 ، و نصيحت  موعظه  زبان هرقدر به،  كرده  و دنيا را متزلزل  دين اساس

هرقدر .  ندادند جوابي،  مطهر كرديم  بر شرع  و تطبيق  مجلس  تشكيل استدعاي
 عباد و   آسايش ي ه ماي  كه  بنا بكنيم  را طوري  مجلس  اين  اساس  كه خواستيم
  منين  و مؤ ب و طالّعلما   مقدس  كردند لهذا هيئت استنكاف،  بالد باشد امنيت
 با خداوند   را كه يعهد،  جان بذله  ب اند كه  حاضر شده  مسلمينو عقال
ه  را ب  شريف  نمايند و شرع  را نگاهداري اهللا ي هاند وفا كنند و وديع نموده
   و زحمات  صدمات پاس،  بسپارند  اخالف به، اند  گرفته  از اسالف  كه طوري
  مهاجرين،  و صديقينا و شهد )السالم عليهم(  هدي  و ائمه)ص( رسول حضرت

 با ماها   تكليف  در همين  كيشان  شما هم.  باشند اشته را د  سلففقهاانصار و 
  چه، ها  قتل  فرماييد چه مشاهده.  هستيد مسئول،  داريد و از عهداهللا شراكت

  امنيت،  بطور مطلق  كه نحويه ها در تزايد است؟ ب  غارت چه، ها بهانه، ها ظلم
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 بنا   صحيح ي هشالود را بر   مجلس اين،  كنيد  خدا را نصرت دين.  شده برداشته
 و   نماييم  تعيين  عضويت دار را به  دين  بين  عاقبت  خداشناس  و اشخاص كنيم

 تا ،آسوده،  ناس  و دنيا را آباد و كافه دين،  نموده الحال  خدا را مرفه بندگان
  ». يمي برآ  العالمين  لرب  الناس  يقوم  در يوم  الهي  جواب ي ه از عهد بتوانيم

 

  ءعلما   عليه شاه . 56
 ،  شهيد رسيده  شيخاي امض  به  كه  شاه  مظفرالدين  به  طهرانعلما  ي ه نام همچنين

   و در مقام  نظر داشته  اجتماعي  مصالح  به  همواره  شيخ دهدكه مي   نشان وضوحه ب
اد و  با استبد  مبارزه  و در دو جبهه  است  اسالمي  عدالتا و اجر  شاه  سلطه محدودسازي

  :  است جنگيده  هر دو مي،  با سكوالريزم مبارزه
   را عليه  شاه مدام،  شخصي  اغراض  به  كساني  كه  است  هزار افسوس جاي«
 ، فقها و علما   صادر شد كه  شاهانه خط  دست كنند تا آنكه  مي  تحريك، علما

   !!»كنند  مي  را آشوب  مملكت،  نوع  يك هر روز به
 ،  او  به  و شكايت  و تظلم  با شاه  مستقيم  گفتگوي  باب دارد كه ظهار مي ا  نامه اين
  سپس. رسد  نمي  مبارك  عرض  به  هم  يكي،  از هزاران  كه  شده  بستهعلما  بر روي

   مظالما شورشها اقتص اند و اين  آمده ستوهه ب،  ظلم  از فرط  مردم دهد كه  مي ادامه
 و   شاه  عليه  تحريك  به  دست طلبي از سر جاه،  دو عالم  يكي كه  آن  نه  است اجتماعي

  :  باشند استبداد زده
 داريم؟   خود را مكشوف  و صدق  مظلوميت چگونه،  محجوريت با اين«

 ما قصد  اند كه  داشته  امر منصرف  اين  را به  امروز خاطر مبارك چنانچه
   مملكت  حال  به  پادشاه  شخصاگر.  داريم  شخصي  اغراض  و اعمال غوغاطلبي
 و منشأ   فسادها چيست  اين  باعث  خواهد شد كه معلوم،  كنند  توجه بنظر تحقيق
 و غير   ديگر از سادات  جمعي  كردن  و مجروح  يا تبعيد سيد بيگناه كيست؟ قتل

   انقالب. شود  غوغا مي كند و باعث  برپا مي  و فتنه  انقالب  اينگونه، سادات
 مقصر و   نشود و تشخيص  توجهي،  بنظر رأفت  هرگاه،  گذشته  از حد دممر

   با شدت، يدي مقرر نفرما،  مردم  آسايش  براي  نفرمائيد و وسيله  حق احقاق
 و   و مال  بر جان كه  و با اين توليد شده،  و مردم  مغرضين  بين  كه عداوتي
 خواهد   فساد چه  اين  و عاقبت يجه نت دانم نمي، نمايند  نمياءابق،  احدي ناموس
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   بودند كه مقرر فرموده.  بود  نخواهيم  مسئول، دعا گويان،  ترتيب شد و با اين
 بودند  اگر گذارده،  برسانيم  بعرض  و برهان  خود را با دليل  حسابي عرايض
 و   نبوده تظلمه  ب  برسد ديگر امروز محتاج حضور مباركه  ب  مدت  اين وقايع

  وجه  هيچ  به  گرفتند كه  كار را سخت طوريه  ب. بود  امور مكشوف قايقح
،  دعا گويان غرضي  و بي  حقانيت  و دالئل  عرايض  كه  داشت  اطمينان توان نمي

   عبدالعظيم  درحضرت  متحصنعلما، بينيد  مي  چنانچه». رسد حضور ميه ب
   بيرون  بايد مانع سويي از   درگير بودند يعني در دو جبهه،  واحد در آن
   به آنان، شدند زيرا در هر حال  خود مي  شمشير دربار عليه  شدن كشيده

 بودند   عدالت  و ضد استبداد و در پي خواه مشروطه،  شهيد  شيخ جلوداري
 و   در مجلس كه»  انحراف خط « فريبي  عوام  ديگر بايد مانع و از سوي
  گشتند و حتي  بودند نيز مي وذ كرده نف  انقالبيون  و صفوف مطبوعات

   عقايد خود را نيز بارها و بارها تكرار كنند تا متهم مجبور بودند ابتدائيات
  يك . نشوند  و مشروطه  با مجلس  و مخالفت  از استبداد و شاه  طرفداري به

،  متحصنين  از سوي  بود كه اي نامه، ها و دفاعيات  تالش  از چنين نمونه
  چنين،  نوشتند1325  الحرام  در محرم  ملي  دارالشوراي  مجلس ه ب خطاب
   دارالخالفه  مسلمين  و عموم  عظام و وكال  اسالم حضور حجج«: است

 تا  اول ما از   كه كنيم  سوگند ياد مي  مشروعه  قسمهاي  تمام  به، )مجلس(
 از   اگر بيش ما.  و نداريم  نداشتيم  اسالمي  شوراي  با مجلس  ضديت كنون

 و   فساد نبوده  طالب  وقت  و هيچ  كمتر نيستيم،  نباشيم  مجلس  طالب سايرين
 ما   به  با مجلس  ضديت  نسبت  و آنچه  نداريم  از مجلس  اكراهي  و ابداً نيستيم
   شدند كه  متفق  و مسلمينعلما   كه  است  مسلم.  و افترأ است  كذب، بدهند
 ما  منتهي.  باشند  مجلس  اين  مترصد احكام و هميشهمنعقد ،  عدالت مجلس
 ».  برآيند اظهار نمائيم صدد دادخوهي در...  و  دولت  اگر از طرف  داريم نظمي

 

    ...ا  فضل  شيخ  عليه  و شاه  اتحاد غربزدگان. 57
 و   در مسير اسالم خواهان  مشروطه  و وحدت  قصد تفاهم  به  كه  نامه  اين در پاسخ

  آلود عليه آميز و وهن   تحريك سخنان،  بود در مجلس  استبداد صادر شده ليهع
 نيز با   شاه دهد كه  مي  اطمينان  سايرين  به از وكال يكي.  آمد  بزبان  متحصن انقالبيون

 برخورد   و متحصنين  با شيخ داند كه  دربار نمي  صالح  ولي  است مخالف... ا  فضل شيخ
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 و   وكيل  زير عنوان اي  عده  كه  است  مايل ترسد و لذا شاه  مي  آن كند و از عواقب

   و دادن  شيخ پيشنهاد تطميع، وكال ديگر از   يكي. برخورد كنند  با آنان چي مشروطه
   داخله  ديگر برخورد قهرآميز وزارت شخص. دهد  او را مي  هواداران  به السكوت حق

   را باعث  و آن  دانسته  را خطرناك  تهران  به شيخورود ، كند و ديگري را پيشنهاد مي
 مفسد   عنوان  را به  شيخ خواهد كه  ميعلما از ساير ،خواند و نفر بعدي  شهر مي آشوب

   آن  از اظهارات اي  نمونه  به... كنند و  تكفير و تفسيق، انداز در دين و مرتد و رخنه
  : كنيم  توجه روز در مجلس
 تحليل،  تدريج  به  بگذارند خودش  كه  است  اين  به  شيخ عرف: معتمدالدوله«
  صويبت   را به  شيخ  رفع  كه  است  اين  همايوني حضرت  قصد اعلي.رود

  .  نشود  توليد آشوبي  كه طوريه ب، اند  داشته محول، مجلس
 بيايند   كنيد تا ايشان  معين،  شيخ  را براي  ايران  از ماليات  سهم يك: حسام

 را ها آن   مقام  حفظ االسالم حجج.  كرد  را راحت بايد مردم:  الدوله  محقق. شهر
  .  منظور نداشتندها آن  كردند ولي

   بدون  ولي  را بياوريم  و ايشان  برويم  كه  ما حاضريم بازهم: آقا ميرزا محمد
مايند  ن  اظهار شرط  كلمه  اظهار كنند اگر بنا بشود يك  شرطي  اينكه نه، شرط
: سيدالحكما.  آورديم عمله  ب  ما بود تاكنون  تكليف آنچه،  نخواهد بود ممكن

 را از ها آن دو روز   ظرف  شود كه  نوشته  داخله  وزارت  به  بنده  عقيده به
  .  نمايند  خارج  مقدسه  زوايه تحصن
  ازاين  با آنچه!  چه؟  يعني  كردن  داخل  طهران  را به فتنه: عايا  الر وكيل
  دهيد؟  مي  راه  طهران  او را به  ديديد چگونه  تاكنون شخص

  گونه  اين. داريم  مسئول وزراي،  مشروطه در دولت: نقي آقاميرزا سيد علي
  گونه  اين  كه  است اين،  وكال تكليف.  خواست  را بايد از وزير مسئول امورات
   است خوب. افسد نشود   فاسد به  نگذارند تا دفع  ملت  را بدوش امورات
   عائله  اين  رفع  بدانند بزودي  هر طور صالح  شود كه  داخله  وزارت به  رجوع

  .  فساد خواهد شد  اسباب،  مجلس  به طور واگذاردن  اين بكنند ولي را
   رخنه  ندارد و مسئوليت  وزير داخله  به  ربطي  مسئوليت اين: عايا  الر وكيل
  .  است  اسالم  با حجج  مبين  در دين كردن
  كه  و اين  است  با وزير داخله  امنيت تمام: علينقي ميرزا سيد آقا
اند   فرموده  تدبير سلطان اند در حقيقت  فرموده  مجلس  به  رجوع حضرت اعلي
در هر .  بيندازند  ملت  گردن به،  كرده  خارج  دولت  تقصير را از گردن كه



 

111   )ره(اهللا نوري هاي شهيد شيخ فضل       ديدگاه                                                                     
 

 را از   غائله  و رفع  كنيم  را بايد مالحظه سلطنت   شئونات  ما احترام صورت
  ».  بخواهيم وزير مسئول

  
  

  ها   جناح ي ه در مبارز  تئوريك  شفافيت  به  شيخ  دعوت. 58
  نويسد و ابهامات  مي  مجلس  به  خطاب اي بار ديگر نامه،  و ساير متحصنين اما شيخ
  :دهند  مي ضيح تو  را چنين  مشكل حل  خود و راه هاي و ديدگاه

   دراين  حال تا به» مشروطه «  لفظ كه ييجا  از آن دهيم  مي  عرض زحمت«
   اين هركس،  استها نا بر سر زب  لفظ  اين  كه  فعالً  است  نبوده مستعمل، مملكت

  لفظه  بها نا زب  در اغلب  كلمه  اين  كه كند خاصه  مي  معني  را طوري لفظ
 ا الق  چنين  مردم  اذهان  به  نادانان شود و بعضي  مي همرديف»  و آزادي حريت«

  فهمانند كه  طور مي  و اين  است  مطلقه آزادي،  مراد از آزادي كنند كه مي
،  مجلس  و اهل  گذارده  مشورت  را درتحت  امور شرعيه  حتي  مقدس مجلس

   وحشت ب موج كم  كم  القائات  دهند و اين  مدخليت  خود را در آن قرار است
،  وحشت  و رفع  اطمينان محض،  متحيرند اي  پاره.  است  شده  از قلوب بعضي
 از   مراد آقايان اوالً:  شود  داده شود جواب  مي  عرض  ذيالً  كه الي  دو سؤ اين

   مقرره  و قوانين  تا كجا است گذاري و حدود قانون،  چيست دقيقاً» مشروطيت«
 مراد از   نيز باشد يا خير؟ ثانياً  با قواعد شرعيه خالفتواند م  آيا مي در مجلس

   امر در تأسيسا خود در ابتد  كه،  چيست؟ ماداعيان  دقيقاً  و آزادي ت حري اين
   اين  مباني  تحكيم  و در سفر و حضر براي ايم  داشته  دخالت،  مجلس اساس
 دو   اين  جواب  كه اريم د  خواهش اً جد، ايم  كرده  جهد كافي  بذل،  مقدس مجلس

    بشود و اين  وحشت  رفع مرحمت بفرماييد كه ، وضوح  را در كمال ال سؤ
  ». فساد نگردد  تا اسباب  نكرده حمل،  مراد  را بر خالف الفاظ

ها و  ها و نيز نفاق  و دو پهلوگويي  ابهامات  قصد داشت  نامه  با اين شيخ
 و   صريح هاي  پرسش با طرح،  نامه  برساند و اين بست  بن  را به  سياسي هاي رياكاري

 واكند  طلبان  مشروطه ي ه و بلبشو زد  مختلط ي ه جبه ها را ميان  سنگ كم دست، دقيق
 و  زده  و غرب  كند و عناصر وابسته  حجت  اتمام ع  و متشر  و سالم و با عناصر صادق
 .  را رسوا سازد  و ضددين  بيدين هاي  جناح... و  انگليس  به  متمايل روشنفكرنمايان

   هر دو جناح تكليف، اي  و ريشه  دقيق  پرسشهاي  اين  به  در پاسخ  بود كه روشن
   براي  سند تاريخي توانست  مي  مجلس شد و پاسخ  مي  با يكديگر روشن خواه مشروطه
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   فريب اشد و مانع ب طلبي  مشروطه عاهاي  اد  ارزيابي  براي  و مالكي  با همه  حجت اتمام

 و   دروغين  آزاديخواهي عيان  با مد  احتجاج  براي سندي،  شود و در واقع افكار عمومي
 و  منين  مؤ  بود كه طبيعي.  باشد  انقالبيون  در ميان  انحراف  و خط  نفوذي هاي افشأ رگه
  خط و ،از سر اخالص،  حضور داشتند  در مجلس  كه  انقالبي  و مجتهدان صالحان
،  فوق ي ه نام  به،گري  و انقالبي  اسالميت  و تظاهر به  نيز از سر رياكاري انحراف
  عاي  مد  شفافيت  براي  تاريخي  سندي  بعدها دقيقاً  دادند كه  روشن پاسخي
 افكار  ي ه آلود  و نيز باطن  و مراجععلما   رهبري  و تحت  مسلمان خواهان مشروطه
 ، رسيد  عبدالعظيم  حضرت  متحصنين  به  مجلس ي ه از ناحي ه ك پاسخي.  شد منحرفين

  :  كرد مينأت را   شيخ  بخش  آگاهي  هدف دقيقاً
   حضرت  و شريعت  است  اسالمي مملكت،  ايران  مملكت  كه  است واضح«
  ي ه هم  و مستقر و ناسخ دائم، )اهللا عليه و آله لواتص(  محمد مصطفياءانبي خاتم
   كه  ظاهر است  صورت در اين.  تغيير ناپذير است  آن  و احكام  است شرايع

 با   منافي  باشد كه تواند چيزي  نمي  مملكت دراين» مشروطه « مراد از كلمه
: شود  اظهار مي  چنين ال  دو سؤ  اين  در جواب  باشد پس  شرعيه احكام

  كاليف ت  و تعيين  و تحديد حدود سلطنت  ملت  حقوق  حفظ،»مشروطيت«
   اختيارات  استبداد و سلب  رفع  مستلزم  كه  بر وجهي  است  دولت كارگزاران

 و   امور دولتي  اصالح،  مجلس  بشود و حدود اين  دولتاء اولي ي هان مستبد
   و تصحيح  و نشر عدل ي  و تعد  ظلم  و رفع  مملكت  مصالح تنظيم

 را   اموري،  بتعاضد افكار كه  ست ا اين  مجلس  اين  وظيفه.هاست وزارتخانه
 اي در اجر  و نظارت  قوانين وضعه ب،  است  و تعديل  و جرح  مشورت  قابل كه
   به  كه  و حدود الهيه  شرعيه  در احكام  دخالت  نمايند پس  انتظام  به  مقرون آن
 و   احكام  و مرجع  است  خارج  مجلس   از وظيفه  تغيير نيست  قابل وجه هيچ
  )الم الس عليهم(  كرام  و ائمهاءانبي   خاتم  حضرت  هستند كه كساني ،ر شرعيهامو
   كه  است  هستند و مسلم  عظام  مجتهدين  عدول  همان اند و ايشان  فرموده معين
 و نخواهد بود   نبوده  با قواعد شرعيه مخالف،  مجلس  دراين  موضوعه قوانين
   با شريعت  مخالف كه  هر مطلبي.  است  ذكر شده  اساسي  در قانون چنانكه
   در حقوق ت حري،  پيدا نخواهد كرد و مراد بحريت  باشد قانونيت اسالميه
   سوابق  مثل  مملكت  اين  تا اهالي  است  عامه  مصالح  در بيان  و آزادي مشروعه

  د براي خداون  از جانب  كه  و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي  گرفتار ظلم،ايام



 

113   )ره(اهللا نوري هاي شهيد شيخ فضل       ديدگاه                                                                     
 

   و آزادي  باطله  اديان  از باب  حريت  و اخذ نمايند نه مطالبه،  مقرر استها آن
 اجرا  موقعه بگويد و ب،  بخواهد  آنچه  هر كس كه،  شرعيه  منكرات در اشاعه
  ». بگذارد

   و طرفداران  انحراف  جريان  داد چگونه  نشان كه  شد بعدها سندي،  پاسخ اين
 حدود  و به»  مشروطيت قيام«   مباني  و اهداف  اصول  كليه به، واقعدر ، سكوالريزم

.  را بردار كردند  كردند و شيخ خيانت،  مجلس هاي  ايده  به  و حتي  و عدالت آزادي
 را نيز   و مراجععلما   رهبري  به  صادق خواهان ساير مشروطه،  سند  اين  با گرفتن شيخ

ها   و وعده  اصول  از سطر سطر اين  چگونه نمود كه»  و انحراف  خيانت خط«  متوجه
   .  نمودند  پاره  را پاره  سند درخشان  نمودند و اين  عدول به تدريج

 
    شاه  عليه  قيام  براي  در كنار شما هستم. 59
  خواهان  ساير مشروطه  ميان  كه وگوهايي  و نيز گفت  از سوءتفاهم  نمونه يك

  وگو در رفع  گفت  در حين  بوجود آمد و شيخ  از زمان اي  در برهه  و شيخ ديني
 در   بود كه  با وي بهبهاني... ا  و آيت طباطبايي... ا  آيت مالقات، كوشيد  مي سوءتفاهم

 با  داد و سپس  فرا مي  گوش  آنان  سخنان  صدر به ي هصبر و سع،  تواضع  با كمال آن
  . كوشيد  مي  و برادري  و وحدت فاهم ايجاد ت  در جهت  سياسي  كامل هوشياري
   نقل  نمونه  عنوان به ،اند  كرده  اشاره  باب  در اين  مورخين  برخي  آنچه  به اينك

  .  است  نوري  شيخ  با مرحوم  سندين  سيدين  ميان اي  مذاكره  گزارش  كه كنيم مي
 كار  پيشرفت   راندند عاقبت  سخن  باب  روز در اين  دو سه  كه  از آني پس«

 را با   مجتهد نوري...ا  فضل  شيخ  حاج  جناب  با هر طريقي  ديدند كه  بر آن خويش
   كار براي، شيخ  با جناب  و مخالفت دانستند با ضديت  سازند زيرا مي همراه خود
بر .  كردند  را تصويب  رأي  اين  اينحضرات گي جمله.  ندارد  پيشرفت حضرات اين

   جناب  منزل  هر دو سيد بزرگوار به  روزه  يك انديشي صالح و   مشورت حسب
 مزبور علما   به  نسبت  كه  و اظهار يگانگي  بعد از تعارفات  رفتند و ايشان  شيخ حاج

 را   مقاصد خويش  انديشه  كردند و با هزاران  سخن  طرح  محرمانه  سيدين،فرمودند
اگر شما .  ندارد  شما كار پيشرفت  داشتند كه با مخالفت  عرضه  شيخ با جناب
   نخواهد شد و اگر نفرماييد كار پيش حاصل  ما بي يد اقداماتي بفرما همراهي
  ».  ماند  مغرور و متهور خواهيم  شاهزاده رود و در زير فشار اين نمي
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   راندند و حاج  سخن  باب  در اين  دو ساعت  دو سيد بزرگوار يكي  اين تقريباً

   چون  وقت در اين.  داشتند  و انتظار جواب  تمام  ايشان داد تا سخن ي م  گوش شيخ
   رقت حالشانه  بديد ب  در ايشان  و بيم را شنيد و اثر ترس  آقايان  بيانات  نوري شيخ

  :آورد و فرمود
 خود   و نوع گذارم نمي  تنها  و شما را هم  شما را شنيدم  و فرمايشات بيانات«

  هر زماني. پسندم  را بر خود نمي  شريعت  و توهين خواهم  نمي  و مفتضح را ضايع
 و  نيك.  بفرماييد حاضرم  با شما در هر جا كه  فوري  كرديد من  شما اقداماتي كه

 آنقدر   و لكن گذارم  شما را تنها نمي وقت  و هيچ  است  من  به بد شما متعلق
   و افتضاح  شرع  توهين  اسباب د كه نگيري  سخن اي  اندازه  كار را به  كه گويم مي
  ». شود  فراهمعلما

 قرار كار را دادند ،  كردند  حاصل  اطمينان  نوري  شيخ  از طرف  چون  هم سيدين
 يكديگر كار را از   دهند و همرأي  را اطالع  شيخ،  و هيجان  در روز حركت كه

 برخواستند و از نزد  ادمان و ش  دو بزرگوار خوشوقت  آن  بود كه  اين.  بردارند پيش
 آقا ميرزا سيدمحمد مجتهد و آقا ميرزا   جنابان  كه  از آني  پس.  رفتند  بيرون شيخ

   اطمينان مجتهد نوري... ا  فضل  شيخ  حاج  مستطاب  مجتهد از حضرت...سيدعبدا
 علما ،  از هجرت  و سيم  هزار و سيصد و بيست  يك  كردند در اواخر سنه حاصل
 حاضر و   چون  هم  ملي  در دادند و جمعيت  عام  برافراشتند و نداي  طغيان ر لوايمزبو

  .  حاضر گرديدند  محترمعلمااالمر   حسب  فوري، مستعد بودند
  

   و شاهزاده  شاه به» نه «.  60 
   و با جمعي  برافراشت علَم،  استبداد  دستگاه  عليهعلمادر كنار ساير ... ا فضل شيخ
  دانست  مي  رفتند و چون  قم  به، استبداد  حكومت  به  در اعتراض، انقالبيعلما از  معتنابه
 خواهند   و حبس  بازداشت، راه  در بين  و احتماالً  قرار گرفته  شاه  عمال  تعقيب  تحت كه
  .  گرفت  صورت گيرانهظ  غافل  با سرعت  و اعتراضي  انقالبي  هجرت  اين، شد

، كردند  در مسجد سر ميعلما   از ديروز كه نوري... ا فضل  شيخ  حاج جناب«
   جواب شيخ، يديجا بيا  تا اين  فرستاد كه  پيام  شيخ  حضرت  به هر قدر شاهزاده

 و آقا سيدمحمد و آقا   شيخ  حضرت،  هيجان  روز دوم در مغرب.  بداد سخت
   راه و كالسكه   و با درشكه  حركت  قم  سمت و چند نفر ديگر به... سيدعبدا
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، رفتند  مي  كش  بود شالق  و سورچي  اسب  در قوه  شدند و هر قدر كه روان
  در سه. ديدند  داشتند و خطر را مي  اضطراب،  از غرور صدارت زيرا كه
   خبر دادند كه  عظمي  صدارت  واال شاهزاده  اشرف  حضرت  به  شب ساعتي
ديد ،  تفكر فرمود  واال لختي حضرت. د رفتن  قم  طرف  به  مغرب در وقت، علما
 و   است  بزرگ  شوند فتنه  وارد قمعلما اگر   زيرا كه  كرده  عمده خبط

 علما   را متعاقب  جمعي  شب  ساعتي  در سه  بود كه اين.  ميسر نيست جلوگيري
اما .  شهر باز آرند  را به  آنان  برسند بافتضاحها آن   هر جا به  كه  داشت گسيل

  اهللا سالم( جعفر ابن  دختر موسي  آستان  براندند تا به  تعجيل  با كمال  جليل يلماع
 برآمدند و در ظاهر   پذيرايي  در مقام  قم يعلما  وقت در آن. برآسودند )عليها 

ه  ب  در قم  ايام در اين.  شدند  و همزبان رأي  هم  طهران  محترمعلما با  و باطن
   ذكر عدالتخانه  بودند فقط شد اما تا طهران  مي نيده ش  مشروطيت مرور نداي
  ».  نبود  از مشروطيت بود حرفي

 

    انگليسي ي ه مشروط به» نه «  و اينك.  61
تشديد ،  جنبش  و سياسيون اص  خو  در سطح  انحراف  و خط  گذشت  كه اما مدتي

 ،  شيخ، رار گرفتق...  و  انگليس  چون  قدرتهايي  نيز مورد حمايت شد و از خارج
   عليه  قم  تحصن  از رهبران  كه  شيخ.  برداشت  و فرياد افشاگري  گرفت  قاطع موضع

 بار   اين،  بود  شرعي  و آزاديهاي  و مشروطيت  از عدالت  و دفاع استبداد شاهي
  را بر  انقالبيون  ميان  نفوذي  و غربگرايان  انحراف  خط  به  در اعتراض  تحصني رهبري
   سيدين  ميان  را نيز كه  ديگري وگو و مالقات  مفاد گفت  و بد نيست  گرفت عهده
   اين ي ه از ادام  شيخ  نمودن  قصد منصرف  به  با شيخ  و بهبهاني  طباطبايي سندين
 و   طباطبايي  با جلوداريعلما از  گروهي.  بدانيم  اجماالً،  گرفت  صورت تحصن
   اختالف  و حل تفاهم  سوء رفع،  خود  اصطالح آيند تا به  مي  ديدار شيخ  به بهبهاني
در . دوزند  بر همه  ب  استبداد را دوباره  ضد  و صف  كرده خواهان  مشروطه  ميان داخلي
، ت و حري  و آزادي از مشروطه،  با شيخ  دوباره، علما از حضار و   جمعي،  جلسه اين

 شود   بايد واضح  فراخواند كه  تأمل  را به جمع ، با هشياري  شيخ گويند ولي  مي سخن
  : آزادي؟  مشروطه؟ و كدام  كدام كه

   ملي  شوراي  و مجلس  مراد ما مشروطه:گفتند،  و درهم مخلوط، جمعيت«
  آقاي،  آشكار شود  مطلب يد كهي بفرما  يكي اظهار كردند يكي  شيخ. است
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  دو مسئله،  و اقدامات  و هيجان ورش ش  از اين ي ه گفتند مراد ما كلي طباطبايي
   نكته  همان گشت  مي  مراد و مقصد ما زود حاصل كه در صورتي: است

 مراد و   كرده  ما پيشرفت  براي خوبيه  كار ب  كه حال،  بود  اخذ پول وصول
،  و مراد از مشروطه  مشروطه  به  است  مستقله  تغيير سلطنت مقصد ما متحداً

 را   ملت  نتواند پول وقت  هيچ  كه  پادشاه  شخص  براي  است نعي م  رسوم تعيين
 وزرا.  كند و دور بريزد  صرف حاصل بي   و مصارف  باطل  مخارج  به تفريط

 هستند و   جميع  مسئول  آشكار و همه  هر يكي  و مواجب تعيين، حدودشان
   و هميشه چاپيده را   مردم  مدت  اين  كه  وزرائي.  شود  نيز موقوف تعارفات

 ما   كه، مشروطه . ندارند  چاره  و تسليم اند امروز جز تمكين  بودهاء مايش فعال
  اند از قيد اسارت  شده خلق،  آزاد  خدا كه  بندگان كه ست ااين، خواهيم مي

.  خواهند يافت  نجات  هزار ساله  خواهند شد و از زير فشار چندين خالص
 و   بيان،  خواهند چشيد  و آزادي ت حري  طعم،امه ع  كه ست ا چيزي مشروطه

 در   و مواسات  مساوات، متحد خواهند شد مردم ،گشتآزاد خواهد ، قلم
 خواهد شد   وضع  قانوني  كه ست ا چيزي مشروطه،  پديد خواهد گشت مملكت

 در حدود خود رفتار  هر يكي، ها و ادارات وزارتخانه تمام  و  و مجلس  شاه كه
  چيزي  مشروطه  خالصه،ها را محدود خواهد كرد  تجارتخانه تمام، ند كردخواه

را    و غيره  و فالح  وزارع  و عرف  و شرع  و ملتي  دولتي  كارهاي  تمام  كه ستا
   بگويد و كاري  نتواند سخني  امر قانون  بدون كس  هيچ محدود خواهد كرد كه

 را و   مشروطه ايد و محسناتفو،  طباطبايي آقاي،  تمام تعسا يك. بكند
 دييفوا :گفتند،  رسيد  نوري  شيخ  بيان  به نوبت.  كردند  را بيان  مطلقه آزادي

   و لكن  نيست  را حرفي  و كسي خوب،  برشمرديد همه  مشروطه  براي كه
   محترمعلما   تمام  كه االن.  درمانيد ترسم  مي  كار تند نرويد كه  در ابتداي خيلي
  طور اختصار بهه ب، شنوند  مرا مي  حاضرند و مطلب  و وعاظ  و طالب طهران
 ،  شود  و وزرا تعيين  پادشاه  براي  حدودي  بدانند اينكه همه: گويم  مي همه
 فرموديد  كه  كند اما اين  ندارند تكذيب  حق  و كسي  و بجاست  خوب خيلي
 از   حرف  اين گويم  مي ز هم با  پديدار خواهد گشت  مطلقه  و حريت  تامه آزادي
   شماها تمني  از همه. باشد قيد و شرط  و بي مطلقه،  آزادي  كه  است غلط، اصل
 بر ما   اجانب وقت آن،  وارد آيد  در دين  رخنه  نگوئيد كه  سخني  كه دارم

  بسيار خوب،  خواهد شد  فرموديد وضع  كه  خواهند نمود اما قانوني سخريه
   شده ما دادهه  و ب  نوشته  قبل  سال  ما در هزار و سيصد واندي نون قا  ولي است

 محمد و   و قانون  با قرآن  بنويسند بايد مطابقه و امروز اگر بخواهند قانوني
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 خواهد   نيز حدودي  شرع  فرموديد براي كه اين.  باشد  داشته  احمدي شريعت
   شيخ  جناب  سخن چون. نيست  ي  حد،  شرع  براي  را نيز بدانيد كه بود اين
  آقاي.  كردند  او را تصديق  سخنان  همگي  و طالبعلما جا رسيد   اين  به نوري

   كه دانست وگو كند و مي  گفت تواند با شيخ  ديد در اينجا نمي طباطبايي
 مراد ما  دانيد كه مي:  و گفت  خواهد شد بناچار از در ديگر برآمده مغلوب
   با فشاري خواهيم  مي  مراد ما شد فعالً  كار به  بحمداهللا  كه كار بود پيشرفت
 را   را آباد و رعيت  مملك  از سر ما شود و اگر بتوانيم  ظالمان  شر رفع، ثانوي
 و  صالحه  آمد ب  هر طور پيش  رفتيم  كه  طهران  به  وانگهي  كنيم آسوده

 شما باشد   ميل  كه قي هر طري  يكديگر رفتار خواهد شد و در طهران مشورت
 ،  در حقيقت. بود  نخواهيم  جنابعالي  از امر و اجازه  خارج و دستور بدهيد البته

  .  كردند  نوري  شيخ  به  نسبت  اعالمعلما   برخي  بود كه اي  خدعه اول  اين
  

  شوند  مي ارعاب، خواه  مشروطهءعلما . 62
 فشار  كساني.  آمد پيش   اساسي  قانون  امضاي وگوي گفت، در مجلس«

 پيشرو   كنند چوناء را امض  قانون همين،  تصرف  بايد بدونعلما  آوردند كه
 علماهر قدر . سند است،  ملت  براي  ايشاناءاند و امض  مشروطيت جنبش

 تأخير   بود به  و اهمال  اجمال  در بوته  مزبور را كه  قانون خواستند امضاي
 و   قيل، پذير نشد  امكان، بيشتر دارند  دقت يگر براي د  بوقت اندازند و موكول

 اظهار  آقا سيدعبداهللا.  و وكال بلند شد  و اطرافي  تماشاچي  از جمعيت قال
   خارج  از مردمان  نبود غير اينكه قصدي،  اساسي  قانون داشتند از امضا نكردن

   البد محل راد كسياي،  از امضا  پس  دارند بگويند زيرا كه  اگر ايرادي و داخل
   شود و دليل  دراز مي  بر سر مجلس  مردم  زبان وقت اعتنا نخواهد بود آن

 از  وگو نيست  گفت  ديد موقع  آقا سيدعبداهللا  چون  و بس  است  همين مسامحه
 ،  گذاشتند  در حضورشان  و فوري  را خواست  اساسي  قانون  داشت  كه زرنگي
.  رسيد  طباطبايي  آقاي  به  نوبت.  و مهر كردنداء امض  تصور و تاملي بدون

   آقاي  به  كرد و آهسته  سبقت آقا سيدعبداهللا،  ترديد  بود با حال  مانده مبهوت
   من  به  جوابي  اينكه بدون،  امروز روز ترديد و قصور نيست  گفت طباطبايي

 مصدر  ا دو نفر كهاگر م. يدي مرا بگو  بعد جواب  را امضأ كرده  آن بدهيد فوري
   در ملت شود و شورش  صداها بلند مي  امضأ نكنيم، ايم  شده  امر شناخته اين

 گويد مهر   سخني كه  آن  بدون  طباطبايي  آقاي  بود كه  اين. پيدا خواهد شد
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   صداي  را مهر كرد سپس  سيدعبداهللا  آورد و زير مهر آقاي خود را بيرون
   ». بلند شد از اطراف» ين السند  باد سيدين زنده«
 ، خواه  مشروطهعلما   برخي  چگونه  كه  پيداست وضوحه ب،  تاريخي  گزارش از اين
   و تعيين  كاري  از محكم دست،  سياسي  و غوغا ساالري  ارعابتاثير   و تحت شتابزده
   شعارهاي  هرگز مرعوب  شهيد كه  شيخ  برداشتند برخالف  فكري  مرزهاي  خط دقيق

 در   غربگرا كه  در برابر جريان  و صالبت  و دقت  و با هشياري  قرار نگرفت توخالي
 نخواهد ا را امض  قانون  ايستاد و اظهار داشت، كوشيد  مي  مشروطه  انقالب انحراف

   اسالمعلما   و نظارت  مجلس  قوانين  شرعيت  تضمين  به  مربوط  ماده كه كرد مگر آن
  .  شود  گنجانده ر قانون نيز د بر پارلمان

  
   تئوريك  شفافيت دنباله  و ب  غوغا ساالري  عليه،  شيخ.  63 

. خواستندخ  مزبور را از شي  قانون امضاي.  رسيد...ا فضل  شيخ  حاج  به نوبت«
 از   پس  كنم دقت،  قوانين  چند در اين  روزي  بايستي  دادند من  جواب ايشان
   بدون و االّ  ندارماء از امض مضايقه،  نباشد  خارج من   شرعي  اگر از وظيفه آن

  . كرد  نخواهماءامض، تأمل
   و مجلس  رفت  بيرونعلما   از ميدان  شيخ  بود حاج هر طريقيه  ب خالصه

ها    و روزنامه  گرفت  كناره  از مجلس شيخ  بعد حاج  روز به  از اين.  خورد برهم
بعد . گذاشتند... ا فضل  شيخ  به  را نسبت  بدگويي ي بعد بنا  روز به  آناز، ملتيها

 در   نوري  شيخ  از طرف اي ورقه، گشت  حاضر نمي  در مجلس  كه از مدتي
  چون. مزيد شود،  اساسي  در قانون  بايد فصلي  منتشر كردند كه  مردم ميان
كردند   مي گفتند و تصويب  مي  خوب جماعتي،  افتاد  مردم  دست  مزبور به ورقه

.  پديد شد  در مردم  برآمدند تا اختالفاتي  و بدگويي  تكذيب  در مقام و گروهي
 از  جمعي،  را خواندند  شرح  ديدند و اين  مجلسي را وكال  ورقه  اين چون
   و محنت ها صدمه  ما مدت  برآشفتند كه صدا آمدند و سخته  ب  هموكال

   را در قانون  فصل اگر ما امروز اين. م داشتي  را مرتب  اساسي  تا قانون كشيديم
نويسند   مي  چيزي  مردم  از اين  هر روز يكي  و بعد از اين  كنيم  اضافه اساسي

 ندارد   طور پيشرفت  اين  مجلس  كار اين  پس  كنيم  بر قانون و ما بايد اضافه
  اعث ب  همها آن   بودند و سكوت ساكت ، فصل  در اين  هم از وكال اما جمعي
   .. بود يأ ر اختالف
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   اين  رد كردن  نه  بود زيرا كه  بحث  شورا موضوع  مدتها در مجلس  حرف اين
   گذشت  مدتي چون،  حاضر بودند  كردنش  در اضافه توانستند و نه  را مي فصل

 گفتند   عقيده  با يكديگر هم االمر جماعتي آخر،  پديد گشت  در مردم  كلي اختالفات
   شود زيرا براي  اضافه  اساسي اند بايد در قانون  كرده  معين  شيخ  حاج  را كه لي فص اين

 بايد   كه  است  اين اند ماحصلش  نوشته  شيخ  حاج  را كه  فصلي  ندارد چون ما ضرري
   موضوعه  باشند و در قوانين  حضور داشته  در مجلس اول طراز   نفر از مجتهدين پنج

  .  كنند نظارت
  

    اساسي در قانون» ءفقها  شوراي «  تصويب  براي  مقاومت. 64
 را   شيخ حاج، علماروز باصرار   شد يك  طوالني  مذاكرات كه بعد از آن«
  وگو كردند كه  با او گفت  خيلي  و طباطبايي  بهبهاني آقايان.  آوردند  مجلس به

   با هزاران  را كه وني دچار نسازند و قان زحمته  بگذرند و ما را ب  فصل از اين
.  قرار ندهند طرف،  را با خود  نريزند و جماعتي اند از هم  داشته  مرمت،زحمت
   در مقام  شخصاً  طباطبايي...ا  آيت. بود  ساكت  شيخ ها حاج  حرف  اين در تمام
 امروز ديگر ،يدي نظر نما  صرف  قصد و خياالت  از اين  برآمدند كه نصيحت
   به  كرد خصوصاً ها را زد و ايراد و اعتراض  حرف  بشود اين ه ك  نيست روزي

   محنت  مردم  نياوريد و بگذاريد اين  فراهم  و مخاطره  صدمه گويم شما مي
   را مرتب  گذشته هاي  خود برآيند و خرابي  امورات  در صدد اصالح ديده
   غير از اين  من  شرعي  تكليف گويد كه  مي  جواب اهللا فضل   شيخ  حاج.نمايند
   و انديشه  خوف  هم  دين  در راه  شدن  از كشته من. گوئيد  شما مي  كه است
   و مذهب  اسالم  در دين  بزنند و رخنه  آتش  مرا با نفت  هستم راضي. ندارم
   داريد ببريد بر قانون  ميل ام  نوشته  من  را كه  ورقه  و اين؛ ننمايند جعفري
  تكليف،  ندارد  من  به ربطي ،خود دانيد،  نداريد  هم  ميل،يدينما ب  ضميمه اساسي
   نكنيد كه  نوعي گويم  شما مي قدر به  اما آن  نوشتم  بود كه  اين  من شرعي

  .  گردد  بر ما مسلط  شويد و دشمن  خوارج  و تسلط  اجانب مورد سخريه
 در   شيخ ديگر حاج بعد   روز به از آن.  گفتگو زياد كردند  باب در اين
   عاقبت  مذاكرات  مزبور بعد از مدتي  فصل  در باب،  حاضر نشد مجلس
   ». مزبور را مهر نمايند  فصل  ديدند كه صالح
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 را   ملي جمعيت،  خوارج  جمعيت نوشتند چون  مي  او فحش  به پرده بي«
 ، را گذاشتند  تحريك  آوردند و بناي دسته  ب  ديدند ميدانيبرضد يكديگر

   دو گروه  در اين  خوارج  و افسانه  را بر ضد يكديگر بخواندند و افسون طرفين
ه ب.  يكديگر بودند  افتضاح  در پي  نوع  همه  پيدا كرد كه اثري، مسلمان
 و   ايشان ردان شاگ نوشتند كه بد مي،  در جرايد  شيخ  حاج  به اي اندازه

   را امر بهها آن  شيخ،  بود  كه هر طريقيه  ب،  صبر نماند  را طاقت هواخواهانش
 دو   اين  و ضديت ها گذشت  حرف  همين  نيز به  ماه  سه  قريب.كرد صبر مي

آقا . كرد  پيدا مي  تخفيف  هم  اوقات  بود و بعض  شدت  با نهايت  گاهي گروه
   بودند به  وقت  اعتماد مجلس  روزها طرف يدمحمد آن و ميرزا س سيدعبداهللا

 و   داشته كناره،  از مجلس ي ه ديگر كلي  ايام  اين  كه اهللا  فضل  شيخ  حاج خالف
   ».گذاردند  شورا نمي  مجلس پا به

  
  
  
  

  :مأخذ 
 و  با مقدمه  المله  و تنزيه  االمه تنبيه  ي هاز رسال   نائيني...ا  آيت نظريات مرحوم* 
   و تعابير به  كلمات و در برخي است  نقل گشته   طالقاني...ا  آيت  مرحوم تعليقات
 بسيار  معادليابي،  كنوني  مخاطب ي هفاد است جهت،  نثر  بودن  و قديمي  نامفهوم جهت

  .  آمد عمله  ب  محترم لف  مفاد تعابير مؤ  به  لطمه مختصر بدون
 ، ها  اعالميه،رسائل از مجموعه  نوري... ا  شهيد فضل شيخ همچنين نظريات* 
 و آثار و   فرهنگي  خدمات ي هسس مؤ     چاپ  محمد تركمان گردآوري ،شيخ ،مكتوبات
  .  نقل شده است پراكنده مقاالت


