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 نائيني عالمه منظر از مشروطيت       

 
 

 

 
موضوعی بر کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله که دیدگاه یک فقیه اهل بیت براساس فقه جعفری پیرامون ارکان قانونی یک حکومت روان و شرحی

قمری هجری  7231بیع االول درر ،لی شاهیل از فتح تهران و شکسته شدن استبداد صغیر محمد عسه ماه قباسالمی در ایران را نشان می دهد که 

 آمده است.به رشته تحریر درغروی نائینی میرزاحسین یت اهلل در سامره به قلم آ
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که عالی ترین سخن و پیام خود را دعوت به غروی نائینی رزاحسین عالمه می

وحدت و همدلی می داند یکبار دیگر در یک جمع بندی نهایی و ختم کالم 

در باره عالج تفریق و جدایی و ترتیب موجبات اتحاد، مبنی براینکه چرا باید 

 می فرماید:  ، به وحدت روی آورد

در نهج البالغه به وضوح  ل حضرت امیر)ع(از فرمایشات از روی برهان و دلی 

فهمیده می شودکه نه تنها برای حفظ کردن حریت انسان ها و صیانت حقوق 

ها و تعدیات اشرار بلکه دفع تجاوزات کسانی که مانند  ملی آنان از زور گوئی

گرگ ها به هستی و آبروی ملت حمله ور شده اند، به همین اتحاد و 

نحصر در آن است و راه حل دیگری به نظر نمی همبستگی وابسته است و م

 رسد.

برای آنکه به شرف و بزرگی نائل آئیم و از نوامیس دین و وطن خود  

پاسداری نمائیم و استقالل قومیت خود را به نیکی نگهبانی کنیم و به دوران 

محنت ها و سختی های قوم بنی اسرائیل عصر موسی و هارون و فرعون دچار 

د کلمه وعدم تشتت وگوناگونی آراء و مختلف نشدن هوی و نشویم جز اتحا

هوس ها ، راه چاره دیگری وجود ندارد و لذا اگر در شریعت مطهره اسالم 

برای حفظ اتحاد و رفع موجبات اختالف و جدایی این همه اهتمام و جدیت 

 بخرج رفته است باری برای همین منظور است.
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فیق الهی به رشته تحریر در که به تو این مجموعه را      

ام لیال زم مرحومه حاجیه خانم است به مادر عزی آمده

که عمری را به پاکدامنی و  ادقیقی رضوان اهلل علیه

تالش برای زندگی سعادتمندانه با کمال  خداو عبودیت

ی هجر 7231شعبان 71 فا و صداقت گذراند و در روز ص

هجری شمسی به لقاء  7232شهریور  32قمری مطابق با 

اهلل پیوست ، صمیمانه تقدیم می کنم.  امید است خدای 

مهربان همچون فرزند شهیدش حجت تسکین دوست او 

یف در ردمشمول رحمت و غفران خود قرار دهد ورا 

ان خود جایگاهی با عظمت عنایت صالحان؛ در رضو

شند و ماهم با ذکر ما با یآنان دعای گو ماید بطوریکهفر

 یاد کنیمبه عزت و احترام را  حق وخیرات و مبرات  آنها

 ان شاء اهلل.و شکر گزار رحمت و الطاف الهی باشیم .
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 پیشگفتار

 زندگی و مبارزات سیاسی عالمه نائینی

 )شرح موضوعی(تنبیه االمة و تنزیه الملة

 نگيزه تأليف كتاب و رسالت مؤلففصل اول:  ا  

 هدف از تألیف کتاب  (7

 تاریخ تألیف کتاب  (3

 رویای صادقه ی مؤلف  (2

 رویای نائینی و حذف دو فصل کتاب  (2

 فصل دوم:   مسلمين و مغرب زمين                  

 اوضاع مغرب زمین در قبل و بعد ازجنگ صلیبی  (1

 ریشه تمدن مغرب زمین  (1

 ط مسلمینرشد مغرب زمین و علل انحطا  (1

 علل ضعف مسلمین و نفوذ ملل مسیحی  (3

 ریشه عقب ماندگی از مغرب زمین  (2

 (  حکومت قانون و غرب71

 فصل سوم:  پايه هاي حكومت اسالمي                   

 (   نیاز انسان به تشکیالت حکومت77       

 (   دو اصل مهم در بر پایی یک حکومت73       

 دین مبین(   اعظم نوامیس 72       

 (   مسیر حفظ حکومت اسالمی72       

 (   تشکیل حکومت اسالمی دخالت در کار امام عصر )عج( است!71       

 (   حکومت امانتداری و شبانی است71       

 فصل چهارم:  شرايط حاكم و مرز بندي هاي حكومت                 

 (   دو نوع سلطه) ظاهری و باطنی(71       

 (  انتخاب حاکم اسالمی73       

 (  نقش عصمت در حاکمیت72       

 (  حقوق متقابل والی و رعیت)ملت(31        

 (  حاکم و اجرای مساوات37         

 (  دستورالعمل حدود اختیارات متصدیان33         

 (  دو نوع حکومت32         

 (  حکومت مشروطه32        

 استبدادی با والیتیه(  تفاوت حکومت 31        
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 (  تفاوت استبداد)با سه غصب( با والیتیه)بایک غصب(31    

 (  اسباب زوال نعمت و انقراض سلطنت استبداد31      

 فصل پنجم:  مواضع و گرايشات ملت        

 (  ا صناف مردم در نامه مالک33          

 (   نقش اصلی ملت در برچیدن استبداد32          

 (  آرا ی عمومی ملت بدعت در دین است! 21         

 (  مقابله حق و باطل میدان آزمایش ماست27          

 (  نهی از منکر وظیفه مسلمانی23          

 (  امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی ضد استبدادی است22       

 (  سکوت و سازش عامل اتحاد دو قوه شوم استبداد22       

 (  بیداری ملت عامل رسیدن به آزادی است21       

 (  آگاهی ملت در عالج استبداد21       

 (  استبداد و بیداری مسلمین21       

 (  همه ی بالهای بشری از جهل و حماقت است23       

 (  نادانی ملت ریشه پذیرش استبداد است22       

 (  عالج نادانی )جهل مرکب( 21      

 (  عالج نادانی )جهل بسیط(27       

 (  مشورت و شوری در اسالم23       

 (  ما و سنت مشارکت و مشورت مردمی22       

 (  اساس مشورت با مردم احکام ثانویه است22       

 (  در تاریخ همیشه یزید هست، بدنبال امام حسین باشید!21       

 (  شکل و روش ارائه حقایق به مردم21       

 (  وظائف روزنامه ها و ناطقین21       

 (  آفت های تشکیل انجمن23       

 (  اهداف اصلی انجمن های دوره ی  استبداد22       

 (  شکل برخورد با افراد مغرض11       

 فصل ششم:  مجلس، منتخبين و نظارت           

 (  کار اصلی مجلس17       

 ت بی غرضانه(  نظارت برای انتخابا13       

 (  قوه مقننه و رأی نمایندگان12       

 (  وظائف هیأت مبعوثان)نمایندگان مجلس(12       

 (  مجلس و مخالفین11       

 (  قوه نظارت برای کنترل استبداد11       

 (  هیأت نظارت باید دارای دستورالعمل و قدرت اجرائی باشد11       

 مجلس و هیأت نظارت(  شبهاتی پیرامون 13       
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 (  کار هیأت نظارت با وکالت شرعی مخالف است12       

 فصل هفتم:  اهميت و اولويت آزادي و مساوات          

 (  حقیقت مساوات در شریعت11       

 (  مساوات بین والی و رعیت)ملت( در سنت رسول خدا)ص(17       

 (  علی )ع( و اجرای مساوات13       

 (  خلیفه دوم و اصل آزادی و مساوات12       

 (  مساوات و عناوین خاص12       

 (  مساوات و عناوین عمومی11       

 (  شبهه ای در باره اصل مساوات11       

 (  تفسیر جدیدی از مساوات11       

 (  مساوات به معنی اجرای احکام مساوی نیست13       

 (  حریت و عبودیت12       

 (  عبودیت)عدم آزادی( در قرآن11       

 (  نظر امام علی)ع( پیرامون سرگردانی و اسارت بنی اسرائیل17       

 (  تفسیر عملی امام حسین)ع( از آزادی13       

 (  حربن یزید ریاحی مظهر آزادی12       

 (  رهائی از استبداد از اهداف انبیاء است12     

 بین حکومت با ملت است(  آزادی موضوع تنازع 11     

 (  ادیان و مذاهب طرفدار آزادی اند11     

 (  آزادی در ملل مسیحی11     

 (  شبهه ای پیرامون اصل آزادی13     

 (  آزادی قلم برای رهائی از استبداد و اتحاد مردم12     

 (  آزادی مخالف احکام دین نیست31     

 (  آزادی بی بند و باری نیست37     

 فصل هشتم:  دستگاه استبداد سياسي        

 (  حقیقت سلطنت استبدادی از لسان مبارك علی)ع(33     

 (  حکومت استبدادی32     

 (  عبور از حکومت عادله به استبدادی32     

 (  برخورد دوگانه استبداد در تاریخ31     

 (  اطاعت از استبداد شرك به خداست31     

 رت و آگاهی مردمی در نظام استبدادی(  رابطه قد31     

 (  راه های مساعدت استبداد )بت پرستی(33     

 (  حمایت از درخت خبیث استبداد32     

 (  اقویا و استقرار عدالت21     

 (  استبداد به قانون خراج گردن نمی نهد!27     
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 (  هدف استبداد ایجاد تفرقه است23     

 از شکنجه و عذاب مردان شریف (  اهداف استبداد22       

 (  آزادی از استبداد از شئون توحید است22       

 (  بی عدالتی دستگاه استبداد کشور را به انقراض پیش می برد21       

 (  تنها راه، سلب قوای استبداد است21       

    فصل نهم:  شعبه استبداد ديني         

 (  استبداد دینی21       

 (  نقش شعبه استبداد دینی23       

 (  همکاری علمای اخباری با استبداد 22       

 (  استبداد دینی همدست معترضین به مشروطیت711      

 (  وسوسه ها و تحریکات استبداد دینی717      

 (  شگرد های ظالم پرستان در تضعیف مشروطیت713      

 ه باشد(  استبداد سیاسی نباید مشروعیت داشت712   

 (  عالج استبداد دینی711   

 فصل دهم:  طرح ماليات و خراج مملكت اسالمي و موارد مصرف آن    

 (  خراج و مالیات مملکت اسالمی711   

 (  مالیات ادای حقوق واجب مسلمین است711   

 (  مالیات برای نظم و نظام کشور است713   

 (  سنت و اراضی خراجیه712   

 در نامه مالک اشتر(  خراج 771   

 (  اراضی خراجیه در اختیار چه کسانی باید باشد؟777   

 اسالميجامعه فصل يازدهم:  نقش احكام و قانون و تأثير آنها در نظم و نظام     

 (  بدعت در اسالم773   

 (  واجب قراردادی772   

 (  احکام اولیه و احکام ثانویه772   

 زء امور حسبیه است(  اجرای احکام ثانویه ج771   

 (  احکام ثانویه عدول از واجبی به واجب دیگر است!771   

 (  احکام ثانویه عدول از واجب به حرام و بالعکس نیست771   

 (  رابطه قانون با شرع773   

 (  بسط عدالت با قانون جامع و کامل772   

 (  چگونه قانون اساسی با شرع یکی می شود731   

 ، تعیین کننده حدود و حقوق دولت و ملت(  قانون737   

 (  قوانین شرعی مربوط به احکام اولیه است733   

 (  قوانین متکی به احکام ثانویه در حال تغییرند732   

 (  قرآن و قانون اساسی732   
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 (  مساوات در قانون اساسی731   

 (  نظارت بر اساس قانون731   

 (  تجزیه قوای مملکتی731   

 (  وزارتخانه ها در فرمان مالک اشتر733   

 (  هیأت نظارت و تفکیک قوای مملکتی732   

 فصل دوازدهم:  مديريت و مشروعيت بخشيدن مجتهدين به نظام اسالمي     

 (  علماء نگران هجوم غرب هستند721   

 (  دشواری کار مجتهدین در دوران استبداد727   

 رکت مردمی(  نقش علمای شیعه و سنی در ح723   

 (  رهبری عالمان دینی در بیداری ملت722   

 (  علماء و اهمیت فرمان مالک722   

 (  دعا برای مسلمین721   

 (  شرایط مجتهدین برگزیده721   

 (  شرط اول: آگاه به فقاهت و سیاست روز721   

 (  شرط دوم: دوری از ریاست طلبی، مال اندوزی و حرص و حسادت723   

 شرط سوم: دفاع از ملت با غیرت و حمیت ( 722   

 (  حکومت از وظائف مجتهدین است721   

 (  وظائف امور حسبیه727   

 (  اقدام برای اموال وقفی723   

 ( اختیارات نمایندگان امام و فقهاء منحصر به احکام ثانویه است722   

 (  وظائف فقهاء در عصر غیبت722   

 با نظارت و اذن مجتهد(  مشروعیت حکومت حقه 721   

 (  نقش مجتهدین در مشروعیت قوانین مجلس721   

 (  مشروعیت اجرا با اذن مجتهد721   

 (  لزوم اذن مجتهد برای مشروعیت نمایندگان و هیأت مبعوثان723   

 (  تالش علماء سوء در تقویت ظالمین722   

 به مشروطيتفصل سيزدهم:  ديدگاه و عكس العمل مخالفين و معترضين     

 (  دست مفتخواران )اهل خاصه( از حکومت کوتاه است711  

 (  چاپلوسان و توده عمومی ملت717  

 (  مشروعه ترفند جدید مخالفین مشروطه!713  

 (  طرح شبهات مخالفین مشروطه712  

 (  جاهلین به نام دین و دولت جنایت می آفرینند712  

 وات(  دیدگاه مخالفین در باره مسا711  

 (  آثار سوء فرهنگ شاه پرستی711  

 (  شاه پرستی و استبداد دینی711  
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 (  شاه پرستی و نفوذ اجانب713  

 (  شاه پرستی و جدائی دولت از ملت712  

 (  مسیر ریشه کن کردن شاه پرستی711  

 فصل چهاردهم:  آثار وحدت و تفرقه در صفوف مسلمين    

 اسالمی است (  تفرقه و جدائی عذاب امت717  

 (  تفرقه عامل نابودی قوای ملی713  

 (  تفرقه مردم، به استبداد می انجامد712  

 (  دستورالعمل اجتماعی شریعت برای وحدت کلمه712  

 (  وحدت کلمه و تهذیب اخالق711  

 (  موجبات اتحاد ملت711  
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طالعه قراردهیم و به تجزیه و تحلیل حکومت قاجاریه به عنوان آخرین بازمانده ی سلسله اگر تاریخ تحوالت سیاسی ایران را مورد م     

ن استبداد در ایران را ازنظر بگذرانیم و رفتار زشت و خالف شئون انسانی آنان را به یاد بیاوریم که ایران وایرانی در آستانه ی اوج تمد

ایستگی دور مانده بود و شمع امید او بتدریج کم سو می شد، نهضت مشروطه بشری و رشد و تکامل مادی و تکنولوژی ، از کرامت و ش

 پنجره ی بازی بود که ایرانیان را به فضای سبزآزادی و رشد و ترقی که اساس و زمینه ساز هر پیشرفتی است آشنا نمود. 

گی و آگاهی زندگی کند قرار گرفت ، گر چه به نهضت مشروطه حد بین دنیای استبداد و دنیایی که در آن ایرانی می بایستی به شایست    

مفاد مکتوب مشروطیت که قانون اساسی نام داشت قدرت های مسلط بعد از آن عمل ننمودند و استبداد این بار نه به شکل قاجاریه بلکه به 

استعمار را با هم در این سرزمین  شکل جدیدی بر کرسی حکومت استقرار یافت و مردمی که به این انقالب دلبسته بودند ناگهان استبداد و

 مشاهده نمودند بسیار غم انگیز بود و آمریکا و اروپا برای تأمین منافع نامشروع خود از استبداد بعد از مشروطه حمایت نمودند و از این

تا مردم این مرز و بوم طعم  حمایت که اجازه دادند تا نا اهالن بدون انتخاب و مشارکت مردم بر ایران حکومت نمایند و هیچگاه نگذاردند

رحمه شیرین آزادی و حکومت دلخواه خود را بچشند معهذا وقوع انقالب اسالمی ایران به رهبری مردی از تبار نور و پاکی امام خمینی 

 تخاب قدم بگذارند.باعث شد تا استبداد به زباله دان تاریخ سپرده شود و استعمار به خانه خود برگردد و مردم کشور در مسیر ان اهلل علیه

علما و روحانیون به لحاظ نفوذی که در بین مردم شیعه داشتند در متن انقالب بودند و در اکثرمواقع رهبری مؤثر آن را بعهده داشتند و      

تحمل بود و نائینی یکی از آن علمای متعهدی بود که از آغاز جوانی استبداد بی منطق وپوشالی قاجاریه برای او دردناك و غیر قابل 

مشروطیت؛ فرصتی بود تا وی در عمل مخالفت خود را با استبداد که ریشه عقب ماندگی یک ملت بزرگ بود از خود بروز دهد ودر این 

راه هم در ارائه یک تئوری حکومتی منسجم و هم در مبارزه با مستبدین تالش های زیادی نمود و به تشویق او علمای دیگر به سازماندهی 

عملی پرداختند و این یک پارچگی و وحدت و هماهنگی که متأسفانه در یک بخش از علما اتفاق افتاد تأثیر بسزایی در جهت  و اقدام

 گیری مشروطیت داشت تا حتی المقدور آن را از دین و شریعت دور ننماید و ریشه نامردمی ها را بتدریج بخشکاند.

ا و فقهای بزرگ از فعالیت های سیاسی دورنماند وبا تمام جذرومدهای متعددی که پیش ورود درتدریس وتعلیم علم نائینی عالوه بر     

آمد با استواری در صحنه حضور داشت ولی تفرقه که او در کتاب خود به تجزیه و تحلیل آن پرداخته است نگذاشت که همه علما  ید 

از ورود به قم مشاهده نمود صرفاً به زوال حکومت قاجاریه قانع  واحده ای بر علیه استبداد باشند و چون نائینی این ضعف را بویژه پس

 گردید و دیدیم که بعد ها این اتفاق پیش آمد و کشور در مسیر جدیدی قرار گرفت.

به در آیات قرآنی محور مبارزاتی انبیا بر علیه مستبدین و زورمداران تاریخ ترسیم شده است و بی شک کسی که قرآن را مطالعه نماید     

آسانی میتواند این روح کشمکش و برخورد و تخاصم بین حق و باطل را مشاهده نماید و در این راستا تفاوتی ندارد که آیات  در چه 

قرنی و یا درچه سالی از سال های طوالنی بعد از ظهور اسالم خوانده شود بهر حال یک مسلمان تحت هیچ شرایطی نمی تواند طاغوت و 

ر خالف نظر شریعت و خواست مردم بر سرنوشت ملت ها مسلط می شدند قبول نماید.در حالیکه دیده می شود که حاکمان مستبد که ب

تاریخ ایران از حاکمان مستبد پر شده است و هیچگاه مفاد قرآن و سنت رسول خدا)ص( بجز دوره های کوتاه و نادر در جامعه مسلمین 

م توجه به اهمیت این موضوع بقدری بود که ملل اروپایی که دوران انحطاط قرون اجرا نشده است و این سهل انگاری تاریخی و عد

وسطی را که در جاهلیت و  بی دانشی بسر می بردند در جنگ های صلیبی به اهمیت این اصول پی بردند و راه ترقی را در پیش گرفتند 

 ولی مسلمین و ایرانیان سیر قهقرائی طی کردند!



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

11 
 

دانه ای علل این عقب ماندگی را در استدالالت خود نشان می دهد و راه حل نیکویی را ارائه می کند که بر عظمت نائینی بطور استا      

تفکر و اندیشه های او افزوده است و این عالم دانا و بصیر به حقایق با دید قویی که داشت خوب توانسته است موانع و علل رشد را با 

 غه نشان دهد و این در نوع خود در صد سال قبل که زمان تحریر کتاب است شگفت انگیز می نماید! استفاده از آیات قرآنی و نهج البال

ملت ایران و ملت های مسلمان مثل آن ماهی هایی بودند که سال ها در آب شنا نمودند و هر لحظه از وجود آب، حیات و حرکت       

جود آب را درك نکردند و آن را  ندیدند وانگار در آب نبودند . مسلمانان هر پیدا کردند و یک لحظه از آن جدا نبودند ولی هیچوقت و

روز قرآن می خواندند و پیام های اسالم را در نماز و عبادات و دعاهای خود دریافت می داشتند ولی نتوانستند به زیان و آسیب هایی که 

انی آزادی و رشد و ترقی دست یابند! و این خواب عمیقی بود که قرن از جانب استبداد متوجه آنهاست به کیاست و درایت دریابند و به مب

 ها به درازا کشیده شده است.

 این موضوع در جای خود به وضوح دیده می شود که اسالم در متن سیاست و اداره کشور قرار دارد و اگر سیاست را از آن جدا       

به معنی بی اعتنایی و عمل ننمودن به اسالم است که با روح بالندگی و تشکیل نمایند اجرای اکثر احکام آن معطل خواهد ماند و این 

رعی جامعه پویای آن منافات دارد..متأسفانه تعداد قلیلی از علما بودند که به این موضوع پی بردند و اکثر آنان اسالم را در انجام وظائف ش

ند و وظیفه مسلمانی را در آن خالصه می دیدند و پادشاهان را سایه خدا و فردی و ادای عبادات و چند دستورالعمل دیگر کافی می دانست

و نماینده او تلقی می کردند در حالی که در سنت رسول مکرم )ص( و امیرالمومنین و مردان پاك خدا چنین تصویری دیده نمی شود و 

ره یک جامعه می باشد و پیشرفت برای مسلمین از زمانی بود نائینی با قدرت استدالل این حقایق را باز گو نموده است که اسالم قادر به ادا

 که مسلمانان بر اساس مبانی آزادی و بدور از استبداد ،جامعه ی موفقی داشتند.و پایه های استبداد از زمانی مستحکم شد که استبداد دینی

شد که مردم سایه سنگین و شوم استبداد را برای سال )روحانیون طرفدار پادشاهان( آن را پذیرفتند و با اسالم یکی دانستند و این باعث 

 های متمادی و طوالنی تحمل نمایند و لذا از کاروان پرشتاب سعادت و ترقی بشری باز ماندند!!

د به نائینی از متن اسالم و مطالعات عمیقی که از قرآن و نهج البالغه و سنت پیامبر و عترت پاکش دارد در مجموعه غنی و متقن خو        

تنبیه االمه و ] تواند یک جامعه اسالمی را در این عصر اداره کند و کتاب  نظریه ای پرداخته است که اسالم به شکل قانونمندی می

وی بیانگر و شرح و تبیین این حقیقت است.در تأیید  [تنزیه الملة فی لزوم مشروطیة الدولة المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد األمة

یات این کتاب تقریظی از جانب دو شخصیت بزرگ انقالب مشروطیت آیت اله شیخ محمد کاظم آخوند خراسانی و آیت مطالب و نظر

هجری قمری و  7231لیف کتاب سه سال بعد از تثبیت مشروطیت ایران در ربیع االول مازندرانی نوشته شده است.تاریخ تأاله شیخ عبد اله 

 تح تهران توسط مشروطه خواهان صورت گرفته است.سه ماه قبل از سقوط استبداد صغیر و ف

نظریه نائینی در برگیرنده و تبیین کننده یک شکل حکومتی اصیل و بنیادین است و او این طرز استدالل و نحوه تشکیل واساس اداره     

ند با برخورد با واژه هایی چون خوا یک جامعه را از کسی یا مکتبی به عاریه نگرفته است و شاید در ابتدای کسی که این کتاب را می

ن آزادی و مساوات و یا مبانی دیگر تصور نماید که او این عناوین را مثالً از انقالب فرانسه یا انقالبات دیگر و یا نوشته های نویسندگا

آئین و اعتقادات اسالم غربی یا شرقی اخذ نموده است در حالیکه او با قدرت تمام بیان می کند که تمام این مفاهیم و مطالب در متن 

وجوددارد و مسلمانان در عصر حضرت رسول)ص( اینگونه جامعه ای را تشکیل داده اند و زندگی می کردند و این موضوع کامالً واقعی 

 و حقیقی است نه یک تئوری صرف و بدون پشتوانه عملی و اجرایی. 

ی دارد و خوب می شناسد و بطور جدی و بدوراز هرگونه اغراق و نائینی به عناصر مهمی که یک حکومت را تشکیل می دهد آگاه     

تصورات باطلی مشروطیت را که برای او یک نوع حکومت اسالمی در این عصر است تعریف می کند و ارکان آن را یکی یکی بر می 

دست یه یک کار عمیقی می زند شمارد و برای اولین بار دیده می شود که یک عالم شیعی در عصر انحطاط مسلمین و تسلط تمدن غرب 

و حکومت اسالمی را تدوین می نماید.گرچه اوموفق نشده و یا به دالیلی صالح ندانسته است که همه ارکان حتی تصدیگری و رهبری 

حکومت را که در عصر غیبت به عهده فقها است بطور واضح بیان نماید و همانطور که او می گوید دو فصل کتاب را به این موضوع 
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اختصاص داده بود ولی حذف نمود . بهر حال همین مقدار مطالب در عصر محمد علی شاه که به تازگی مجلس شورای ملی تشکیل شده 

بود بی نظیر و نشان دهنده ی احساس مسئولیت و نبوغ نائینی است که تنها او قادر بوده است که این مجموعه را تدوین و تنظیم وارائه و 

آغاز شایسته و موثری بود که بعد ها افکار علمای شیعه و ایرانیان و تحوالت بعدی را تحت الشعاع قرار داد واکنون که انتشار نماید و این 

 آن مطالب پس از صد سال می خوانیم تازگی و استحکام این نظریه شگفت انگیز و جالب توجه است. 

طرفی قانون که نمایندگان مردم در مجلس تدوین می کنند به شکل  در نظریه نائینی اسالم در قالب شریعت و احکام اجرایی واز      

منطقی بهم رسیده اند و در یک مجموعه هماهنگ تار وپود الیحه های دولت ومقررات و قوانین مصوب و جاری مجلس را تشکیل می 

نی در این نظریه با سعی بلیغی که نموده دهند و نظارت بر مجلس و متصدیان پشتوانه اجرایی قویی در اجرای عدالت در جامعه است و نائی

است عناصر و ارکان پیشرفت این حکومت مردمی که بر اصول مشارکت و مشورت با مردم استوار است چون تابلوهای زیبا و جذابی به 

 همگان نشان می دهد و این واقعاً در عصر خود حیرت انگیز است.

ها ی استبداد را دیده  اش به رشته تحریر در آورده است و او که  سال ها زشتکاری نائینی  افکار بلند خودرا برای نجات جامعه     

بود در کتابش همه این تصویرها و کسانی که بوجود آورنده آنها هستند مانند یک هنرمند به مردم می نمایاند و از مردم می خواهد که 

ی  ودانایی است .چون مبارزه با استبداد جسارت و اتحاد می خواهد و تنها یک راه حل برای نجات  خود بیشتر جستجو ننمایند و آن آگاه

ریشه این دو دردانایی یک ملت است و همانطور که دیدیم این عوامل بیداری و تحرك انسان ها در انقالب اسالمی تحقق یافت که منجر 

نوی در هزاره ی سوم میالدی در جهان معست حضرت حق می خواهد نقش اساسی وبه یک انقالب بزرگ گردید.انقالبی که به خوا

 داشته باشد.

اندیشه ی حکومتی نائینی برای اجرای در ایران در قالب مشروطیت بود ؛ مشروطیتی که مردم باحضور خود در صحنه های آن       

و وقتی که تهران فتح شد و بوجود آورده بودند و این اعتقاد محکم نائینی تا زمان حیات آخوند مال محمد کاظم خراسانی پابرجا بود. 

شیخ فضل اهلل نوری که از مجتهدین مسلم تهران بود اعدام گردید و بین علمای شیعه اختالف در گرفت بطوریکه عده ای از مشروطیت 

 و عده ای دیگر که از نظر فقاهت و تقوی در سطح باالیی هم بودند و در رأس آن سید محمدکاظم یزدی که حتی به ودنددفاع می نم

زعامت عامه هم رسیده بود از مشروطیت دوری می جستند. و این باعث گردید که نائینی راه خالصه و میانبری را در آن زمان جستجو 

نماید. وچون رضاخان را که در آن زمان چهره موجه ای داشت و بعنوان سردارسپه در حفظ تمامیت ایران خدمات و شایستگی هایی از 

ه با چند تن از علمای طراز اول به همین مقدار که حکومت استبداد قاجاریه برچیده شود و رضاخان نظام اسالمی خود نشان داده بود همرا

را بر قرارکند و پنج مجتهد بر اساس متمم قانون اساسی در تصویب قوانین جاری در مجلس نظارت داشته باشند و کشور در مسیر ترقی و 

نائینی از آنجائی که خود را یک مجتهد نافذ الحکومه می دانست صالح کشوررا در این موضع  سازندگی قرار گیرد کافی می دانستند و

 گیری می دانست.

و نفوذی که انگلیس داشت و در کشور های خاورمیانه بویژه در  لکه سیطرهالبته این به معنی سازشکاری و قبول زورمندان نبود ب     

در همدلی و همگامی و همکاری با هم ،این حداقلی بود که نائینی بدان دست یافت و این ایران و عراق اِعمال می کرد و ضعف علما 

حدی بود که توان نائینی در اجرای حکومت اسالمی بیش از آن نبوده است. و شاید این   موضع گیری نمی شد کشور تجزیه می شد 

جدا شد آن وقت  استبداد بر تکه های  مهمی از کشور ایران  ر تکه های بزرگ وفتحعلی شاه قاجاهای همانطور که بر اساس بی لیاقتی 

کوچک آن بیداد  می کرد.و استعمار روس و انگلیس بر اساس نقشه هایی که داشتند قیم این کشور می شدند و بر ذلت و خواری ملت 

انی آن موقع کشور را در نظر بگیرند افزوده می گردید!!در هر صورت کسانی که در باره نائینی قضاوت دیگری دارند بایستی شرایط بحر

که چگونه روشنفکران غرب زده بر ترکیه )عثمانی بزرگ( مسلط شدند وهنوزهم برآن سیطره دارند و اگر کشورایران سرنوشت ترکیه را 

کامی خود باالخره پیدا می کرد بیداری و نهضت مردم به این زودی ها استقرار نمی یافت! و از طرفی باید دانست که مشروطه علی رغم نا
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سال به انقالب اسالمی منجر شد و این شاید درایت قویی بود که نائینی و عده ای خاص از علما از خود نشان دادند که  11پس از حدود 

 برای خیلی ها قابل درك و پیش بینی نبود.

طیت و نظامی که باید بر کشور حاکم شود که برای آشنایی مردم با مشروكتاب تنبيه االمة و تنزیه الملة یکی ازویژگی های      

نوشته شده است ادبیات و نثر آن است. وازآنجائیکه کتاب اصلی به شکل مطلوبی ویراستاری نشده است و جمله بندی ها آن طوالنی 

ود و در این ارتباط است، ارتباط دادن مفاهیم آن در نگاه اول دشوار به نظر می رسد و لذا الزم است با دقت و حوصله بیشتری مطالعه ش

افراد زیادی از فهمیدن مطالب این کتاب ارزنده دچار مشکل شده اند. نثر کتاب به نثر و سبک کتاب های قدیم نزدیک است و مانند 

نوشته های روزنامه ها و مجالت و کتاب های ساده ای که معموالً برای عموم مردم نوشته می شود نیست و مسائل به همان شکلی که 

نی درس می داده است ویا درتحریر اعالمیه ها بویژه اینکه ایشان شاگرد و محرر دوچهره درخشان شیعه میرزا حسن شیرازی و آخوند نائی

 خراسانی بود دارای ابتکار و نوآوری خاصی است.

از انسجام و  چون مطالب کتاب پیرامون کشورداری،قانون گذاری،نقش مردم و مجلس و نظارت و سایر ارکان حکومتی است    

استحکام و طمأنینه خاصی برخوردار است و خواننده جدی و حکیمانه بودن مفاهیم آن را درالبالی کلمات درك می کند و این سنت 

تحریر و انشاء در آن زمان بود که علماء با قلم هنری خاصی می نوشتند. درهرصورت همینقدر که علماو روحانیون و مدیران و 

درك آن نائل آیند می توانند مطالب آن را با تجزیه و تحلیل در اختیار افکار عمومی بگذارند و این نحوه کتاب  روشنفکران کشور به

 نویسی یک موضوع رایج  آن زمان بوده است.

ن و برای کسی که با این کتاب و نثر آن آشنا باشد و با حوصله چندین بار آن را بخواند و مورد مداقه قرار دهد بسیار شیری     

جذاب خواهد بود و سعی خواهد نمود تا آن مطالب پرمحتوی و پر مغز را که در قالب و جمالت کوتاه و فصیح بیان شده است به خاطر 

 بسپارد و برای دیگران بازگو کند.

ز زبان یک عالم دینی ما ایرانیان در عصر انقالب اسالمی نیاز به درك مفاهیم این کتاب داریم تا نحوه حکومت و اداره کشور را ا     

بدانیم و چون بخواهیم که جامعه را به خیر و صالح و بالندگی مدیریت نمائیم بدون شناخت ارکان این مدیریت که نائینی به کمال و تمام 

در این کتاب نشان می دهد دچار دشواری می شویم . چقدر شایسته والزم است تا متصدیان و کارگزاران کشور برای اجرای مردم 

ساالری دینی و حکومتی که بایستی بر اساس مشارکت و عدالت اجتماعی وتصدی صالحان پی ریزی گردد مطالب ارزنده این کتاب را 

بخاطر داشته باشند تا حکومت اسالمی که مایه امید و از جایگاه اعتقادی مردم برخاسته است دستخوش سوءظن و ناروایی ها نشود و 

فتنه های بین المللی و نیات ناپاك و عمّال داخلی آنان این کشور عزیز با دیرینه سترگ را نشانه می روند  درست در زمانی که نوك پیکان

 و تا کنون موانع زیادی را ایجاد کرده اند به قله های موفقیت که رضایت خلق و خالق در آن است نائل آید، ان شاء اهلل.

تثنا و در حد خود کم نظیر است. او بدنبال واقعیت هاست و قصد جسارت به کسی را نگاه سیاسی و اجتماعی نائینی واقعاً یک اس      

ندارد ولی وقتی عوامل و عناصر دشمن را که باعث فالکت کشور شده اند می یابد به همه هشدار می دهد و راه درست مبارزه با آنان را 

 ترسیم می کند.

ا را مشخص می کند و به تجزیه و تحلیل آن  می پردازد و سپس آن درد را بیان می نائینی مانند یک معلم اخالق ابتدا نارسائی ه     

کند و به مردم می گوید که چگونه از آن ناهنجاری ها بگریزند و به سوی پدیده های مطلوب گرایش یابند و این دیدگاه وی به این 

و با فکر بلند و باز خود از خواب غفلت بیدار شوند و عوامل  خاطر است که مردم درست بیندیشند و از آسیب های دشمنان در امان باشند

 بدبختی و انحطاط را بشناسند و بسوی بهبودی و ثبات اوضاع کشور باحفظ وحدت و رهبری علما حرکت نمایند.         

می شود. و احترام به افکار دیگران و و در این ارتباط تحجر و جمود در این نگاه دیده نک نگاه باز است نه یک نگاه بسته نگاه نائینی ی    

ه نظرات آنان بویژه نظر برادران اهل سنت مورد استناد وی می باشد. او که شیعه بود و به اهل بیت پیامبر علیهم السالم  دلبسته بود عالق
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انان و هجوم و تاراجی که از داشت که کشور عثمانی سنی مذهب پابرجا باشد وازهم نپاشد، واین به آن لحاظ بود که او به سرنوشت مسلم

 ناحیه غرب متوجه آنهاست نگرانی های فراوانی داشت. 

اوازهمه عناصر نیروهای مردمی در مبارزه با استبداد استفاده می کند وچون می خواهد که کشور از قهقرا نجات یابد وملت را به      

، مشارکت و مشورت حکومت با مردم سخت عالقه نشان می دهد و کاروان پرشتاب تمدن برساند به قانون و شریعت ، آزادی و مساوات

به طرح منطقی آنها می پردازد و برای آنکه حکومت به استبداد برنگردد نظارت عقال و علما بر  تصدی گری قوه مجریه و اجرای دقیق 

نگاه همه مردم را می بیند و از همه آنان برای قوانین مصوب مجلس را پیشنهاد می کند و برای چندین مرتبه آن را تأکید می کند و در این 

ساختن یک کشور دعوت می کند علی الخصوص در رابطه با مخالفین ؛دستورالعمل و راه حل های مفیدی را ارائه می دهد تا جامعه 

اتحاد که رمز شکوهمندی است آینده بعد از استقرار مشروطیت به آرامش اداره شود.و این نگاه نائینی فراگیر، کلی و جنبه عمومی دارد تا 

 در میان مردم دیده شود و از قدرت مردم برای محواستبداد کمک بگیرد. 

آزادی برای نائینی بسیار با ارزش و دارای قدر و منزلت است و بدون آن نمی توان حقیقتی را به کرسی نشاند او در افکار خود در 

را تدوین نموده است که  ماده اي آزادي قلم وبيان51منشور  به توپ بسته شد  که مجلس بداد و بیداد سیاسی محمد علی شاهیعصر است

 توجه و التفات به آن ها از جایگاه خاصی برخورداراست که می تواند نصب العین همه نویسندگان و گویندگان قرار گیرد:

 .شرف و بزرگی ارباب شرف را حفظ کنند 

 ی برای مساعدت دراز نکنند و معین و یاور نتراشند.برای استبداد و فعال مایشاء بودن ظالمین دست 

  .از قید تحکمات طواغیت، رها و دور باشند 

  .تمام موانع موجبات تنبه و آگاهی ملت را کنار بزنند 

  .چشم و گوش امت را به حقایق باز نمایند 

  .باعث پی بردن ملت به مبادی ترقی و شرف استقالل و وطن باشند 

  به همه بشناسانند و اهتمام و کوشش در حفظ دین نمایند. اقوام ساکن کشور را 

  .ناموس اکبر، کیش و آئین را حفظ و نگهداری کنند 

 .عامل اتحاد و اتفاق مردم در انتزاع حریت موهوبه الهیه از استبداد گردند 

 .حقوق غصب شده ملی را به مردم بر گردانند 

 ساندن نوع انسان ها و وظیفه شناسی و امور امثال آن هدف آنان تحصیل معارف و تهذیب اخالق و به کمال ر

 باشد.

 .وسیله هتک اَعراض محترمین و گرفتن حق السکوت یا اجرت تعرض یا کینه خواهی از کسی ننمایند 

  .در دفع اقاویل و اباطیل اعوان ظالمین با اجتماع جهات علمیت و اهلیت به همان کلیات گویی اکتفاء کنند 

  صه را حتی به کنایه و اشاره و تلمیحات هم موقوف نمایند.تعرض به اشخاص خا 

 .وظیفه خود را وصل کردن دانند نه فصل نمودن و ایجاد تفرقه در اجتماع مسلمین 

نائینی نسبت به سیاستمداران غربی بدبین است و آنان را چپاولگران و غارتگران غربی می داند که برای چپاول اموال و دارایی این       

به این سرزمین آمده اند و استبداد را متهم می کند که برای تداوم سلطه خود و تداوم ذلت و خواری ملت ؛دست در دست ملت 

استعمارگران داده است و از قصد شوم آنان ابائی ندارد و بجای آنکه به مردم روی آورد و خواست آنان را در نظر بگیرد به روس و 

نان از طریق حکومت اسالمی در نیم قرن اول بویژه حکومتی که علی)ع( داشت و فرمان مالک اشتر، به انگلیس پناه می برد! در حالیکه آ

 حقوق ملت و حکومت پی بردند و ارکان دموکراسی را فهمیدند و در سرزمین خود جامه ی عمل پوشاندند.
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هج البالغه به نتایج شگفت انگیز و ارزشمندی در زمینه نائینی در تجزیه وتحلیل آیات قرآنی و بیانات امیرالمومنین علی السالم در ن    

جامعه اسالمی و روابط اجتماعی و حقوق ملت ودولت می رسد که نشان دهنده دقت و هوشمندی اوست . و در کتاب خود وقتی به 

تصمیم گیری جدی سوق می دهد  استبداد و یاوران استبداد می پردازد به مطالبی می رسد که در استحکام سخن می افزاید و خواننده را به

تا مطمئن شود که او به حقیقت استبداد را شناخته است و اسالم را مخالف استبداد می داند و ریشه عقب ماندگی ها را در همین استبداد 

 جستجو می کند. این مجموعه به یاری خدا در چهار بخش نظام یافته است :

 های سیاسی اوست.  بخش اول زندگی نامه و گوشه هایی از فعالیت 

  است.  تنبيه االمة و تنزیه االمةبخش دوم مقاله تحلیلی است که در برگیرنده افکار و اندیشه های نائینی در کتاب 

  .بخش سوم متن موضوعی کتاب  است که در نوشتن این مجموعه مالك عمل و مورد استناد بوده است 

 ب است.که خواننده به آسانی پس از مراجعه به متن اصلی از یاد بخش چهارم شرح واژه ها و ترکیبات متن موضوعی کتا

 گیری واژه های دشوار آن دچار مشکل نشود!!

شماره هایی که درپاراگراف ها آمده است مارا یاری می نمایند تا متن مقاله تحلیلی را با سخنان نائینی درمتن موضوعی مقایسه نمائیم و     

پیدا نمائیم و این به دلیل آن است که با حفظ  واژه های مربوطه را از بخش پایانی واژه ها و ترکیبات چون با مشکلی روبرو شدیم معانی

امانت و صداقت که همواره از ابتدا تا انتهای این مجموعه نصب العین ما بود افکارنائینی به همان شکلی که هست و او می خواست به 

ی پدیدار نگردد تا مردم آگاه و بویژه قشر تحصیل کرده و جوانان غیور کشور، خود به مردم منتقل شود و در این راه ، انحراف و کژ

قضاوت بنشینند و به اندیشه های عالمی  پی ببرند که دلسوزانه برای سرنوشت آنان افکار بلند خود را ارائه داده است و سال ها مبارزه 

 بیشماری را برخود هموار نموده است.نموده و به عشق  کشور و مردم و ادای تکلیف الهی رنج های 

در هر جای کتاب اگر مطالبی افزوده شده است برای درك و فهم بهتر کتاب بوده است و سعی شده که این توضیحات جوانب      

ا غامض و مشکل کتاب را برای خوانندگان آسان گرداند و لذا اگر نقصی دیده شود بی شک از راقم این سطور است که می تواند ب

 راهنمایی های  اهل علم وبصیرت در چاپ های بعدی مورد توجه و باز نگری قرار گیرد. و من اهلل التوفیق . 
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 زندگي و مبارزات سياسي نائيني                   
 

 خانواده نائيني
پدر او حاجی میرزا ق در یک خانواده مشهور و محترم شهر نائین دیده به جهان گشود. 7311م/7311میرزا محمد حسین در سال      

 (712عبدالرحیم و پدر بزرگ او حاجی محمد سعید، هر دو پس از دیگری شیخ االسالم نائین بودند.)ص

 حركت به اصفهان
ق یعنی در سن هفده سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان نزد 7322م/7311نائینی تحصیالت نخستین را در نائین انجام داد و سپس در سال     

 (712ق( زندگی کرد.)ص7213م/7332محمد باقر اصفهانی)وفات  حاجی شیخ

از نائینی به سبب پیوندهایی دوستانه ای که با افراد این خانواده داشت در اصفهان نزد آنان می زیست. ورود نائینی به اصفهان چند سال پس      

ابوالمعالی الکلباسی اصول و نزد جهانگیرقشقائی و شیخ محمد قحطی و کمیابی آن شهر رخ داد.نائینی در هنگام توقف در اصفهان نزد میرزا 

فی، حسن هزار جریبی فلسفه و کالم خواند. یکی دیگر از استادان نائینی در فلسفه و کالم آقا نجفی اصفهانی و از استادان فقه او پدر آقا نج

 شیخ محمد باقر اصفهانی بود.

و درس خواند و شاهد چند یک از اعمال استبداد گونه و ضد مردمی آنان بود. این احتمال را اینکه نائینی نزد این خانواده زندگی کرد      

ذا قوی می سازد که این حوادث در او واکنش مخالف ایجاد و او را کم کم به راه مبارزه با استبداد روحانیون و دولت ، هردو رهبری کرد. و ل

 (712پس از ترك اصفهان از طبقه اصلی خود جدا شد.)ص

 هجرت به عراق براي تحصيالت
ق نائینی برای ادامه تحصیالت راه عراق در پیش گرفت ودر نجف توقف کوتاهی داشت. و سپس به سامره رفت. و 7212م/7331در سال      

نائینی ق( چند سال بود که در آنجا می زیست. 7273م/7322در سامره بزرگ ترین مجع تقلید زمان یعنی  میرزا حسن شیرازی) وفات 

ق در سامره نزد میرزا و دیگر مجتهدین مانند سید اسماعیل صدر و سید محمد فشارکی اصفهانی 7272م/7321تحصیالت خویش را تا سال 

 پی گرفت. نائینی به عنوان یک شاگرد به میرزا نزدیک بود ولی در اواخر دوران زیست خود در آن شهر محرّر میرزا نیز گشت.

ق نائینی همراه 7272م/ 7321ق نائینی پژوهش خود را در زیر نظر صدر در سامرا پی گرفت. در سال 7273م/7322ی پس از مرگ شیراز     

ق در آنجا ماند. و سپس به نجف بازگشت.نائینی در آنجا به گروه دانشجویان ویژه آخوند مال 7271م / 7323صدر به کربال رفت و تا سال 

که در آن وقت به عنوان یک مرجع بزرگ تقلید گام به دنیای ناموری می نهاد پیوست و چند  ق(7232م/7277محمد کاظم خراسانی)وفات

 ( 711سال پس از آن بود که آخوند انقالب مشروطیت ایران را رهبری کرد.)ص

 در صف مشروطه خواهان

ای عمومی خراسانی و طهرانی و مازندرانی را آشنایان به زندگی نائینی را باور بر این است که نامبرده حتی متن تلگرف ها و بیانیه ه     

پیرامون مشروطیت انتشار می داده است. نائینی مورد اعتماد کامل رهبران طراز اول مذهبی بود و به سبب نزدیکیش به آن علماء ، هم در 

 نیکنامی آنان همباز بود و هم از انتقاد و ابراز دشمنی دشمنان مشروطه در امان نبود!

ق( می نویسداز کارهای دشمنی آمیز دو گروه در نجف سخت شکایت 7233)رمضان 7271سپتامبر  1نی در نامه ای که به تاریخ مازندرا     

می کند. یکی انجمن های سری که از ملحدین و معاندین تشکیل گردیده بود. و دیگری عناصر وابسته به بیگانگان روسی. این افراد که 

دشمنی خویش را در درجه نخست به سوی دو نفر، خود مازندرانی و خراسانی و سپس به سوی نائینی متوجه مراکزی در نجف باز کرده اند . 

 (711کرده اند.آنان بویژه نسبت به نائینی بنا بر دالیل گوناگون ابراز دشمنی و حسادت می کردند.)ص
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یازی به حاضر شدن در درس عمومی خراسانی نداشت. او نائینی در آن هنگام به عنوان یک مجتهد فاضل به چنان حدی رسیده بودکه ن     

یکی از همراهان و دوستان ویژه خراسانی بودکه تنها به بحث های مهم و حساس علمی و مذهبی نامبرده شرکت می کرد. نائینی بعنوان انشاء 

که برادر نائینی تأیید کرد دشمنی فراوانی در کننده ی اعالمیه ها و فتواهای آن سه مجتهد طراز اول گمارده شده بود. این عوامل همانطور 

 ( 711میان رقیبان و دشمنان سیاسی نائینی نسبت به او بوجود آورد.)ص

تنی چند از روحانیون مورد احترام کوشش کردند که محمد کاظم خراسانی و سید کاظم یزدی را آشتی دهند. ولی کوشش های آنان به      

شکارا در سیاست را نمی پسندید و از همکاری با علماء مشروطه دوری می جست. و از طرفی خراسانی و جایی نرسید. چون یزدی درگیری آ

 پیروانش طرفدار مشروطه و مجلس بودند.

پس از ناامیدی از یزدی علماء بزرگ نجف و کربال همراه با دیگر روحانیون مشروطه خواه مانند نائینی آهنگ کاظمین کردند. ولی شب      

حرکت آنها محمد کاظم خراسانی ناگهان در خانه اش در گذشت. و شایع گردید که نامبرده به وسیله عوامل بیگانه مسموم گشته  پیش از

است.بنا بر گزارش سید هبةالدین شهرستانی ، محمد کاظم خراسانی آهنگ ایران کرده بود تا به کمک مردم،ایران را از شر حمله های نظامی 

. از سوی دیگر نائینی باور داشت که خراسانی همراه دیگران از جمله خود نائینی به ایران می رفت تا مشروطیت را که انگلیس و روس برهاند

 (711سخت به استبداد گراییده بود به راه درست رهبری کند.)ص

سیزده نفر از میان خود برگزیدند و ( علماء به سوی کاظمین حرکت کردند، در آن شهر ، علماء 7273)اول ژانویه 7221محرم   77در روز      

آنان هیأتی تشکیل دادند که کارها الزم را انجام دهند. اعضای این هیأت که یکی از آنان نائینی بودسوگند یاد کردند که در اجرای هدف 

رّی نگهداشتن محتوای آن ها جنبش علماء بر ضد بیگانگان امین و وفادار باشند. این هیأت مسئول ارتباط ها و تلگراف های مبادله شده و س

 ا711بود.)ص

 نزواي موقت نائيني از سياست و مشروطه
در خالل جنبش علماء و اجتماع آن ها در کاظمین، نوشته ها و اعالمیه های گوناگونی از سوی علماء صادر و پیرامون لزوم ادامه جنبش و      

فراوانی گردید که جامع ترین آنها اعالمیه ده ماده ای شریعت اصفهانی بود که  تشدید مبارزه بر ضد بیگانگان اشغالگر در ایران و لیبی بحث

مردم را به وحدت دعوت می کرد. علماء هنگامی که مسأله اتحاد اسالم و لزوم مبارزه همگانی با استعمار مطرح گردید مبارزات خود را با 

 (711اً از فکر و برنامه کار علماء خارج شد.)صاتحاد و همکاری بیشتری دنبال کردندو مسأله مشروطه خواهی تقریب

این رویداد و ادامه حمالت علماء پشتیبان استبداد به مشروطه گران، علماء آزادیخواه را گوشه گیر ساخت. و در این هنگام بود که      

بته نائینی هم یکی از قربانیان این حوادث نیرومندترین رهبر ضد مشروطه یعنی سید کاظم یزدی بعنوان مرجع تقلید دنیای شیعه شناخته شد. ال

بر  بود. او نه تنها از گفتگویی که مربوط به مشروطه بود نیز گوش نداد و طبق گفتگوی پسر نائینی با نویسنده کتاب)عبدالهادی حائری( عالوه

ده بود خواست که نسخه های آن را جمع آوری را چاپ کر کتاب تنبیه االمه و تنزیه الملهاین نائینی از برادر زن خود میرزا محمود یزدی که 

 ( 711کرده به رود دجله بیفکند، نکته اخیر البته مورد اختالف است.)ص

نائینی پس از آنکه از سیاست کناره جست. زندگی علمی خود را به صورت مستقل دنبال کرد و به سبب توانایی که در علوم فقه و اصول       

انست بزودی دانشجویان پیشرفته بسیاری پیرامون خویش گرد آورد ولی این دوری از سیاست به دارازا و دیگر علوم اسالمی داشت تو

 (711نکشید.)ص

 ميالدي عراق  5291شركت در انقالب 

م 7273م الی 7272ترك های عثمانی که بر ضد دول متفق با آلمان متحد گردیده بودند. تبلیغات پان اسالمی خود را در خالل سال های      

تن دیگر از رهبران مذهبی بیرون  33م  اعالمیه ای در همین زمینه به امضای شیخ االسالم دولت عثمانی و 7272نوامبر  32تشدید کردند. ودر 

ه عراق را اشغال نظامی نمود دادند. در این هنگام علماء شیعه عراق نیز اعالن جهاد بر ضد متفقین دادند و این به آن خاطر بود که انگلیس

 ( 713بود.)ص
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در این جهاد نائینی نیز شرکت جست. حضرت آیت اله سید شهاب الدین نجفی که بنا به گفته خود از شرکت کنندگان در جهاد بودند .      

 برای نائینی نقش مهم قائل هستند. در نامه ای که ایشان برای نویسنده حاضر در این زمینه نوشتند، آورده اند که:

گام جوانی بودم که مسئولیت سقایی را در اطراف چادر های جهادکنندگان بعهده داشتم. بیشتر مجتهدین شیعه در جبهه های من در آن هن    

گوناگون جنگ حاضر بودند و نائینی نیزدر میان علماء قرار داشت. و در این جهاد خیلی فعال و درگیر بودند. و حتی اقدامات وفعالیت های 

 (712جهاد بر اثر تشویق نائینی و دوستان همفکر او انجام  می گرفت.)ص مراجع بزرگ تقلید در آن

 تالش مجدد بعنوان يك مرجع طراز اول

پس از جنگ بعلت فوت میرزا محمد تقی شیرازی و سید کاظم یزدی و شریعت اصفهانی ، درس نائینی اهمیت  روز افزونی  بدست آورد.      

را به کارهای علمی محدود سازد.او باز درگیردر جنبش استقالل خواهی عراق شد ولی این بار خود  ولی سیر حوادث نگذارد که نائینی

 (712و مراجع بزرگ مذهبی.)ص بعنوان یکی از رهبران

سن هنگامی که وهابی های حجاز حمله به جنوب عراق را آغاز کردند. بیم و نگرانی فراوانی مردم عراق را فرا گرفت. نائینی و سید ابوالح     

و پیروان او را برای  اصفهانی تلگرافی برای شیخ محمد مهدی خالصی یکی دیگر از مجتهدین عراق که در کاظمین می زیست فرستادند

 تن از سران قبیله ها و اعیان در کربال گرد هم آمدند 3111هزار نفر و بیش از 211رایزنی به کربال خواندند. همه علماء همراه با جمعیتی حدود 

 (712ان بستند که بر ضد هر گونه تحریکات بیگانگان صمیمانه متحد شوند.)صو پیم

 روي كار آمدن ملك فيصل در عراق
چون مقاومت و مبارزه عراقی ها ضد سیاست تحت الحمایگی انگلستان اصالت داشت دولت انگلیس تصمیم گرفت حفظ ظاهر کرده و      

م/ 7237اد اتفاقی که جایگزین حکومت تحت الحمایه شود با او امضا کرد.بدین ترتیب فیصل فیصل را نامزد پادشاهی عراق گرداند. و قرار د

 ق در اختیار افکار عامه قرار گرفت.7227م/7237ق پادشاه عراق گردید و قرار داد مزبور به امضا رسیده در سال 7221

ت عمومی را اعالم کرد. تا با انجام مجلس مؤسسان قرار داد مورد در خالل همین جریان ها ملک فیصل کابینه خود را تشکیل داد و انتخابا     

 اختالف و پدیده آورنده آن سر و صدا را به صورتی قانونی در آورد.

نائینی، سید انوالحسن اصفهانی و خالصی فتوی دادند که: آری، ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم کرده ایم و کسی که در     

   (712شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند دستور خدا و پیامبر و اولیاء را زیر پا گذاشته است.)ص انتخابات

 نائيني و جنبش اعتراض آميز 
اصرار رهبران مذهبی در خواسته های خود مقام های انگلیسی و کارگردانان داخلی آنها مانندملک فیصل را وادار به بکاربردن زور کرد.      

گام های نخستین که وسیله مقام ها بر داشته شد، این بود که دو تن از روحانیون مبارز یعنی شیخ محمد خالصی و سید محمد صدر را یکی از 

اض از عراق به ایران تبعید کردند. در این هنگام نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و چند تن دیگر ازرهبران مذهبی کربال و نجف بعنوان اعتر

 (711کردند.)ص آهنگ ایران

علماء تبعیدی هنگام ورود به خاك ایران مورد پذیرائی دولت قرار گرفتند. احمد شاه و مصدق السلطنه )دکتر محمد مصدق( وزیر امور         

د شاه و خارجه وقت ، تلگراف های خوشامد برای علماء به کرمانشاه فرستادند. در پاسخ ، نائینی و اصفهانی مراتب سپاسگزاری را از احم

دکتر مصدق ضمن ارسال تلگرافی ابراز داشتند. چون وسائل مسافرت علماء به کندی فراهم می شد آنان ناچار شدند در حدود یک ماه در 

 (711کرمانشاه بمانند. و سر کنسول روس و انگلیس به دیدار آنان آمدند ولی آن دو از گفتگوی با آنان سرباز زدند.)ص

ق وارد قم شدند. قم در آن روز ها 7223م/محرم 7232اوت  71روزه در روز  21اء تبعید شده پس از یک مسافرت نائینی و دیگر علم     

تحت رهبری حاج شیخ عبدالکریم حائری به صورت یک مرکز مهم روحانی در می آمد. حائری از علماء به گرمی استقبال کرد و به احترام 

 اشت تا در درس نائینی و اصفهانی حاضر شوند.دوستان و همکاران خود شاگردان خود را واد
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 مواضع سياسي شيخ عبدالكريم حائري
شاید سخنی چند در باره حائری شرایط آنروز روحانیت را روشن تر سازد و شمه ای پیرامون تفاوت میان نائینی و حائری ، شیوه فعالیت      

 ر سپه تا اندازه ای متوجه نائینی شد.های سیاسی نائینی را بدست داده نشان دهد که چرا بعدها سردا

حائری روحاً فردی غیر سیاسی بشمار می رفت. و به نظر نمی رسد که در سراسر زندگیش هرگز عالقمند به درگیری در سیاست باشد.      

نائینی همواره کوشش  حائری مانند نائینی نزد میرزا حسن شیرازی، سید محمد فشارکی و آخوند خراسانی درس خوانده بود. ولی بر خالف

 (731( و این رفتار او در برخی صاحب نظران ایجادحیرت کرده بود.)ص712داشت که گام به پهنه سیاست ننهد.)ص

بعضی ها می گویند او فردی بود دور اندیش و آگاه از تمایالت سخت ضد مذهبی. بنا بر این او مذهب را در سایه بردباری، احتیاط و      

اری کرد. حائری اندکی پس از ورودش یه شهر قم بسیار مورد دوستی و دلبستگی مردم، دانشجویان روحانی و دولت قرار درایت خود پاسد

گرفت. عامه مردم او را دوست داشتند زیرا برای عموم دست به کارهای سودمند می زد.دانشجویان روحانی بدو عالقه می ورزیدند. زیرا هم 

هره می بردند و هم به امور مادی آنان از سوی حائری رسیدگی می شد. دولت با او نظر مناسب داشت زیرا با از جلسات درس فقه و اصول او ب

 (731آنکه مرجع تقلید و مجتهد مسلّم و نامور بود دخالتی در امور دولت   نمی کرد.)ص

ری از مشکالت و درد سرها رها می ساخت. و شاید به دوری حائری از سیاست خواه نا خواه برای دولت سودمند بود. زیرا دولت را از بسیا     

ق به قم 7221م/ 7237همین سبب بود که حائری پس از ورود به قم مورد استقبال مقام های سیاسی قرار گرفت. و حتی احمد شاه در سال 

ن جهت قم را برای زیستن موقت برگزیدند رفت تا به بنیانگذاری روحانی حوزه قم را به حائری شادباش بگوید. شاید نائینی و دیگر علماء بدا

( و حتی از احمد شاه و سردار سپه انتظار داشتند که از 731که می خواستند از محبوبیت و نفوذ حائری به سود آرمان خویش بهره برند.)ص

 نفوذشان به سود آنان سود ببرند.

با آقای حاج شیخ عبد الكریم حائری در ترن سامرا همسفر بودیم كه ایشان  می فرمود: مرحوم آيت اله سيد جمال الدين گلپايگاني مرجع تقليد]     

تید.) یعنی می خواستند به ایران بیایند. من به ایشان گفتم شما از كسانی هستید كه بعد از آیت اله آقای میرزا محمد تقی شیرازی مشار بالبَنان هس
چرا به ایران   می روید؟ ایشان گفتند: من نمی خواهم مرجع بشوم. می خواهم بروم به  چشم ها به عنوان مرجع آینده جهان تشیع به سوی شماست( ،

 (82،ص3131ایران. اگر دستم برآید خدمتی به اسالم و مسلمانان بكنم. )آسمان فقاهت و مرجعیت، علی كریمی جهرمی ، چاپ اول ،قم 
ش در دفتر خود 3131ی یزدی و رئیس سابق كتابخانه مجلس شورا، اوایل تیر ماه استاد عبد الحسین حائری نوه دختری حاج شیخ عبدالكریم حائر     

 در كتابخانه مجلس شورای اسالمی به مناسبت بحث راجع به مرحوم حاج شیخ عبدالكریم جریان زیر را نقل كردند:
اك من خیلی معتقد و مُصِر بودم كه چرا حاج شیخ از پدرم مرحوم میرزا احمد حائری می گفت: در دوران اقامت مرحوم حاج شیخ عبدالكریم در ار     

رحوم آیا اله میرزا ایران به عراق برگشته و به حوزه برود و اداره آنجا را بدست گیرد. و با ایشان بر سر این موضوع بحث داشتم. در این اثنی نامه ای از م
م عراق( به حاج شیخ رسید. كه در آن آمده بود: عمر من  دیگر به پایان 3182محمد تقی شیرازی) معروف به میرزای دوم، رهبر انقالب ضد استعماری 

د ایشان بر خود نزدیك شده و من در حال رفتنم. بر شما واجب است كه به عراق تشریف بیاورید. و حوزه اینجا را اداره كنید.من از نامه میرزا و تأكی
تم كه حاج شیخ با عالقه و احترام بسیاری كه برای میرزا قائل است صالحدید و لزوم بازگشت حاج شیخ به عراق خوشحال شدم و اطمینان داش

نامه پیشنهاد ایشان را رد نخواهد كرد. ولی برخالف انتظار ، مدتی گذشت و هیچ گونه حركتی از حاج شیخ محسوس نشد. روزی از ایشان پرسیدم با 
فرمود: به ایشان نوشتم كه من افق آینده ایران را شدیداً رو به تاریكی می بینم و وجودم  جناب میرزا چه كردید و چه پاسخی به ایشان دادید؟ حاج شیخ

 در اینجا ضروری و به نظر من حتی الزم است شما هم به ایران بیائید.
پدرم در مجلسی كه من نیز استاد عبد الحسین حائری گفتند: آیت اله آقا سید صدر الدین از مرجع تقلید سابق قم و پدر امام موسی صدر برای      

حاضر بودم چنین نقل كرد: در جریان دستگیری فجیع و اندوه بار حاج شیخ محمد تقی بافقی در حرم حضرت معصومه و حبس ایشان در زندان رضا 
بود. در اثر تعرض وحشیانه خان، مرحوم حاج شیخ عبد الكریم در ساالریه تشریف داشت كه در آن ایام خارج از شهر بود و مثل امروز جزو شهر نشده 

بود و به  رضاخان به مرحوم بافقی در برابر چشم زوار و حضور مهیب نظامیان در قم مردم آن شهر شدیداً ترسیده و كوچه ها و خیابان ها كامالً خلوت
ناچارشدم پیاده به ساالریه بروم. باری به  اصطالح ملخ در خیابان ها پر نمی زد. حتی هر چه كردم درشكه ای برای رفتن به ساالریه بیابم پیدا نشد و

چه می منزل حاج شیخ رفته و ماجرای برخورد هتاكانه رضاخان با آقای بافقی را به ایشان رساندم و گفتم: قضیه بدینجا كشیده است چه می كنید و 
ستیاران حاج شیخ( حضور نداشت. حاج شیخ فرمود: ما خواهید بكنید؟ در آن مجلس غیر از من و آقای حاج شیخ، فرد دیگری جز كتیبه خضراء)یكی از د
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ینند و تنها با شخص رضا خان رو به رو نیستیم. مشكل شخص او قابل حل است. ما با انگلستان رو به رو هستیم و آنها  می خواهند این اساس را برچ
 ( 5ص 3111خوانند[.)روزنامه جام جم، شماره منتظرند تا ما هم یك اقدام تندی بكنیم و بهانه دستشان بیاید. فاتحه همه چیز را ب

 بازگشت نائيني به عراق
م  پیامی شفاهی برای نائینی و 7232ق/ مارس 7223رجب 31علماء تبعیدی مایل به ماندن در قم نبودند. واز طرفی ملک فیصل به تاریخ      

دکه تعهد بدهند که در امور سیاسی عراق هیچگونه دخالتی اصفهانی به قم فرستاد که در صورتی علماء خواهند توانست به عراق باز گردن

نخواهند کرد.و در شرایط دیگر ملک فیصل از نائینی و اصفهانی  خواسته شده بود که سردار سپه حکومت او را بر عراق به رسمیت 

 (733بشناسد.)ص

لحسین طباطبائی و سید حسن طباطبائی تعهد نامه ای با مضامین بنا بر این چهار تن از سران علماء تبعیدی یعنی نائینی، اصفهانی، سید عبدا     

تقریباً همسان به ملک فیصل تسلیم کردند و عالوه بر تصریح بر عدم درگیریشان درامور کشور عراق و گوشه گیری از سیاست و قول مساعد 

ضیات اسالم از مبادی دین آنان بشمار می برای انجام خواسته های دیگر فیصل افزودند که کمک به سلطنت هاشمی عراق بر طبق مقت

( همراه با این تحوالت ، رشته رویداد های سیاسی در ایران تا اندازه ای به سود نائینی و دیگر علماء سیر کرد. عالقه سردارسپه به 732آید.)ص

 دوستی با علماء برای اجرای نقشه های آینده اش راه حلی جزئی برای مشکل علماء بوجود آورد.

 ئيني و تحوالت پس از قاجاريهنا
ق سردار سپه رئیس 7223م/ربیع االول 7232اُکتبر  31در هنگام توقف نائینی در قم وضع داخلی ایران در حال تغییرات گوناگون بود. در      

پا برود. در یکم نوامبر الوزراء )نخست وزیر( گردید. و احمد شاه با حمایت لورن وزیر انگلیسی  و تدارك سردار سپه تصمیم گرفت به ارو

م سفری کوتاه به قم کرد واز علماء ساکن قم بویژه آنانکه در حال تبعید بسر می بردند خدا حافظی کرد. و در این سفر کوتاه خود، 7232

نبها به شیخ محمد سردارسپه و وثوق الدوله را نیز همراه برد. شاه در قم یک عصای مرصّع به شیخ عبد الکریم حائری و یک انگشتر الماس گرا

 (732خالصی بعنوان هدیه پیشکش کرد.)ص

در هنگام دوری احمد شاه از ایران سردار سپه فعالیت خود را در راه برقراری یک رژیم جمهوری آغاز کرد. و برای اجرای این اندیشه     

 سردار سپه به همکاری و کمک رهبران روحانی حتی غیر سیاسی مانند حائری نیاز داشت.

 لفت با جمهوري رضا خانمخا
بنا به گفته عبدالکریم حائری دریکی ازگردهمایی های سرّی که با نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی تشکیل     

قانع کنند که  می شد. علماء در باره موضع خویش در برابر جمهوری گری گفتگوی زیادی کردند و سرانجام تصمیم گرفتند که سردار سپه را

خطری از سوی احمد شاه نمی تواند برای کشور وجود داشته باشد. زیرا طبق قانون اساسی ایران، شاه از مسئولیت مبراست و شاه مشروطه از 

 نیروی مطلق محروم می باشد.

سپه را با آن شیوه از مسأله جمهوریگری  جریان ها و رویداد ها چنان به زیان سردار سپه سیر کرد که علماء نه تنها ناچار شدند که سردار    

 روی گردان سازند بلکه نامبرده خود وادار شد که از علماء بخواهد که در خواباندن سر و صدای جمهوریگری بدو کمک کنند.

ش از حائری و 7212 فروردین 1سردار سپه بعنوان خدا حافظی با علماء تبعید شده از عراق که در تدارك بازگشت به عراق بودند. در روز     

فروردین  73نائینی و اصفهانی دیدن کرد. و با آنان تبادل افکار نمود. و در نتیجه آن دیدارطی تلگرافی به امضای اصفهانی، نائینی و حائری در 

ی هم محسوب می ش و نامه بعدی سردارسپه که تأکیدی بر اتفاق نظر سه تن از علماء برجسته بود، در واقع انصراف از تشکیل جمهور7212

 شد، بدینوسیله  موضوع جمهوریت خاتمه پیدا کرد

 نائيني و سردار سپه
ش  به عراق بازگشتند. مورد استقبال ملک فیصل قرار گرفتند و 7212اردیبهشت 3م/7232آوریل 33هنگامی که نائینی و دوستانش در     

فرستاد. و در آن عکسی از حضرت علی)ع( یا شمشیری منسوب به  نائینی یک نامه سپاسگزاری به وسیله سردار رفعت برای سردار سپه
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حضرت عباس فرستاد که در باغ شاه به سردار سپه داده شد. که روز نامه ها مقاالت فراوانی نوشتند و به نفع سردار سپه و اهداف او قلم 

 (723فرسایی کردند.)ص

بخود به موقع و اهمیت سردار سپه در ایران کمک فراوانی کرد. علماء قم از این  نائینی با فرستادن چنان نامه و عکسی )و یا شمشیری( خود    

ینی از رفتار نائینی بر آشفتند و فرستادن عکس)یا شمشیر( را از اقدامات انگلیسی ها دانستند! بهر حال رویداد بعدی روشن کرد که پشتیبانی نائ

 (723سردار سپه همچنان ادامه یافت.)ص

وشش سردار سپه برای برقراری جمهوری با شکست روبرو شد او تصمیم گرفت که سلسله جدیدی پادشاهی نوبنیان نهد و هنگامی که ک    

او به خود شاه ایران گردد. او البته برای رسیدن بدین خواسته به عوامل گوناگون از جمله پشتیبانی مقام های مذهبی نیازمند بود. بنا بر این 

اق که سودمندتر بودند روی نهاد نه به سوی علماء قم. هنوز یکسال از نامه معروف نائینی نگذشته بود که یک بیانیه سوی علماء ایران مقیم عر

مشترك به دو زبان عربی و فارسی به امضاء نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی در مطبوعات پراکنده شد که مخالفان دولت سردارسپه را در 

 ه در روز بدر و حُنین برعلیه پیغمبر خدا قیام نموده باشند!ردیف کسانی قرار داده بودند ک

سردار سپه در حالیکه از پشتیبانی و همکاری نائینی و اصفهانی برخوردار بود .گامی جدی در راه خلع احمد شاه آخرین پادشاه قاجار     

 ی و چند تن دیگر از علماء نجف رفت.برداشت و پس از خاموش کردن غائله ی  شیخ خزعل در جنوب سردار سپه به دیدن نائین

 ديدار سردار سپه با نائيني در نجف
ق(که از نویسندگان زندگینامه نائینی می باشد. از سخن مردی که خود شاهد دیدار سردار سپه 7222معارف الرجال، رجب 7حرزالدین)ج    

بودکه سردار سپه بزودی پادشاه ایران خواهد شد. گزارشگر با علماء بوده چنین می آورد که موضوع گفتگوی سردار سپه و علماء نجف آن 

ر می افزاید که سردار سپه به علماء قول داد که دومین اصل متمم قانون اساسی مشروطیت ایران را زیر کنترل پنج تن از علمای طراز اول قرا

 می دهد، اجرا خواهد کرد.

ر روزنامه حبل المتین پراکنده گردید: رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا به نجف رفت و این خبر نیز درباره دیدن سردار سپه از علماء نجف د    

ان با چند تن از علماء مانند نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی در حرم دیدن کرد. ما دقیقاً نمی دانیم که موضوع گفتگو چه بوده ولی گویا آن

 پیرامون مشکل بازگشت احمد شاه گفتگو کرده اند.

در همین موقع احمد شاه تلگرافی به نجف برای علماء برای بازگشت خود نوشت. ولی کاری از پیش نبرد و لذا پس از مدتی رضاشاه تاج     

 (722گذاری نمود و بهمین مناسبت بود که نائینی تلگراف شادباشی برای پادشاه جدید فرستاد.)ص

 نائيني و جاذبه اقتدار سياسي رضاخان
ئینی در ایران در تبعید بسر می برد. مورد احترام سردار سپه قرار داشت. گرچه مدرکی گویا و مستقیم در دست نیست. ولی هنگامی که نا    

که مرحله بعدی زندگی نائینی این اندیشه را نیرو می دهد که نامبرده شاید به این نتیجه رسیده بود که همکاری با صاحبان قدرت بویژه آنان 

 ن شرکت داشتند سودمندتر از جنگ با آنان بوده است.در هیأت حاکمه ایرا

شاید هم در این اندیشه بوده که در سایه پیوندهای دوستانه در چنان مقام و موقع مهمی بتواند گام های سودمند و اثر بخش در سعادت ،      

 آسایش و اصالح پیروان تشیع در ایران و دیگر دنیای اسالم بردارد.

اد داشت که در آن زمان بنا به علل و عواملی سردار سپه محبوبیتی فراوان چه در داخل وچه در خارج ایران بدست آورده در ضمن باید بی    

ز بود. حتی از پشتیبانی جناح های حاکم کشور و اتحاد جماهیر شوروی نیز برخوردار بوده. بنا بر این شاید نائینی هم مانند بسیاری دیگر ا

 رضا شاه را شایسته پشتیبانی می دیده است.ناظران همزمان خویش ، 

ن پس البته استدالل اخیر نمی تواند در مورد پیوند نائینی با پادشاهان عراق صادق باشد. بنا بر این در دوره بندی از زندگی نائینی ، از ای    

یا ضد آزادی و ملی سیاستگران وقت ، کامالً  رفتار و برخورد وی با دولت های ایران و عراق بدون چندان توجهی به گام های ضد روحانی و

 دوستانه بود.
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در حال حاضر ما هیچگونه سندی در دست نداریم که گزارشگر از فعالیت نائینی بر ضد یکی از پادشاهان ایران و عراق باشد. در ایران     

روطیت سازگار نبود. و چنان نائینی ای مسلماً بر ضد دوره رضا شاه اقداماتی صورت گرفت که با شیوه کار و اندیشه نائینی دوره انقالب مش

 آن اقدامات به مبارزه بر می خاست. ولی نه تنها کسی نشنید که نائینی دوره رضا شاه به هیچیک از آن اقدامات اعتراض کرده باشد بلکه ما

خود را همچنان با رضا شاه ادامه داد.از یک نامه  آگاهیم که نامبرده به رغم بی عالقگی دستگاه رضاشاه به علماء و روحانیون، پیوند دوستی

 خصوصی فرزند بزرگ نائینی حاجی میرزا علی نائینی از رضاشاه دیدن کرده ، نامه و هدایای نائینی را که عبارت بود از یک حلقه انگشتری و

 ( 721تبریک برای رضاشاه می فرستاد.)ص مقداری تربت کربال به وی تقدیم کرد و به مناسبت اعیاد مذهبی نیز نائینی معموالً تلگراف

 دوستي با حكومت عراق        
ش هنگامی که نائینی 7211م/7231نائینی با دو پادشاه معاصر خود در عراق یعنی ملک فیصل و ملک غازی نیز پیوند دوستی یافت. در سال     

ش فیصل به نجف رفت 7213م/7231صل به دیدن او آمد. در سال به سختی بیمار شد و وی را در کراده در خاور بغداد بستری نمود. ملک فی

م( نائینی باز 7222م الی 7222. با نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و دیگر علماء به گفتگو و رایزنی نشست. و در خالل پادشاهی ملک غازی )

 (721از کاخ های سلطنتی بزیست.)صبیمار شد و این بار نائینی بعنوان میهمان ویژه ملک غازی به بغداد رفته در یکی 

 اخالق شخصي نائيني
نائینی پرهیزگار بود و بیشتر شب ها نماز شب )تهجد( بجای می آورد.او دارای سلیقه و فکر علمی بود و دلبستگی زیادی به نگاهداری یک     

ه ای شاید بدان دلیل بود که فرصت ریاست عام سلسله مراتب علمی در شاگردان خود داشت. این توجه ویژه ی او به اینگونه سنت های مدرس

 و مطلق روحانی به سراغ او نیامد و در نتیجه می توانست توجه بیشتری به زندگی و سنت علمی داشته باشد.

بطور  هر یک از شاگردان نائینی به تناسب برجستگی و پیشینه علمی خود دارای حقوق ویژه و در حضور نائینی دارای محل ویژه ای بود.    

 مثال آقا  سید جمال گلپایگانی بر اثر برجستگی علمی خود نزد نائینی بسیار محترم بود. و در سمت راست او می نشست. نائینی گاهی به  یک

 (721آموزگار و یا دانشجوی علوم دینی تهیدست ولی با معلومات بیشتر احترام می گذاشت تا به یک بازرگان ثروتمند.)ص

هنگام تدریس رفتار مستبدانه داشت و این رفتار شاید سبب کر بودن وی بود که سال ها گریبان گیرش بود. چون نائینی نمی  نائینی گاه در    

توانست به درستی بشنود بندرت آماده شنیدن اظهار نظر شاگردان خود بود و بدین سبب شهرت یافته بود که هر کسی با یک پرسش می تواند 

! از سوی دیگر نائینی به سبب همین اشکال در شنیدن ، درس خود را بخوبی آماده می کرد تا از بوجود آوردن نامبرده را خشمناك سازد!

( او هر روز دو بار تدریس می کرد. در بامداد فقه و در بعد از ظهر اصول 721پرسش ها و سوء تفاهمات تا سر حد امکان پیشگیری کند.)ص

 می آموخت.

 ( در باره نائینی مینویسد:33الی ص 35)ص تنبیه االمهمقدمه كتاب مرحوم آیت اله طالقانی در ]

لمی مؤلف عالیقدر این كتاب از بزرگ ترین مراجع اهل نظر در قرن اخیر بود. شخصیت علمی او را همه فضال و علما تصدیق می نمایند. در مقام ع     
زرگ شیعه و فضالی كشور از افاضات علمی و رشحات فكری آن مرحوم تمام مراجع ب -جز چند نفری–و دقت نظر این مرد همین بس كه امروز 

 استفاده كرده اند و به شاگردیش افتخار می نمایند.
ه مرحوم آیت اله نائینی از تالمیذ مرحوم آیت اله حاج میرزا حسن شیرازی و مرحوم آقا سید محمد اصفهانی بوده است. و در محضر درس آیت ال    

رام و ادب حاضر می شده است. عالوه از قدرت فكری و نبوغی كه در اصول و فقه داشته در فلسفه و كالم و اجتماعیات صاحب خراسانی از جهت احت
 نظر و در خط و ربط و ادبیات ادیب بوده است.

مده و موی تُنُكش فالسفه یونان با استدالل و شمرده سخن می گفت. در درس و بحث و حركات آرام بود. گونه كشیده و بینی و پیشانی بلند و بر آ    
ه تقلید از سقراط و افالطون را می نمود. علمائی كه از دوره سامره با آن مرحوم نزدیك و به دقت نظرش آشنا بودنداز جمله مرحوم پدرم مراجعین را ب

عطیل نمی شد . نظرات آن مرحوم به نام آن مرحوم ارجاع می نمودند. در اواخر زندگی حس شنوائیش بسیار ضعیف شده بود. ولی اشتغال علمیش ت
 تقریرات مورد بحث و استفاده فضال می باشد.

( دو بار به چاپ رسیده است. یك چاپ سنگی و چاپ دیگر سربی. چاپ سربی را نتوانستم بدست آورد. كسانیكه هر دو را دیده تنبیه االمهاین كتاب)    
ز غلط زیاد دارد. با آنكه دو بار چاپ شده بسیار كمیاب است. بعضی میگویند مخالفین آنرا تا توانستند اند چاپ سنگی را بهتر میدانند. ولی این نسخه نی
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ای بر چیدند . ولی شهرت این است كه خودشان در برچیدن كمك كرده اند. ولی این نظر چندان درست نمی آید. چون با انتشار سریع و اثری كه بر
ل و وسائل زیادی الزم داشت كه آن مرحوم نداشت. بعالوه این كتاب با حرارت و استدالل محكم نوشته شده مشروطه خواهان داشت برچیدن كتاب پو

نه است. و به حسب خواب عجیبی كه دیده و دوبار در این كتاب نقل كرده اند. مورد توجه و تصویب ولی عصر علیه السالم واقع شده اند. پس چگو
 یكبار از نظر خود برگشته اند؟!

ولی فضالئی كه در محضر آن مرحوم بوده اند دلسردی ایشان را نقل می كنند و علت این هم واضح است. چون دیدند با آن كوشش نتیجه چگونه      
و  گردید. طرفداران استبداد كرسی های مجلس را پر كردند و انگشت بیگانگان نمایان شد. كشته شدن مرحوم آقا شیخ فضل اله نوری بدون محاكمه

 ست یك فرد ارمنی كه لكه ننگی در تاریخ مشروطیت نهاد عموم علمای طرفدار مشروطیت را متأثر و دلسرد نمود.[بد

 روزگار پاياني عمر نائيني
د! می داد آنها را نبینر تغییر یافت. بطوری که ترجیح رفتار نائینی در برابر دوستان دیرین که با آنان در انقالب مشروطیت در گیر بود بسیا    

بطور مثال او به دیدن آقا شیخ حسین یزدی که از مجتهدین محترم و از نزدیکان آخوند خراسانی بود نرفت. و هنگامی که در این مورد از 

نائینی پرسش کردند، او پاسخ داد که اگر به دیدن شیخ حسین می رفت نامبرده باز داستان سیاست و مشروطیت را پیش می کشیده است. . 

ین سبب بود که تا آنجا که آگاهی داریم هیچیک از شاعران که در مرگ نائینی مرثیه سرودند اشاره ای به فعالیت های مشروطه شاید به هم

سالگی جهان را بدرود گفت شیخ محمد حسین آل کشف الغطاء از علماء معاصر، در باره  11خواهی او نکردند!!هنگامی که نائینی در سن 

 اد کردند. که در شماره ویژه روزنامه عربی کرخ چاپ گردید.نائینی سخنرانی جالبی ایر

ری رضاشاه در این زمان یازدهمین سال پادشاهی را می گذراند و درگیر برنامه هایی بود که در اجرای آنها به علمائی مانند نائینی و یا حائ     

ی فراوانی برای علماء و روحانیون در سراسر ایران پدید و غیره چندان نیازی نداشت. و بهمین سبب پس از آغاز پادشاهی، محدودیت ها

 (721آورد! )ص

 

 

 

 
 درس عالمه نائینی                                                                  
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 فصل اول                 

                                  
 

 [ هدف از تأليف كتاب5]

باعث گردید تا آیت اله نائینی دست به تألیف کتابی پیرامون ارکان و لوازم تحقق مشروطیت چند عامل و هدف      

بزند. او  این کتاب را از دیدگاه یک عالم و فقیه شیعی که دلسوزانه به سرنوشت ملتی مظلوم نظاره دارد با استحکام و 

 هدفمند به رشته تحریر کشیده است:

  افکار و اندیشه های زندقه و الحادی که از اسالم خارجند.سکوت نکردن در قبال تبلیغات وسیع 

 .لعب و بازیچه قرار دادن دین مبین سالم توسط مخالفین مشروطه 

 .انتصار و یاری کردن شریعت مقدسه در دفع ظلمی که به ساحت آن می شود 

 .ادای تکلیف شرعی 

      .قیام و اقدام برای تبلیغ دین اسالم 

 [ تاريخ تأليف كتاب9] 

ر شکل گرفته است. و اگر به کتاب در بحبوحه انقالب مشروطیت و در زمان استبداد صغیر محمد علی شاه قاجا      

که مؤلف مطرح ساخته است پی می  شود به اهمیت و اولویت موضوعاتی های آن زمان به ترتیب دقت و بررسیرخداد

 بریم:

 32  شود. لس شورای ملی برگزار میق مجلس اولین دوره انتخابات نمایندگان مج7232رجب 

 73  ق مجلس اول افتتاح می گردد.7232شعبان 

 72  ق قانون اساسی که توسط مشیرالدوله، ناصرالملک، محتشم السلطنه و مشیرالملک در 7232ذیقعده سال

اصل تدوین و تنظیم شده بود به مجلس برده شد. و به امضاء مظفرالدین شاه قاجار رسید و شاه ده روز  17

 س از امضای آن در گذشت.پ

 32  اصل تهیه شد و به امضاء محمد  711نفره در  3متمم قانون اساسی توسط یک کمیسیون  7231شعبان

 علی شاه رسید.

 32  ق  با به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی و تار ومار نمودن نمایندگان و 7231جمادی االولی

 مخالفین؛ استبداد صغیر آغاز می شود.

 ق کتاب توسط آیت اله نائینی در سامره عراق تألیف می گردد.7231الول ربیع ا 

  شود.  ق استبداد صغیر با فتح تهران توسط طرفداران و مجاهدین مشروطه شکسته می7231جمادی اآلخر 
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 [ روياي صادقه ي مؤلف3] 

استاد خود حاجی میرزا حسین  ق در رؤیای صادقه ای، آیت اله نائینی7231در یکی از شب های ربیع االول سال      

تهرانی فرزند حاجی میرزا خلیل را به خواب می بیند. از او سؤال می کند که حضرت ولی عصر)عج( در باره تالش 

 های شما پیرامون مشروطیت چه فرموده است؟ ایشان از قول حضرت ولی عصر)عج( می فرمایند:

 .آلوده باشد به شستن دست وادارش نمايندمشروطيت مثل آنستكه كنيز سياهي را كه دستش هم     

 غصبیت اصل تصدی حکومت)استبداد قاجاریه( سياهي:

 غصب زائد) حکومت استبداد دو غصب بیشتر از حکومت مشروطه و والیتیه مرتکب می شود(. آلودگي دست:

 شستن دست غاصبانه متصدی و حاکم. مشروطيت:

ز مشروطیت بویژه قرار گرفتن اقتدار ملی در دستان پر قدرت سردارسپه و این حقیقتی است که در طول تاریخ بعد ا     

به واقعیت منجر گردید. چون با حفظ نظام استبدادی که ریشه اصلی عقب ماندگی است نمی توان برای سعادت جامعه 

 یک سری اقدامات اساسی و عمیق را تحقق بخشید.

ش به رهبری 7211کنیز بود. انقالب اسالمی ایران در سال  اگر مشروطیت فقط برای بر طرف کردن آلودگی دست     

اله علیه با درك این واقعیت به زایل نمودن این سیاهی که قرن ها آسمان شرافت  مندانه و قاطعانه امام خمینی رحمههوش

شود ناشی از  و کرامت ایرانیان را سیاه و شرم آور نموده بود اقدام نمود. و اگر سرافرازی هایی بعد از آن دیده می

 همین اقدام اساسی است.

 [ رؤياي نائيني و حذف دو فصل كتاب4]

نائینی می نویسد در خواب از استادم پرسیدم که رساله ای که مشغول آن می باشم حضور حضرت ولی عصر)عج(      

 مطبوع است یا نه؟ فرمودند: بلی مطبوع است مگر دو موضع.

پیرامون وظائف و نیابت فقهاء عادل در عصر غیبت نوشته شده بود که از قرائن  1و 1 در ابتداء تحریر رساله دو فصل     

معلوم شد که آن دوموضع همین دو فصل کتاب است. وچون هدف اصلی کتاب آگاه نمودن مردم در عصر مشروطیت 

 د!بود بهمین منظور دو فصل وظائف فقهاء در عصر غیبت برای عوام بی مناسبت بود و لذا حذف گردی

اسالمی در آستانه مشروطیت از خود بجا گذاشت در مقایسه  آنچه را كه نائینی از افكار و اندیشه های خود برای تبیین حكومت]
از فقه شیعی  یفكری آن زمان بی نظیر است.واو توانسته در حد دانش و تالش و همت و شرایط دشوار آن زمان كتاب با تألیفات

تشكیل حكومت زادی اجتماعی و اثبات به مشروطیت و وظائف مجلس نوبنیاد و وكال و آ جاریهدر زمینه انتقال از حكومت قا
متأسفانه حذف دو  ه است.كه در نوع خود بی بدیل است در این كتاب فراهم آورد اسالمی ونیازهای دیگر یك حكمت نوپا

لی و نقص در این مجموعه بوجود آورده فصل از كتاب كه مربوط به حدود اختیارات فقهاء در عصر غیبت است یك نوع كاه
اهلل علیه این نقیصه را جبران كرده است.گرچه پس ازسالها از حكومت  یت فقیه امام خمینی رحمتاست . معهذا كتاب وال

اسالمی در ایران نیاز به تفكرات جدید توسط صاحبنظران صادق وجود دارد و هر لحظه باید در آنچه كه بر جمهوری اسالمی 
ولی كتاب و ن مصوب دولت و مجلس و سایر نهاد های قانونی گذشته است مداقه داشت صه داخلی و خارجی و متن قوانیعر در

 [.است ایران نقش داشتهنظرات نائینی می تواند كمك مؤثری باشد همانطور كه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی 
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       فصل دوم                               

                                               
 

 [ اوضاع مغرب زمين در قبل و بعد جنگ صليبي1]

م ادامه 7311م تا 7121که از سال  جنگ های صلیبیبراساس نظریه آیت اله نائینی کشور های مسیحی اروپائی قبل از      

 داشت هیچ اطالعی از :

 و قوانین اداره امور کشور و تهذیب نفس( ) شناخت احکام سیاستحکمت عملی 

 علومی که پایه و اساس مدنیت و تمدن را تشکیل می دهد( نداشتند.حکمت نظری ( 

 بود که:و این بخاطر دو موضوع  

 .در شریعت آنان و شریعت های پیش از مسیحیت این موضوعات نیامده بود 

 ا.تحریف کتاب های آسمانی و در دسترس نبودن اصل آن کتاب ه 

 آمده است كه: 5] در تاریخ قرون وسطی تألیف آلبرماله به نقل از فرهنگ دكتر معین ، اعالم، جلد     
جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان در گرفت و هدف همه مسیحیان از ملت های مختلف در این اردوكشی ها رهایی 

 بیت المقدس و تربت عیسی از دست مسلمانان بود.
كلمه صلیب این بود كه هر كسی عازم جنگ مزبور می شد بر شانه راست خود صلیبی از پارچه ی سرخ می  مناسبت     

دوخت. در جنگ های اول صلیبی تمیز نژاد و اقوام و مملكت از میان برخاست و فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی  همه به نام امت 
 عیسی قوم واحدی را تشكیل دادند.

سكنه و ثروت را به وضع شگفت آوری جابجا كرد و ملل اروپای غربی را با امپراطوری بیزانس و جنگ های صلیبی      
مسلمانان مشرق زمین آشنا نمود. اما عرب كه با دیده ی تقدیس به آن شهر می نگریست تربت عیسی و كلیسائی را كه 

حرمت می داشت. ولی چون قوم ترك سلجوقی بر امپراطوران یونانی در جوار آن ساخته بودند و در نظر نصاری عزیز بود به 
آسیای میانه تسلط یافت بر خالف عرب دست به آزار و شكنجه زایران زدند تا آنجا كه نصاری نتوانستند به ارض مقدس خود 

 بروند. 
ی در م پاپ اوربن دوم كه فرانسوی بود مجمع3125برای نجات تربت عیسی و جلوگیری از هجوم مسلمانان، در سال      

كلرمون منعقد كرد و درآن با حضور جمع كثیری از روحانیون و امنای دین و سركردگان مركز و جنوب فرانسه شرحی از 
صدمات زوّار ارض اقدس بیان كرد.و امت نصاری را دعوت نمود كه اسلحه بردارند و تربت عیسی را نجات دهند ودر پایان نطق 

 خویش این عبارت را گفت:
 از خویش بگذر، صلیب خود برگیر، و از دنبال من بیا                                                     

 فوراً حاضران صلیبی از پارچه ترتیب داده به شانه خود دوختند و فریاد برآوردند: 
 ..........مشیت خدا چنین بود، مشیت خدا چنین بود،..                                                    
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پس از ختم مجمع مزبور پاپ در مركز و جنوب فرانسه به گردش پرداخته و مردم را به جنگ ترغیب كرد. و ضمناً به عموم      
اسقفان نامه فرستاد و آنان را دعوت كرد كه برای جنگ صلیب به وعظ پردازند و وعده داد هر كس در اردوكشی شركت 

 شد.كندهمه معاصی او آمرزیده خواهد 
یكی از یاران پر شور پاپ راهبی بود به نام پطرس و ملقب به ناسك. وی از هر جا كه می گذشت شوری عظیم برای      

م روز حركت 3215اوت 35جنگ با مسلمانان بر پا می كرد و در خالل این احوال قشون صلیبی مجهز شد و به حكم پاپ 
 اعالم گردید.

سال بعد از تاریخ حركت به بیت المقدس 1م یعنی 3211ژوئن6از تحمل رنج بسیار در  صلیبیان از طریق قسطنطنیه پس     
كه موقع  1م در ساعت 3211ژوئیه 35تن باقی نمانده بود. در روز 12222افراد آنان بیش از 122222رسیدند. در این موقع از 

ردند. پی از كشتار به غارت پرداختند و سپس مرگ عیسی ابودبه شهر حمله آوردند و وارد شهر شدند و خونریزی سختی بر پا ك
 كشوری التینی در بیت المقدس تشكیل دادند. 

پس از آن صالح الدین ایوبی به كمك اكراد مستقر در روادیه در شامات و فلسطین و ناحیه كوهستانی واقع بین حوضه      
م محاربه ی سختی در 3323ف نمود. در سال ق شام و مصر را تصر561ق الی  612های علیای دجله و فرات بین سال های 

نزدیكی طبریه در گرفت و مسیحیان شكست خوردند و پادشاه بیت المقدس گوی دولوزینیان بدست مسلمانان افتاد. صالح 
 8الدین تقریباً تمام قلمرو مملكت التینی را در فلسطین تحت تصرف در آورد. وپس از چند روز محاصره ، بیت المقدس در 

 م  ناچار تسلیم شد. 3323 اكتبر
نتیجه غیر مستقیم جنگ صلیب بسط تجمل و تمدن در مغرب بود. زیرا در آن موقع نواحی مشرق زمین كه مسكن قوم عرب و 
نژاد یونانی بود از لحاظ پیشرفت و تكمیل مدنیت بر نواحی مغرب پیشی داشت. چنانكه قشون صلیبی از دیدار آثار تجمل شیفته 

ل فرش و آئینه و اثاث خانه ی زیبا و اسلحه ظریف و قماش های فاخر و پارچه های ابریشمی و مخمل و غیره شدند و استعما
 همه در اوان جنگ صلیبی و در نتیجه آن جنگ رایج و متداول گردید.[ 

 [ ريشه تمدن مغرب زمين6] 

داری را از منابع اصیل مسلمانان اخذ       نائینی معتقد است که اروپائیان اصول تمدن و سیاست حکومتی و اداره کشور     

 نموده اند:

بر خالف کتاب های آسمانی موجود، قرآن بطور گسترده و تحلیلی از جامعه ایده  كتاب) قرآن(: 

 آل بشری و اداره آن در آیات زیادی بحث می کند.

 .مجموعه افعال و اقوال و روش های برخورد رسول اکرم)ص( در اداره امت اسالمی سنت: 

نهج البالغه ، نامه مالک اشتر نخعی  17که بیشتر نامه  فرامين صادره از اميرالمومنين علي)ع(: 

 منظور است که در آن اصول و پایه های اداره یک حکومت عادله اسالمی تشریح شده است.

د. بلکه به قول البته تصور نشود که این سخن صرفاً یک ادعای محض است و پشتوانه منطقی و علمی و تاریخی ندار  

 ، غربیها:نائینی

 .به این حقیقت در کتاب های تاریخی خود که نوشته اند اعتراف نموده اند 

 .وعقل و تشخیص بشری را از دستیابی به چنین اصولی را غیر ممکن دانسته اند 

 .و تمام ترقیات خود را ناشی از پیروی آن دانسته اند 
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  یم قرن اول هجری که در عصر خلفای راشدین اتفاق و اقرار کرده اند که پیشرفت اسالم در ن

 افتاده است بخاطر همین اصول حکومتی بوده است.   

حال بجای آنکه غرب به این حقیقت مسلم تاریخی اعتراف داشته باشد و خود را مدیون این تعلیمات بداند.         

د پاك سازد.واصوالً طوری با مسلمین برخورد سعی نموده است تا این مطالب از ذهن وقلب خودونسل هایی که می آین

 می نماید که انگار اصالً چنین موضوعی در تاریخ زندگی بین غرب و شرق اتفاق نیفتاده است.

م متولد شد و تخصص خود را در 3116؟ نویسنده این مقاله میكائیل فیشر است.وی در سال واقعاً خدمات اسالم به غرب چيست] 

عه شناسی و روزنامه نگاری كسب كرد و سال ها سر دبیر روزنامه در هامبورگ و دورتموند بود و مقاالت دانشگاه در زمینه جام
بسیاری را در مورد شرق و اسالم به رشته تحریر در آورده است. در مقاله حاضر نیز فیشر به میزان تأثیر پذیری غرب از جهان 

 3121ششم بهمن  1681ی زاده انصاری، روزنامه همشهری شماره اسالم پرداخته است. با هم می خوانیم)ترجمه شهرام نق
 ( : 1ص

ما به وضوح در زندگی روزانه خود شاهد لغات عربی هستیم كه در زبان ما)زبان آلمانی( وارد شده است. برای مثال           
یم بطور ناخودآگاه از كلماتی وقتی به یك قنادی می رویم و برای خود قهوه سفارش  می دهیم وآن را با شكر شیرین می كن

 استفاده كرده ایم كه ریشه عربی داشته واز طریق انتقال فرهنگ اسالمی به اروپا منتقل شده است.            
اكثرادویه هایی راكه مادرپخت غذامصرف میكنیم ریشه عربی)اسالمی(دارد،مثل زعفران،زیره،زردچوبه،زنجفیل مارچوبه          

اسامی تمام گیاهان دارویی ریشه عربی)اسالمی( دارند كه قبالًهسته اصلی داروهای پزشكان را تشكیل می داده و  و.......تقریباً
آویشن،گل گاوزبان  د مثل حنا،كافور،گل میخكاخیراً نیز دوباره مردم به ارزش دارویی آن پی برده اند و از آن استفاده می كنن

ن،قیراط،غزال،مخزن،زرافه،یاسمین،صندل،پتاسیم،پنبه، دیوان،مناره،پارچه،ملغمه،الكل مثل)بالكبالغاتی مطالعه وغیره.ماهنگام 
وغیره برمی خوریم كه از زبان عربی گرفته شده است وما اكثراً متوجه این موضوع نیستیم. پس بد نیست كه بدانیم ریشه 

 ر اروپا را بیان كنیم.فرهنگ این لغات كجا بوده است. یعنی باید گوشه ای از تأثیر فرهنگ اسالمی ب
 استفاده از علم حساب

قرن ها اروپا تحت نفوذ مستقیم فرهنگ اسالمی بود كه با استفاده از ثمرات آن توانست صاحب قدرت اقتصادی شده و      
نداده  بزرگ ترین شركت های واردكننده ابریشم،پنبه و ادویه را برپا كند.علم حسابداری اساس قدرت اقتصادی آن ها را تشكیل

بود. بلكه روش ساخت و تولید كاغذ كه از طریق اسپانیای مسلمان به اروپا منتقل شد، نقش مهم در بسته بندی اجناس و به 
خصوص در نوشتن و علم حسابداری ایفا كرد. اولین آسیاب های بادی اختراع مسلمانان بود كه از طریق سوریه و مصر به اروپا 

چینیان و مسلمانان نسبت داده شده و از طریق كشور های اسالمی به اروپا منتقل شده است  منتقل شد. اختراع كاغذ كه به
زمینه خوبی را برای اختراع چاپ توسط گوتنبرگ به وجود آورد. كاغذ و چاپ عصر جدیدی را برای پیشرفت علم و دانش نوید 

 دادند و دیگر در دست یك عده بخصوص نبود و همه گیر شد.
 ر علومنقش عدد صفر د

همان طور كه می دانیم اعداد التین از راست به چپ نوشته می شود كه ما آن را مدیون مسلمانان هستیم. در تمام       
فرهنگ ها در علم حساب از صفر شروع می شود كه پایه بانكداری،جبر و علوم ریاضی و فیزیك و نجوم می باشد.كه توسط 

یونانی ها در علم هندسه استعداد درخشانی از خود نشان دادند ولی مسلمانان برای اعداد، مسلمانان به اروپا منتقل شد.با اینكه 
معنی ای قائل شدند و با اشتیاق تمام در این علم پیشرفت كردند و جبر و مقابله را ابداع كردند كه پایه علوم دقیق است. حساب 

در حساب و ریاضی ،علم نجوم آنقدر پیشرفت كرد كه بسیلری  ده دهی نیز از اختراعات مسلمانان است. به بركت هنر مسلمانان
از اسامی ستارگان و یا اجرام آسمانی با اسامی عربی نام گذاری شدند. مثل دُب اكبر،دُب اصغر،سمت الرأس. منجمان مسلمان 
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والوفا نیز سهم مهمی در مثل بیرونی،ثابت بن قره و كاشانی شهرت جهانی دارند. ریاضی دانان مسلمان مثل خیام،خوارزمی و اب
 علوم ریاضی ایفا كردند..

 بيمارستان هاي مدرن اسالمي

در اروپای قرون وسطی، بیماران به وسیله دعا و رمز و اسطرالب و دفع جن و شیطان معالجه می شدند. ولی در آن زمان،      
اران را با داروهای گیاهی و ساخته شده و عمل مسلمانان در علوم پزشكی و داروسازی به چنان پیشرفتی نائل شده بودند كه بیم

جراحی معالجه  می كردند و برای كار خود بیمارستان هایی را كه مجهز به معنی ان روز كلمه بودند احداث كردند. برای مثال 
 بیمارستان بغداد بیماران را بطور رایگان معالجه می كرد. و بودجه آن توسط دولت وقت تضمین می شد.

ارستان های اسالمی به دانشگاه پزشكی تبدیل شده بود كه دانشجویان ارشد عمالً باالی سر تخت مریض و كنار میز بیم     
عمل مشغول تحصیل بودند. و شاهد عمل جراحی گروهی نیز بودند. پزشكان مسلمان در آن زمان برای بی هوش كردن بیمار 

شكان مسلمان با استفاده از علم فیزیك و اُپتیك)نور شناسی( در علم از حشیش و داروهای گیاهی دیگر استفاده می كردند. پز
چشم پزشكی به پیشرفت های بسیار بزرگی نائل آمدند. آن ها سال ها قبل از كشف پنی سیلین به خاصیت آنتی بیوتیك پی 

بودكه كتاب قانون او در پزشكی  برده بودند و آن را از طریق استفاده از مواد گیاهی تجویز می كردند.ابن سینا یك نابغه جهانی
 تا قرن هفدهم هم تدریس می شد. همچنین زكریای رازی پزشك مشهور مسلمان صاحب فرهنگ پزشكی به نام الحاوی بود.

مسلمانان درروان درمانی ومعالجه بیماران روانی نیز پیشرفت های قابل مالحظه ای كرده بودند.حاصل این پیشرفت ها         
جمه مترجمان اروپایی از قرن دوازدهم میالدی به بعدبه اروپا منتقل شد.پزشكان مسلمان شرایط طبیعی وشادكننده به وسیله تر

ای رابرای بیماران روانی به وجودمی آوردند.اصالحات شیمی،الكل، كیمیا،قلیائی،انیلین،الك،سدیم،سودا و غیره در فرهنگ اروپا 
 سلمانان در علم شیمی و داروسازی است. به خوبی نشان دهنده توانایی و تحقیقات م

داروسازان مسلمان از پودر، پوماد،چسب زخم،باند و غیره در معالجه بیماران استفاده می كردند. آن ها برای اداره كردن      
كردیم و به اداره  داروخانه،با امتحان از كارآموزان به آنها مجوز نسخه پیچی می دادند كه ما اروپایی ها از این روش آنها استفاده

 داروخانه تكامل بخشیدیم.
 نقش ساخت كاغذ و كتاب

نتیجه تحقیقات مسلمانان در همه علوم چه به وسیله شفاهی و چه علوم كتبی به اروپا منتقل شدة بخصوص با هنر ترجمه      
آن مهارت كامل داشتند. و بخصوص  گه ما اروپائیان از آنها یاد گرفته بودیم. مسلمانان در انتشار كتاب و ساخت كاغذ و جلد

خوش نویسی آنها در موزه های مهم دنیا به چشم می خورد. آنها دارای مجامع علمی ای بودند كه عالوه برجمع شدن 
دانشمندان و نویسندگان ، در آنجا كتب مهم از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه می شد. كه بعداً اساس علوم جدید را در اروپا 

 دادند.تشكیل 
سیستم تحصیل و تدریس اروپایی ها از سیستم تحصیل و تدریس در دانشگاه های اسالمی اخذ شده است و حتی      

اصالحات آن ها در لباس دانشگاهی و مدارك در دانشگاه های ما مرسوم بود. مسلمانان در كنار تحصیل علم و دانش از علم 
آالت و ابزار موسیقی آنها مثل ویولن،تار،سنتور و تمبورین هستیم و به این مسأله  موسیقی نیز بی بهره نبودند چنان كه ما شاهد

 هم آگاهی داریم كه ریشه اسامی آالت و ابزار موسیقی جدید مثل گیتار و كماندولین نیز از زبان عربی اخذ شده است.
 نقش معماري اسالمي در اروپا

كوب بوركهارت مهندس معمار وقت بسیار تجلیل می كرد.چون او با تماس م( از مقام یا3835-3852كایزر فریدریش دوم)      
با هنرمندان مسلمانان ، تحصیالت خود را تكمیل كرد و با استفاده از ایده های آنها توانست عمارت های با شكوهی در سیسیل 

می با ویژگی های منظم و احداث كند كه نشان دهنده سبك معماری و تزئینی هنرمندان اسالمی است. سبك معماری اسال
ریاضی اش از طریق بیزانس به فرانسه و انگلستان منتقل شد و باالخره به ایتالیا وآلمان رسید. ما در معماری درهای ورودی 
،دروازه ها و برجهای ساختمان های عظیم دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی خود شاهد سبك معماری آنها هستیم.حكومت های 
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ینه های گزاف به اجناس لوكس و مصرفی مالیات می بستند تا بتوانند از عهده خرج آنها بر آیند. طرح و وقت برای این هز
 ساختمان سیسیل نتیجه فكر و روح مسلمانان بود.

 علوم جديد تجربي

ب نه تنها باالخره باید اعتراف كرد كه تبادل علمی و فكری مسلمانان با اروپا باعث علوم جدید تجربی شد. معماری غر     
سبك و طرح های خود را از مسلمانان اخذ كرد بلكه ساختار فكری سازنده آنها را نیز پایه فكر خود قرار داد و به تكمیل ساختار 
اداری و مؤسسات خود پرداخت. الزم به ذكر است كه بسیاری از دانشمندان اروپایی كم و بیش اعتراف به پیشرو بودن 

وم جدید كرده اند و سهم آن ها را در پیشرفت علم و دانش در تاریخ علم نشان داده اند. مثل جرج مسلمانان در پایه گذاری عل
 سارتن،پی یر روسو، جان برنال.[     

 !![ رشد مغرب زمين و علل انحطاط مسلمين7]   
یک ملت را در پی  در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم اروپا نظام حکومتی مبتنی بر آزادی و عدالت که زمینه ترقی      

دارد وجود نداشت. ولی آنان در هشت مرحله نبرد با مسلمین در طول سه قرن جنگ های صلیبی این اصول را از منابع 

دست اول اسالمی اخذ کردند. و با تمرین و ریاضت و پیگیری و پشتکار و نیکوئی در استنباط مطالب علمی و تجربی و 

صول کلی که فرا گرفته بودند باعث گردید تا راه رشد و ترقی را بیابند و به استخراج معارف جدید از دل ودرون ا

اصالحات در نظام حکومتی و اجتماعی خویش بپردازند و بقدری در این رابطه جدی و مقاوم و مصمم بودند که 

در علوم مختلف و توانستند در هر دوره و زمان از اشکاالت خود بکاهند. بطوری که بعد ها با نو آوری های گوناگون 

 تکنولوژی و فناوری مدرن  همه ممالک اسالمی را در قالب استعمار انگلیس فتح نمودند و مستعمره خود گردانیدند. 

بهر حال آن آزادی که قرار بود غل زنجیر ها را از گردن ملتی برهاند که زمانی در جهان نقش آفرین بود در جامعه      

جوامع اسالمی زیرچکمه های استبداد لگدکوب شدند و چون مردم در این سرزمین  مغرب زمین دیده شد. و بر عکس

ها آزادی بیان و عقیده نداشتند دست به هیچ ابتکاری نزدند و سیر قهقرائی را طی کردند. بطوری که همه عظمت های 

صر موفقیت را که از فرهنگ ما دیرین را به بوته فراموشی سپردند و استبداد را بطور مسالمت آمیز پذیرفتند و تمام عنا

 بود خالف عقالنیت و اسالمیت پنداشتند. و این شد حکایت خرابی های مملکت اسالمی و مسلمانی.

 علل ضعف مسلمين و نفوذ ملل مسيحي[ 8]

 عالمه نائینی می گوید: سیاسیین و مطلعین بر تاریخ اسالم می دانند که موفقیت مدیریت و رهبری بعد از پیامبر     

اسالم )ص( که توسط چهار تن از صحابه نزدیک حضرت که کمتر از نیم قرن طول کشید و امت اسالمی با حکومت 

 مطلوب اداره شد، بخاطر آن بود که چهارچوب این حکومت بر این عناصر استوار شده بود: 

 .اساس حکومت بر عدل و انصاف بنا شده بود 

 ند و طرف مشورت قرار می گرفتند.امت مسلمان در اداره آن حکومت مشارکت داشت 

  تمام مردم در جامعه اسالمی با باالترین منصب حکومتی که خلیفه و مشاورین و همکاران نزدیک

 آن بودند، در حقوق و احکام بطور مساوی از آزادی و مساوات برخوردار می شدند.     

ناشی از تعلیمات قرآن و سیره رسول حق محمد  از این سنت نیکو که معاویة بن ابوسفیانولی از آن زمانی که       

مصطفی)ص( بود فاصله گرفت. و علیرغم آنکه خود و همفکرانش قلمرو اسالم را در خاور میانه و شمال افریقا توسعه 
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دادند معهذا او بدعت آغاز کرد و آنگاه استبداد جایگزین این ارزش ها شد.و تنزل و انحطاط مسلمین شروع گردید، 

وض ملل مسیحی که با تیزهوشی و قدرت باالی تجزیه و تحلیل و درك زمان، قادر شدند که اصول مملکت ولی در ع

داری و آزادی فردی و اجتماعی و شکستن حصار استبداد را از شرع اسالم کسب نمایند و شالوده محکم یک نظام 

 مسئول را بنا نهند به توفق و برتری و رشد و ترقی نائل آمدند. 

معلوم می شود که این دو ملت در دو مسیر وبا دو هدف در زندگی و حیات سیاسی حرکت نمودند. ولی هر دو پس      

بر اصول ترقی آگاهی داشتند، گرچه مسلمانان آگاه بودند ولی زمینه عمل نداشتند و ابزار رسیدن به آن را تدارك 

 را برای مردم خود فراهم نمودند.ندیدند. در طرف مقابل مسیحیان بعداً آگاه شدند ولی زمینه عمل 

نائینی که سخت نگران سر نوشت مسلمین است در زمانی که هنوز حکومت عثمانی در رأس قدرت است. پیش بینی      

عبودیت و بندگی مستبدین و زورگویانی ی است از مردم مسلمان دریغ شود ومی کند که چنانچه آزادی که موهبت اله

شده اند که آنان را با الفاظ فراعنه امت و چپاول چیان مملکت مورد خطاب قرار می دهد که در ممالک اسالمی مسلط 

زمام امور و حیات ملت را در دستان خود داشته باشند. به زودی استعمارگران پیر و با تجربه که دریاها و خشکی ها را 

 حشتناکی اتفاق خواهد افتاد: یکی پس از دیگری در نوردیده اند این ضعف و تفرقه را می بینند و حوادث و

 استقالل از همه ممالک اسالمی سلب خواهد شد. 

 حکومت اسالمی از دست خواهد رفت. 

 لس تکرار خواهد شد.ندُتحت الحمایه مسیحیان قرار خواهیم گرفت و همان سرنوشت اُ  

 و اگر این سکرت و غفلت ادامه یابد:

 از اسالم به مسیحیت گرایش خواهیم یافت. 

 مسلمین به کلیسا تبدیل می شوند.مساجد   

 اذان گلدسته ها به صدای ناقوس بدل می گردد.   

 شعائر اسالمی به زنار تغییر شکل می یابند. 

 حتی زبان اصلی مسلمین از دست خواهد رفت و آنگاه مجبورند که به لسان بیگانگان تکلم نمایند.                 

 هد شد.روضه منوره امام هشتم پایمال نصاری خوا 

 [ ريشه عقب ماندگي از مغرب زمين2] 

نائینی با تکرار زیادی می گوید تا زمانی که امت اسالم دارای آزادی و مساوات بود هیچوقت مسیر حکومت از      

عادله بودن به استبدادی و ذلت تبدیل نشده بود و پیشرفت مسلمین محیرالعقول بود. ولی پس از سیطره بنی امیه و بنی 

 جهت رشد و پیشرفت عوض شد: مروان

  تمام اصول و فروع مربوط به آزادی و مساوات مفاهیم خود را از دست دادند و اجرا نشدند و به

 ضد خود تبدیل شدند.

 .نظام حکومتی از عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی به استبداد و زورگوئی حُکّام منجر شد 
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 ند و آن ها را به مرحله جاهلیت و بندگی طواغیت امت)مستبدین( مانع رشد و پیشرفت ملت شد

 در حد حیوانیت و گیاهان هرزه پائین آوردند. 

 و از طرفی مردم مغرب زمین با شناخت مسیر رشد و ترقی که در برخورد با مسلمانان آموخته بودند:

  از دستوراتی که در اسالم وجود داشت و پیرامون اصول مملکت داری و آزادی و مشارکت و

 انسان ها  بود بهره مند شدند.مساوات 

 .به شناخت مبادی طبیعی و پدیده های عالم همت گماشتند 

 .به تدریج نتیجه بر عکس شد، آنان در مسیر ترقی و ما در مسیر انحطاط پیش رفتیم 

 [ حكومت قانون و غرب51]

نها اروپائی ها قواعد و مقررات و قوانین آبین ما مسلمانان و آنها غربی ها چه تفاوتی است و این دو مسیر چگونه است؟        

  : دقیقی را فهمیدند 

 .به مبادی آزادی پی بردند 

 .خود را از استبداد رها ساختند 

  .گوی سبقت در رشد و ترقی را از ما ربودند 

  .اصول ترقی در سیاست و کشورداری را از مسلمانان اخذ کردند 

  رآمدند.به استنباط نیکو و برداشت درست از آن اصول ب 

  .مراحل و منازل ترقی یک ملت را فهمیدند 

  .به نتایج عالی در زندگی فردی و اجتماعی دست یافتند 

 از نظم و قانون فاصله گرفتیم و نتیجه آن این شد که: ما مسلمانان

 .قرن ها بود که به قهقرا برگشته ایم 

 است. مدت کمی است که به لحاظ مشروطیت تنبه و بیداریی حاصل شده 

 ر این شرایط مجبور شدیم که همان اصول مذهب و احکام شریعت که عوامل و انگیزه آزادی و د

رشد یک ملت بود از بیگانگان غربی اخذ کنیم و با کمال سربزیری از آنها خواستیم که همان 

مبانی را که قبالً در نزد ما بود و اکنون در پیش آنهاست برای نجات از استبداد و رسیدن به 

 و مساوات در اختیار ما بگذارند.آزادی 
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 فصل سوم

                                                      
 

 [ نياز انسان به تشكيالت حكومت55]

نائینی می گوید امم مسلم و تمام عقالی عالم معتقدند که نظام عالم و روش زندگی وتعیش نوع بشر ، خواه        

 حکومت رسیده باشد و یا ملتی دارای آرمان و انگیزهایی باشد که برای آن ها محترم است:حاکم به هر طریقی به 

 .خواه حاکم یک نفر باشد 

 .یا هیأت و جمعی در اداره آن حکومت باشند 

  .یا متصدی به حق باشد 

  .یا به زور به آن حکومت رسیده باشد 

 اشد.یا از طریق وراثت و گذشتگان قبلی خود آن حکومت را گرفته ب 

  .یا از طریق درستی به حکومت برگزیده شده باشد 

  .یا ملت برای رسیدن به ارزش های دینی در تالش باشند 

 .و یا مردم بخواهند برای وطن خواهی قیام کنند 

بهر حال نیاز به حکومت و تشکیالت سیاسی دارند. در غیر این صورت استقالل وطن و قومیتشان بکلی نابود       

چند به اعال درجه ثروت، مکنت و دارایی رسیده باشند. و لذا در اسالم حفظ تشکیالت قوی و محکم  می شود، هر

که اداره جامعه مسلمین را بعهده گیرد، بیضه اسالم)کیان اسالم( نامیده اند. ودر نظر علما و فقهای مسلمین این 

 موضوع از اولویت خاصی برخوردار است. 

 يك حكومت[ دو اصل مهم در بر پائي 59]

استحکام و تداوم یک نظام حکومتی که به آن بیضه اسالم یا حفظ وطن می گویند.به دو عامل مهم بستگی        

 دارد: 

 الف( حفظ مصالح داخلی مملکت که جزو احکام سیاسی و مدنی است. به این منظور است: 

 حفظ نظامات داخلی.  

 رسانیدن هر ذی حقی به حق خویش.  

 لی.تربیت نوع اها  

 جلوگیری و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت.  

 ب( حفظ مصالح خارجی )مرزهای مملکت( که جزو حکمت عملی و اجرائی است:

 حفظ کشور از مداخله اجانب. 
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دور شدن و فریب نخوردن از حیله های سیاسی که معموالً سیاسی خارجی برای نفوذ در        

 در کشوری از خود نشان می دهند

 دفاعی و تجهیز استعدادات حربیه. تهیه قوای 

از اینکه سیستمهای حکومتی ایران،روم،یونان و غیره در آبادانی وتوسعه کشورشان موفق بودند.برای رعایت این 

 موارد بود: 

 انتخاب حکما و دانایان به علم و عمل برای پست های وزارت و تصدی حکومت. 

 وضع خراج مالیات. 

 نظم قوای حاکم و حافظ کشور. 

 و گر نه قدرت بدون دانایی و حکمت دانایان ،کشور را به سرانجام نیکویی نمی رساند.

 [ اعظم نواميس دين مبين53]

نائینی از یک موضوع سخت آزرده خاطر است. و آن را برای کیان اسالم خطرناك و غیر منطقی تلقی می        

کومت و متصدیان آن در قبال مردم و کارهایی که کند و در سراسر کتاب بارها تکرار نموده است. و آن اینکه ح

مسئول انجام آن هستنداحساس مسئولیت و پاسخگویی نداشته باشند و لذا از نظر ایشان حکومت و نظام اسالمی که 

او با لفظ سلطنت اسالمی نام می برد در یک چهار چوب مشخصی تعریف شده است و حدود و اختیارات آن 

و در این راستا محدود بودن و در چهارچوب قانون بودن حکومت به این اصول متکی  کامالً مشخص و معین است

 است:

 همه امت روی آن نظر و رأی واحد دارند. 

 از ضروریات اسالم است.  

 از اهم تکالیف مسلمین است.  

 از اعظم نوامیس دین مبین است.  

 توان گفت که: و به عبارتی از دیدگاه اجتماعی و تأثیری که به حال ملت دارد می

 یک موضوع مهم و داخل در اصل امر به معروف و نهی از منکراست 

 موس و آبرو و اموال مردم است.باعث حفظ نا  

 از دست درازی ظالمین جلوگیری می کند.  

 [ مسير حفظ حكومت اسالمي54]

 عالمه نائینی می فرماید برای آنکه:       

 و طغیانگر تبدیل نشود.و طغیانگر تبدیل نشود.نت استبدادی، فرعونینت استبدادی، فرعونیسلطنت حقه والیتیه)مشروطه اسالمی( به سلطسلطنت حقه والیتیه)مشروطه اسالمی( به سلط 

   .و متصدیان حکومتی پاسخگو و مسئول اعمال خود باشند.و متصدیان حکومتی پاسخگو و مسئول اعمال خود باشند 

   .و حکومت با مردم مشارکت و مشورت داشته باشد.و حکومت با مردم مشارکت و مشورت داشته باشد 

 بایستی دو اصل طیب و طاهر حریت و مساوات آحاد ملت با مقام واالی خالفت)رهبر و امام( راحفظ نمائیم.
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بر این اصل استوار است که حکومت اسالمی حتی در حضور حاکم غاصب که منتخب نظریه حکومتی نائینی      

 شرع و مورد عالقه مردم هم نمی باشد بایستی در حد توانایی مورد اصالحات قرار گیرد.

 حال برای آنکه این سه اصل رعایت شود الزم است همگام با تعلیم امت)ملت و جامعه(           

  والیاتوالی ها و فرمانداران 

  دستگاه قضایی کشور(قُضات محکمه ها( 

 ُکارمندان و دولتمردان( ال و کارگزاران دولتیمّع( 

نیز مورد تربیت و آموزش قرار گیرند. تا همه التزام عملی نسبت به این اصول داشته باشندو هیچگونه تخلفی         

فساد و تباهی در کشور که حتی حاکم  خارج از چهارچوب تعیین شده و دستورالعمل ابالغی صورت نگیرد، پس

آن غاصب است اصالً جائز نیست بلکه بر عکس الزم است در اصالح آن بکوشیم.و این تفکر اصالگرایانه نائینی 

از آنجا ناشی می شود که وی اصوالً باجنگ و خونریزی و تار و مارنمودن افراد مخالف برای تغییر پایه های 

سالمت آمیزرا توصیه می کند و این دیدگاه ها ارکان فکری نائینی را تشکیل می حکومت موافقت ندارد و روش م

 دهد.

 عج( است! [ تشكيل حكومت اسالمي دخالت در كار امام عصر)51]

نائینی این بار به نقد آن دسته از طرز فکر هایی که باور دارند حکومت در عصر غیبت دخالت در کار امام       

و این سخنان و ادعاها را بیهوده و بی اساس می داند و از تشکیل حکومت و نقش  عصر)عج( است می پردازد

 منتخبین ملت در مجلس برای محدود نمودن استیال و استبداد طرفداری می نماید. و از جانبی می نویسد:

  تر و علمای نجف که مطلع بر فقه جعفری می باشند و به استبداد پشت کرده اند و طرفدار مشروطه اند. به

آگاه تر از کسانی هستند که کتابچه هایی را منتشر می کنند و در آن علما را نصیحت می کنند که نباید 

 حکومت در عصر غیبت تشکیل شود!

   مخالفین طوری با اطمینان و قاطعیت سخن می گویند که انگار هم اکنون حضرت ولی عصر در تهران

مقر حکومتی خود در کوفه حاضر است  که منتخبین حکومت می کند و یا امیرالمومنین علی)ع( در 

 ملت در مجلس قصد دارند تا حکومت را از آنان بستانند!

   در حالیکه اینگونه نیست و کسی نمی خواهد مقام آن بزرگواران را غصب کند و یا مبعوثان ملت هدفی

                                            غیر از محدود نمودن تدریجی استبداد ظالمانه مقصود دیگری داشته باشند. 

پس به این نتیجه می رسیم که نمایندگان به تدریج باید از نقش ظالمانه استبداد بکاهند و بجای آن قانون را جایگزین 

کنند و لذا در عصر غیبت اقدام برای اصالح و استقرار حکومت و پایه گذاری اصول شایسته مدیریت و سیاست 

 الزم ومُجاز تلقی می شود. کشور یک امر

 [ حكومت امانتداري و شباني است56]

 نائینی که خود رفتار و اعمال نابخردانه سیستم استبداد قاجاریه را دیده بود،می گوید:       

  .تأسیس وتشکیل حکومت 
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  .نظم بخشیدن و در اختیار داشتن قوای مسلح 

  .مقرر داشتن و اخذ خراج و مالیات از ملت 

  ی نظیر آن که معموالً در همه حکومت ها دایر است.و امور 

 برای انجام این امور است:

  .حفظ مملکت و نظم بخشیدن به آن 

  .مانند یک شبان و چوپان مراقب امنیت و آزادی ملت بودن 

  .تالش برای تربیت و تعلیم مردم 

  )خدمت و رعایت حال رعیت )ملت 

 کند: و از طرفی حکومت نباید این مقاصد را دنبال

  نفسانیرضاء شهوات و خواسته های ا 

  به اموال و حیثیت مردم  رسیدن افراد به آرزوهای نامشروع خود، کسانی که چون گرگان

 له ور می شوند.حم

 .تسخیر و تسلط خود سرانه بر مردم و سلب آزادی آنان 

نزد هر عاقل حکومت چه حق یا  نائینی می فرماید که پذیرفتن حکومت یک امر عاقالنه و خردمندانه است و لذا در

 اغتصاب عبارت است از:

 .امانت داری مردم 

 .والیت و سرپرستی بر اجرای نظم و حفظ و اقامه وظائفی که بعهده نگهبان است 

  تولیت و سرپرستی یک موقوفه است که بایستی بر آن اموال مراقبت نمود تا صاحب حق به

 ر آن اموال تصرف نماید. حق مشروح خود برسد. نه اینکه شخصی بخواهد د

با توجه به این شاخص ها که گفته شد. در لسان ائمه اطهار)ع( و علمای اسالم بجای لفظ سلطان که سلطه و      

سیطره و استبداد از آن برمی آید از واژه های ولی، والی، راعی، رعیت و ملت استفاده می شود که بطور کلی 

حفظ نظم و شبانی گله است. پس مبنی و اساس حکومت امانت، نگهبانی محوریت اصلی وظائف حکومت از مقوله 

 )حکومت در لسان ائمه هدی غیر استبدادی است(.و مسئولیت است نه قاهریت و مالکیت دلبخواهانه
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 فصل چهارم 

                               

 
 

 [ دو نوع سلطه )ظاهري و باطني(57]

 یک مرجع تقلید مسلم شیعه در عصر خود بود، سلطه دو نوع است :  در نظر نائینی که        

 سلطه ظاهری  

 سلطه باطنی 

: این نوع سلطه که از طریق قهر و غلبه مستبدین بر مردم اعمال می شود. منظور آن تملک ابدان سلطه ظاهري (7

نور( فهمیده می شود که /11... ....وعد هللا الذین آمنوا منكمو تسلط ظاهری است و بر اساس آیه مبارکه:) 

 مقهور و تسلیم بیعت طاغوت شدن و اطاعت از آنان نمودن شرك به ذات حق است.

و اما کسانی که تابع و پیرو استبداد هستند و روش و سیاست مستبدین را در اداره کشور پذیرفته اند در لسان      

فسیر مولی امیرالمومنین علی)ع( در نهج البالغه /شعرا( و ت33، تلك نعمة تمنها علي ان عبّدت بني اسرائیلقرآن) 

 ( با لفظ عبودیت تعبیر می شوند.عبدت بني اسرائيل و اتخذتهم الفراعنه عبيداًکه فرمود: ) 22خطبه 

عبودیت نه به معنی پرستش بلکه به معنی عدم آزادی در انتخاب است. بطوری که انسان هیچ اراده و انتخابی از      

 د و تسلیم دستورات و نظرات شخص حاکم بر خود باشد.خود نداشته باش

: این سلطه از طریق مقهور شدن و پذیرفتن دستورات رؤسای مذاهب و ملل برای انسان اتفاق می سلطه باطني (3

افتد. که نوعی تملک قلوب و نفوذ به درون است و اساس این روابط بر خدعه و تدلیس است. و شخص عمیقاً 

 کام خودسرانه گردن می نهد و سخت بدان شیفته و پایبند است.به این دستورات و اح

/توبه( پذیرفتن دستورات خودسرانه 23، اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون هللاو بر اساس آیه:)

رؤسای مذاهب و ملل هم عبودیت آنان محسوب می شود. و نیز طبق روایات منقول در احتجاج طبرسی  علمای 

 ستان سیاست و دنیا طلبان هم جزء همین دسته می باشند.سوء  و هواپر

 [ انتخاب حاكم اسالمي58]

در نظر شیعه ی جعفری حاکم بایستی به درجه عصمت یعنی اجتناب از هر گونه گناه و خطا رسیده باشد.و از         

از طرفی حداقل انتظار از دنیاطلبی و ریاست خواهی دوری گزیند و این امور ارزشی در جان او ملکه شده باشد. و 

حاکمی که برخوردار از عصمت هم نیست آن خواهد بود که در مدت زمامداری خود سرانه دستور ندهد و 

مستبدانه دست به ارتکاب خارج از وظائف خود نزند و بی جهت بیت المال را به افراد ناالیق نسپارد و امتیازات  

 باشد.نابخردانه و   غیر قانونی برای کسی قائل ن
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و از جهتی اهل سنت که بیعت و قبول اهل حل و عقد را موجب انعقاد حاکمیت می دانند. هیچگاه حاضر نیستند      

که حاکم در حیطه اختیارات خود خارج از کتاب و سنت و  سیره ی مقدسه ی نبوی عمل نماید. . حتی کوچکترین 

ه اند و از اینکه بایستی در چنین حالی آن حاکم را ارتکاب در حکمرانی را مخالف مقام و منصب حاکمیت دانست

 معزول نمود همه با هم   متفق القولند.

بهر حال در مجموع می توان به این نتیجه رسید که در نزد دو فرقه شیعه و سنی با اغماض از مقام عصمت که در      

ی در حول محور این حقیقت دور نزد شیعه از مشخصات برتر حاکم اسالمی است. حدود اختیارات حکومت اسالم

می زند که حاکم نمی تواند خودسرانه دست به کاری بزند و یا بی جهت به کسی امتیازات مالی و اقتصادی اعطا 

 نماید. 

و اگر چنانچه در شرایط فعلی که حاکمان غاصب بر بالد اسالمی سیطره یافته اند. هیچ مسلمانی که شهادتین را بر      

 می سازد نمی تواند از اهمیت این اصل بی خبر باشد و آنرا انکار نماید. لسان خود جاری

م 7231ق/7222م تا عزل احمد شاه 7121ق/7722تاریخ قاجاریه نشان می دهد که آغاز سلطنت آغا محمد خان      

سانس)تجدید هفت نفر حکومت کردند و یک قرن ونیم سلطنت آنان به درازا کشید. و این در زمانی بود که اروپا رن

حیات علمی و صنعتی ( را آغاز کرده بود. ولی ملت ایران با آن دیرینه سترگ خود که از نظر مدنی و علمی و 

داشتن مردان نامور در عرصه های گوناگون بی نظیر بود به لحاظ حاکمیت مستبدانه سلسله قاجاریه که پایبند عدل و 

تمدن جز اندکی محروم ماند. در حالیکه شایستگی آن را داشت  حق و قانون و انصاف نبودند از پیشرفت و مظاهر

 که نقش واقعی خود را در جهان امروز بیابد و به عزت و کرامت نائل آید.

چطور در طول جنگ های صلیبی که سه قرن طول کشید غرب متوجه پیشرفت و رشد و عظمت مسلمین شد و با      

سازی فرهنگ و تمدن خود پرداخت. ولی مسلمانان از آغاز پیدایش درایت علل پیشرفت ها را شناخت و به باز 

رنسانس تاکنون که حدود سه قرن می گذرد. هیچگاه بطور عمیق و جدی این پیشرفت ها را با چشم بصیرت و 

 عبرت مورد تجزیه و تحلیل قرار ندادند!

ه ریشه های استبداد قاجاریه تاخت و آن را که نائینی متوجه این فراز و نشیب ها شد. و لذا با تبری چون ابراهیم ب     

علت العلل سیر قهقرائی یک ملت بزرگ بود از بیخ و بن قطع نمود. و سرانجام بر اساس آنچه را که در تاریخ آمده 

سال سلطنت برچیده شد. و این در عصر نائینی اتفاق افتاد و نائینی برآن نقش  717است بساط ظلم قاجاریه پس از 

 ت.داشته اس

 [ نقش عصمت در حاكميت52] 
نائینی از روی اصرار و تکرار استبداد را ریشه تمام مصائبی می داند که در طول تاریخ بر این امت وارد آمده         

است. چون حکومت از مقوله مسئولیت، خدمت به مردم و اداء امانت و ابراز و توسعه محبت و رشد و تعالی نبود و 

خواست مشروع و رضایت مردم نداشت. و اینگونه حکومت ها یکی پس از دیگری بر سرزمین اکثراً ارتباطی با 

پهناور ایران آمدند و رفتند و هر گاه که بودند با سیطره و تسلط بر جان ، مال و ناموس مردم تاختند و چون رفتند 

ه بود که به آن تن در دهند و نه جای خود را به تبهکاران دیگری سپردند . و هیچگاه نه قانون مشخص و پذیرفته شد
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به دانایان و عقالی ملت حق دخالت دادند ونه راه مشارکت و مشورت در امور کشوری و اجتماعی را برای آنان 

 هموار نمودند و در این شرایط چیزی که اصالً نام و نشانی نداشت حریت و مساوات بود!

 ست:برای حفظ اساس حکومت عادله دو اصل زیر الزم ا     

 حفظ حکومت عادله و ممانعت از انحراف آن به مالکیت مطلقه. 

 جلوگیری از تعدی و تجاوز متصدیان.   

 در نتیجه الزم است که حاکم امور ذیل را دنبال نماید:    

 اعمال خود را هر روز مورد محاسبه و بررسی قرار دهد. 

 مراقب رفتار خود باشد تا مبادا خالفی صورت گیرد. 

 لیت کامل داشته باشد.احساس مسئو 

و در این راستا اگر بخواهیم با اطمینان بیشتر حاکمیت بر امت اسالمی را مورد بررسی قرار دهیم باالترین وسیله       

 که برای حفظ این حقیقت می توان تصور نمود مقام معصوم است. تا بتوان با حداکثر دقت به این نتایج دست یافت: 

 ی را بر همان شکلی که الزم است ادا نمود.می توان حق حکومت اسالم 

 و حتی از اندك ارتکابات شهوانی جلوگیری کرد.  

 هیچگونه اِعمال شائبه استبداد و حیف و میل اموال دولت و ملت اتفاق نیفتد. 

 چون شخص حاکمی که معصوم است:

 دارای مقام واالی عصمت است و عصمت حافظ او در کلیه امور است. 

 ف الهی که بر قلب عارف او می تابد.علوم لدنی معار 

 انخالع و دوری از شهوات بهیمیه و حیوانی دارد. 

 دارای صفات پسندیده و متعالی است. 

 از کوچکترین خطا پرهیز می کند و کل امت را بر خود ترجیح می دهد. 

هم مانند انوشیروان ولی در این عصر که دستمان از دامان مبارك معصومین)ع( کوتاه است و شخص سلطانی         

که دارای کماالتی باشد پیدا نمی شود و مثل بوذرجمهر که دارای قوه علمیه باشند کاردان و الیق در اداره کشور در 

دسترس نیست و هیأت ناظری که مانع تجاوزات متصدیان شود تعیین نمی گردد تا بر اساس محاسبه و مراقبه و 

 نیکوئی برسد. احساس مسئولیت امور کشوری به سرانجام

با همین سلطان اگر مردم به مشارکت در امور دست یابند و به مساوات با سلطان برسندو جلوی حیف و میل بیت        

المال گرفته شود و آزادی ملت در اعتراضات به رسمیت شناخته شود که در مجموع کافی به نظر نمی رسد. بهر حال 

 ر حق این مردم نموده است!نوعی لطف و تفضل خواهد بود که سلطان د

 [ حقوق متقابل والي و رعيت91]

امیر المؤمنین علی)ع( غیر از آن شایستگی وجودی و شخصیتی و توانائی هایی که در رکاب رسول خدا)ص( از        

کودکی کسب نموده است. بر اساس خطبه سوم نهج البالغه معروف به شقشقیه انتخاب حضرت بعنوان خلیفه مسلمین 
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 با نحوه انتخاب سه تن قبل از خود فرق داشت. چون این بار مردم دستجمعی به سراغ علی)ع( هجوم آوردند و از کالً

 او خواهش و التماس نمودند که خالفت را بپذیرد. امام این صحنه را اینگونه تصویر می کند: 

ع اِلَّي ینثالون َعلَيَّ        ُُ ِب ِمْن َحْولِي كربیَضِة الَغنَْم . فَلَّما نََهْضُت باالمر  فَما راَعني ااِلّ والناس لُْعرف الضَّ

 ، دکتر صبحی الصالح(22)خطبه شقشقیه، ص.نكثت طائفةٌ و َمَرقَْت اُْخري و قََسْط آخرون

آوردند  یعنی: آنگاه آنچه مرا بیمناك ساخت هجوم پیاپی مردمان بود که از هر سوی چون یال کفتار به من روی می

ندان پیرامون من گرد آمدند. چندانکه حسن و حسین زیر پای مردم افتادند و جامه ی من از هر دو مانندرمه گوسف

سوی بشکافت. وقتی کار خالفت را بدست گرفتم . گروهی پیمان خود شکستند)جنگ جمل( و طائفه ای مخالفت 

نگ بر پا کردند)جنگ کردندو فسق ورزیدند) جنگ نهروان( و جمعی دیگر از راه حق منحرف شدند و آشوب و ج

 صفین(.

 ناگهـــان دیدم که مردم  با شتـاب             سوی من آیند  همچون مــوج آب           

 در هجـــــوم مردمــــــان بی  قرار              له شد انگشتان پایـــم زان فشــــار           

 گوئیا پهـــــلوی من  بشکــافت نیز     تیغ جمعــــیت بدان سان بود تـــیز                   

 همچو یک گله که بیند جوی آب              مردمان کردند بر ســویم  شـــتاب           

 در چنین هنــگامـــه ای آشوب زا               دل نهادم بر خـــالف با رضـــــــا           

 هرکسی سنگی زد وجامی شکست            تا گرفتم من مهــارش   را  بدست              

 تا کشیـــــدی کــار ما بر تیر و تیغ    عده ای پیمـــان شکستند ای دریغ                     

 بار خود کج کـرده  بر بیــــراه راه       گنــاه           دسته ای دیگر همــــه غرق           

 داده غافـل، خرمــــن دین را به باد    نام اعتقــاد           دسته ای جاهــــل، به              
 (71) نهج البالغه منظوم مجد، ص                                                                                                 

ه و عمروعاص بود. ابوسفیان پدر جنگ صفین دومین جنگ بزرگ علی)ع( بود. رهبری طرف مقابل با معاوی       

معاویه که رهبریت جنگ مشرکین قریش بر علیه رسول خدا)ص( را بعهده داشت ویک روز قبل از فتح مکه به اسالم 

روی آورد. و پیامبر آنها را عفو نمود. این بار فرزند او بعنوان یک مسلمان که خود را خلیفه رسول خدا)ص( در شام 

 ع( آمده است. که رهبر شایسته و منتخب امت است. می دانست. به جنگ علی)

ق اتفاق افتاد. بعضی از اصحاب رسول خدا)ص( از هر 21این جنگ خانمانسوز در نزدیک ساحل فرات در صفر      

نفر 21111نفر و از سپاه شام 31111روز طول کشید. از جانب سپاه امام علی )ع(  771دو طرف کشته شدند و حدود 

 بار به موضع یکدیگر حمله نمودند و با هم جنگیدند! 21کشته شدند و 

امیرالمؤمنین علی)ع( ریشه و علت بر پایی جنگ را دنیا طلبی جناح معاویه و پیروان آن می داند که امام حق را می      

الدنیا فی اَعْیُنهم شناختند و با کالم خدا آشنا بودند. ولی دنیا در نظر آنان زیبا و جذاب جلوه کرده بود  ولکنّهم حلیت 

. در چنین فضائی بود که علی)ع( از حقوق متقابل والی) رهبر مسلمین( و رعیت)ملت( صحبت می کند. که مفاد 

 نهج البالغه را تشکیل می دهد. فراز هایی از آن چنین است: 371خطبه 
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 .حاکم به لحاظ زمامداری حقی بر ملت دارد 

  م است.و بهمین اندازه حقی از ملت بعهده حاک 

  .و خدای سبحان این دو حق را بر هر یک واجب و فریضه دانسته است 

  .و کار ملت به اصالح نمی رسد مگر اینکه حاکمان رفتار و برنامه های صحیحی داشته باشند 

   و کار والیان به درستی انجام نمی شود مگر اینکه مردم در ادای حق والی به مساعدت او در اداره امت

ن باعث می شود که حق پیش حاکم وملت ارجمند شود. و عدل و امنیت بر همه کشور بکوشد. و ای

 سایه افکند و آبادانی رونق یابد و دولت پایدار باشد.و طمع های دشمنان به نومیدی منتهی شود.

  پس اگر مردم بر حاکم غلبه کنند یا والی بر رعیت )ملت( ستم نماید. یعنی طرفین خالف حق و عدل

نظم و نظام حکومت فرو می ریزد.و جامعه رو به فساد می رود و سنت های خوب اجرا نمی  عمل کنند

 شود و دغلبازی در دین آشکار می گردد.

  .نعمت خدا بر هیچکس بسیار نشد مگر اینکه حق اهلل بر او بسیار گردید 

  ندو کردارشان به و از پست ترین حاالت والیان نزد صالحان این است که به آنان گمان فخر فروشی بر

 خود ستایی حمل گردد.

   من نا خوش دارم که شما چنین پندارید که من ستودن را دوست دارم و سپاس خدای را که چنین

نیستم و اگر دوست می داشتم که مرا ثنا گوئید. به علت فروتنی در پیشگاه خداوند این میل را رها می 

 کردم که بزرگی او را سزاوار است.

 چون شدم حاکــم،  به فرمان خدا             حقی از من هست بردوش شـمـــا                

 هست حقـــــی از شما بر گــردنم            که نـــــباید از  ادایش سر زنــــــم                 

 حق که درعالم ظهوری کرده است           در سخن گفتن بسی گــسترده است                

 وسعت حق تنــگ  باشد در عمـل            تنگیش هست از فـــراخــــی اَمــَل                

 هیچکس را نیست حقـی برکــسی            جز که بر او دین هــم  دارد  بــسی                

 وشش گرانآنکه حق ها دارد او بردیــــگــران             لیک حقــی نیست بر د                

 اویگانه ایزد پــــــاك است و بس            غیر از او اینسان نباشد هیچــکـــس                 

 قدرتش بر خلق عالــم ساری است            عدل او درهر اموری جـــاری است                 

 بندگـان دینی گذاشـتایزدی که نقش هستی را نگاشـت             روی دوش                   

 نیست دین او به غـــــیر طاعــتش             می دهـــــــد پاداش هــا بی منتش                  

 بسکه بخشنده  است یکتا  کردگار              می کنـــد  پاداش افـزون ،چند بار                 

 ـتا خدا              تا حقـوق همدگـــــــــر سازند اداکرده ملــزم خلق را  یکــــ                      

 کس ندارد  هیچ حــــــــق مطلقی             در قبــــال هر حقی باشد حقـــــی
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 برترین حقـی که یکـــــتا کردگار             واجبش گردانده در هر روزگــــار

 دولت ازاین حق محکم استحق والــی و رعیـــت  بر هم است              پایه  

 در پناهــــش دیــــــن بیابد عزتی             دولت اسالم یابـــد قــــــــــدرتی

 گر نبا شد حاکمی نیــکو طـــریق              مردمان گردند در سختی غــــریق

 موقعی حاکـم بپویــــد راه راست              که ببیند خلق  پیرو از خـــــداست

 ا نباشد خلق نیکوکار و خــــوب              حاکمان را هست پا بر جا عیـــوبت

 گر که ماــلی و رعیــــت در قضا              هر دو گردانند حــق هــــــــم ادا

 حق شود در بین آن ملــــت  عزیز             شیوه ی دین می شــــود هموار نیز 

 ن              سنــت پیغمبری گــــــــردد روان عدل منزل می کند در هر کـــرا

 بر زمانه پرتو سامـــــان دهــــــــید             بر بقاء دولتش باشدامــــــــــیـــد 

 دشمنان مأیوس می گردند وخـوار              بر حکــومت نیستند امیـــــــد وار 

 تمــــــــــــرد ها فروزد آتشی لیک اگر سازد رعیت  سر کــشی               وز

 یا اگر والی به  تدبیــــــری خطــا                بر رعیت ها کند ظلمـــــــی روا    

 اندك اندك اختــالف آید پدید               آشکارا می شود ظلـــــــمی پدید

 ـــمی جدیددین  بگردد در تبهـــــــکاری فنا               راه سنت می شود ظلــ

 کار مـــردم بر اساس میــــــل دل              کشتی احکام بنشیند به گِـــــــــل

 آفتی افتد به دل هــــای بشـــــــر              می کند بیمـــــــــار جان های بشر

 گر بیفتد بر زمیــــن حقــی عظیم               کی به دلـهاشان نشان بینـــی ز بیم

 را از سینه  بیـــرون ریخــتند              با بد و باطــل بهم آمیخــــــــــتند ترس

 خوار می گردند نیکــــان درستیز               زشتکاران می شوند آنگه عـــــزیز

 قهر ایزد می شود  هــــر دم زیــاد              خشــم افزون تر بگیرد  بر عـــــباد

 بی چون وچند               زین سبــــب بر یکدگرگوئید پندبر شما واجب شده 

 یار هم باشیــد در این رهــــــگذر              تا بجا آریدحــق همـــــــــــــدگر

 ه بنــــماید ادا                شکر نعمت درخور شأن خـــــــداـنیست کس قادر ک

 تا بدست آرد رضای کـــــــردگار         د بی قــــــرار       ـگر چه مشتاقانه باش

 تا بجا آرد حقــوق بنـــــــــــدگی یا   بکوشد در تمام زنــــــــدگی               

 کرده واجب بر همــــــــه روزگــار   از حقوقی که یگـــــــتانه کردکار           

 درحقـــوق دیــــــــگران پند دادن هســــــت درحـــد توان              یار بودن
 (212)نهج البالغه منظوم مجد، ص                                                                                                            
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 [ حاكم و اجراي مساوات95]

ن آحاد ملت است. که خود یکی از اصول مهم و سرنوشت ساز که از وظائف حاکم است. اجرای مساوات بی

حاکم هم یکی از آن  می باشد و نائینی همواره وجه تمایز بین دو نوع حکومت استبدادی و مشروطه را 

 رعایت این اصول اساسی می داند. 

 و اما پایه و اساس حکومت استبدادی:

 مالکیت مطلق 

 فاعلیت ما یشاء  

 حاکمیت ما یرید 

 ارادات سلطنتیت رقاب ملت در تحت مسخریت و مقهور  

عدم مشارکت فضالء از مساواتشان با سلطان در قوی و سایر نوعیات مملکت و اختصاص   

 تمام آنها به شخص سلطان.

 موکول بودن تمام اجرائات در ارتکابات. 

 جمالت صریح نائینی اهمیت آزادی و مساوات را که از ارکان و محوریت حکومت مشروطه است بیان می کند:

 ه مصالح نوعیه.والیت بر اقام 

 نحوسه و ملعونهآزادی رقاب ملت از اسارت و رقیت م 

 ع نوعیات مملکت از مالیه و غیرهامشارکت و مساوات با شخص سلطان در جمی  

 حق محاسبه و مراقبه داشتن ملت از کار دولتمردان. 

 مسئولیت و پاسخگوئی متصدیان.  

که مردم جز اسارت و بندگی در نظام استبدادی از نقشی با مقایسه این دو سیستم حکومتی معلوم می شود        

برخوردار نیستند. ولی در نظام والیتیه که نائینی آن را ترسیم می کند. مردم دارای آزادی و مساوات هستند. و در برابر 

ه قانون و اجرای احکام با شخص سلطان یکی می باشند. ودر این یکی بودن یک وحدت ریشه داری رخ می نماید ک

 سکوی پرش یک ملت محسوب می شود.

 [ دستوالعمل حدود اختيارات متصديان99] 

به نظر نائینی یک ایراد اساسی که به نظام استبدادی وارد است. آن است که بطور اصولی حیطه عملکرد و حدود         

اشد. و لذا بطور کلی اختیارات آن مشخص نیست. و مستبدی که در رأس آن است تابع هیچ قانون و مقرراتی نمی ب

 مشخص نیست که چه عملکردی از او سر می زند. که این نوعی ناامنی و عدم امنیت برای جامعه و ملت خواهد بود.

در مذهب شیعه چنانچه امام معصوم حاکم باشد.هیچگونه نظارتی بر کار او الزم نیست. چون وی دارای علم لدنی      

رون پاك خود محافظت می شود. و دچار هیچگونه خطا و گناهی نمی گردد. خدادادی است و به وسیله عصمت از د

و آنچه را که حکم الهی است رعایت می کند. و مردم همچون دوران رسول اکرم)ص( و امیرالمؤمنین علی)ع( به 

 عدالت و امنیت روزگار می گذرانند و راه رشد و ترقی را طی خواهند نمود.
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در غیبت امام عصر بسر می بریم و از قوه عاصمه عصمت بدوریم و خواه از نظر اهل  بهر حال خواه درشیعه که     

سنت که قوه علمیه و ملکه تقوی و عدالت در حاکم را تنها شرط دوام سلطنت والیتیه و عدم تبدیل آن به استبداد می 

ورالعمل حکومتی باشد دانند. می توان نتیجه گرفت که وجود یک قوه مسدّده )هیأت نظارت( که دارای یک دست

برای آنکه حاکم و متصدیان و کارگزاران حکومتی از حدود اختیارات خود تجاوز ننمایند و کار آنان جنبه قانونیت و 

رسمیت داشته باشد. یک امر بدیهی والزم است. در غیر این صورت داشتن یک دستورالعمل کامل و اجرائی نظارت 

 بر کار متصدیان غیر ممکن است.

طبق فتوای نائینی همانطور که رساله عملیه برای مقلدین شریعت که در آن ابواب عبادات و معامالت آمده است      

یک امر قطعی و معمول است پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت متصدیان مبتنی بر قانون اساسی است که 

 رعایت آن شبیه رساله عملیه برای عموم واجب است.

 ت[ دو نوع حكوم93]

 از نظر نائینی سلطان و حاکم بطور کلی به دو شکل بر کشور حکومت می کند:        

 که خود را مالک همه کشور و اموال و ناموس ملت می داند. تملكيه ، 

 که بر اساس قانون ونظارت صحیح حیطه اختیارات آن مشخص است. واليتيه ، 

 در غیر این دو حالت، شق سومی بر آن متصور نیست.

 حكومت مشروطه [94]

 طبق نگاه سیاسی و تعریفی  آیت اله نائینی حکومت مشروطه عبارت از آن است که:        

 .حاکم خود را مالک کشور نداند 

 .و با قاهریت و سلطه گری بر کشور مسلط نشود 

 .هر چه را که بخواهد خارج از مقررات انجام ندهد 

 ه اراده کند حاکمیت نیابد.و به هر شکلی ک 

حاکم باید به وظائفی که برای او طبق قانون مشخص شده است و مربوط به وظائف ومصالح عمومی است نه  بلکه

خارج از چهارچوب تعیین شده اقدام نماید وانجام امور اجرائی نباید خارج از آن محدوده باشد و حکومت مشروطه 

 بخاطر همین شرط ها و محدودیت های قانونی و اصولی معتبر است.

 تفاوت حكومت استبدادي با واليتيه[ 91]

نائینی معتقداست این دو نوع سیستم حکومتی در دو قسم حقیقت ذاتی و لوازم و آثار ، با هم متفاوتند. در نظام         

استبدادی حکمرانی ظالمانه و بیرحمانه بقدری شدت دارد که چنانچه سلطان کشت و مثله نکرد و یا قطعه و قطعه 

نمود! مردم در نظر سلطان بنده و کنیز و بلکه کمتر از آن به منزله چهار پایان و هم د باید از او تشکر بخورد سگان ندا

گوسفندان و حتی از آن هم پست تر به منزله نباتات می باشند. که برای نیاز دیگران مورد استفاده قرار می گیرند و 

 آن مردم می داند.فایده دیگری ندارند! در واقع سلطان خود را مالک و صاحب 
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در حالیکه اساس حکومت نوع دوم که والیتیه) مشروطه( است. برای اقامه وظائف در جهت نظم مملکت است نه      

مالکیت. و از باب والیات و امانات است و مملکت و قوای ان امانتی در دست اوست که بایستی برای عموم بکار 

شد یا به اغتصاب به حکومت رسیده باشد نباید از آن حدی که برای گیرد و سلطان در این نوع حکومت خواه حق با

 او تعیین و مشروطه شده است تجاوز نماید. و ضمناً:

 .آحاد ملت با سلطان در امور مالی و غیره متساوی و یکسان هستند 

  متصدیان امور همگی امین مردمند نه مالک و مخدوم آنها و بلکه مسئول ملت هستند و با

 زی مجازات خواهند شد.اندك تجاو

  تمام افراد اهل مملکت به لحاظ مشارکت و مساوات در قوی و حقوق ، حق مؤاخذه و

 سئوال و اعتراض دارند و مقهور هیچ سلطان و متصدیان آن نمی باشند.

 حکومت نوع دوم)مشروطه ، والیتیه( را با نام های :

  مقیده 

  محدوده 

 عادله 

     مشروطه 

       مسئوله 

 ه            دستوری 

 می نامند و قائم به چنین سلطنت را   

  حافظ 

 حارس 

         قائم به قسط 

  مسئول 

               عادل 

 می گویند و چنین ملتی را  

 محتسبین 

  أباة 

 احرار 

                  احیاء 

 می نامند. 
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 ([ تفاوت استبداد)با سه غصب( با واليتيه)با يك غصب96]

در بیان تحلیل و ریشه یابی علل وجودی استبداد آن را متهم می کند که دارای سه نقص وجودی است و نائینی         

 از سه جهت دچار غصب شده است و لذا وجود او به شرك و خیانت و انحراف از حق دچار آمده است:

 و به زور گرفتن( رداء کبریائی، چون استبداد خود را مالک سرزمین و جان و اغتصاب(

س مردم می داند و این سوء استفاده از صفات خاصه الهی است که در حد شرك نامو

 است چون خداوند است که مالک جهان است و بس.

 که نوعی ظلم به ساحت مقدس امامت است بهر حال سلطان فاقد قوه اغتصاب مقام واليت ،

لیاقت عاصمه عصمت است و در جای امام معصوم تکیه زده است. چون تنها امام معصوم 

 کامل جهت اداره حکومت را دارد.

 که در این راه حد و مرزی برای خود قائل نیست. اغتصاب رقاب ملت و ظلم به عباد ، 

در نتیجه در مقایسه بین این دو نوع حکومت، حکومت نوع دوم صرفاً دچار یک نوع غصب است که آنهم        

 غصب والیت است، مبتال می گردد.

دود نمودن استبداد سراسر جور و ستم به این خاطر است که آن دو ظلم ناشی از آن دو غصب پس حقیقت مح       

است واقع نشود و فقط یک غصب زاید که غصب والیت  است اتفاق افتد. بهر حال چون امام علیه السالم در غیبت 

آنکه فردی از مصدر  است و جاره ای در تشکیل و تأسیس حکومت وجود ندارد این غصب رخ می دهد. نه از باب

 ظلم استبداد برداشته شود و فرد دیگری را که با او مخالف است روی کار آید تا بتواند اندکی از ظلم او بکاهد!

پس تفاوت در این است که تصرفات حاکم در نوع حکومت دوم در حدی است که بتواند نظم و نظام درستی را      

نوع استبداد زیادتر از این حد است و هیچ مرز و اندازه ای برای خود نمی در کشور بنا نهند ولی تصرفات حاکم در 

 شناسند و نقش حکومت نوع دوم این است که جلوی این زیاده خواهی ها را بگیرد و سدی در مقابل آن ایجاد کند. 

 [ اسباب زوال نعمت و انقراض سلطنت استبداد97]

ی از اخبار موثقی که به ما رسیده است و دیگری به حکم ضرورت نائینی اثبات می کند که از دو جهت یک        

 : اسباب نزول و سقوط و انقراض سلطنت استبداد دو چيز استتجربه و برهان و اعتبار 

 .ادامه ارتکابات ظالماته مستبدین و متصدیان استبداد 

  .مساعدت وحشیانه طرفداران نادان استبداد که به شاه پرستان معروفند 

د: طرفداری از شاه و از اعمال ننگین او هیچگاه باعث دوام پایه های حکومت وی نمی گردد. بلکه ائینی می گوین      

تیشه به ریشه او می زند و به مخالفت های دستجمعی مردمی می افزاید. و سرانجام اساس سلطنت و نظم و نظام کشور 

و اقتدار وکشتار بیرحمانه بر کرسی حاکمیت مردم تکیه زده را بهم می ریزد و افراد مستبدی که در طول تاریخ با زور 
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اند به همین روش منقرض گردیدند که می توان از بخت النصرپادشاه بابل، ضحاك پادشاه بعد از جمشید، چنگیز 

سانی رئیس قبیله فیات، تیمور امیر قبائل مغول، یزید فرزند معاویه را نام برد که به بد نامی و لعنت مشهورند وجزء ک

 هستند که به خسران در دنیا و آخرت مبتال شده اند. 
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 فصل پنجم

                                    
 

 [ اصناف مردم در نامه ي مالك98]

در عصر آل بویه و در قرن چهارم هجری که مسلمین در اوج تمدن و سيد رضي محمد حسين موسوي بغدادي         

ق می زیست. وی 212ق الی 212رن طالیی مسلمین می گویند.. در بغداد در سال های  ترقی بودندکه به آن دوره، ق

از نقباء جلیل القدر آن زمان بود که از نظر سلسله سادات به امام موسی بن جعفر )ع( منتهی می شود. وی مردی 

نست تا سخنان امیر کالم امیر کاردان، عالم به علوم اسالمی ، مفسّر زبردست، ادیب تواناو شاعری مقتدر بود. و او توا

 المومنین علی)ع( را در مجموعه  نهج البالغه به زیور طبع بیاراید. در مقدمه نهج البالغه می گوید:

در آغاز جوانی و بهار زندگی به تألیف کتابی دست زدم شامل اخبار دلپسند و جواهر گفتاری که خاص پیشوایان      

باد. ومنظوری که مرا به این کار برانگیخت در طلیعه آن باز گفتم و آن را سرانجام اسالم است که سالم خدای بر آنان 

سخن قرار دادم. هنگامی که از ویژگی های کالم امیر المومنان علی علیه السالم بپرداختم گرفتاری های روزگار و 

باب را به فصل ها تقسیم کرده  موانع لیل و نهار از پایان بخشیدن به آن کتاب بازم داشت.کتاب را به باب ها و هر

بودم. ودر پایان آن فصلی بود متضمن سخنان کوتاه آن بزرگوار در پند و خرد و امثال و ادب. واز آوردن خطبه های 

 دراز و نامه های مفصل چشم پوشیده بودم.

دی های آن سخنان به گروهی از یاران در بدایع مضامین فصل نخستین در عجب ماندند و از تازگی ها و بی مانن      

شگفتی در افتادند. و از پاکیزگی آن به حیرت کردند. پس از من خواستند تا از سخنان موالنا امیرالمومنین علی علیه 

السالم در همه فنون و رشته های گوناگون از خطبه و نامه و پند و ادب کتابی فراهم آورم، چه می دانستند که سخنان 

تی ها در بر دارد. و از نظر شیوائی تازگی ها و از گوهر زبان تازی خرمنها  و از روشنائی آن امام از حیث رسائی شگف

گفتار دینی و دنیائی خورشید ها، آنسان که چنان سخنان جامع در هیچ کالم و چنان کالم شامل در هیچ کتاب موجود 

 زادگاه و خاستگاه بالغت. نیست. چه امیر المؤمنان که بر او درود باد سرچشمه و زیستگاه فصاحت است و

از آن امام)ع( است که نهفته های فصاحت و راز های بالغت آشکارا گشت و بنیان و میزان گرفت.هرگوینده       

سخن سنج و سخن سرا به گفته های او رهنمونی می گردد. و هر واعظ نغز گفتار از کالم او مدد می جوید. با این همه 

ساالر سخن و همه در این راه از او باز می مانند و همانا اوست پیشتاز میدان کالم و همه در ، همانا اوست پیوسته قافله 

پی او راه  می سپرند. سخنان امام علیه السالم از انوار علم الهی روشن است و از بوی دالویز گفتار پیمبر)ص( مُشک 

 آلود است.
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دست زدم. چه می دانستم که این کار سودی بزرگ در بر از این رو خواهش دوستان را پاسخ گفتم و به آن امر      

 دارد و پاداشی گرانقدر ادبی و نام موال امیر المؤمنین را در جهان می پراکند.)ترجمه دکتر اسد اله مبشری(

 12حضرت علی )ع( جزء همان معصومینی است که نائینی آنان را الیق حکومت و خالفت می داند. امام در نامه      

 لبالغه اصناف و گروه های فعال جامعه را اینگونه تقسیم بندی می کند: نهج ا

 الف: شناخت طبقات جامعه        

مردم از چند طبقه و گروه تشکیل می شوند. قوام و ثبات و سامان مردم منوط به همبستگی همه طبقات و گروه            

 ی نیاز  و مستغنی نیست:ها بهم است و هیچ طبقه و گروهی از طبقه و گروه دیگر ب

 لشگریان خدا)ارتشیان( 

 دبیران و نویسندگان )وزیران و مشاوران عالی رتبه( 

 قاضیان عدالت 

 کارمندان و کارگزاران عدالت و اهل مدارا با ملت 

 مالیات دهندگان ، که دو گروه هستند: 

 .اقلیت های مذهبی که جزیه می پردازند 

 ردازند.مسلمانان که مالیات های اسالمی می پ 

 بازرگانان و صنعتگران 

 طبقه و گروه محروم جامعه 

خداوند متعال برای هر یک از این طبقات و گروه ها ، طبق آنچه که در قرآن و سنت پیامبرش معین نموده        

 حدودی قرار داده و سهم آنان را مشخص کرده است. و این مقررات و پیمان ها نزد ما محفوظ می باشد.

 ز طبقات جامعه به يكديگر      ب: نيا     

ملت بدون ارتش نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. قوام ارتش نیز به بودجه ای است که خداوند آن را در بیت       

المالل مشخص کرده است.که بوسیله آن بودجه، مردم می توانند با فراهم کردن قدرت کافی به جهاد با دشمنان 

 بودجه زندگی خود را اصالح و بقیه نیازمندی های خود را تهیه کنند. بشتابند و همچنین از آن

پایداری و ادامه حیات ملت و ارتش، بستگی به گروه سوم دارد که قاضیان عدالت و کارمندان دولت و دبیران      

ل اختالفات و نامیده می شوند. زیرا قاضیان عدالت عهده دار تنظیم روابط حقوقی اجتماع و همچنین مشغول حل و فص

کلیه -که مورد اعتماد هستند -دعاوی می باشند. و کارمندان مسئول تأمین منافع مردمند و دبیران و نویسندگان نیز

 مسائل عمومی مملکت یا مسائل سرّی از زیر دست آنان می گذرد.

 قوام و دوام کلیه طبقات مردم ، بستگی به وجود بازرگانان و صنعتگران دارد که:      

 مردم و تهیه نیاز های آنان هستندئول فراهم کردن کلیه وسائل زندگی مس 

 با پشتکار و ادامه تجارت خود مایه رونق بازار و کسب و کار می شوند.  

 متکفل کارهایی هستند که از دیگران ساخته نیست و فقط به وسیله ایشان میسر می باشد  
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 ایسته:سپس طبقه محروم جامعه مطرح است که باید به حق و ش

 به کلیه افراد آن طبقه یاری و مساعدت نمود. 

 مخارج و نیازمندیهای زندگی آنان را تهیه نمود. 

 ج: وظائف والي در اداي حقوق طبقات جامعه

همه طبقات مردم در پناه خدا و در سعه رحمت او هستند و برعهده زمامدار است که حق هر یک را به  

 ا کندقدر آنچه که زندگیشان تأمین گردد اد

زمامداران هیچگاه از عهده این امور مهم که خداوند متعال بر دوش آنان گذاشته است به درستی   

 بیرون نمی آیند، مگر:

 .به اهتمام و کوششی سخت و پیگیر در احقاق حقوق همه طبقات مردم 

 .استعانت از وجود الیزال الهی و تکیه بر نیروی او 

 .موظف نمودن خود به ادای حقوق 

 تحمل بر کارها و ادای حقوق چه سنگین و چه سبک و چه دشوار چه آسان. صبر و 

 (32) قانون اساسی حکومت اسالمی امام علی)ع(، علی انصاریان، ص                                                        

 ر اندیـشه ای استـو دیگمختلف شغل     هر کسی را حرفه ای و پیشـه ای است                              

 جملگی دارند  بر هم احتیــــاج                   درد هر کس را کسی سازد  عالج

 عــده ای هستندســـــــربازخدا                   جان به کف هستند واز دنیــــا رها

 لبندعده ای دیگر دبـــــیر وکـاتبند                   عده ای قاضی که حق را طــــا

 جمع دیگر عاملــند و اهـــل داد                    منصفند و پاکباز و خوش نــــهاد

 عده ای گیـــرند مالی اینچــنین                    جزیه از کافر،خراج از مســــلمین

 زین میانه مردمــی صنــــعتگرند                   عده ای تاجـــــر که کاال می برند

 هــم زیر دستند و پریش                    مستمنــدانی ز فقــــر و فاقه ریش عده ای

 گشته تعیین از رســـــــول از اله                    هر یک ازاین صنف ها را جایـگاه

 من هم آن را  از نبی آمــوخــتم                    همچو گنجی در دلـــــم اندوختم  

 بس اســتوار                   والیان را مایــــــــه ی عــزّ و وقارلشکری  باشد  دژی 

 دین ازآنها می شود بس ارجمند                    راه ها زایشــــان  بگــردد بی گزند

 گر نباشد لشگـــری  را اهتمـــام                    کار مردم هم نمـــــــی یابد قــوام

 دد  رو براه                    تا خـرابی کس نبخـــــشد بر سپاهکار لشکر هم نگـــــر

 حق تعالـی کرده تعیین تا چه حد                   سهـــــم بیت المــال بر ایشان رسد

 تا بدان یابند قــدرت در جهــــاد                   کارشان بهبـــود یابد در بـــــــــال

 ـــــــراج                    که دگر گردند زان بی احتــــیاج آنقدر باید بگیــرند ازخ
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 لیک کار لشــکر و کار عـــــوام                    از گروه ســــــــــومی یابد قــوام 

 این گروه، این سه نفــررا  شاملند                    قاضیند وکاتبند و عامـــــــــلنـــد 

 ند استـــوار                    سود مـــــردم هست در آن بر قرارعهد ها را خــوب بند

 بین مردم در امــور خاص و عـام                     اعتـــــمادی هست بر ایشان تمــام

 کار این جملـــــه ندارد یــاوری                     گر نباشد تاجـــر و صنعــــــتگری
 (232)نهج البالغه منظوم مجد ص                                                                                       

 [ نقش اصلي ملت در برچيدن استبداد92]

نائینی که در لحظات حساس و دشوار تاریخ ملت ایران شاهد و ناظر استبداد قاجاریه بود. حال می خواهد که از         

ز تحوالت نهضت مشروطیت است برای استحاله دستگاه استبداد و عقالنی کردن آن اقدام بیداری ملت که ناشی ا

نماید. در این زمینه طرح صلح جویانه ای را ارائه می دهد و از اینکه ملت از طریق قهر آمیز حکومت مستبد را 

تا به تدریج حاکم مستبد به  سرنگون گرداند پرهیز  می کند و راه حل بدون خونریزی و مسالمت را پیشنهاد می نماید

حقیقت وجود ملت و نقش برتر و مؤثر آنان پی ببرد و از خودکامگی و حکومت یکجانبه بپرهیزد و با ملت همگام 

 وهمرأی شود.

نائینی صرفاً یک تز حکومتی از دیدگاه یک عالم شیعی را ارائه نمی دهد. بلکه می خواهد که از رهگذر این      

یت و بیداری ملت که کمتر در طول تاریخ اتفاق می افتد ملت در مسیر درستی قرار گیرند و استبداد دانائی ها و موفق

ریشه کن شود و رشد و ترقی نصیب ملت گردد. ولذا از اقتدار و وحدت جمعیت عظیم ملت غافل نیست و بر اساس 

ین مسئولیت متوجه و  مربوط به حاکم وظائف امر به معروف و نهی از منکر که بعهده همه مسلمین است و بزرگترین ا

است که به انحراف نگراید و از راه ملت و رشد و عظمت کشور دور نگردد و عدل را اقامه کند که موجبات بقا مُلک 

 و کشور است و بنیان ظلم را منهدم سازد که مایه انقراض سلطنت خواهد شد. چند وظیفه برای ملت ترسیم می کند: 

 ز استبداد فراهم گردد.زمینه آزادی ملت ا 

 ریشه طرفداران استبداد که شاه پرستان معروفند و سلسله جنبان تمام خرابی هایند قطع شود.  

 را به کام سلطان )حاکم( بچشانند لذت عدل و احسان 

سلطان را به حدود وظائف خود آشنا نمایند و از مقام راهزنی و چپاول گری وقصاب بشر بودن   

 برهانند. 

 ت مثبت ملت که ناشی از همین نقش پذیری است استبداد پس از مدتی تغییر روش خواهد داد:از فعالی

با این برخورد ملت ، سلطان به حقیقت سلطنت و حالوت عدالت گستری و محبوبیت قلوب امت  

خواهد رسید. واز عالم سبعیت و راهزنی به وادی انسانیت و مملکت داری و نوع پروری قدم خواهد 

 نهاد.
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گر حاکم از فطرت انسانی دور نشده باشد در رفع موجبات و عواملی که باعث ترس و وحشت و ا  

تنفر و انزجار و تفرقه ملت و جدایی او از حکومت شده است بی دریغ بذل جهد و مجاهدت خواهد 

 نمود و دسته شاه پرستان و غارتگران را بخود راه نخواهد داد.

 است! [ آراء عمومي ملت بدعت در دين31]

برای اولین بار پس از ابالغ مشروطیت کشور دارای مجلس شورای ملی شد که منتخبین ملت در آن جمع آیند و        

برای ملت و کشور به شور و مشورت بپردازند. در حالیکه در نظام استبدادی، پادشاه همراه با مشاورین وعُمّال خود  

آنکه ارکان و اساس مشروطیت که آزادی ملت و بالتبع آن مجلس برای کل اهالی کشور تصمیم می گرفتند. برای 

 بود فروریزد عده ای شبهه ی جدیدی را مطرح ساختند و برای مشوب نمودن اذهان مردم به تبلیغات  وسیع پرداختند.

اد کند در نائینی برای آنکه مبادا این مغالطات و سخنان بی اساس خللی در استقرار مشروطیت و روند کار آن ایج     

اکثر مواقع این سخنان را نقل می کند و با استدالل ،جواب دندان شکنی به آنان می دهد. یکی از آن شبهات صدور 

 آراء مبعوثان ملت در مجلس بود که مخالفین می گویند این آراء بر خالف شریعت است! 

 ولی به چند دلیل و شواهد، طرح این موضوع از پایه غلط است:      

 به آراء اکثریت از آن جهت بدعت و تشریع در دین محسوب نمی شود که حکم جدیدی که با  تکیه

 احکام شریعت مخالفت داشته باشد در شریعت وارد نشده است.

  .بر اساس نصّ قرآن موضوع مشارکت و مشورت حکومت با مردم قابل اثبات است 

  آنکه ارجح و برتر است مورد انتخاب اکثر مواقع در نزد عقال و خردمندان بین چند حکم و موضوع

 قرار گیرد و اجرا می شود نه حکم واحد و نظر فردی کسی.

   در مقبوله عمر بن حنظله که یکی از اصحاب امام صادق)ع( است. امام فرمودند قضاوت طاغوت را

 نپذیرید بلکه به فقیه عادلی که ما آن را بر شما قاضی و حاکم نموده ایم مراجعه کنید.

  ء مختلف در مجلس با تساوی در درجات از مشروعیت برخوردارند و برای حفظ نظام صادر می آرا

 شوند.

   موافقت رسول خدا)ص( در مواقع عدیده که در روایات شیعه و سنی نقل شده است بویژه در غزوه

احد و یا غزوه احزاب در عدم مصالحه با قریش به مقدار یک سوم خرمای مدینه که اکثر اصحاب 

 خالف بودند.م

   موضوع پذیرش حکمیت در وقعه صفین که علی)ع( از آن اول مخالف بود ولی چون اصحاب می

 خواستند وی هم گردن نهاد.

این ها موارد و نکات مهمی است که اگر مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد. به این نتیجه می رسیم که نمی        

 شریعت داشته باشد.تواند آراء ملت در مجلس مخالفتی با 
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 [ مقابله حق و باطل ميدان آزمايش ماست35] 
استبداد سیاسی در تاریخ ما زنجیر سنگینی بر گردن این ملت بود و در تأیید آن، استبداد دینی که متولیان آن         

نمی گذاشتند که  بعضی از روحانیونی بودند که به دربار سالطین وابستگی داشتند مانع رهایی از این اسارت شدند و

گوهر درخشان آزادی بر تارك پر افتخار کرامت انسانی بنشیند و انسان ایرانی از کاروان پر شتاب رشد و تعالی بشری 

 عقب نماند.

نائینی عرصه های مبارزات سیاسی را می شناسد که از جانبی می خواهد از سختی استبداد بکاهد و به تدریج        

ری ملت گره بزند. و جامعه یکپارچه را در آزادی و امنیت و استقالل و شرافت قرار دهد. و این سرنوشت آن را به بیدا

آرزویی بود که او همواره در سر می پروراند. ولی سختی راه بسیار است  و هر کسی تاب تحمل این گوناگونی انسان 

 ها و سلیقه ها و روش های پر مخاطره را ندارد.

نیم جبهه ی حق و باطل همواره در مصاف هم آمده اند و همه ی استعداد های خود را در این و اگر خوب نگاه ک      

راه گذارده اند تا به مقاصد خود برسند و این آزمایشی است تا هر کس خود را بیازماید و توانائی های بیشتری را به 

 است.  نمایش بگذارد و این است تاریخ بشری که مجموعه ای از این گونه فعالیتها

و اگر به مفاد آیه مبارکه دقت کنیم  ایمان به خدا بدون آزمایش ، خالص نخواهد شد و انسان ها جوهره خود را        

 نشان دهند که آیا راست می گویند و نیک رفتارند یا دروغگویانی هستند که رفتار زشتشان جامعه را می آزارد.

آمنا و هم الیفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن هللا  ] احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا         

 / عنکبوت[ 3و7،  الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین

یعنی: آیا مردم چنین پنداشته اند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان به خدا آورده ایم رهاشان کنند و براین دعوی       

پیش از ایشان به امتحان و آزمایش آوردیم تا خدا دروغگویان و راستگویان  هیچ امتحانی از آنان نکنند. ما اممی را که

 را کامالً معلوم کند.

 [ نهي از منكر وظيفه مسلماني39]

در جامعه استبداد زده منکرات بطور آشکار چهره نشان می دهند. وانسان ها در کمال ناکامی ناظر این شنایع و         

رافیان بزرگ ترین و بیشترین منکرات را مرتکب می شوند.و از طرفی مردم وظیفه دارند بدکاریها هستند.و سلطان و اط

 تا بر اساس نهی از منکر که یک دستور شرعی است و به عهده همه مومنین و مسلمین است به مبارزه با آن بشتابند.  

گریک شخص با چندین منکر و که نهی از منکر یک ضرورت دینی است. و حتی ا :آیت اله نائینی می فرماید      

رفتار زشت در جامعه روبرو شود، مبارزه با هر کدام از آن ها یک وظیفه ی مستقل به حساب می آید و دیگر نمی 

 توان به بهانه رد و انکار یکی از آن ها از بقیه منکرات غافل ماند.

کوچک را انجام می دهند ولی از مبارزه با و این نشان دهنده  این حقیقت است که بعضی ها مبارزه با منکرات        

منکرات بزرگ پرهیز می کنندو کاری با استبداد ندارند چون استبداد با اقتداری که بهم زده است با مخالفین خود به 

سختی درگیر خواهد شد. ولذا عالمه نائینی برای آنکه همه مردم در مبارزه با استبداد شرکت جویند و قدرت 
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به نمایش بگذارند. آن ها را موظف می کند که با همه منکرات بجنگند نه با بعضی از آن ها. و این  دستجمعی خود را

 برای سالم سازی جامعه و حکومت یک وظیفه اسالمی و همگانی است.

 [ امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همگاني ضد استبدادي است33]

ه استبداد قلع و قمع نشود عالج طرفداران استبداد )شاه پرستان( که قوه نائینی معتقد است که تا اصل شجره ملعون        

خبیثه مملکت ویرانه سازند غیر ممکن است. و از جانبی دیگر بر طبق این حدیث که در وصایای حضرت امیر علیه 

 السالم است:

 م سوءالعذاب  لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنكر او لیسلطن علیكم شراركم فیسومونك            

 استبداد و اشرار موقعی بر ملتی مسلط می شوند که آن ملت امر به معروف و نهی از منکر را ترك نمایند.یعنی : 

در حالیکه امر به معروف و نهی از منکر به نص اخبار از دعائم و مبانی اسالم است. و دو وظیفه مهم شرعی است       

م را تحت تأثیر و خودسازی قرار می دهد، بهر حال حاکم هم به لحاظ که اگر به درستی صورت گیرد شخص حاک

داشتن لیاقت ذاتی و استعداد درونی یا به اقتضای مسلمانی و فطرت انسانی از مقام انا ربکم االعلی تنزل نموده و به 

بردارد. حال که همان اغتصاب مقام والیت قناعت نماید و آزادی ملت را به آنان باز گرداند و از زورگویی دست 

مردم دست از امر به معروف و نهی از منکر برداشته اند از همه این مظاهر و اثرات آن محروم می باشند! و به عبارتی 

 برای رسیدن به:

 رسیدن به آزادی و حریت و بدست آوردن حقوق پایمال شده مردم 

 جلوگیری از تحکمات و زور گوئی های دستگاه حاکمه 

  استقالل کشورترتیب موجبات حفظ 

      داشتن اتفاق و وحدت ملی 

بایستی از هر گونه سهل انگاری در امر به معروف و نهی از منکر ممانعت نمود. در غیر اینصورت با اندك توانی از      

 بندگی افراد فاسد به عبودیت کافران منتقل خواهیم شد و این بسیار دردناك است!

 وه شوم استبداد[ سكوت و سازش عامل اتحاد دو ق34]

نائینی از اینکه می بیند عده ای از روحانیون بجای آنکه به وظایف شرعی خود عمل کنندو با شناختی که از         

دستگاه مخوف استبداد سیاسی در سال های گذشته دارند همگام با مردم موانع رشد ملت را کنار بزنند، با قاجاریه 

تشان شبهات جدید را در روند پیشرفت مشروطیت خلق می نمایند ، به ریشه همدست شده اند و برای استحکام حکوم

یابی این موضع گیری می پردازد و می گوید: شروع استبداد در تاریخ اسالم از معاویه بود. چون او با علی)ع( که 

مساعدت  مظهر عدل و شایسته خالفت بعد از نبی )ص( بودبه جنگ و عصیان برخاست و عده ای دنیاپرست او را

نمودند و در رکاب او بودند و عده ای دیگر با سکوت و اعتزال ؛ پایه های این استبداد را محکم نمودند و این عاملی 

 شد که حتی امیرالمؤمنین علی)ع( را در روی منابر سب نمایند.

د و منجر به تملک رقاب نائینی می گوید: تداوم حکومت استبدادی که از خاندان بنی امیه و بنی عباس اعمال ش       

امت و محو احکام شریعت گردید بخاطر آن بود که استبداد دینی موروث از امثال عمروعاص و ابوموسی اشعری با 
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استبداد سیاسی موروث از معاویه بهم آمیختند و یکدیگر را یاری نمودند و شرایط فعلی مملکت ایران در زمان 

ارتباط بود و همدستی شعبه استبداد سیاسی  با ظلمه و طواغیت موجب نفوذ آنان استبداد قاجاریه ناشی از این اتحاد و 

و اطاعت و پیروی مردم گردید و با سکوت و عدم اعانت بر دفع ظلم استبداد سیاسی را مساعدت کردند. و از طرفی 

اعتماد داشتند به  استبداد دینی سکوت و سازش خود را مایه زهد فروشی جلوه دادند و عوام مردم را که به آنان

 .گمراهی افکندندومانع شدند تامردم حقیقت استبداد سیاسی و انحراف آن را درك کنند وچاره ای برای آن بیندیشند

 [ بيداري ملت عامل رسيدن به آزادي است31]
قایع ملت اطالع نائینی مردم دوران استبداد قاجاریه را ملتی چشم و گوش بسته می داند که از حوادث کشور و و        

چندانی نداشتند و اصوالًنمی دانستند که اوضاع و احوال مملکت چگونه است و چه کسانی برای آن تصمیم می 

گیرند و مسیر سرنوشت کشور به کدام سمت و سو است؟ و حکومت و ملت نسبت بهم چه وظائفی دارند و چرا از 

جهان چیست؟ و چگونه می توانند بند اسارت بگسلند و ملت های پیشرفته عقب مانده اند و نقش واقعی آنها در 

حریت خود را که هدیه الهی به انسان است از چنگال خون آشام استبداد بدر آورند و گام در راستای پیشرفت 

 بگذارند؟

که او در این ارتباط می گوید که همین ملت بدلیل بی اطالعی، مرحوم آخوند مالمحراب حکیم علیه الرحمه را        

معتقد به وحدت واجب الوجود بود لعن می نمودند و از حضرت موسی)ع( که پیامبر یهودیان بود تبری و بیزاری می 

 جستند و حتی به لحاظ اشتراك در اسم، به ساحت مقدس امام هفتم)ع( جسارت می نمودند!!

ت در متن حوادث و تحوالت ولی مشروطیت و اوضاع فعلی اجتماعی ایران به قدری دگرگون شده است که مل      

کشور قرار گرفته است و به وضوح فهمیده است که چگونه حریت و آزادی انسان ها را که انبیاء برای آن زحمات 

زیادی را متحمل شده اند از اقتدار استبداد بدر آورند، در حالیکه استبداد در اغتصاب حریت ملت خالصه می شود و 

ملت است در آزادی مردم و حقوق و مشارکت آن ها در امر نظم و نظام کشور و  کار اصلی مشروطه که قیام عمومی

 تضمین و تأیید و حمایت از آن ها است.

بهر حال ملت بایستی با آگاهی به وظائف خود عمل نمایند خواه دارای مذاهب گوناگون باشند و یا در نظام های      

 استبدادی یا مشروطیت زندگی نمایند!

 ملت در عالج استبداد[ آگاهي 36]

در نظر آیت اله نائینی هر دو شعبه استبداد سیاسی و استبداد دینی در تقویت و حمایت هم می کوشند. و علت          

آنکه استبداد مقتدرانه بر جان و ناموس ملت مسلط است و آزادی ملت  به فراموشی سپرده شده است. ناشی از 

یغ استبداد دینی است و همین استبداد دینی است که به لحاظ نفوذ در ذهن و همکاری تنگاتنگ و مساعدت های بیدر

قلب مردم مانع درست اندیشیدن و چاره جوئی آن ها شده است. تا نتوانند فشار طاقت فرسای استبداد را احساس کنند 

احت تر از استبداد دینی و در رفع آن ابتکاری از خود نشان دهند. و اذا می گوید: عالج استبداد سیاسی آسان تر و ر

است ولی عالج و درمان استبداد دینی در غایت صعوبت و دشواری است و همین استبداد دینی است که راه عالج 

 استبداد سیاسی را بسته است و حتی درمان آن را ناممکن ساخته است.
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ملت زشت و ناپسند ورقت آور می  نائینی که شاکله استبداد را نمی پسندد وجود آن را در مسیر ترقی و سعادت      

داند. و تنها راه عالج استبداد را بیداری و آگاهی ملت می داند. و می گوید هر چقدر ملت بیدارتر و هوشیارتر باشد 

در صحنه مبارزه با استبداد بیشتر حضور خواهد داشت و تمام موانعی که استبداد دینی ایجاد می کند کنار خواهد زد. 

کن نمودن استبداد سیاسی بایستی بر درجه ادراك و دانائی ملت بافزائیم و در این راه کوتاهی نکنیم پس برای ریشه 

 چون امر به معروف و نهی از منکر از وظائف شرعی و همگانی است.

وآنگاه نائینی اوضاع دوران محمد علی شاه را که آزادی مردم با به توپ بستن مجلس نو پای مشروطیت زیر پا       

 ذاشته شده است. ابراز نگرانی می کند و می گوید :گ

روزگار سیاه و تاریک ایرانیان نشان می دهد که این دو قسم استبداد در تقویت و استحکام و بهم آمیختگی هم می  

 کوشند و اگر ملت با آگاهی حوادث مملکت را دنبال نمایند می توانند این ارتباط را در هم شکنند و پوزه استبداد را

 بر خاك مذلت بسایند و گر نه بایستی منتظر عواقب وخیمی باشند که هر روز بر وخامت اوضاع ملت خواهد افزود.

 [ استبداد و بيداري مسلمين37]

نائینی همانطور که بارها در کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله تکرار نموده است نهضت مشروطیت را سر آغاز         

نان و ایرانیان و ختم و پایان استبداد سیاسی  می داند. چون در سده های اخیر این آغاز یک بیداری و آزادی مسلما

حرکت مردمی بود تا بساط زور گوئی را  بر چیند و خواست مردم را که تحقق عدالت و قانون و شریعت محمدی 

 است بر کرسی حاکمیت بر مردم قرار دهد. 

د در تاریخ ایران وجود داشت ولی به این گستردگی و جدیت که در عصر بهر حال حرکت هایی بر علیه استبدا     

مشروطه اتفاق افتاد رخ نداده بود. و نائینی متوجه این حقیقت شده بود که مردم بیدار در صحنه مبارزه با قاجاریه و 

ر نبودند تشخیص دهند اطرافیان با نفوذ شاهان و درباریان و امرای والیات دیگر آن مردم گذشته نیستند که حتی قاد

که استبداد دارای چه حقیقتی است وآیا از وجهه ی شرعی برخوردار است یا خیر؟ و حاکمیت چرا از عصمت و 

 عدالت و قانون و مشارکت با مردم دور شده است؟

هر های نائینی که با چشمان تیزبین خود ستمکاری های استبداد قاجاریه را در نوجوانی در اصفهان و بعضی ش       

دیگر دیده بود و بر عقب ماندگی مردم حسرت می خورد تحوالت سیاسی و اجتماعی مشروطیت برای او یک جهش 

 بزرگ و سرنوشت ساز تلقی میشد. ولذا در یک جمع بندی معتقد است که : 

 .سیر قهقرائی مسلمین به آخرین نقطه منتهی شده است 

 ه نوبت مقتضی رسیده است.و اسارت ملت در تحت ارادات شهوانیه جائرین ب 

 .رقیت و بندگی منحوسه ملعونه ، عمر به پایان آمده است 

  عموم اسالمیان به حُسن داللت و هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آئین خود با خبر

 شدند.

 .و آزادی خدادادی خود را از ذُل رقیت فراعنه امت رهائی بخشیدند 

 کت و مساوات در جمیع امور با جائرین و زورگویان پی بردند.و به حقوق مشروعیه ملی و مشار 
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  ،و در خلع طوق بندگی جبابره و استفاده حقوق مغصوبه خود سمندروار از دریاهای آتش گذشتند

حتی از ریختن خون طیب خود برای رسیدن به این مقصد که اعظم موجبات سعادت و حیات ملی 

 است دریغ نداشتند.

  د غلطیدن را بر حیات در اسارت ظالمین را از فرمایشات سرور مظلومان امام و ایثار در خون خو

 حسین )ع( اقتباس کردند.

ولی این سؤال مطرح است که گرچه سیستم استبدادی قاجاریه در هم فرو ریخت. آیا آنچه که نائینی می پنداشت        

میت رسیدند؟! ما که از تحریر کتاب حدود صد سال واقعاً چنین بود و مردم به حقیقت و مزایای آزادی و رشد و اسال

فاصله داریم اگر به وضوح حوادث و اتفاقات سیر تاریخی بعد از مشروطیت را بررسی کنیم  به حقایقی بر خورد 

 خواهیم نمود که عبرت انگیز است!!

 !![ همه بالياي بشري از جهل و حماقت است38]

علل عقب ماندگی یک ملت مانند ایرانیان عصراستبداد از نکاتی است که تحلیل مسائل سیاسی و ریشه یابی         

 آیت اله نائینی بطور وسیعی به آن پرداخته است. و در این راستا می گوید:

تمام بالیا ومنشأ همه گرفتاری هایی که بشر از ابتداء تا انقراض عالم دچار خواهد شد تنها از نادانی و جهل است.        

اله ای او را احاطه نموده است. و نمی گذارد که او به حقایق کشور پی ببرد و زنجیر عبودیت واسارت را از که مانند ه

 گردن خود رها سازد.

می گوید: از اینکه فراعنه و طاغیان تاریخ مورد اطاعت و پرستش قرار گرفته اند و گاو در هندوستان در حد      

یانه خاندان اُمَوی و عباسی بر سرنوشت ملت مسلمان و همصدا شدن کل معبودیت مورد احترام است و تسلط زورگو

ایرانیان بلکه مسلمین با دستکاه استبداد و گناه بخشی پاپ ها و اسقف ها در غرب و به انتظار موعود بودن یهودیان 

مسلمین از ظالم پرستان  عالم و مفعول من اراد را خالق عالم و فاعل مایرید دانستن ازلیان و بهائیان و پیروی و تبعیت

زمان و بقایای خوارج نهروان که در مجموع از زشتکارهای بشر است ، همه از این مادر شرور ها و اُمّ االمراض است 

 که آزادی فکر و اندیشه و ابتکار عمل و خالقیت را از انسان سلب نموده است.    

 [ ناداني ملت ،ريشه ي پذيرش استبداد32]

نائینی بعنوان یک رجل آگاه به مسئل تاریخی اسالم و ایران همواره در جلوی استبداد یک عالمت  آیت اله        

سؤال قرار می دهد که اصالً چرا استبداد باید بر جان و سرنوشت مردم مسلط شود؟ و این سؤال از آنجا مطرح است 

ی است ، حال چگونه است که این استبداد که تعلیمات قرآن و بزرگان دین و عقالء برآزادی ملت و عدم استبداد متک

بر رأس هرم اقتدار یک کشور تکیه زده است و زندگی مردم را بطور دلبخواهانه دستخوش تغییر و تحول می نماید! و 

 این سیر قهقرائی که می بینیم بوجود می آورد!

به دلیل جهالت و بی علمی به وظائف نائینی می گوید: منشأ و روح تمام انحرافات ار آنجا ناشی می شود که ملت      

سلطنت و حقوق متقابل خود واقف نیست و همانطور که علم سرچشمه تمام فیوضات و سعادت بشر است جهل هم 

منبع تمام شرور و رساننده ی انسان به اسفل درکات انحطاط است. و از اینکه دیده می شود که انسان به بت گرایش 
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خدا قرارمی دهد و مقاصد انبیاء را دراعتالی سر بلندی انسان و نفی طاغوت موهوم می  می یابد و یا فراعنه را شریک

 پندارد ریشه در نادانی اودارد.

نائینی که شاهد گروه بندی و صف آرائی طرفداران استبداد و مشروطیت بود و خوب  می دید گه چگونه جبهه       

انون پایمال ترفند ها و زور گوئیهای طرفداران استبداد می ی حق طلبان و مشروطه خواهان برای تحقق عدالت و ق

 شدند این کار آنان را ناشی از نادانی و حماقت می داند و می گوید:

نادانی و جهالت است که باعث می شود تا این خوی حیوانی و سیرت غیر انسانی، آدمی را در مسیری قرار دهد تا       

ن ستمگر ببیند و حتی  دارائی های خود را در استحکام این بردگی بکار گیرد و خود را در اسارت و بردگی قدرتمندا

بجای همکاری با همنوعان و برادران خود در راه آزادی و حفظ دین و وطن به ریختن خون و غارت اموال و هتک 

رآن و ائمه معصومین آبروی مردم شریف همت گمارد در حالیکه این رفتار ناپسند آن با روح بالنده اسالم و تعالیم ق

 سالم اهلل علیهم اصالً موافقت ندارد.

 ل مركب!!جه[ عالج ناداني ملت در 41]

نائینی که اجزاء و عناصر سیستم استبدادی پادشاهان قاجاریه را خوب می شناسدو تجزیه و تحلیل عقالنی ارائه         

را هم پیشنهاد می کند. و در ابتداء به دسته بندی آن می دهد برای درمان بیماری مزمن و دشوار استبداد راه حل هایی 

می پردازد بویژه برای عالج جهل مرکب که نوعی نادانی و بی خبری کامل ملت از دستگاه شوم استبداد است چند 

عنوان را سر لوحه این جهل می داند. و برای رفع این موانع دانایی، از همه می خواهد که برای هموار شدن راه آزادی 

ملت و استقالل کشور و آرامش عمومی ، طرفداران مشروطه در پیاده نمودن برنامه های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی 

 و فرهنگی و غیره خود این موانع را کنار بزنند:

 .لجاجت و اصرار بر خالفکاری و انتقام گیری از دیگران 

 .عناد و دشمنی نمودن و پیش بردن مقاصد گروهی و فردی 

  ی و داشتن تفرقه و گوناگونی نظر و رأی در اداره کشور و اجرای برنامه های ملی.دو دستگ 

  حسادت و چشم همچشمی که در آن هوای نفس و خواسته های نفسانی مطرح است نه

 سرنوشت و مصالح مردم.

  بر طرفیت ، یعنی همه چیز را به نفع خود تمام کردن و به منافع عمومی توجه ننمودن. و بویژه

در مناصب و پست ها و فراهم نمودن زمینه مناسبت برای افرادی که  بتوانند همه امکانات بودن 

 به نفع خود تصاحب و ملحق نمایند.را 

  برسر حرف خود ایستادن، که گاهی این نوع خالفکاری بر علیه قانون مسلم است ولی شخص و

را بوجود میآورند  که قابل  گروه بر نظرات خود تکیه می کنند و در این مسیر ضرر و زیان هایی

 جبران نیست.
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 [ عالج ناداني ملت در جهل بسيط!!45]

نائینی در جریان مشروطیت، آنجا که الزم است تا مردم دستگاه استبداد را بشناسند.و به کمک علماء دین و          

ی خبری و نا آگاهی درد مدیران شناخته شده نهضت در بر چیدن بساط زورگوئی ها بشتابند، متوجه می شود که ب

آوری مردم را احاطه نموده است و مانع از آن  می شود تا همه با هم در عالج این قوه شوم و پلیدی که قرن ها بر 

 عرض و ناموس مردم سیطره یافته است اقدام اساسی صورت گیرد. 

شور گذشته ودرداخل مملکت به بهر حال استبداد قابل تحمل نیست بویژه که دشمنان بزرگ از مرز های ک         

کمک مزدوران خود که بیشتر آنان در اطراف شاهان قاجاریه اطراق کرده اند و مشغول چپاول اموال عمومی هستند 

یک تهدید جدی برای تمامی مملکت و اعتقادات اسالمی ملت است. و حتی کار به آن مرحله رسیده است که بر 

خست وزیری احمد قوام نزدیک بود که ایران تحت الحمایه انگلیس قرار میالدی در زمان ن7272اساس قرار داد 

 گیرد!

اصوالً اگر مردم آگاه بودند و در جریان امور کشور مشارکت داشتند حکومتی که دلخواه آنها نمی بود روی کار          

و دژخیمی های آن است تا با نمی آمد. و حال که سایه جهل گسترده شده است تنها راه دانا نمودن مردم به استبداد 

شناخت درست ارکان مشروطیت و ارزش ها و تأثیرات مثبت آن در حال و روزگار مردم ستمدیده ، می توان روند 

بهبودی اوضاع را تضمین نمود. پس این تنها راه عالج استبداد است که مردم به اصول و مبانی مشروطیت که باعث 

ن و عدالت و رضایت و کرامت آنهاست به نیکی آگاهی داشته با شند و مسائل مشارکت و دخالت مردم و اجرای قانو

برای آنان تبیین و تفهیم شده باشد و انجام این امور جزء وظائف افرادی است که به نحوی با مردم در ارتباطند و مردم 

 گوش شنوا از آنان دارند.

 [ مشورت و شوري در اسالم49]

عجیبی و مؤکدی دارد که اساس حکومت مشروطه اسالمی بر مشورت و مشارکت مردم  آیت اله نائینی اصرار        

استوار است. و در همه جای کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله به این موضوع می پردازد و نظام استبدادی را از آن جهت 

ارزشی قائل نیست.واین  پوشالی و بی اساس می داند که به مردم و رأی و مشارکت آنان در مدیریت و امور کشور

رفتار و برخورد و نحوه ی اداره کشور غیر عقالنی است که مخالف وجدان عمومی است و سرانجام با نارضایتی و 

 مخالفت مردم روبرو خواهد شد چون زوال و انقراض حکومت ها در طول تاریخ به عدم رضایت مردم بستگی دارد.

ارند جامعه به تدریج در اطراف خود دیوار آهنین احساس خواهد نمود و در حکومتی که مردم در آن مشارکت ند     

مردم خود را محدود و محبوس خواهند دید. و نداشتن آزادی و بیان مشکالت، بر عقده ها و کینه ها خواهد افزود و 

آن حکومت را  این امر باعث می شود تا آن سیستم حکومتی استبداد به تدریج از درون متالشی شود و مردم سرانجام

 ساقط نمایند.

در حکومت باز و مشروطه که مبتنی بر مشارکت و مشورت با مردم است مردم آزادانه به مدیریت کشور دسترسی      

دارند و مشکالت مردم در چرخه ی مدیریتی و نظارتی به نحوی حل و فصل خواهد شد و استعداد خدادادی در 

عدل و کار و فعالیت گسترده تر خواهد شد. و اجتماع انسانی با آرامش و در وجود آن ها رشد خواهد نمود و سایه ی 
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صلح و قانون به پیش خواهد رفت و ملت با انعکاس نیازمندیهای خود به مسئولین بر مشکالت فائق خواهند آمد و 

مشارکت رشد و تعالی نصیب مردم خواهد شد و این خواست مردم است که با حکومت در اداره کشور همکاری و 

 داشته باشند.

در این ارتباط نائینی با توجه به اهمیت و نقش مهم مشارکت و مشورت مردم در نظم ونظام کشور و تقویت بنیه      

 های آن چند محور را بیان می کند:

  اساس حکومت اسالمی بر مشارکت تمام ملت و مشورت با عقالء متکی است که به شکل امروزی

 است.همین مجلس شورای ملی 

  مشورت نه تنها با بطانه و مشاورین مخصوص که جمع آنها را شورای درباری می گویند اختصاص

 ندارد بلکه دامنه گسترده تری دارد وهمه امت را در بر می گیرد.

   تا زمان بدعت معاویه که اساس مشورت با مردم را فرو ریخت این سنت حسنه در اداره حکومت

 با امت مشورت و مشارکت داشت.اسالمی معمول بود و حکومت 

   و حتی رسول خدا)ص( که در مقام عصمت و رسالت بایستی با امت مشورت نماید. و در آیه

/آل عمران( چه باالضروره معلوم است که مرجع ضمیر هُم 721، و شاور هم في االمرمبارکه:)

شامل کلیه امور  جمیع نوع امت و قاطبه ی مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاص و این مشورت

/شوری( دلیل بر آن است که بایستی امور با 21، : )امرُهم شوري بینهمسیاسی می شد. و آیه 

 مشورت نوع برگزار شود.

   سیره حضرت رسول اکرم)ص( اینگونه بود که در حوادث و اتفاقات با امت خود مشورت می

آن حضرت بر مشورت با نموده است و سنت آن حضرت نشان می دهد که در اکثر موارد روش 

 مردم متکی بود.

   در غزوه اُحُد رأی اکثریت در خروج از مدینه بود و پیامبر)ص( برای احترام به اصحاب و امت آن

را پذیرفت. ولی پیامبر)ص( می خواست که از مدینه خارج نشود و بعد هم دیدیم که نظر آن 

تی که نمودند شکست سختی از حضرت درست بوده است چون بعضی از مسلمانان بر اساس غفل

کفار قریش متحمل شدند و حتی به هزیمت سپاه اسالم انجامید و دندان مبارك پیامبر)ص( شکسته 

 شد.

 این سیره ی نبوی که مشورت با مردم بود پایبند بودند و این عامل مهم خلفاء اولین)راشدین( از

 پیشرفت مسلمین در صدر اسالم بود.

  )( که در آن بیان حقوق والی بر رعیت 221ص371در جنگ صفین)خطبه  امیر المؤمنین علی )ع

)ملت(را تبیین می فر مایند برای اهمیت نقش ملت و ارزش و قداست نظر و شخصیت آنان و به 

عبارتی بطور صراحت می گوید که مردم در اداره حکومت محق هستند و بایستی نظرات خود را 
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تا درد ها شناخته شوند و درمان ارائه گردد و در رابطه  به حاکم و سیستم حکومتی منعکس سازند

 ملت و حکومت و تأثیر متقابل هر یک بر دیگری می فرماید:  

همانطور که با جباران سخن می گوئید با من سخن نگوئید و چیز هایی را که از مردم خشمگین پنهان   

و گمان نداشته باشید که اگر حقی به من   می دارید از من پنهان نکنید. و با من به مدارا معاشرت نکنید

گفته شود بر من سنگین می آید و یا در صدد بزرگ نمایی خود خواهم افتاد. هر آینه هر کسی که حق 

به او گفته شود بر او گران آید و اگر عدل بر او عرضه شود عمل به آن سنگین تر از آن خواهد شد. پس 

 نید.از سخن حق و مشورت به عدل خودداری نک

 [ ما و سنت مشاركت و مشورت مردمي43]

نائینی حضور استبداد و وجود حاکمان مستبد که به شکل های گوناگون با گروهی زورمند دیگر بر اوضاع و        

احوال کشور مسلط می شوند مساوی و برابر با عدم آزادی ملت می داند. و استبداد یعنی مردم در صحنه نباشند و به 

ه موهبت الهی است دسترسی نیابند و به اهداف و مقاصدی که در چهارچوب قانون و شرع دارند آزادی خود ک

 هیچگاه نرسند!

و در طول تاریخ همواره حکومت مظهر قدرت و اقتدار بود و گر چه تعداد آن ها در تشکیل هیأت حاکمه        

وه ملت نبودند معهذا مردم همیشه از حکومت و اندك بودند و از نظر جمعیتی و اجتماع انسانی قابل مقایسه با انب

قلدری های آن که تابع هیچ قانون و قاعده ی صحیحی نبودند در وحشت بسر می بردند. و این رابطه غلط و غیر 

انسانی همه پهنای تاریخ زندگی بشر در جوامع بین المللی را پر نموده است و کمتر فضایی را می توان پیدا نمود که 

ومت نترسند و حکومت هم با ابهت و هیبتی که ناشی از حاکمیت بر مردم کسب می کند با مردم از در مردم از حک

دوستی و اعطاء حق آنان بر آمده باشد و دائماً این برخوردها و درگیری ها و عدم اتحاد و اتفاق بین والی و ملت بر 

 قرار بوده است.

صویری از شریعت و احکام آن است و تمام هدف او از تحریر کتاب نائینی که از مشروطه که به نظر او تاکنون      

تنبیه االمه و تنزیه المله نشان دادن همین چهره ی صحیح از مشروطیت است و بر خالف روشنفکران غرب زده که نه 

را در تنها قانون اساسی مشروطیت را از فرانسه و بلژیک گرفتند بلکه فرهنگ غرب و نفوذ  و سیستم حکومتی آنان 

 سالیان بعد از مشروطیت در مملکت استوار و جاری ساختندو تنها راه نجات ملت را در آن می دیدند!

سيماي واقعي ( در بیان 221ص371نائینی این بار با تکیه به کالم موال امیرالمؤمنین علی)ع( در نهج البالغه )خطبه     

ل می دهد نه ترس و وحشت و ملت می تواند به که اساس آن همکاری و مشارکت تشکی ارتباط حكومت و ملت

راحتی در کمال امنیت و آسودگی به بیان خواسته های خود بپردازد و نیازمندی های خود را به حکومت که نماینده 

اوست منتقل نماید ، به چند نکته که از کالم امیر کالم علی علیه السالم استنباط نموده است می پردازد تا نشان 

 رت با مردم یک سنت همیشگی اسالم است و حاکمان واقعی بدان معتقد و عامل بوده اند، می گوید:دهدکه مشو

 و این موضوعی است که بایستی مدعیان مقام واالی تشیع  ملت نبايد هيچگونه ترسي از حاكميت داشته باشد

 بدان توجه نمایند.
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 نین چیزی که از استبداد به ارث رسیده و چ هيچگونه ابهت و هيبتي از حاكم بر قلوب ملت پسنديده نيست

 است اصوالً  نادرست و بر خالف کالم حضرت امیر )ع( است.

   برای تکمیل اعلی درجات آزادی ملت و ترغیب و تحریض آنان برای آشکار نمودن هر گونه اعتراض

یستم در اداره کشور و مملکت با حاکم و س ملت از حق مشورت و مشاركتو اهدافی که دارند باید 

 مدیریتی حکومت بر خوردار باشد و این اصل مسلم و قطعی است.

  )بعنوان رهبری معنوی جهان اسالم با وجود برخورداری ایشان از علم وحی  سنت و سيره رسول خدا )ص

 .بر مشورت با امت استوار استالهی و بودن در مقام واالی عصمت 

خاتم االنبیاء چقدر برای شخصیت بخشیدن به مردم و بکارگیری و این بیان کننده این حقیقت است که حضرت        

، پس می   اشيروا علي اصحابياستعداد و حضور مردم در صحنه های گوناگون ملی اصرار داشتند و می فرمودند: 

 توان گفت که باید بجای ترس و ابهت حاکم مشورت و مشارکت ملت جایگزین گردد. 

لی)ع( بعنوان یک رهبر برتر نظام اسالمی اصول این روابط والی و ملت را که مبتنی و این سیره نبوی است که ع      

بر همین مشورت با امت و مشارکت فعال آنان در سراسر مملکت اسالمی را بیان داشته است . که دقت و تأمل در 

سر آغاز تحول  این عبارات و تکرار و تبلیغ آنان می تواند عامل وحدت و همکاری ملت و دولت شود که این

 بزرگی است که نائینی معتقد است که بایستی مشروطیت به این مرحله برسد. 

 [ اساس مشورت با مردم احكام ثانويه است44]

در احکام اولیه دستور و شکل اجرا هر دو معین است مثل دستور نماز و نحوه ی خواندن نماز. ولی در احکام         

ولی شکل و قالب اجرای آن دستور ها نامعین است. و حاکم اسالمی و کسی که از ثانویه گر چه دستور معین است 

طرف مجتهد نافذ الحکومه حکومتش تنفیذ شده است می تواند اجرای آن را بر حسب زمان و شرایط پیش آمده 

 تعیین نماید.

زمینه صرفاً در محدوده ی و اصوالً اساس و چهارچوب مشورت حاکم با مردم و هر گونه برنامه ریزی در این       

احکام ثانویه است و مشورت در احکام اولیه که ثابت و الیتغیر است راهی نخواهد داشت. مثالً برای مالیات و نحوه 

اخذ و شکل هزینه آن، سربازی و نحوه فراخوانی و بکارگیری جوانان و مردم، بانک و مسائل اقتصادی پیرامون 

ذاری، تعلیم و تعلم ، مسائل فرهنگی ، سیاسی ، که با توجه به جمعیت روز افزون جذب سرمایه ها و مسیر سرمایه گ

و تغییراتی که در سطح بین المللی اتفاق می افتدهر لحظه بر تعداد این پدیده های جدید افزوده میشود درردیف 

قوه مجریه و توان  هستند که مجلس که مظهر اراده و انتخاب ملت است در این زمینه با دولت که احكام ثانويه

 اجرایی حکومت است در حال مشورت و تعیین شکل اجرایی آن خواهد بود.

 بدنبال امام حسين باشيد!،[ در تاريخ هميشه يزيد هست 41]

در طول تاریخ تحوالت سیاسی ایران همواره مستبدین و زورگویان چنگ و دندان و شمشیر و خونریزی نشان         

متر این فرصت اتفاق افتاده است.تا ایرانی که قلبش از اسالم و عشق به حقیقت و مردان خدا این ملت داده اند و ک
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مشحون است لیاقت های ذاتی و فطری خود را برای تغییر جهان معاصر به نمایش بگذارد و خوشبختانه هر گاه 

 یش گذاشت.فرصتی بود و این میدان را وسیع دید شایستگی های خود را به اشکال گوناگون به نما

نائینی  استبداد را در حاکمیت می بیند. ولی از جبهه مقابل او که جبهه حق است چندان فعالیتی را مالحظه نمی       

کند. و حضور گسترده ی مردم برای اولین بار در صحنه سیاسی ، او را به این نتیجه رسانده است که با استفاده از 

. می گوید: همیشه یزید و ابن زیاد و ابن سعد و شمر و سنان)نیزه( بسیار  یک سخن معروفی که در افواه مردم است

 است فقط سرور مظلومان و احرار در مقابل نیست!

یعنی مردم هستند ولی این جمعیت مخالف باطل، شکل رهبری و مدیریتی ندارند و حسینی در کار نیست تا آنان       

یفه مردم است که به مبارزات خود در احقاق حق مسلم خود که قرن ها در را بر علیه استبداد رهبری نماید. و این وظ

زیر چکمه های دژخیمان به نابودی سپرده شده است اقدام اساسی نمایند و در فرهنگ آنها این حقیقت وجود داشته 

ر می ایستد و باشد که با پراکندگی و عدم شکل پذیری و نداشتن رهبری قاطع و معنوی ، استبداد در جای خود استوا

 مشکالت مردم کماکان تداوم خواهد داشت!

 [ شكل و روش ارائه حقايق به مردم46] 

این بار آیت اله نائینی در چهارچوب اهمیت و اولویتی که برای مشارکت مردم قائل است طرح مفیدی را ارائه         

ی به حقایق موجود در کشور دسترسی می دهد. تا از رهگذر این اندیشه ی بزرگ، مردم در جهت آگاهی و دانای

یابند و در اداره کشور با متصدیان و مدیران ، همکاری بهتر و مؤثرتری داشته باشند و لذا ایشان معتقد است که 

حقایق بایستی در اختیار مردم باشد و این سخن یه آن معنی است که سیستم حکومتی که خواه خود و یا بواسطه 

پردازند ضرورتاً از محدوده ی بیان حقایق آنهم به روش های صحیح دوری نگزینند و این افرادی به نشر اخبار می 

یک وظیفه حکومتی است که به عهده متصدیان امر حکومت است ،و این واضح است که دروغ گفتن و وعده های 

صمیمانه آنان  پوچ و بی اساس دادن و گمراه نمودن مردم از مسیر درك درست وقایع کشور منجر به عدم مشارکت

خواهد شدکه سرانجام جبهه ملت با حکومت را علی رغم توصیه هایی که در کتاب و سنت موجود است جدا 

 خواهد نمود.

از آنجائیکه اداره مملکت بر طبق همکاری نزدیک والی و رعیت )ملت( استوار است و این یک اصل مسلم      

ء و ارزش داده شود به همان میزان بر مشارکت مردم و رشد است. ولذا هر چقدر به سطح آگاهی ملت بیشتر بها

 کشور کمک شایانی شده است. و از طرفی باعث رشد و پیشرفت و سر بلندی و سرافرازی مردم خواهد شد.

نائینی با دلسوزی برای آنکه وحدت بین ملت و حکومت که اساس پیشرفت را تشکیل میدهد حفظ شود ، می       

 گوید برای: 

 مت و عدم خشونت در بیان.مالئ 

  .حفظ اذهان از شوائب و غرضانیت 

  .تحرز از موجبات تنفر و انزجار قلوب 
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  .تحفظ از رمیدن و مشوب شدن اذهان 

ادع الي سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه و جادلهم بالتي هي بایستی طبق رهنمود آیه ی مبارکه:) 

ه حق و نحوه برخورد با مردم که نقش اساسی و محوری را در /بنی اسرائیل( عمل نمود و دعوت ب731، احسن

 سرنوشت کشور دارند باید در محورهای زیر برنامه ریزی نمود: 

 تا جامعه از رهگذر این آگاهی های محکم و مطمئن که مبتنی بر عقل و حكمت و دانش استوار :

م قرار می گیرد مشکالت را علم و تجربیات نیکوو بر اساس نیاز ارائه می گردد و در اختیار مرد

بشناسد و برای بهبود اوضاع راه حل های شایسته و مؤثری را به وجود آورد تا در مشارکت در 

 استمرار اداره کشور موفق تر باشد.

 چون ابالغ و رساندن پیام باید از روی دوستی و محبت بیان شود تا کدورت ها و موعظه ي حسنه :

بهتر مورد پذیرش مردم قرار گیرد، بهر حال خشونت و اجبار مردم کینه ها را زایل کند و حقایق 

به قبول دستورات صادره که در چهارچوب قانون و اصول پذیرفته شده نیست جدایی بین ملت و 

 دولت را روز به روز افزایش خواهد داد.

 :برای پرهیز از هر گونه درگیری که دشمن مشارکت و همکاری ملت است بر  نيكوترين روش

طبق نص صریح آیه ی مبارکه برخورد با مردم در ارائه حقایق به بهترین و شایسته ترین روش ها 

باشد و لذا ضرورت دارد تا این روش ها با گذشت زمان و کسب تجربیات جدید شناخته و رفتار 

گردد تا مردم با رضایت و دوری از پیش داوری و عصبیت های ناروا یک تعامل مثبت با سیستم 

 ه مملکت دست یابند.ادار

اگر این روش ها که دستورات آیه ی مبارکه است. مورد توجه قرار گیرد و به حقیقت پیاده شودمنجر به آزادی        

کامل ملت از اسارت و بندگی خواهد بود و طبق نظر و استنباط   آیت اله نائینی حقیقت دعوت به حریت و خلع 

ری که در کتاب تنبیه االمة آمده است دعوت مردم به توحید و وحدانیت طوق رقیت ظالمین به نصّ آیات و اخبا

خدای تبارك و تعالی است و از وظائف و شئون انبیاء و اولیاء علیهم السالم است ،یعنی اگر به مردم حقایق را 

آرزو های برسانیم آنان با آگاهی به توحید که آزادی از بندگی طواغیت و مستبدین است خواهند رسید و این از 

 بزرگ نائینی است.

 در آگاهي رساندن به مردم [ وظائف روزنامه ها و ناطقين47] 

نائینی می گوید بین ملت و دولت حقه)حکومت عادله( حق و حقیقت وجود دارد نه ابهام و کدورت و عدم         

با حکومت ، برنامه های مشارکت. پس وقتی قرار است که حقایق به مردم برسد و مردم با حفظ اتحاد و یکدلی 

عمومی جامعه و زندگی روزمره را به پیش ببرند آنگاه این سؤال مطرح است که چه کسانی عهده دار این وظیفه اند. 

و اصوالً چگونه و چطور می توان در زمینه آگاه نمودن مردم و حتی باالتر از آن برای تربیت و تهذیب مردم اقدام 

 نمود؟
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ای انجام فرائض در آن اجتماع می کنند و در احکام فقهاء ، حضور در جماعت مساجد یک که مردم بر مسجد      

امر مؤکدی است همواره یکی از مکان های آگاهی مردمی است. و سخنرانان مذهبی به آگاهی و راهنمائی مردم می 

می ایران دیدیم تعیین پردازند و گاهی سخنان و رهنمودهای آنان همانطور که در انقالب مشروطیت و انقالب اسال

 کننده و در تعیین مسیر نهضت سرنوشت ساز بوده است.

یکی پس از دیگری پا به  عرصه های رقابت های سیاسی  روزنامه هاو از طرفی در عصر انقالب مشروطیت،      

نامه ها دریافت می گذاشتند و تعداد آنها فراوان شد و مردم برای اولین بار خبرها و رخدادهای کشور را از طریق روز

کردند. و نائینی با توجه به اهمیتی که وعاظ منابر و روزنامه ها در اطالع رسانی درست دارند از آنها می خواهد که 

 این اصول را فراموش نکنند و نصب العین رفتار و اعمال خود قرار دهند:

 (:الحكمة ادع الي سبیل ربك بطبق سیره مقدسه ی نبوی و دستورالعمل آیه مبارکه

 /بنی اسرائیل( رفتار نمایند و آن را سر مشق خود قرار دهند.731....،و

  .لسان بد گویی را مطلقاً کنار بگذارند 

 مثال ذلک در تا خود کامالً عالم نباشند به غرض خودنمایی و عوام ربایی و هنگامه جویی وا

 این وادی داخل نشوند

  که تعدادی از روزنامه ها و بعضی از اهل منبر و از رفتاری بپرهیزند که مانندبعضی از مطالبی

ناطقین که یا دوستان نادانند یا دشمنان دانا لطمات و صدماتی بر آزادی و حیثیت مردم وارد 

 نمودند که بهانه ای در دست اصول و ارکان استبداد گردید.

 ی ملت فلک زده را بجای داللت و آگاهی به حریت و حقوق خود منزجر و از مقصد اصل

 بکلی تبعید و دور نکنند.

 [ آفت هاي تشكيل انجمن 48]

در عصر مشروطیت همزمان با آزادی ملت و تشکیل مجلس شورای ملی و نشر روزنامه های آگاه کننده که         

بیشتر مقاالت سیاسی آن ها ذهن مردم را به حقایق در جریان کشور آشنا می نمودند. گروه های سیاسی و مشروطه 

ه تأسیس انجمن هایی اقدام کردند تا در آن دور هم جمع شوند و اهداف و راههای خود را یکی نمایند و در خواه ب

صدد جذب دیگران بر آیند و تأثیر در سیاست آن روز بگذارند، در این ارتباط گروهی که تا دیروز با استبداد سیاه 

حمایت از شاهان قاجاریه را بر سینه می زدند  همکاری و همگامی داشتند و در پی تحکیم آن برمی آمدند و سنگ

متأسفانه با آغاز مشروطیت و حق طلبی مردم و دمیدن روح آزادیخواهی و آزادی منشی در جامعه چهره نفاق به 

خود گرفتند و با تشکیل بعضی ازانجمن ها وجذب جوانان و بیان روش های جدید در تحت لوای شعارهای ملت 

م برآمدند و نائینی که متوجه این انحراف شده است مردم را از شرکت در اینگونه انجمن ها خواهی بدنبال فریب مرد

و تشکیالت سیاسی بر حذر می دارد که مبادا دوباره کسانی که قلباً استبدادی و لساناً مشروطه خواهند در کار 

 استقرار مشروطیت مزاحمت ایجاد کنند!
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آفات و درد بی درمانی که پیکره ی سعادت جامعه نوپای مشروطه را فرا می از نظر آیت اله نائینی عظیم ترین      

 بخاطر آنکه: کاله برداران در صف مشروطه است گیرد دخول مغرضین و چپاول چیان و

 شاه پرستان ، شاه پرستی را عاملی برای چپاول اموال مردم قرار داده اند. 

ین خواهی و حفظ دین ،شبکه و دامی برای استبداد دینی و روحانیون وابسته استبداد برای د  

 صیادان استبداد جلوی پای مردم گشوده اند.

چهره های نفاق هم ملت خواهی و طرفدارای از مردم را بهانه و دستاویزی برای نفوذ در مردم در  

 پیش گرفته اند.

نوینی بخود گرفته و در لباس و  این گروه جدید که تا دیروز در زیر عَلَم استبداد سینه می زدند اکنون شکل        

 هیبت جدید شعار جدیدی را القاء می کنند و قصد تزلزل در صفوف بهم فشرده مشروطه خواهان را دارند، چون: 

 قوالً مشروطه خواهند و عمالً در استحکام مبانی استبداد می کوشند. 

 استبداد هستند.های قوی ترین نیروی   

 .و باعث انزجار قلوب مردم می شوند ی کنندبین مردم تفرقه ایجاد م   

 ضرر آنان به مشروطه و آزادی ملت از همه بیشتر است.  

 در ردیف نیرو های استبداد به حساب می آیند.    

عقالی امت باید برای عالج این پدیده خطرناك اجتماعی آن را بر هر کار دیگری مقدم دارند و برای ریشه کن         

با حکمت های عملی و راه حل های سنجیده و درست این باب از فساد عظیم را برای کردن آن همت گمارند و 

 همیشه به یاری خدای متعال مسدود سازند.

 [ اهداف اصلي انجمن هاي دوره استبداد42]

برای شکل دادن و یکدست کردن نظرات افراد جامعه، بناچار تشکیالتی الزم است که در راستای اهداف و         

مشروطیت فعالیت نماید و لذا تشکیل انجمن از همان ابتداحساس می شد.و نائینی موافق انجمن و حزب و گروه ارکان 

سیاسی و اجتماعی است. و با تبیین و تشریح اهداف و شرایط عضویت و خطراتی که اینگونه اجتماعات سیاسی را 

ان آن می دهد که در جهت مصالح مردمی با تهدید به نابودی و شکست می کند ، هشدارهای الزم را بدست اندرکار

دقت و خویشتنداری بیشتری عمل نمایند و با توجه به زحماتی که برای برپایی مشروطیت و نفی استبداد کشیده شده 

است پخته تر و با تجربه تر به مشارکت و همکاری با همدیگر بپردازند ولذا در نظر نائینی هدف از تشکیل انجمن 

 ست:حول چند محور ا

 .برای آنکه اختالف نظرها و تفاوت در رأی ها شکل درستی بیابند 

  .اغراض و مقاصد شخصی در جامعه مردمی خود را نشان دهند 

  .برای رسیدن به اتحاد کلمه و همدستی و مساعدت بر اعالء کلمه اسالمی 

 .حفظ جامعه مسلمین و ترقی دادن آن از طریق عمل و کردار شایسته 
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شکیل و بر پایی انجمن ها، شرایط افرادی که قصد عضویت در انجمن ها را دارند باید با این معیارها بعد از ت      

 مطابقت نمایند:

.بر اساس معیارهای اخالقی دارای خودسازی و تهذیب نفس باشند 

 .در علم و عمل کامل باشند 

 .نوع خواه و ترقی طلب باشند 

وشش نمایند.با درایت و کفایت در حفظ جامعه اسالمی ک 

    .اصول صحیح روابط اجتماعی را احیاء نمایند 

ولی دیده می شود که انجمن ها با این اصول دست به کار نمی شوند و در عمل دچار خط مشی های غلط و      

انحرافی می باشند و به دنبال جاه طلبی و قدرت خواهی از محور درست فعالیت دور می گردند که رئوس کار آنان 

 ین است:چنی

غرض ورزی 

زور گوئی 

ئی و بلوا و غوغا به راه انداختنهنگامه جو. 

 .مال مردم خوری و غارت اموال عمومی 

.رفعت طلبی و بزرگی خواهی و ابراز سروری بر دیگران 

.اعمال هر نوع غرض فردی و مرض شخصی 

 .همدستی و مساعدت بر اغراض همدیگر 

ء و بی غرضان.برگرداندن و منحرف کردن قلوب نوع عقال 

و اگر این روشهای غلط ادامه یابد نتیجه عکس حاصل می شود و موجب رمیدن و انصراف قلوب مردم از ورود       

به وادی اتحاد و وحدت می گردد و این انجمن ها را زیر چتر حمایتی قرار می دهد که به مراتب زیان آورتر و تلخ تر 

موجب می شوند تا افراد برای خالصی خود دست به دامن استبداد ملعون از استبداد سیاسی اصلی است و سرانجام 

 شوند که نوعی برگشت شرم آور به همان استبداد شوم و با همان شرایط بندگی و بردگی قبلی است!

 [ شكل بر خورد با افراد مغرض11]

ره ی اصلی آن را تشکیل می دهند وقتی انقالبی در کشوری پدید می آید و تحوالت آغاز می گردد انسان ها مه        

و چون انقالب در دو مرحله انجام می شود ، در مرحله اول به تخریب گذشته که نامطلوب است می پردازد و بنای 

پوشالی سابق را فرو می ریزد و از طرفی در صدد سازندگی نوینی بر می آید. که انقالب مشروطیت که پس از قرن ها 

یبای یک زندگی اجنماعی موفق را نشان می داد از این جریان مستثنی نبود و در این طعم خوش آزادی و تصویر ز

ارتباط که استبداد رخت بربست و مشروطه با شکل جدیدی به ملت روی آورد ، برخورد با آن از دیدگاه اقشاری از 

 مردم یکسان نبود.
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گیر بودند و یا از دارایی و مکنت فراوانی بر  کسانیکه وابسته به دربار شاهی و یا دارای مقام و منصبی چشم      

خوردار بودند و یا به اشکال دیگر از شرایط و موفقیت ممتازی سود می جستند و حال همه آن ها را در رؤیاهای خود 

هم نمی توانستند ببینند و یا از جناح پیروز انقالب علی رغم فداکاری های بی نظیر مردان و زنان پاك که فقط جهاد 

راه خدا هدفشان بود ، کسانی که مترصد فرصتی بودند تا به نان و نوایی برسند و شکمی از عزا در بیاورند و به  در

شکل دیگری تنوره وجود خود را از اموال دولتی یا ملی بی صاحب پر کنند و یا به دنبال انگیزه های دیگر سیاسی و 

شند که بعضی از آن ها وابسته به بلوك شرق و غرب هم بودند  غیره بودند می توانند جزء جبهه مغرضین و مخالفین با

و حزب سیاسی آن ها به نفع بیگانگان آب در آسیاب دشمن می ریخت، همه به جنگ مشروطه آمدند ولی چهره 

 واقعی و نیت اصلی خود را آشکار نساختند!

ها شاخته نمی شوند ولی اکثر آن ها بر  تجربه ی انقالبهای دنیا نشان می دهد که بعضی از آن ها به این زودی     

 اساس عملکرد غلط و رفتار کینه آمیزی که دارند مورد شناسایی انقالبیون واقع می شوند.

نائینی می گوید حال که مغرضین را شناختیم که با توان قلمی در نشریه های فرمایشی و یا با حضور خود به کمک       

شروطه که ملت آن را پدید آورده است مخالفت می کنند، در این شرایط با آنان استبداد آمده اند و از استقرار م

چگونه باید عمل نمود؟ عالمه نائینی می گوید افراد مغرض و نادان در داخل این دسته ها وجود دارند و انگیزه های 

 آن ها اینگونه است:

 .از روی اشتباهات و جهالت دست به کاری زده اند 

  ها غلبه نموده است و زمام عقل را از کف داده اند. هوی و هوس بر آن 

  .دارای غرض و مقصود خاصی می باشند 

 .می خواهند با ظالم پرستان همدستی کنند 

   .در صدد استعباد و به بندگی گرفتن رقاب ملت می باشند 

   .از هر طریق بی دینی دست به شقاوت و بی رحمی و قساوت می زنند 

  ت با اقتدار عمل می کنند و در همه جا حاضرند.مانند فراعنه و طواغی 

تنها راه عالج امراض نفسانیه و اغراض شهوانیه افراد مغرض و مخالف این است که از کاری که می کنند به یأس       

د و و ناامیدی کلی برسند و یا از آمال و آرزوهایی که دارند انقطاع و گسستگی داشته باشند. و اگر با آن ها مقابله شو

 مورد تعرض شخصی قرار گیرند موجب تنبیه ملت و تحذر از مکائد و نیرنگ های آن ها می گردد.

ولی برای آنکه جو سیاسی و فضای فعالیت های اجتماعی در عصری که به تازگی نسیم آزادی وزیدن گرفته       

ترجیح می دهد، پیشنهاد می کندکه :  است تیره و تار نگردد آیت اله نائینی روش مسالمت آمیزی را بر روشهای دیگر

 باز هم ترك آن )مقابله و تعرض افراد شدن( و اکتفاء به همان کلیات گویی از جهات عدیده دیگر شاید اولی باشد.
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 فصل ششم

                                       
 

 [ كار اصلي مجلس15]

شعبان همان سال مجلس را افتتاح کردند و بر  73آغاز شد و  ق انتخابات تهران7232رجب 32در روز پنجشنبه        

ق تأسیس شد و به کارش 7232جمادی اآلخر  72اساس اصل اول قانون اساسی مجلس به فرمان مظفرالدین شاه در 

 ادامه داد.

ده است اصلی که در قانون اساسی آم 17کل اصول قانون اساسی مربوط به دو مجلس شورای ملی و سناست و از       

 2اصل دیگر مربوط به مجلس سناست. اصل های  72اصل آن مربوط به مجلس شورای ملی و وظائف آن است و  23

 ش به تصویب مجلس واحد)شورای ملی و سنا ( تغییر نمودند.31/3/7221در جلسه روز پنجشنبه  3و و  1و  1و  1و 

و لذا برای آن ارزش خاصی قائل است،می  ر حكومت استمجلس مظهر آزادي و مشاركت مردم در امدر نظر نائینی       

 گوید کار مجلس در دو حوزه خالصه می شود:

 نظارت بر کار متصدیان امور کشور. 

 اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق حقوق ملت. 

ر درس و بحث فقه و قرآن ؛ گوی سبقت را نائینی که خود یک مجتهد مبرز طراز اول و فقیه اهل بیت است و د      

از همطرازان خود ربوده است کار مجلس را از وظائفی که به عهده ی فقه و اجتهاد است و از مقوله اجرای احکام و 

در محدوده رساله های عملیه تقلید است کامالً جدا و منفک می داند و لذا می گوید: اجرا و صدور احکام شرعیه و 

ماعت و شرایط معتبره در این باب اصالً در امور مجلس و حیطه ی وظائف نمایندگان راهی ندارد و فتوی و نماز ج

 نمایندگان به این احکام اولیه هیچگونه دخالتی ندارند.

ق  قوانین قبل از تصویب 7231شعبان  32البته باید توجه داشت که بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مصوبه       

نفر تعیین شده اند بگذرد تا در صورت مخالفت با  31ظر پنج مجتهد که از طرف مراجع تقلید از میان بایستی از ن

 قواعد مقدسه اسالم از دستور کار مجلس حذف شوند.

البته نائینی می گوید که در کار مجتهدین نباید غرض و مرضی در کار باشد و این عدم تصویب قوانین مجلس      

منافات دارد باید از روی خلوص نیت و صرفاً برای رضای خدا باشد و در این صورت نظر و که با احکام شریعت 

 رأی آنان کفایت می کند.
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 [ نظارت براي انتخابات بي غرضانه19]

مجلس رکن اصلی حضور مردم در قانون گزاری است و هر گاه مردم از روی آگاهی نمایندگان الیق را به         

گاه مجلس می تواند به نقش واقعی خود واقف شود و در خدمت مردم به وضع قوانین و برنامه مجلس بفرستند، آن

ریزی بپردازد و درآمد و بودجه مملتی را در جهت خیر و صالح ملت به حرکت در آورد و جامعه را به سر بلندی و 

 سعادت سوق دهد و در نزدیکی دولت و متصدیان حکومتی با ملت مؤثر باشد.

تأسفانه تاریخ تحوالت سیاسی کشور در این سده ی اخیر نشان داد که نمایندگان واقعی ملت در دوران شاهی م      

هیچگاه نتوانستند به مجلس بروند و کسانی که مظهر قدرت و اقتدار کشور محسوب می شدند و یا قدرت های با 

دم به آن دوخته شده بود مجلس را از نفوذ خارجی همواره بر این خانه ی ملت که در مشروطیت همه ی امید مر

نقش مردمی و اصیل خود خارج نمودند و این باعث دلسردی مردم شد و آنان را از گردونه ی مشارکت سیاسی دور 

 نمود و همین زوال و انقراض حکومت شاهنشاهی را به وجود آورد.

نسبت به نمایندگانی که قصد ورود به مجلس نائینی که به نقش مجلس در اداره کشور پی برده است در این مقاله      

را دارند مواردی را ذکر می کند که حائز اهمیت و شایان توجه است. بهر حال با انتخاب شایسته نمایندگان ، مجلس 

 شایسته ای خواهیم داشت که در خدمت مردم باشد.

رانیان به یاری خدای متعال در آن رقم اولین وظیفه ای که بعد از استقرار مجلس شورای ملی که اساس سعادت ای     

 توسط مردم است که بایستی مردم : انتخاب درست نمايندگان مجلسمی خورد 

 چشم و گوش خود را باز کنند. 

 اغراض شخصیه را نادیده بگیرند.   

 قرابت و خویشاوندی  با کسی را مالك انتخاب قرار ندهند.   

 و را برنگزینند.بخاطر دوستی و صداقت که با شخصی دارند ا   

 عداوت و دشمنی در این مرحله را نادیده بگیرند.  

اگر چنین نکنند و مالك های نادرستی را در انتخاب نمایندگان بکار گیرند جزء کسانی هستند که دین خود را       

 به دنیا فروخته اند و در شمار ظالم پرستان طرفدار استبداد قرار گرفته اند.

 باید به این سؤاالت پاسخ گوید که :  نتخابات را به صندوق مي اندازدكسي كه رأي ا      

 شرکت در این انتخابات برای چیست؟ 

 منتخبین برای چه دسته و قشری از جامعه انتخاب خواهند شد؟ 

 مقصد و مقصود آنها از این انتخابات چه چیزی است و به دنبال چه اهدافی می باشند؟   

 را برای مجلس انتخاب نمائیم :پس اگر قرار است که کسی   

زم را برای مردم  کسب کرده بینی و بین اله دارای اوصاف شایسته نمایندگی بوده و شرایط ال 

 باشند
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و باید نماینده به قدری الیق و مطمئن باشد که چنانچه در محضر الهی و در محکمه عدل او  

 قرار گرفتیم از عهده جواب آن بر آئیم.

شد که حفظ ناموس دین مبین و تحفظ بر استقالل دولت و قومیت خود و باید نماینده ای با 

 حراست حوزه و ممالک اسالمیه را بر هرغرض دیگر مقدم دارد.

پس اگر نماینده ناالیق و وابسته و خائن به مجلس فرستادند مسئولیت حقوق سی کرور  

 خلق)همه مردم ایران( به عهده انتخاب کنندگان خواهد بود.

 مقننه و رأي نمايندگان[ قوه 13]

طبق نظریه آیت اله نائینی کار رسمی و قانونی مجلس و نمایندگان و صدور قانون برای اصالحات جامعه و نظم         

و نظام کشور آنهم در شرایط سخت در صورتی مفید فایده و به حال ملت مؤثر است که مبعوثان ملت دارای این 

 شرایط باشند:

  تفکر کاملی برخوردار باشند.از درایت و بینش و 

  در طرح و تهیه احکامی که برای ملت الزم است در بیشترین حد از خود شایستگی و کفایت

 نشان دهند.

 .دارای قوه علمیه و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل خرد و کالن کشور را داشته  باشند 

 شروعیت به کار مبعوثان و و اگر امضاء و اذن مجتهد نافذالحکومة باشد که امضاء و اذن آن م

 رأی و نظر آنان می بخشد.

 با تحقق چهار اصل فوق:

 .تمام جهات صحت و مشروعیت در نمایندگی جمع خواهد بود 

  همه شبهات و اشکاالت که مغرضین وارد می سازند دفع و رفع خواهد شد و بی اساس

 خواهد بود.

ناشی از تفکرات غلط نباشد و جایگاه محکمی داشته باشد و  برای آنکه طرح قوانین مجلس دلبخواهانه و صرفاً       

 موضوع مقابله با دستگاه نبوت پیش نیاید باید این مراحل را طی نماید.

 [ وظائف هيأت مبعوثان)نمايندگان مجلس(14]

ی از از وظائف سیاسی و حکومتی که در عصر غیبت به عهده مسئولین و متصدیان است با اغماض و چشم پوش         

مغصوبیت مقام ولی معصوم)عج( ، هر حاکمی هر چند که مورد تأیید و تکریم باشد با این غصب کار خود را شروع 

خواهد نمود که در مبحث مربوطه توضیح کامل داده شده است وظیفه فعلی و حدود اختیارات و حیطه کاری 

 نمایندگان مجلس از آن اقتباس می گردد.

عصر حضور رهبری ولی و سیاسی دارند، یکی در وم است که مسلمین دو نوع وظیفه کلیاز کالم نائینی معل     

حال که در دوران عدم حضور عینی امام معصوم در رأس حکومت و دیگری در عصر غیبت آن حضرت. و معصوم

ل که در عصر اسالمی بسر می بریم خط سیر حکومت باید معلوم شود و این کار را نائینی به عنوان یک مجتهد طراز او
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خود امضاء و اجازه او در حکومت و دولت نافذ و مؤثر بود که آگاه و مطلع به تحوالت سیاسی و اجتماعی مسلمین 

است. در مطالب و مسائل طرح شده کتاب تشریح و توضیح داده است و رئوس و اولویت های آن را آشکار ساخته 

می دهد تا در جهت تحقق آن اهداف به شور و مشورت  است که همین عمده عناوین کاری نمایندگان را تشکیل

بپردازند چون صالح جامعه اسالمی در رسیدن به آنهاست از قبیل آزادی، مساولت، عدالت اجتماعی، دوری از 

 حکومت طاغوت، عدم نفوذ اجانب و غیره.  

 [ مجلس و مخالفين11]

فدار استبداد قاجاریه با آن مخالفت کردند و می گفتند وقتی مجلس مشروطه تشکیل شد عده ای از روحانیون طر        

که مجلس قصد تغییر احکام اسالمی را دارد و یا در کار امام عصر )عج( دخالت می کند و می خواهد دکان جدیدی 

در مقابله با دستگاه نبوت وحی محمدی ایجاد کند. البته شروع به کار مجلس نوعی شکستن استبداد و درهم ریختن 

استبداد بود که ملت را به حساب نمی آورد. در این راه سعی ها نمودند و کتابچه ها منتشر ساختند که نائینی به نظم 

 بعضی از مطالب و ادعا های آن ها را که بی اساس تلقی می کند پاسخگویی نموده است. 

جلس را پسندیده و به حال و آیت اله نائینی بر اساس آیات قرآنی و فقه جعفری و عقیده اهل سنت وجود م       

روزگار ملت برای رسیدن به آزادی و محدود نمودن استبداد واجب و ضروری دانسته و آن را بر طبق مدالیل کتاب و 

سنت و احکام شریعت و سیره پیغمبر)ص( و امامان معصوم)ع( مطابق می داند و مخالفین مجلس را مخالف این 

ی کند که نسبت به سرنوشت مردم بی عالقه اند و طرف استبداد را گرفته و حتی عناوین می داند و آن ها را محکوم م

 آن را برتر از کتاب و سنت می دانند.

آنگاه نائینی تأسف می خورد و اظهار ناراحتی می کند که چگونه در این عصر که همه تهاجمات دشمنان به      

س از دیگری فرو می ریزد ولی هنوز کسانی که در سوی مسلمین است و همه موانع در جلوی پیشروی غرب یکی پ

لباس روحانیت هستند و قرار است که از تمامیت دین دفاع کنند سرسختانه از استبداد رو به اضمحالل حمایت می 

 کنند!!

مجلس شورای عمومی ملی همان کاالیی است که از تمدن اسالمی به غرب رفته است . چون تمام اصول آن در      

سیره نبوی موجود است و حال از غرب به میان مسلمین آمده است در واقع ما از غرب خواسته ایم این کاال را  اسالم و

 به ما باز گرداند پس در این کار چه عمل ضد شریعت دیده می شود!!

اجرا آنگاه می گوید این گروه، آیات الهی را در ظاهر می خوانند ولی مفاد و معنی آن را که باید عمل و      

پیاده کنند به پشت می اندازند و بی اعتناء به آن حقایق از کنار آن می گذرند و اینگونه است که از حقیقت اسالم و 

اجرای آن در این عصر غافل شدند واز کاروان پر شتاب نوآوری ها در عرصه جهانی عقب ماندند و در صدد تحکیم 

 استبداد بر آمده اند.

لفین طوری سخن می گویند و مجلس را نفی می کنند و حضور نمایندگان را عبث و بیهوده نائینی می گوید مخا      

تلقی می کنند که انگار به مفاد آیات و سیره رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع( آشنایی ندارند و هرگز آن ها را 

 نخوانده اند !! زهی اسف و حسرت!!
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 [ قوه نظارت براي كنترل استبداد16] 
ئینی بر اساس دانش فقهی خود و تجربه سیاسی ، چهارچوب قانونی و مشروعیت مشروطه را تعریف و تبیین می نا        

کند و آنگاه برای تحقق آن زمینه و بستر عقالنیی را پیشنهاد می کند که استبداد موجود که هنوز در رأس قدرت و 

 انون مشروطه در عمل خواهد داد.سیاسی ایران تکیه زده است چگونه تن به این محدودیت و اجرای ق

به نظر ایشان همین استبداد که قرنهاست بر گُرده این ملت سنگینی می کند باید توسط گماردن یک هیأت از        

عالمان و آگاهان به مسائل سیاسی و امور اداری و کشوری که از صحت و سالمت خط فکری و سالمت نفسانی بر 

ظارت خود مالك عمل قرار می دهند از طرف مجلس شورای ملی بر کلیه اموری که خوردارند و رضای خدا را در ن

متصدیان حکومت استبداد انجام می دهند نظارت داشته باشند تا از طریق قانونی خارج نشوند و حیثیت و اموال ملت را 

مه های مجلس که خواست ملت به باد فنا ندهند و همه چیز راه قانونی و شرعی خود را بیابد و با اطمینان کامل برنا

 است اجرا شود. 

 آنگاه نائینی برای آنکه حضور این هیأت را ضروری و عقالنی تعریف نماید دالیلی را بیان می کند از جمله:         

 )نظریه شیعی( !!در این عصر از وجود مبارك ولی عصر محروم هستیم 

 ی و عدالت بهره ای ندارند.                       مسئولین و متصدیان حکومتی )قاجاریه(هم از ملکه تقو  

حکومت اسالمی هم دارای اصول و قواعد مشخصی است که همه مسلمین در آن متفق  

 القولند که با تشکیل حکومت بایستی اجرا شوند.

برای صیانت اساس مشورت بین حکومت و ملت در اداره کشور که به نص کتاب و سنت و  

 ز قطعیات است.سیره مقدسه ثابت و ا

غیر از گماردن یک هیأت مسدّده و رادع)دستگاه نظارت( خارج از دولت و متصدیان که در حد توان بشری به        

جای قوه عصمت الهی که معصومین دارند و قوه عقلیه و ملکه عدالت و تقوی که باید حاکم داشته باشد چاره دیگری 

خواهد بود. بهر حال با این متصدیان حکومت در صورتی که نظارتی وجود ندارد و گرنه اداره کشور غیر ممکن 

نباشد شبیه آن است که گوسفندان را در اختیار گرگان بگذاریم و یا انتظار خنکی و سردی از آتش داشته باشیم و لذا 

هد وجود هیأت نظارت بر تعدیل وضعیت فعلی دستگاه و انتقال قدرت و اجرای صحیح مصوبات مجلس ضروری خوا

 بود.

آن قوه ای که افراد به راستی و از روی الگوی صحیحی انتخاب شده اند  و به قول نائینی قوه مسدده و رادعه         

 خارجی وقتی مؤثر و مفید و جانشین قوای درونی و ملکات نفسانیه خواهد بود که: 

 یرند.متصدیان قوه اجرائیه هم تحت تأثیر ترجیحات هیأت و اصول علمی آن قرار گ 

 .در همین راستا تخلفی از آنان صورت نگیرد در غیر اینصورت از مقام خود خلع شوند 

 .رسمیت و قانونیت دولت و وضع حکومت بر همین اساس تنظیم و قوام گیرد 
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   و در تکمیل آن بیداری و هشیاری ملت و کحمت علمی افراد عاقل و دانای جامعه می تواند

 سلب اختیارات استبداد شود.

و اگر ابواب رهایی و چاره جویی به روی ملت بسته شود حتماً استبداد به تحرك خواهد آمد و آتش طاغوت و         

 عصیانگری زبانه خواهد کشید و سر انجام این طغیان آتش دوباره خانمان ایرانیان را در بر گرفته و ویران خواهد نمود!

 اجرايي باشد[ هيأت نظارت بايد داراي دستورالعمل و قدرت 17]

در نظر آیت اله نائینی که استحکام و تداوم حکومت مشروطه مشروعه بسیار می اندیشید و به دنبال مستمسکی بود       

 که رشته ارتباطی آن را با شریعت و ملت محکم نماید ، می گوید:

ای قانونی گام بردارد و برای آنکه حکومت اسالمی از مسیر واقعی خود خارج نشود و در حیطه ی محدودیت ه      

خود را مسئول بداند و به اصل مشارکت و مشورت با مردم ارزش قائل باشد ، جز به داشتن یک دستورالعمل مشخص 

 و معین کاری و گماشتن هیأت نظارت بطور عادی از ممتنعات)نشدنی ( است.  

و جلوگیری از چپاول آن خواهد داشت . و استقرار هیأت نظارت نه از باب صرفاً نظارت که بر حفظ موقوفات      

بلکه وظائف آن بسی دقیق تر و لطیف تر است چون این هیأت می خواهد همان نقش جانشینی قوه عاصمه عصمت را 

بنا به دیدگاه شیعه در نظم و نظام کشور داشته باشد و بنا بر مبانی اهل سنت به جای قوه علمیه و ملکه تقوی و عدالت 

 خطیر و مهم حساس خود باشد.عهده دار وظائف 

و از طرفی جانشینی قوه مسدده)هیأت نظارت( متحقق و کامالً صورت می پذیرد به همان شکلی که الزم است      

تصمیمات و ارادات نفسانی یک فرد منبعث از ملکه تقوی و عدالت باشد هیأت نظارت هم در مملکت با رعایت این 

اثر باشد و از روی تقوی و عدالت نظارت نماید و هیچگاه از حدود آن خارج ارزش ها دارای مرتبه و منشأ همین 

 نشود.

نائینی می گوید بعد از تنبه و التفات معانی و مبانی ای که اشاره شد و نیز برای آنکه حکومت اسالمی حفظ شود      

مربوط به این دو اصل در بین باید غیر از نقش هیأت نظارت دو رکن با قوام و استوار حریت و مساوات و مسئولیت 

 کلیه آحاد مردم جریان یابد.

در واقع به تنهایی وجود هیأت نظارت و دقت و بررسی در امور اجرائیه کشور که بطور مستقیم با سرنوشت مردم      

 در ارتباط است کافی نیست بلکه بالضروره الزم است که زمینه آزادی و مساوات در بین مردم فراهم شود تا در

تکمیل آن، جامعه در طریق رشد و هدایت و پیشرفت و سربلندی قرار گیرد و نظارت از باال و حریت و مساوات از 

پائین نظم ونظام و اداره و برنامه ریزی امکانات اقتصادی و طبیعی کشور را به نفع  آحاد ملت بکار  گیرد و عدالت 

 اجتماعی تحقق یابد.

 لس و هيأت نظارت[ شبهاتي پيرامون مج18]        

پس از پیروزی انقالب مشروطیت به رهبری بعضی از روحانیون سرشناس تهران و روحانیونی که ایرانی بودند و         

در نجف اشرف رحل اقامت افکنده بودند و اقشار مردم که از هر صنفی در آن دیده می شد، تنظیم قانون اساسی و 

در آن پایه های مشروطیت نو پا را محکم نمود و استبداد هستی خود را در افتتاح مجلس در شروع بکار نمایندگان 
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مخاطره دید و لذا به کمک اعوان و انصار خود از سیاسیون و روحانیون و متمولین به مخالفت با آن برخاست که 

ب حکومت مظهر این مخالفت و ضدیت در محمد علی شاه بود، زمانی که پس از شاه بیمار مظفرالدین شاه به منص

 رسید.

در این موقعیت که دوره استبداد دوباره تجدید حیات یافت و تا فتح تهران ادامه داشت مبارزه با روح عدالت      

خواهی مردمی هم جنبه نظامی و با قدرت صورت می گرفت و هم فرهنگی و تبلیغاتی بود و مغالطات و سخنان بی 

عصر به اوج خود رسید و در این راستا همه حمله ها متوجه هیأت اساسی که نائینی از آن صحبت می کند در این 

نظارت و مجلس عمومی شورای ملی بود و هدف کلی در این محوریت خالصه می شد تا استیالی ظالمانه استبداد 

بر نان و که جامعه ی ایرانی را به قهقرا رسانده بود همچنان در مصدر امور تکیه زند و لجام دهان یاوه گویان ظالم  که 

ناموس مردم مسلط بودند همچنان باز باشد تا به تبلیغات سوء و استدالالت گیج کننده و بی مایه ی خود که اغلب 

شکل عوام پسند و موجه داشت در عزم مشروطه خواهان خلل ایجاد کند و لذا تا توانستند در پی تضعیف مجلس و 

 ه خالفکاری متهم می نمودند! آنان را ب نمایندگان دوره اول بر آمدند و دائماً 

آیت اله نائینی مطالب استبدادیون را مضحکه و بافته های لرزان و عنکبوتی می داند که پایه و بنیان درستی ندارند      

و وجدان عمومی مردم که استبداد در طول تاریخ ضربات سهمگینی بر حیثیت آنان وارد نموده است هیچگاه با این 

ومات موافقت ندارند. گر چه علماء اسالم که متعهد و معتقد به مشروطه بودند از جمله خود نائینی مطالب مغلطه و موه

به جواب آن شبهات پرداخته اند و کتاب تنبیه االمه وتنزیه المله در واقع جواب دندان شکنی است بهمین تبلیغات سوء 

 ،بسیار مؤثر بوده است.  استبداد که بی شک در دوره خود در بیداری و آگاهی افکار عمومی 

آیت اله نائینی می فرماید: وقتی حکومت تشکیل گردید صرف مالیات جهت مصالح عمومی و یا مواردی را که          

ولی منصوب من اله )امام معصوم علیه السالم( تعیین می نماید که برای همه مشترك و قابل اجراست  کسی در آن 

 ا وکالت شرعی مطابقت دارد.حق دخالت ندارد در این صورت  ب

طبق قانون مدنی وکالت یعنی : عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری نایب         

قانون مدنی( . اساساً در وکالت تفویض حق نمی شود بلکه منوب عنه در عرض نایب حق  111خود می نماید)ماده 

 د.دخل و تصرف در مورد وکالت را دار

نائینی می گوید : معممین عوام معنی عرفی و لغوی وکالت را نمی دانند چون وکالت واگذاردن زمام امر است که      

در اینجا مجلس که از طرف ملت تشکیل شده است هیأت نظار را مأمور نظارت که نوعی وکالت است می نماید ولی 

دم انطباق لزوم گماشتن هیأت نظارت با وکالت شرعی کلمه وکالت روی هیأت نظارت نیست! و ضمناً انطباق و ع

نوعی مناقشه لفظی است و کالً اطالق وکالت چه حقیقت یا مجاز بر روی این هیأت چه حاصلی غیر از ممانعت نمودن 

 از کار درست هیأت در برخواهد داشت که مخالفین نادان روی آن پافشاری می کنند!!

 قی که از قرآن دارد این موضوع را طرح میکند که در آیات:نائینی با تکیه به شناخت عمی     

 /آل عمران(712،  حسبنا اله و نعم الوكیل)                                 
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 /شوری(1،    و ما انت علیهم بوكیل)                                  

 /هود(73،  وهللا علي كل شیئ وكیل)                                  

چگونه خداوند بطور یکجانبه و بدون موافقت مردم وکیل آنهاست! چون مردم کارها را به خداوند واگذار نموده       

 اند و از او طلب کمک و مساعدت دارند و خداوند هم برای کمک به بندگانش وکیل آن ها می شود.

تند مقاصد و اغراض خود را با حکومت مستبد یکی نائینی می گوید: اگر این گروه که نگران سقوط استبداد هس      

قرار نمی دادند تا این درجه بر قلب و ادراك آن ها مهر نادانی نمی خورد و چشم و گوششان برای دیدن و شنیدن 

حقیقت در جریان کشور بسته نمی شد ، ای کاش این دسته که بی دلیل به تشویش اذهان عمومی می پردازند بهمین 

کردند و ارسال این اباطیل و نوشته های غیر منطقی و هجویات به خطه ی قدسیه و دایره ی علمیه نجف حد بسنده می 

 اشرف خود داری می نمودند!

البته باید دانست که بهتر است علماء و فقهاء بر شبهه ای که در جامعه مطرح می شود خواه از هر جایی و با هر       

کننده ای متکی به استدالل را در معرض عموم بگذارند . چون عوام مردم به زندگی نیتی باشد آگاه شوند و پاسخ قانع 

روزمره مشغولند و توان و امکان این کار را ندارند. پس چه بهتر که این شبهات به دست علماء برسد و با شناخت 

مردم در عصر نائینی در مواضع مخالفین در صدد رفع آن برآیند و مشروطیت راه خدمت به مردم را بیابد. بهر حال 

 اندیشه تحقق مشروطیت بودند و از استبداد تنفر داشتند. 

مجلس منتخب ملت است و نمایندگان مجلس هیأت نظارت را بر می گزینند و این عمل هیچگونه منافاتی با       

ساس قوانین و وکالت ندارد گر چه لفظ وکالت روی هیأت نظارت نیست! به لحاظ آنکه وظائف هیأت نظارت بر ا

مقرراتی است که مجلس تعیین می کند، پس ایجاد شبهه که نوعی خلل در افکار عمومی و رسوخ سستی و ناامیدی 

 در صفوف ملت است جه معنیی خواهد داشت؟!
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 فصل هفتم

                                             
 

 [ حقيقت مساوات در شريعت61]

ی اصرار عجیبی روی دو مفهوم آزادی و مساوات دارد و هر دو را از زمینه سازان سعادت جامعه انسانی می نائین        

داند وهمانطور که استدالل می نماید مساوات از سیاست های اسالمی اخذ شده است و مبنا و اساس عدالت اجتماعی 

 ی را نموده اند.و روح تمام قوانین است و شارع مقدس برای تحقق آن تالش های زیاد

م( و یا منشأ انقالباتی است که در دیگر 7132شاید در ابتداء به نظربرسد که این دو شعار مربوط به انقالب فرانسه )      

نقاط جهان اتفاق افتاده است . ولی بررسی ها نشان می دهد که بر اساس آیات قرآنی و سنت و سیره رسول اکرم 

الم برهمین دو شعار استوار بود و اگر چنین نبود قریش بت پرست شکست نمی )ص( مبنا و منشأ انقالب صدراس

خورد و پابرهنه ها و اقشار پائین جامعه به اسالم روی نمی آوردند و بدنه اصلی تحوالت تاریخ صدر اسالم را تشکیل  

م )ص( اکثر قبائل دعوت نمی دادند و اتحاد و همدلی در شبه جزیره بوجود نمی آمد و لذا تا رحلت رسول مکرم اسال

 اسالم را پذیرفتند.

 را که در متن شریعت است اینگونه تصویر می کند: حقيقت مساواتنائینی      

هر حكمی كه بر هر موضوع و عنوانی بطور قانونیت و بر وجه كلیت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به 
ت شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ و اختیار و وضع و مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود. جها

 اغماض و عفو از هر كس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دلبخواهانه حكمرانی،بكلی مسدود است. 

 [ مساوات بين والي و رعيت)ملت( در سنت رسول خدا)ص(65]

که حاکم و حاکمیت هم جزئی از آن است در برابر  مساوات در اسالم به این معنی است که همه آحاد ملت        

اجرای قوانین و احکام یکسان هستند ولذا می بینیم که حضرت ختمی مرتبت )ص( برای رسیدن به این حقیقت و 

تحقق آن در بین جامعه برادری مدینه به شدت سعی و اهتمام داشتند و لذا نائینی برای آنکه این واقعیت تاریخی مسلم 

شکار گردد و مردمان عصر مشروطیت به مساوات دلبستگی یابند و آن را محور شعارها و شعور های خود و قطعی آ

 بسازند به چند نمونه در هر موضوعی شاهد می آورد:

  درجنگ بدر که اولین نبرد رویاروی و دشوار تازه مسلمانان در رکاب رسول خدا )ص( با قریش متحد و

ینب) دختر خدیجه( اسیر مسلمین شد.و زینب از مکه گردن بندی را که قدرتمند بود، ابی العاص شوهر ز

مادرش خدیجه همسر گرامی رسول خدا)ص( به او داده بود. برای آزادی شوهرش به مدینه نزد امیر 

مسلمین فرستاد.پیامبر چون آن کردن بند را دید به یاد محبت ها و مساعدت های بی شائبه همسر باوفایش 
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یست و چون سایر مسلمانان این صحنه را دیدند گردن بند را عودت دادند و شوهر زینب افتاد و سخت گر

 را آزاد نمودند. در صورتی که اگر پیامبر از همان اول او را آزاد می نمود بر خالف مساوات بود!

 ه در غزوه بدر عباس عموی پیامبر و عقیل برادر علی)ع( که به زور و تطمیح قریش به میدان نبرد آمد

بودند ،اسیر شدند. پیامبر با آنکه آن دو تن خویشاوند نزدیک او بودند هیچگونه تبعیضی بین آنان و سایر 

 اسراء قائل نشد و حتی در بستن دست ها و بازوها هم تفاوتی قائل نشد.

  در روزهای پایانی عمر حضرت رسول اکرم )ص( در مسجد مدینه که همه اصحاب و یاران آن بزرگوار

اشتند، مردانی که در دوره ی سیاه جاهلیت بر سر کوچکترین اختالفی خون ها به زمین می حضور د

ریختند و اکنون برای رساندن پیام جهانی اسالم آماده می شوند. پیامبر در همان قرب ارتحال و شدت 

ید و بیماری به اطالع همه رساندند که اگر کسی از میان شما از طرف من ظلمی به او رسیده است بیا

قصاص نماید. مردی بلند میشود و می گوید در غزوه ای که او هم شرکت داشت عصا یا تازیانه آن 

 حضرت از ناقه بیرون آمد و کتف اورا مجروح کرده است.

پیامبر فوراً دستور داد تا آن تازیانه یا عصا را بیاورند ولی آن مرد چون لباس پیامبر را باال زد بجای  

معلوم می شود که بین پیامبر که باالترین رهبر معنوی مسلمین است با کوچکترین  قصاص بوسه زد. پس

فرد این نظام برادرانه، فرقی در اجرای احکام نیست و این بنای جامعه ای است که پیامبر در مدینه پی 

 ریزی کرده بود. 

 [ علي )ع( و اجراي مساوات69]

رسیدن به خالفت که هم شایستگی کامل رهبری را از همان اول  در دوره ی مهم زمامداری علی )ع( پس از        

داشت و هم به اصرار مردم زمام امور مسلمین را در دست گرفتند فتنه های فراوانی اتفاق افتاد که در سه جنگ بزرگ 

ه ها و و کشتار زیاد از هر دو طرف قربانی گرفت. گر چه جامعه آن موقع مسلمین در ظاهر متضرر شد ولی ریشه فتن

آشوب ها که می خواست اساس دین و اسالم و اتحاد شبه جزیره را بر هم زند قطع گردید و این عمل فقط از همت 

 علی )ع( و اصحاب با وفای او ساخته بود.

حکومت علی)ع( بر اساس عدالت و مساوات پی ریزی شده بود چون هم سنت پیغمبر)ص( چنین بود و هم روش      

ود و تمام این فتنه ها برای جلوگیری از مساواتی بود که علی )ع( با جدیت قصد پیاده  نمودن آن را علی)ع( جز این نب

 داشت. حال چند نمونه از آن مساوات در اینجا آورده می شود:

  وقتی ابن عباس و مالک اشتر نخعی دو شاگرد برجسته مکتب علی)ع( پیش اومی آیند و پیشنهاد می کنند

باندن اعتراض ها و فتنه ها و آرام شدن اوضاع و احوال مملکت اسالمی به همان روش که فعالً برای خوا

سابق عمل نماید و در قسمت کردن بیت المال به سابقین بدریین و مهاجرین اولین و امهات مومنین )زنان 

نان عطاء کند ، پیامبر( را بر الحقین تابعین و ایرانیان تازه مسلمان برتری دهد و بیشتر از بیت المال به آ

 حضرت این عدم مساوات را رد نمودند و تبعیض را نپذیرفتند. 
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  داستان عقیل برادر علی)ع( که فرزندان زیادی داشت و دخل او کفاف خرج خانوادگی او را نمی داد و

علی)ع( هم نداشت که در روزگار تنگدستی به او مساعدت نماید ولی او از بیت المال یک صاع )سه 

دم می خواست. علی)ع( آهنی را گداخته نمود و به او نزدیک کرد و به او فهماند که این کار کیلو( گن

 بر خالف عدالت است و رعایت نکردن مساوات آتش جهنم را نصیب او می گرداند.

  گرم عسل قرض گرفته است سخت بر آشفت  111زمانی که شنید حسین فرزندش از بیت المال به اندازه

گرچه آن حضرت از بیت المال قرض گرفته بود که بعداً بر گرداند ولی علی)ع( همین و عتاب ها نمود 

 اندازه را هم با روح مساوات مغایر می دید.

  یکی از دختران آن حضرت گردنبندی را به عاریه از بیت المال می گیرد و چون علی)ع( آن گردنبند را

! بعد که خزانه دار توضیح داد که به امانت در گردن او دید ناراحت شد و گفت دستش را قطع می کند

 به ایشان داده است امام آرام گرفت.

اینگونه وقایع تاریخی فراوان است که نشان می دهد حفظ مساوات و انجام مراتب مسئولیت آن چقدر با اهمیت و       

 دارای چه تأثیر بسزایی به حال امت اسالمی دارد.

 ساوات[ خليفه دوم و اصل آزادي و م63]

نائینی طبق تحلیل تاریخی خود از صدر اسالم به این اعتقاد رسیده است که استحکام دو اصل آزادی و مساوات         

به آن حدی بود که یکبار خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبتی که داشت پیراهنی از شهر حلّه یمن بر تن کرد و چون به فراز 

رفت که چرا نصیب او بیش از سایر مسلمین شده است و در این موقع چون منبر رفت مورد سؤال و استیضاح قرار گ

امت را به جهاد فرا خواند همه ال سمعاً و ال طاعةً  گفتند و چون پسرش عبداله قسمت خود را به پدرش بخشید و آن 

 پیراهن از این دو حصه ترتیب یافته بود اعتراض ملت خاتمه یافت.

زی در مسجد به مردم گفت که اگر از راه راست منحرف شد اورا راست نمایند. یکی از در یک اتفاق دیگر ، رو      

داخل صفوف نمازگزاران برخاست و گفت اگر راست نشدی با همین شمشیر کج، تو را راست می کنم و چون خلیفه 

 تا این درجه از استقامت را در امت دید اظهار بشاشت و خرسندی نمود. 

 ن خاص[ مساوات و عناوي64]

نائینی مساوات را در زمینه های خاص هم جاری می داند چون تبعیض اساس خرابی های کشور است و اگردر        

 تار و پود قانون مملکت نفوذ یابد فساد و تباهی اتحاد جامعه را به تفرقه تبدیل می کند، می گوید: 

عموم اهل مملکت بعد از دخول در آن عنوان اصالً و در عناوین خاصه بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به      

امتیاز و تفاوتی در بین نباشد ، مثالً مدعی علیه)متهم( وضیع باشد یا شریف ، جاهل باشد یا عالم ، کافر باشد یا مسلم به 

 محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی )رشوه دهنده( و مرتشی)رشوه گیرنده( و جائر در

حکم)ستم کننده در اجرای حکم( و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و 

مرتد و اشباه ذالک هر که باشد حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومة بر او مجری گردد و تعطیل بر دار 

 ن تفاوت در باره هر یک از افراد اجرا گردد:نیست. حتی اگر این احکام مخصوص مسلمین یا اهل ذمه است بدو
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و احکام مخصوصه بخصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجراء یابد الی غیر 

 ذلک من العناوین المختلفه.

 [ مساوات و عناوين عمومي61]

ذا بطور یکسان بایستی برای همه اجرا گردد بعضی از عناوین و موارد اجتماعی بین عموم مردم مشترك است و ل        

و مربوط به فرقه و مرام خاصی نیست، می گوید: نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیت بر نفس و 

عِرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایای و حبس و نفی نکردن بی موجب و 

ماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترك و به فرقه خاصی اختصاص ندارد بطور ممانعت نداشتن از اجت

 عموم مجری شود.

 [ شبهه اي در باره اصل مساوات66]

 یکی از مغلطه ها و شبهاتی است که برای تضعیف مساوات منتشر می گردد، درحالیکه:        

حکومت مشروطه)والیتیه( به اصل مبارك حریت و آزادی رقاب  راه خروج از حکومت استبدادی )جائره تملیکیه( به

ملت از رقیت جائرین و مستبدین مبتنی است. و بهمین خاطر اصل حریت مورد شبهه و شک و تردید قرار گرفت و 

 سخنان بی اساسی برای عدم تحقق آن منتشر نمودند و مغالطات در این زمینه بهمین مقصود بوده است.

رای مشروطه و ممانعت از تبدل و تغییر آن به نظام استبدادی بایستی اصل مساوات آحاد ملت با یکدیگر از جهتی ب      

[ در زیارت غدیریه انت قاسم بالسویه والعادل في الرعیهو با شخص والی در جمیع نوعیات منتهی گرددو جمله ]

ت به عنوان دومین سرمایه ی سعادت و حضرت سید الشهداء ناظر به همین معنی است. از آنجائیکه رُکنیت مساوا

حیات ملی است تا متصدیان از بذل و بخشش بیت المال و سرمایه ملی خود داری نمایند و دست از تجاوزات به 

 حقوق ملت بر دارند که نه تنها مسلمانان روی زمین بلکه قاطبه ملیین از آن بیزارند.

 [ مساوات به معني اجراي احكام مساوي نيست!67]

عالمه نائینی این بار به شبهه ای دیگر از مخالفین می پردازد که مساوات را هدف تهمت های خود قرار داده اند         

و به این شکل در میان مردم رواج داده اند که مساوات یعنی اجرای احکام مساوی برای مردم و اصنافی که احکام 

 گوناگونی شامل حال آن ها می شود. 

رتی که هر صنفی که به چیزی مکلف و موظف است دارای تکلیف و وظیفه خاص و حکم مخصوصی در صو         

می باشد که با صنف دیگر و دسته دیگر مختلف است و این مطلبی است که اسالم و جمیع شرایع و ادیان آن را 

مایه ی تمیز او از سایر حیوانات پذیرفته اند و حتی تمام شرایع و ادیان احکام عقالنی را که برای سیر بشر الزم است و 

می گردد در مجموع قبول دارند و اختالف در قدرت و عجز،اختیار و اضطرار ، دارایی و فقر ، عاقل بودن و عاقل 

نبودن و مثال ذلک که در انسان به ظهور میرسد دارای احکام مختلفی می باشد و این موضوع در نزد عقل مستقل 

 صوالً در بداهت و روشنی معلوم است که:انسانی قابل پذیرش است و ا

و رفع امتیازشان از همدیگر با ضرورت  مختلفة االحكامحتی طفل ممیز هم تواند فهمید که تسویه فیما بین اصناف 

تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مستقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسیه جمیع امم و هدم اساس نظام عالم است 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

82 
 

ملل متمدنه و غیر متمدنه اصالً صورت خارجیه ندارد تا بدینوسیله بتوان لفظ مساوات را بر این معنی و نزد هیچیک از 

 حمل و چنین مغلطه کاری ها کرد. 

 [ حُريّت و عُبوديت62]

حریت وآْزادی انسان و در طرف مقابل بندگی و عبودیتی که انسان در طول تاریخ دچار آن  نائینی برای آنکه        

 ست به تصویر بکشد، یکبار دیگر ترسیم می کند که محور اداره کشور در قسم اول )حکومت استبدادی(:     شده ا

 قاب ملت در تحت ارادات خودسرانه.استعباد و استرقاق ر 

  .عدم مشارکت فضال و علما از مساواتشان با سلطان 

  .عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه استبداد 

 دوم )حکومت مشروطه(: و در مقابل آن قسم

 .آزادی از عبودیت و بندگی مستبدین 

 . مشارکت و مساوات آحاد ملت حتی با ولی نوعی )رهبر حکومت( در جمیع نوعیات و امور 

 .داشتن مسئولیت و پاسخگویی در قبال ملت 

و بندگی انسان است در این جمع بندی به این نتیجه می رسیم که پذیرفتن استبداد و حکومت خودسرانه عبودیت       

 و بر عکس آزادی و حریت از این عبودیت اساس حکومت اسالمی را تشکیل می دهد.

 این سخن نائینی یک نوع فتوای سیاسی است و از جایگاه محکمی است که می فرماید:     

مین مقهوریت در در کالم مجید الهی عِزّ اسمه و فرمایشات صادره از معصومین صلوات اله علیهم در مواقع عدیده ه

تحت حکومت خود سرانه جائرین را به عبودیت که نقطه مقابل این حریت است تعبیر و پیروان دین اسالم را به 

 تخلیص رقابشان از این ذلت هدایت فرمودند.

 ( در قرآنانسان [ عبوديت)عدم آزادي71]

اثبات می کند که در قرآن منظور از عبودیت  نائینی بر اساس تحلیل درستی که از آیات مربوط به عبودیت دارد        

قوم بنی اسرائیل بخاطر این نبود که آنان فرعون را می پرستیدند بلکه به این لحاظ بود که حریت و آزادی و یک 

 زندگی سعادتمندانه از آنان سلب شده بود و فرعون و قبطیان مانع آزادی و رشد و پیشرفت آنان می شدند. 

: عبودیت فرزندان اسرائیل)یعقوب نبی( در مصر به این دلیل بود که در آن سرزمین معذّب و محبوس می گوید          

بودند و از رفتن به ارض مقدس ممنوع شدند نه اینکه فرعون را مانند ساکنین قدیمی مصر که قبطیان بودند پرستش 

 نمایند و او را ربّ اَعْلی بشناسند.

 در این آیات دقت شود که :     

/شعراء 33، )تلك نعمة تمنها علي أْن عبدت بني اسرائیلگوید: حضرت موسی)ع( به فرعون می 

 یعنی چه نعمتی است که برمن منت میگذاری با آنکه فرزندان اسرائیل را به بندگی خوددرآورده ای
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/مومنون(یعنی قوم آن دو )موسی و هارون( 11،  قومهما لنا عابدوناز لسان قوم فرعون می گوید:) 

 از عبادت کنندگان ما هستند.

/اعراف(یعنی ما بر آن ها غالب )و 731،  و انا فوقهم قاهروناز لسان موسی و هارون می گوید:)  

 بر هالکشان( مقتدریم.

در کل این آیات ظاهر است که عبودیت و بندگی اسرائیلیان عبارت از همین مقهوریت و سلطه ای بود که بدان     

 گرفتار بودند.

 ظر امام علي)ع( پيرامون سر گرداني و اسارت بني اسرائيل[ ن75]

علی)ع( که مظهر عدالت است و از شدت عدالت در محراب عبادت فزت و رب الکعبه می گوید همان سخن         

قرآن را تفسیر می کند و سخنان روشنگرایانه ای را در زمینه عبودیت بنی اسرائیل و اهل عراق دارد که ارزشمند است 

نشان می دهد که چگونه مستبدین تاریخ آنها را به ذلت و خواری رساندند و از نعمت آزادی بی بهره و محروم  و

 کردند.

( در شرح محنت ها و ابتالی بنی اسرائیل 321ص 723در خطبه مبارکه قاصعه)نهج البالغه خطبه  

فراعنه مصر قوم بنی . یعنی اتخذتهم الفراعنه عبیداً به اسارت و عذاب فرعونیان می فرماید: 

فساموهم اسرائیل را بنده و عبید خود قرار داده بودند. در تفسیر این عبودیت چنین فرموده اند:

العذاب و جرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة و قهرالغلبة، ال یجدون حیلة 

فتار کردند و کاسه یعنی پس آن ها را به سخت ترین عذاب گرفي امتناع و ال سبیالً الي دفاع.

زهر آگین را به تدریج به آن ها نوشاندند . حال آنان بر این منوال بود! در ذلت مرگ آسا و 

مقهوریت سلطه بسر می بردند ، حیله و چاره ای برای نجات و خالص از این بردگی نبود و راهی 

 برای دفاع از خود در دست نداشتند.

یالء اکاسره )پادشاهان ساسانی( و قیاصره )قیصر های در همان خطبه مبارکه قاصعه که در است 

رومی( بر بنی اسمائیل و بنی اسرائیل است با اینکه نه از ادعای خدائی اسمی و نه از داستان پرستش 

رسمی بود. و جز طرد و تبعیدشان از مساکن دلگشای شامات و اطراف دجله و فرات به صحراهای 

یره جائرین اعصار است قهر به امر دیگری نداشتند. مع ذلک درمنه زار بی آب و علف ، چنانچه س

كانت آن حضرت همین محنت را عبودیت مقهورین و ربوبیت قاهرین دانسته اند ، می فرماید: 

االكاسره و القیاصره ارباباً لهم یجتازونهم عن ریف االفاق و بحرالعراق الي منابت 

ب آنان بودند و پیوسته از سرزمین های پر نعمت .یعنی آن روز که کسری ها و قیصر ها ارباالشیح

 و سواحل دریای عراق به سوی سرزمین درمنه زار )شیح( کوچشان دادند.

نهج البالغه که امام علیه السالم در آن از فضل و علم خود می گوید و از فتنه 723ص  22در خطبه  

لب مبارکش از نفاق و عصیان بنی امیه در آینده خبر می دهد، پس از اظهار شمه ای ماللت های ق

اهل عراق به آنان خبر داد که به مکافات این عمل خود خواهند رسید و از نعمت عظمای الهی 
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و یسومونكم محروم خواهند شد و در تحت حکم بنی امیه اسیر و مقهور خواهی شد که )

 ید. / اعراف( یعنی بنی امیه عذاب دردناکی را به شما خواهند رسان727،  سوءالعذاب

یعنی به خدا سوگند  و ایّم هللا لتجدن بني امیه ارباب سوء من بعديبعد از آن فرمایشات چنین می فرماید:

 که پس از من بنی امیه را اربابانی ناهنجار و بد خواهید یافت.

لط بنی به ارباب برای افاده همین معنی است که با مفاد حدیث متواتر بین االمه ) تس والة و عدول در تعبیر از

 امیه و بنی مروان بر مسلمین هر گاه تعداد آن ها به سی نفر برسد( یکی است. 

 [ تفسير عملي امام حسين عليه السالم از آزادي79]

در تاریخ اسالم امام حسین )ع( سرور و ساالر شهیدان و مظهر آزادی و عشق به حق شناخته شده است. و قیام و         

تن از یاران با وفای او در سرزمین عراق یک نمونه کامل و حرکت انسانی است بر  13و شهادت مظلومانه آن حضرت 

علیه استبداد زمان که قصد داشت دوباره شرك ابوسفیانی را توسط نوه اش یزید بن معاویه بجای توحید محمدی شبه 

تحمل سختی ها نمودند و با  جزیره را فرا گیرد،ناکام گذاشت! و تمام کسانی که در رکاب امام حسین علیه السالم

انبوهی از لشکریان خصم بیرحم جنگیدند به وضوح می دانستند که راه سعادت و عزت را به روی امت محمدی می 

گشایند چون خون حسین برای احیاء دوباره اسالم به زمین گرم کربال ریخته شد. و صدای حق طلبانه و پیام حیاتبخش 

نتشر گردید و ملت یک الگوی برتر آزادی و رهایی از یوغ استبداد  مستبدین را آن حضرت در سراسر جهان اسالم م

 مشاهده نمودند.

امام حسین علیه السالم مقتدای همه آزادیخواهان جهان اسالم است و بدون مکتب رهایی بخش و رهنمود های      

ین عصر پر آشوب نجات داد و هر حماسی و شهادت طلبانه آن حضرت نمی توان ملتی را از یوغ استعمارگران در ا

کس و گروهی که بخواهد به آزادی بیندیشد نمی تواند به حسین شهید نیندیشد و از او برای یک زندگی سعادتمندانه 

 بهره نگیرد.

آیت اله نائینی که به عشق امام حسین)ع( و ائمه معصومین )ع( به عراق مهاجرت نموده است مکتب آزادی را از      

حضرت درس می دهد تا دیگران آن مفاهیم عالی را با اهداف خود در زندگی مقایسه نمایند و به وظایف زبان آن 

 خود آشنا شوند، می گوید:

وقتی آن حاکم مدینه از امام حسین علیه السالم می خواهد که یزید نوه ابوسفیان و رئیس مشرکین قریش را به      

)ع( این پذیرش  ودادن دست بیعت را ذلت و خواری و عبودیت خود می عنوان خلیفه مسلمین بپذیرد. امام حسین 

داند و در جواب اراذل و اوباش اهل کوفه که گفته بودند حُکم پسر عمویت یزید را بپذیر و گردن نه. در جواب 

 فرمودند:

لة ، ابي هللا ذلك انا و ال اعطینكم بیدي اعطاء الذلیل و ال اقر لكم اقرار العبید ............ هیهات منا الذ     

رسله و المومنین و جدود طابت و حجور طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه من ان توثر طاعة اللئام علي 

 مصارع الكرام.
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یعنی هرگز مانند افراد ذلیل دست تسلیم به دست شما نخواهم داد و مانند بندگان به حکومت شما تن نمی دهم      

از من! خدا و رسولش و دامن های پاك و غیرتمندان و کسانی که زیر بار ظلم نمی روند ، .........چه دور است ذلت 

 همه شرم دارند که من اطاعت افراد پست را بر شهادتگاه سرافرازان ترجیح دهم. 

و افراد امام حسین علیه السالم در این عبارت اطاعت نمودن از گناهکاران و فاجرین و تن در دادن به حکم لئیمان        

 دون صفت را عبودیت آن ها می داند.

امام حسین علیه السالم برای حفظ حریت و آزادی و توحید و یکتاپرستی تمام هستی و دارایی خود را فدا نمود و      

این سنت کریمانه را برای احرار و آزادگان جهان استوار و تداوم بخشید و توحید و حریت را از هر گونه شائبه 

یکجانبه گرایی مذموم و منحط تنزیه و دور فرمود و لذا در تواریخ اسالمی کسانی که به این سنت مبارکه عصبیت و 

اقتداء نمودند احرار و مبارزین راه آزادی نامیده شدند که همه این آزادیخواهان خوشه چین آن خرمن و از قطرات 

 دریای آن حریت می باشند!! 

 [ حربن يزيد رياحي مظهر آزادي73]

وقتی امام حسین علیه السالم به دعوت بزرگان و افراد کثیری از اهل کوفه عراق با اهل و عیال و نزدیکان و یاران        

خود که عازم آن دیار بود ، حربن یزید ریاحی با انبوهی سپاهی در منطقه نینوای عراق که بعداً کربال نامیده شد اولین 

سین )ع( مسدود کرد و از او خواست که با یزید بیعت نماید، امام حسین)ع( با کسی بود که راه را بر کاروان امام ح

رفتار حکیمانه و سخنان هشدار دهنده و بیدار کننده ، حُر را متوجه اشتباه خود نمود و عظمت مبارزه با یزید را به او 

مود. حُر در این برخوردهای فهماند و خطراتی که دین جدش خاتم االنبیاء )ص( را تهدید میکند برای اوباز گو ن

عارفانه و کریمانه و تفکرات شبانه به دانایی رسید و درون اواز هر گونه شبهه نسبت به امام حسین علیه السالم و 

اهداف بلند او خالی شد و لذا سرداری سپاه را ترك نمود و به سربازی سپاه امام حسین و اهل بیت او پیوست و گفت 

راه را بر شما بستم اولین کسی خواهم بود که به مبارزه یزیدیان خواهم شتافت. و او اولین  چون اولین کسی بودم که

شهید کربال شد و امام حسین )ع( بخاطر این رشادت معنوی و حماسه انسانی که از نمونه های درخشان و نورانی قیام 

 آن حضرت است، سخنان ارزشمندی دارد، نائینی می گوید:

یه السالم حربن یزید ریاحی را بعد از خلع طوق رقیت و خروج از ربقه عبودیت آل ابی سفیان و امام حسین عل     

ادراك شرف حریت و فوز به فناء وشهادت در آن رکاب مبارك به منقبت علیای حریتش ستود و به خلعت واالی 

 ش فرمود.[ سر افرازةانت الحر كما سمتك اّمك ، انت الحر في الدنیا و انت الحر في االخر]

پس حربن یزید ریاحی تا زمانی که در صف یزید و ابن زیاد بود طوق بندگی بر گردن و عبودیت آنان را بعهده       

داشت و چون به سپاه حق و حسین عزیز شرف حضور پیدا نمود به درجه حریت و آزادگی رسید که بزرگ ترین 

 ز او معبودی و مستبدی را نپذیرند.کرامت انسانی است و معنی الاله االاهلل این است که ج

 استالهي انبياء بزرگ [ رهايي از استبداد از اهداف 74]

نائینی در کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله  حریت و آزادی ملت را اساس سعادت او می داند و برای حل مشکالت         

گرسخت تر و شدیدتر است ، رسیدن به آزادی یک کشور استبداد زده که این بیماری از هر بالی زمینی و آسمانی دی



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

86 
 

را تنها راه رهایی می داند. و همانطور که استدالل می نماید حریت و آزادی هدیه غرب و انقالبات اروپا نیست بلکه 

از نتایج تالش های بی امان و خستگی ناپذیر انبیاء است که قرآن بطور مکرر در آیات خود یکی از اهداف مهم انبیاء 

 یت انسان ها می داند. نائینی می گوید:را حر

از این جهت است که استنقاذ حریت مغصوبه اُمَم و تخلیص رقابشان از این رقیّت منحوسه و متمتع فرمودنشان به       

 آزادی خدادادی از اَهَم مقاصد انبیاء علیهم السالم بوده است.

طیان فرعون را به ربوبیت و قدرت بی نظیر زمین قبول نداشتند نائینی تصریح می کند که اصوالً بنی اسرائیل مثل قب     

) فارسل معنا و طرفدار افکار و سیاست های او نبودند و لذا موسی)ع( بهمراه برادرش هارون به فرعون می گوید: 

 ننما./طه( یعنی بنی اسرائیل را آزادنما و با ما روانه ساز و آن ها را شکنجه 21 بني اسرائیل و ال تعّذبهم ،

موسی علیه السالم می خواست که بنی اسرائیل از اسارت و عذاب فرعونیان رها شوند و آن ها را آزادانه با خود به       

قاصعه نهج البالغه  723ارض مقدس )صحرای سینا( ببرد و در آنجا ثبات و عزت داشته باشند ولی بر اساس خطبه 

وم بنی اسرائیل بود و به تعقیب آنها پرداخت تا آنها دوباره به مصر و به فرعون این پیشنهاد را نپذیرفت و به دنبال ق

اسارت بر گرداند ولی سرانجام با تدبیر و هدایت موسی در امواج دریای نیل غرق شدند و جسد فرعون مستبد در روی 

 آب شناور ماند و عبرت همه مستبدین تاریخ شد.

ن خطبه قاصعه تخلص بنی اسرائیل و بنی اسمائیل را ازذُل رقیت اکاسره و امیر المؤمنین علی علیه السالم در همی     

قیاصره از فوائد بعثت حضرت خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله الطاهرین احصاء فرموده اند الی غیر ذلک از آنچه در 

 تواریخ ثبت و از اخبار مستفاد است.

 ت[ آزادي موضوع تنازع بين حكومت استبدادي با مل71]

به زعم نائینی از آن زمانی که حکومت استبدادی استقرار یافت اختالف و کشمکش بین حکومت و ملت آغاز         

شد. چون حکومت استبدادی به مردم و رضایت آنان نمی اندیشد و خود را محتاج رأی و مشارکت آنها نمی بیند و 

دازد و با قدرت نظامی و اقتصادی مقتدری که دارد به برای همین است که آزادی و آگاهی آنها را به مخاطره می ان

سرکوب آنها می پردازد. و این واضح است که اگر ملت از آزادی برخوردار باشد متصدیان حکومتی را تحت نظر 

می گیرد و مورد بازخواست و سؤال قرار می دهد و چون حکومت استبدادی تحمل اعتراضات را ندارد و بدون 

شرع حکومت می کند همواره آزادی ملت ها مورد اختالف اصلی و رأس همه تنازعات و  تبعیت از قانون و

 مشاجرات مردم و اینگونه حکومت ها بوده و خواهد بود.

 دهد بر می شمرد و   می گوید: نائینی یک یک این موارد را که ریشه اصلی آن را حریت تشکیل می      

ر چه متصدی و حاکم به زور حکومت را غصب کرده اساس والیتیه )و مشروطه ( بودن حکومت اگ 

 باشد.

 حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائرین. 

 تمام منازعات و مشاجرات واقع بین هر ملت با حکومت تملکیه )استبدادی( 

 مقصد هرملت چه متدین به دین و ملتزم به شریعتی باشند یا آنکه اصالً به صانع عالم هم قائل نباشند. 
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ات و مشاجرات واقع فیمابین انبیاء و اولیاء علیهم السالم با فراعنه سلف و فیما بین پیروان تمام منازع 

 ایشان با طواغیت خلف.

 اهتمام انبیاء در تبدیل نحوه سلطنت استبدادی. 

در تمام این موارد هدف اصلی ، تحصیل آزادی از اسارت و رقیت استبداد و تخلص مردم از اسارت و رسیدن به       

ریت و آزادی است. حتی موضوعات دیگر از قبیل خروج از ربقه عبودیت الهیه جلت آالئه و رفع التزام به احکام ح

شریعت و کتابی که بدان تدین دارند هیچ ارتباطی ندارد.  و اصالً مردم نمی خواستند که صانع و پروردگار را نفی 

 ه زور بر سرنوشت مردم مسلط شده است.کنند چون محل تشاجر و تنازع فقط با حکومتی داشتند که ب

از این جهت تمام همت ظالم پرستان به صرف قلوب ملت از ادراك حقیقت آزادی و حریت مصروف و      

مقتضیات دین و مذهب ملل مسیحیه را از لوازم این سر آمد نِعَم الهیه عز اسمه شمرده و به حساب آن به خرجش 

 آورده اند. 

از ملل مسیحی از آزادی برخوردار نیستند و در سایه استبداد زندگی  می کنند و در طرف مقابل در حالیکه بعضی      

کشور های مسیحی دیگر از حریت برای مردم خود در تالش هستند. پس نوع مذهب و حتی پرستش خداوند محل 

مردم حکومت نزاع ملت و حکومت نیست و صرفاً آزادی است که نقطه عطفی است در سرنوشت ملت که چون 

استبدادی را مقصر اصلی می دانند با آن درگیر می شوند و با این حق طبیعی آنهاست که این موهبت الهی از انسان ها 

 سلب نشود.

 [ اديان و مذاهب طرفدار آزادي اند76]

طریق مجلس و نائینی در عصر مشروطیت که ملت مصمم شد تا اساس استبداد را بر اندازد وسر نوشت خود را از         

 قانون و عدالت و نظم تعیین کند شرایط ملت را اینگونه تشریح می کند: 

 .ملت بیدار است و از مقتضیات دین و مذهب خود کامالً خبر دارد 

  مردم با سخنان پوچ و بی اساس و افتراها و تهمت هایی را که مخالفین منتشر می کنند دوباره به اسارت

 ن در نمی دهند.و رقیت جبابره و مستبدین ت

  آزادی از رقیت فراعنه و طواغیت از اصول مقتضیات مذهب مسیحی است و این موضوع را ملت به

 خوبی می داند.

  ملت با گفتن ال حکم اال اهلل مثل گفتن بقایای خوارج نهروان از اطاعت احکام پیشوایان خود سر نمی

 پیچند و به روی امام زمان شمشیر نمی کشند. 

دم تا دیروز استبداد و خودکامگی عده ای را بر گُرده خویش احساس می نمودند و اکنون با آگاهی به صحنه مر        

مبارزه شتافته اند و دیگر حاضر نیستند که این راه جدید را کنار بگذارند و نائینی به عنوان یک متفکر و آگاه به 

ان می دهد که ادیان )اسالم و مسیحیت( هیچگونه خطراتی که یک انقالب نو پا را تهدید می کند به ملت اطمین

 مخالفتی با آزادی ملت  ها ندارند و آن را به تمام و کمال تأیید و پشتیبانی می کنند.
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و از جانبی خطاب به دسته ای از روحانیون که نائینی آن ها را ظالم پرستان و طرفداران جدی دستگاه استبداد       

یگر آن روز ها گذشته است که مردم را فریب می دادید و آزادی را از تبلیغات زنادقه و قلمداد می کند ، می گوید د

مالحده بابیه جلوه می دادید و مشروطه را یک موضوع خارج از دین و بلکه دکانی در مقابل شریعت می دانستید تا به 

 سد!خاطر این خوش خدمتی از درگاه استبداد به شما مال و منال و مُلک و انعام بر

ما ظالم پرستان هم چنان روزگاری که آزادی از این اسارت و رقیت را المذهبی و یا از دعوت زنادقه و مالحده       

بابیه لعنهم اهلل تعالی جلوه می دادیم و مشروطیت دولت جائره را دین و مذهبی در مقابل شریعت حقه به خرج می 

عونه وادار و به ازاء این حُسن خدمت تیول و رسوم و جائزه و انعام ها آوردیم و مسلمانان را به تمکین از این رقیت مل

 می گرفتیم بعد از این مگر در خواب ببینیم!!

 [ آزادي در ملل مسيحي77]

اینطور که از تاریخ بدست می آید. حکومت های ملل جهان استبدادی بودند . و عده ای بطور یکجانبه و         

میت و تسلط داشتند. و به همین لحاظ آزادی ملت ها و رهایی از چنگال استبداد و بر قراری دلبخواهانه بر ملت ها حاک

یک حکومت برای خواست ملت که دارای مشروعیت قانونی باشد یک تالش همگانی بوده است. و اصوالً همه 

سان ها و حصول دوست دارند که در داخل چهارچوب نظام کشوری خود از موهبت حریت که زمینه رشد و تعالی ان

 به عظمت و عزت است برخوردار شوند ، هرچند که آن حریت به آسانی بدست نیامده باشد.

نائینی می گوید: هر ذی شعوری می فهمد که از ابتدای پی بردن ملل مسیحی بر اساس زمینه پذیرش وقبولی       

لتزام نداشتند و زمینه پذیرش آزادی را که در مذهب مسیحی بود وحتی کشورها و طوایفی که به شریعت ودینی هم ا

داشتند فعالیت زیادی را از خود نشان دادند و برای شکستن دیوار محکم استبداد و رسیدن به حریت بیش از ما بذل 

مال و جان نمودند و لطمات و صدمات زیادی را دیدند تا به این سرمایه حیات ملی نائل آمدند یعنی آزادی ملت 

 و فداکاری های آن ملت بستگی دارد و به آسانی حاصل نمی شود! زحمات و کوشش ها 

نائینی اشاره ای به انقالب سرخ شوروی و مخالفت با استبداد تزارهای روسیه دارد. که باالخره سلسله خاندان      

ا تمام رمانف بدست بلشویک ها سقوط نمود که چگونه ملت برای رسیدن به آزادی با استبداد مبارزه کردند ولی ب

 اقتدار استبداد تزارها و ناموفقیتی هم که انقالبیون داشتند هیچگاه از فعالیت بازنایستادند و به تالش های خود افزودند. 

بعمل می آورد که هر دو ملت برای آزادی مبارزه کردند  مقايسه اي بين روسيه مسيحي و غرب مسيحيآیت اله نائینی     

ن درگیر شدند و بذل جان و مال نمودند. ولی ملل مسیحی غرب و اروپا از آزادی و با استبداد مسلط بر کشورشا

برخوردار ند ولی شوروی مثل غرب هنوز به حریت نرسیده است در صورتی که هر دو ملت طرفدار دین مسیحی 

شته و حال هستند و به آن پایبندند و برای اشاعه مسیحیت کمک مالی می کنند و این موضوع بین آن دو ملت در گذ

 اتفاق افتاده است.

و این نشان می دهد که آزادی ملت ها به مذهب خاصی بستگی ندارد. و ملت ها خواه هر دین و مذهبی که       

داشته باشند و حتی به دینی هم معتقد نباشند باز هم استبداد را بطور طبیعی و معمول تحمل نمی کنند و هر چقدر ملتی 

 زودتر بساط مستبدین را خواهد برچید و این سنت جاری تاریخ است.داناتر و آگاه تر باشد 
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پس کسانی که می گویند که این داستان ها مربوط به ملل مسیحی است و حریت و آزادی از اسارت        

طاغوت ها و مستبدین امت را جدای از اسالم می دانند دچار مغلطه گویی شده اند گر چه در این راه زحمات زیادی 

برای نشر افکار غلط خود صرف می نمایند که به یاری خدای بزرگ همه آن تالش ها بی نتیجه مانده است و  را

 مشروطیت به راه خود ادامه داده و به موفقیت رسیده است.

 [ شبهه اي پيرامون اصل آزادي78] 

خالفین بوده است. و شبهه ها آزادی که اصل رهایی انسان را تشکیل می دهدهمیشه آماج حمالت و تهمت های م       

بخاطر آن طراحی و منتشر می شوند که مردم همچنان در زیر چکمه های استبداد به زندگی نکبت بار خود ادامه 

 دهند. در حالیکه دستیابی به حریت از مهمترین و الزم ترین موضوعی است که یک ملت باید به آن توجه داشته باشد.

ده است که حریت در متن دین و دعوت انبیاء است و حکومت اسالم همواره بر اساس نائینی بارها تذکر دا       

حریت و آزادی مبتنی است و برای رهایی از سلطنت تملکیه )استبدادی( و شکستن زنجیر بردگی ملت، باید دست به 

اند زمانی که تعداد دامن آزادی شد و استبداد ازآنجا آغازمی شود که طبق حدیث نبوی که شیعه و سنی نقل نموده 

رسید بساط آزادی برچیده می شود و دیکتاتوری حاکم می  21حاکمان بنی امیه و بنی مروان بر بالد اسالمی به عدد

گردد و این سنت سیئه در طول تاریخ، شخصیت مسلمین را تحت الشعاع ناکامی های خود قرار داد و مصائب زیادی 

 یخ عبرت آموز و  تأثر آور است.نصیب آنان کرد که مطالعه آن ها در تار

 [ آزادي قلم براي رهائي از استبداد و اتحاد مردم78]

در دوران مشروطیت در شکل وسیعی روزنامه ها از جناح مختلف انتشار یافتند و ناطقین در مساجد و احزاب و         

ده بود و روند مبارزه و تحوالت غیره برای روشن نمودن افکار عمومی گاهی نطق های آتشین داشتند که تعیین کنن

سیاسی را رقم می زد. ولی باید توجه داشت که نوشتن و گفتن برای مردم دارای مسئولیت خاصی است و کسانی باید 

 در این وادی وارد شوند که دارای علم و تجربه بوده و مطالب ارزنده ای برای گفتن و ارائه داشته باشند.

برای تنویر افکار عمومی مؤثر و مفید است رساندن مطالب بی اساس و کذب که گاهی همانطور که بیان حقایق       

مقاصد سیاسی و خاصی در آن مطرح است به حال مردم وجامعه مضر و دارای خسارت هایی است که می تواند نظم 

 و امنیت جامعه را بهم بزند که جبران آن به آسانی صورت نخواهد گرفت.

قلم و بیان برای آگاهی و دانایی عمومی و در جریان قرار دادن آنان به امور جاری کشور و دنیا نائینی به آزادی      

اهمیت خاصی می دهد و می خواهد در هر صورت این آزادی در جامعه حفظ شود و افراد و صاحبان قلم و بیان در 

کسی متعرض آنان نشود ودر این ارتباط سطح ارتفاء آگاهی و تنبه مردم همچنان به کارمهم خود اشتغال داشته باشند و

را تدوین نموده است که توجه و التفات به آن ها از ارزش خاصی  ماده اي آزادي قلم وبيان51منشور 

 برخورداراست که می تواند نصب العین همه نویسندگان و گویندگان قرار گیرد:

 .شرف و بزرگی ارباب شرف را حفظ كنند 

 بودن ظالمین دستی برای مساعدت دراز نكنند و معین و یاور نتراشند. برای استبداد و فعال مایشاء 

  .از قید تحكمات طواغیت، رها و دور باشند 
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  .تمام موانع موجبات تنبه و آگاهی ملت را كنار بزنند 

  .چشم و گوش امت را به حقایق باز نمایند 

  .باعث پی بردن ملت به مبادی ترقی و شرف استقالل و وطن باشند 

  وام ساكن كشور را به همه بشناسانند و اهتمام و كوشش در حفظ دین نمایند.اق 

  .ناموس اكبر، كیش و آئین را حفظ و نگهداری كنند 

 .عامل اتحاد و اتفاق مردم در انتزاع حریت موهوبه الهیه از استبداد گردند 

 .حقوق غصب شده ملی را به مردم بر گردانند 

 خالق و به كمال رساندن نوع انسان ها و وظیفه شناسی و امور هدف آنان تحصیل معارف و تهذیب ا
 امثال آن باشد.

 .وسیله هتك اَعراض محترمین و گرفتن حق السكوت یا اجرت تعرض یا كینه خواهی از كسی ننمایند 

   در دفع اقاویل و اباطیل اعوان ظالمین با اجتماع جهات علمیت و اهلیت به همان كلیات گویی اكتفاء
 كنند.

  .تعرض به اشخاص خاصه را حتی به كنایه و اشاره و تلمیحات هم موقوف نمایند 

 وظیفه خود را وصل كردن دانند نه فصل نمودن و ایجاد تفرقه در اجتماع مسلمین. 

 [ آزادي مخالف احكام دين نيست81]

 حیات ملی میسعادت و تندکه آن را سرمایه یدر دیدگاه نائینی حریت و مساوات به قدری مهم و محترم هس        

 باعث حفظ حقوق مردم گردیده است.داند که سلطنت را محدود نموده ومسئولیت آن را درقبال مردم گوشزد کرده و

و از اینکه می بیند که مخالفین مشروطه به شکل قبیح و زشت آن را نشان می دهند ، می گوید: غافل از آنکه       

 ه دریای نیل را به بیل مسدود ساختن از ابلهی است.آفتاب را به گِل اندودن محال و دهن

نائینی دو چهره و دو شخصیت برای ملت ایران قائل است یکی قبل از مشروطیت و خیزش عمومی آن و دیگری       

 شخصیتی است که بعد از مجلس و ارکان مردم ساالری در ایران پیدا نموده است ، می گوید با اینکه ملت ایران .......

 مقتضیات دین و ضروریات مذهب به واسطه گمان ما روحانیون بی خبر است. از 

 به حقوق ملی و آزادی از اسارت استبداد و مساوی بودن با غاصبین حریت پی نبرده است. 

کار آن مسخره بازی برای خوش گذرانی و چپاول مفت خواران معمم و کالهی است و رتبه و مقام  

 .دیگری برای خود تصور نمی کند

قدرت تشخیص ندارد که این دروغ پراکنی ها هیچ ربطی به مشروطیت نداردو بایستی بساط استبداد  

 ستمگران هر چه زودتر بر چیده شود. 

 ولی همین ملت خوب می فهمد که :

همه جانبازی های عقال و دانایان و غیرتمندان مملکت از علماء و تجار و غیرهم برای حریت و مساوات  

 بوده است.

 چگاه نخواسته اند که نوامیس خود را بی حجاب به بازار بفرستند.هی 
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 و نمی خواهند که با یهود و نصاری مواصلت و پیوند دوستی داشته باشند. 

 و یا خواهان مساوی بودن بالغ و نابالغ در تکالیف و احکام باشند. 

ممالک اسالم بر آن  رؤساء و پیشوایان مذهب تا کنون آنچه را که برای حفظ بیضه اسالم و حراست 

 متوقف است بر علیه حریت و مساوات نفرموده اند.

پس آزادی دارای مرزبندی مشخصی است و هیچگاه از چهارچوب احکام شریعت تجاوز نمی کند و منظور آن        

این در حکومت اسالمی عناصری که مربوط به تمدن غرب است و با مطامع استعمارگران مطابقت دارد، نمی باشد و 

موضوعی است که مردم ما آگاهانه بر آن ها واقف هستند ، نائینی که خوب نظرات و مواضع مخالفین را شناخته و به 

 مقاصد شوم آنان    پی برده است ، با قاطعیت می گوید:

ور این دسته جبابره و طواغیت امت و ماحیان)محو کنند گان( احکام شریعت و رواج دهندگان انحاء فسوق و فج    

در مملکت را هم خوب شناخته و می دانند که در این ارتکاب شنیعه چنگیزیه جز حفظ مقام مالکیت رقاب و فاعلیت 

 ما یشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عما یفعل ، مقصد و همّ دیکری اصالً به خاطرشان نرسیده و در نظر ندارند.

 [ آزادي بي بند و باري نيست ! 85]

نی که ابعاد و اهمیت و تأثیر حریت را نشان داده است که چگونه توانسته ملت را از یوغ استبداد برهاند ، نائی        

همان استبدادی که از عصر معاویه تا کنون ادامه داشت. از طرفی حریت را از مقاصد و اهتمام انبیاء و اولیاء می داند ، 

اساس می پندارند و حریت را متهم می کنند که جامعه را به این  در حالیکه مخالفین تمام این ارزشها را موهوم و بی

 امور دچار نموده است:

 . مانع نشدن فاسقین و ملحدین در آشکار نمودن منکرات و اشاعه کفریات 

 .گستاخ شدن بدعت گزاران در اظهار بدعت و مطالب کفر آمیز 

 .بی حجاب بیرون رفتن زنان 

که خارج از احکام اسالم است هیچگاه فقهاء روی آن ها صحه نمی گذارند و از  نائینی می گوید: اینگونه آزادی ها

طرفی هیچ ارتباطی به نظام استبدادی یا مشروطه ندارد و از اینکه مسیحیان حساسیتی نسبت به حجاب زنان ندارند 

اب را می دهد. و بخاطر آن است که در مذهب خود با مانعی روبرو نیستند و مذهب آنان اجازه خروج زن بدون حج

این فرقی نمی کند که در عصر روسیه تزاری مستبده باشد یا در فرانسه و انگلیس که بر اساس مشارکت و مشورت با 

مردم ، جامعه خود را اداره می کنند . در هر صورت زنان در اینگونه کشور ها بی حجاب خارج می شوند. در حالیکه 

بی حجاب شدند و منکرات شایع یافته است و اگر استبداد قاجاریه بود این  مخالفین می گویند بخاطر مشروطیت زنان

 کار صورت نمی گرفت!

نائینی تأکید می کند که مساوات در قوای سه گانه )مجریه، مقننه، قضائیه( و در حقوق ملت و سایر امور جاری        

مسجد که حضرت کتف خود را برای در کشور بایستی اجرا شود و در سنت حضرت رسول)ص( بویژه در داستان 

قصاص برهنه نمودند و یا تبعیض قائل نشدن امیرالمومنین علی)ع( در تقسیم بیت المال که عاقبت بر اثر این شدت 
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عدل در محراب عبادت شربت شهادت نوشید ، جدی بودن اولیای اسالم در اجرای مساوات و حریت را نشان می 

 خالف آزادی و قانون اساسی است و این با روح شریعت مخالفت دارد. دهد.در هر صورت بی بند و باری بر
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 فصل هشتم                     

 
 

 [ حقيقت سلطنت استبدادي از لسان مبارك علي )ع(89]

نهج البالغه در باره نکوهش ابلیس و بیم دادن مردم از سلوك در طریقت او سخن می گوید.  723خطبه قاصعه         

ده بر آدم را ترك نمود و او اولین کسی بود که عصبیت و خامی از خود نشان داد و از خود و از مرام خود ابلیس سج

 دفاع نمود.

سخن علی)ع( سخن حق و عدل است و تحلیل داهیانه او از وقایع تاریخ و کشف زوایای تاریک آن ، یکی از       

ریه نائینی حضرت امیر)ع( در فرازهایی از این برجستگی های شخصیت معنوی و الهی آن حضرت است. طبق نظ

خطبه ،حقیقت سلطنت استبدادی را بازگو میکند، چون اگر بخواهیم که مصیبت ها و درد های حکومت استبدادی و 

یا دواء و عالج آن را بیابیم باید به این سخنان روی آوریم که این مرد همیشه زنده تاریخ چگونه قله های مهم تاریخ 

قت شناخته و با زیباترین کالم، پیشاروی ما قرار داده است.  چقدر شایسته است این سخنان صریح و روشن که را با د

نوعی دستورالعمل رهایی از غل زنجیر استبداد جائرانه است برای رهایی ملتها سر لوحه ی تفکرات و فعالیت های 

 مربیان و مدیران فکری آنان قرار گیرد:

مم من قبلكم من المثالت بسوءاالفعال و ذمیم االعمال . فتذكروا في الخیر و الشر ل باألُ زو احذروا ما ن      

احوالهم. و احذروا ان تكونوا امثالكم. و فاذا تفكرتم في تفاوت حالیهم فالزموا كل امر لزمت العبرة بشأنهم و 

وصلت الكرامة علیه حبلهم من زاحت االعداء له عنهم و مدت العافیة به علیهم و انقادت النعمة له معهم و 

 االجتناب للفرقة واللزوم لاللفة والتحاض علیها و التواصي بها . ...........

 پس بپرهیزید از آنچه پیش از این                بر دگر اقــــــــــوام آمد در زمین

 ذلیلاز عذابی که بدان مــردم رســــید               بسکه بود اعمـــالشان خوار و 

 پند ها گیرید از هر نیــک و زشت               که از آن ها ثبت شد درسـرنوشت

 بر حذر باشید از کــــــــــردارتان                تا نگردد همچو ایشان کارتـــــان

 ک و بددر همه احوالشان از نیــــ      ردید با چشــــم خود          ــچون نگه ک

 ـــدارـــــــه را  در روزگار               داد بر ایشان توان واقتـــیاد گیرید آنچــــ

 ن کرد و برید               در امان بودند ایــــــــــــامی بعیدـخصمشان را ریشه ک

 ـــم               در کف آنان فتـــــــــــاده بی المـکرده نعمت، گردن تسلیم خــ

 استوار              کرده عزت را در آن ها پایــــــدارمکرمت ها چون طنــــــابی  

 آنچه باعث شد که یابند این صفات              نوششان  بر کام باشد در حــــیات

 بود دوری از نبــــرد و افتــــــــراق              اتحـــاد و دوستی و اتفـــــــــــاق
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 هرکجا در هر زمان برجمله کس        توصیـــه کردند بر هم، هر نفــــس       

 پس بپرهیــزید از آنچــــه گسست               اتحاد و دادشان آخر شکـــــست

 کینه ها بسیار از هــــــم داشتنـــــد               بذر تزویر و دوروئی کـــــاشتند

 شان شد ذلیـلروی گرداندند از هــم بی دلیـــــل             یاوری در دیــده ها

 رفتـــگان را بار دیگر بنگــــــــرید              تا مگر زین جستجـو پندی بریــد

 مومنان چون زندگی کردند سخت؟             امتحـــــان دادند و بربستند رخت

 پس مگــــر سنگــــین ترین بار بال              خود نبد بر دوش ایشان در قضـا؟

 تــــــــواری داشتند              تنگنـــا ها پشت سر بگـــــذاشتندعزم هــــای اس

 وانگـــهی فرعونیــــــان خود پسند              زجرشان دادند در زنجیر و  بنـــد

 تلخ نوشاندند بر مــــــــردان پاك              زهر صدها تلخکــامی روی خاك

 جمله مغـــــــلوب توان دشمــنان       در دل خواری و مرگ و بیـتم جان       

 نه بُدی تدبیر، تا پیچنـــــــــــد سر              نه رهی کز  این عـــذاب آیند در

 دید یزدان کـــاین  اســـیران به بند              در ره حق صبـــــر می ورزند چند

 الیا پــــــایــــــــــدارچون به ترس حق بماندند  اســتوار              زیر شالق ب

 بار دیگر لطف ایزد رخ نــــــــمود              راه نصـرت را بر ایشـان برگشــود

 بعد از آن خــــواری ببخشید اعتزاز              باب آرامش بر ایشـان شد فــــراز

 ــدگیحکمران گشتند بعد از بنــــــدگی               مقتدر گشتند، خود در زنــ

 تا بدانجا دادشان حق احتــــــــرام               که نبیند چشم رؤیا این مـــــقــام

 بنگرید آنگه که فـــــــارغ از عناد               مردمان را بود با هم  اتــــحــــــاد

 همدل و هــــــــم آرزو و سازگار               دست ها و تیغ ها  همــــــراه  ویار

 دیده ها افکنده بر یکسو نگـــــــاه               عزم ها دریک جهت طی کرده راه

 پس نبودند آن زمــــــان آیا به ناز               مهـــترانی و حاکمــــانی سر فراز؟

 بنگرید اما که چـــــــــرخ روزگار              در کجـــــا بنشاندشان پایــان کار

 دشمـــنی شد،دوستی و اتفــــــاق    یوار نفـــــــــــاق           بینشان انداخت د

 بر زبان ودل بیفتاد اخــــــــــتالف               منشعــب گشتند آخر ز انحـــراف

 جامه های مکرمــــــت را کردگار                از تن آن ها برون آورد خــــــوار

 خ                پیششان گرداند همچون سنـگالخنعمت خود را که بُد دشـــتی فرا

 این زمان ، در بینتـــان  افســـانه اند                باده هــای پند را پیمـــــــــانه اند

 از بنی اسحاق و قــــوم اسمعـــــیل               نیز از  فرزند های اسرئیــــــــــــل
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 د               از سوی یزدان برایشان صــد درودپند ها گیرید در دور وجــــــــــو

 بود چون احوالشـــــــــان مانند هم               حال اقوام است چون هم بیش وکم

 خــود بیندیشید در دور قضـــــــــا               چند بودند این کـسان از هـــم جدا

 حکـــم میراندند بر ایشان  بکـــــامچند قیصرها و کـــــــسرا ها مــدام               

 دور می کردند از بحر عـــــــــراق               دشت های سبز  با انبـــــــــــوه باغ

 می کشانیدند بر آن تیره خــــــاك               کز تف وگرماتنش بُد چاك چاك

 نکــــــردندش نگاه خشک و لم یَزْرع نه آب و نه گــیاه              ابرهــــا هرگز

 بادهــــای شن همیـــــــشه بُد وَزان               مردمـــانش در حوادث بی امـــان

 حاکـمان کردندایشــــــــان را رها                در کمـــــال فقر و سختی و بـــال

 ریش نعمتی هرگـز  نمـــــی دیدند پیش               جز شتر های علیــــل و پشت 

 بدتر از این خانه ها ممـــــکن نبود               خشک تراز این زمین موطـــن نبود 

 هیچ بانگ دعـــوتی نامد به گوش               هیچ کس حامی نبُد کآرد خـروش               

 هتا بدو آرند یک لحــــــظه پنـــاه               دل بـــدو بندند زین شام  سیـــــا  

 کی؟ کجــــا؟ بودی امید الفتـــــی               تا بدان یابند یکــــــــــدم عــزتی              

 چنگ افکنده بر آنان اضـــطراب                دست هـا بر ضد هم ، پا در رکـاب  

 ـــزیدتفـــرقه افزون، بالهایــتتش شدید               جهــــل و نادانی بر این فتنه م  

 دختـــران را جاهالن بی شعــــور                تلخ می کردندشان زنده  به گـــور  

 بت پرستیدند جای کـــــــردگار                بودشان پیوند خویشی سست وخوار  

 دشمن خــوبی و انســــان پروری                نزدشان تنها هنــــر ، غارتگـــــری  

 چرخید چنـــدی  روزگار               زد ورق تقدیر را  پروردگـــــــــاراینچنین   

 چشمه ی نعـمت برایشان برگشود                تا که خورشید محمد)ص( رخ نمود  

 زد گره دل هایشــــان  را استــوار               بر طــناب طاعـــــــت از  پروردگار  

 ــــراق                بینشان الفت نهـــــاد و اتـــــــــفاقبعد چندین دشمنی و افتـــ  

 ابر عــزت سایه اش را گستـــراند               گوهر نعمــــــت برایشان بر فشـــاند  

 با وجود نعــمت دینی شریــــــف               متحد گرداند آن قــدم سخیــــــف  

 بر خوشی و خــرمی ملــــحق شدند                غرقه در نعمـــات دین حق شدند   

 زندگانی رنگی از سامان گـــرفت               دولتی محکم در آنجا جان گـــرفت  

 در پناه آن خوشی بود اقتــــــدار                کارشان را کرد یـــزدان استـــــــوار  

 چار کنج خاکــــشان شد خاك راه                      در جهان حاکم شدند و پادشـــاه                
 (231) نهج البالغه منظوم امید مجد، ص                                                                      
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 [ حكومت استبدادي83] 

نمایش می گذارد که نائینی از آنچه بر ایران و ایرانی گذشته است تصویر درستی از ماهیت حقیقی استبداد را به         

انسان ایرانی در برابر آنهمه تالش های فرهنگی و خالق و راهبردی که در طول قرن ها در سطح جهانی از خود نشان 

 داده است . این ستمکاری ها را تحمل کرده است ، واقعاً جای شرمساری دارد!:

 عامله کند.سلطان مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصی خود با مملکت و اهلش م 

 .مملکت را بما فیها مال خود انگارد 

  اهل مملکت را مانند عبید)بنده( و اماء)کنیز(  بلکه اغنام)گوسفندان( و احشام)چهار پایان( برای

 مُرادات و درك شهوانی مسخّر و مخلوق پندارد.

 .هر که را به نام این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند 

 نافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته است تبعیدش نماید و یا اعدام و هر که را م

و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش ترغیب کند و به غارت 

 اموال وادارش نماید.

 .هر مالی که خواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافش ببخشد 

 واهد احقاق و اگر خواهد پایمال کند.هر حقی را که خ 

 . و در تمام مملکت بهر تصرفی مختار و صاحب اختیار است 

  خراج را هم از قبیل مال االجاره و حق االرض ملک شخصی خود و برای استیفاء در مصالح و

 اغراض شخصی خود مصروف دارد. 

 ستغالتشان منوط به اداره و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و م

میل خودش باشد و اگر خواهد به اندك چاپلوسی به حریف بخشد و یا برای تهیه مصارف مسافرت 

 های لهو و لعب و خوشگذرانی بفروشد و یا در رهن گذارد.

   حتی دست درازی به ناموس را هم اگر خواهد اجازه دهد و بی ناموسی خود را بر مأل سازد و باز

 و شکل های دیگر آن که از صفات احدیت عز اسمه است خود را تقدیس نماید. هم قدسیت

   اعوان و یارانش مساعدتش کنند و تمام مملکت را قوای قهر و استیالء و شهوت و غضبش دانند و

 بر طبق آن بر انگیزانند.

 دارای چنین عناوینی است: حاكم حكومت استبداديدر حقیقت 

 مرزی برای خود نمی شناسد( حاکم مطلق)در حکمرانی حد و 

 ).حاکم به امر)در هر اموری که بخواهد دستور می دهد 

 )ملک رقاب)صاحب اختیار تام 

 ظالم 
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  )قهّار)با مردم و امور مملکتی به سختی و با قدرت برخورد می کند 

 امیده می شود:حکومت استبدادی به اسامی گوناگون زیر به لحاظ رفتاری که با ملت دارد به این عناوین ن       

 مالک و صاحب مردم بودن(تملكيه( 

     خود کامگی(استبداديه( 

   ملت را به بندگی و بردگی گرفتن(.استعباديه( 

 مردم را گمراه نمودن و در حق آنان ستم وبیداد کردن(اعتسافيه( 

 مسلط بر مال و ناموس مردم شدن( تسلتيه( 

 با زور و ناروا بر مردم حکومت کردن(تحكميه ( 

ملت)رعیت( در نظام استبدادی که همه حق و حقوق خود را از دست داده و شخصیت آن آماج ناروایی های         

 مستبدین شده است ،چنین نامیده می شود:

 ُاسیرا و در بند کشیده شدگان(سراء( 

 ء)ذلیل شدگان(اذال 

   بندگان و بردگان(ارقاء( 

  صغار و ایتام شمرده شدگان(مستصغرين( 

 مردمی که تسخیر و تسلیم شده اند.(ملت مسخّره( 

  ملت نابود شده و به فنا رفته(ملت فانيه( 

  مردم مانند گیاه هرزه هستند که برای قضاء حاجات دیگران خلق شده اند و مستنبتين (

 استفاده ای از خود ندارند(

اندازه ای هم در این تجاوزات  آیا درجات این خود کامگی ها و ستم ها به ملت تا کجا منتهی می شد؟ آیا حد و       

 ستمگرایانه نسبت به ملت و حیثیت آن ها وجود داشت؟

نائیئی می گوید این رفتارهای استبدادی از طرفی به ملکات نفسانی و عقول و ادراکات سالطین واعوانشان و از       

ستگی دارد که چگونه این جانبی به اختالف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظائف سلطنت و حقوق خود ب

مردم که از نظر ایمان و شرك در درجات گوناگون هستند فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم احساس مسئولیت 

در قبال کارهایی که انجام می دهند وخوار وذلیل نمودن ملت و حتی پارا فراترگذاشته ادعای الوهیت وخدایی که 

 دارند آگاهی و اطالع داشته باشند!

برحال این تجاوزات استبدادیون تا به آن حد و مقدار ادامه داشت و شدت می گرفت که اهل مملکت از اطاعت     

الناس علي دین آنان سر می تافتند و گر نه تا به آن درجه که فراعنه مصر بودند ادامه می یافت. و به مقتضای ]

 لم و ستم می نمودند.[ عُمّال حکومت هم شبیه سلطان با افراد زیر دست ظملوكهم
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نائینی بطور خالصه و موجز علت وقوع استبداد و تداوم آن را در میزان بی علمی مردم می داند که حقوق سلطنت     

و ملت را نمی شناسند و نمی دانند که آنان بر کرسی حکومت دست به چه کاری می زنند و بر کار آنان مراقبه و 

 محاسبه ای ندارند!:

ن شجره خبیثه فقط همان بی علمی ملت است به وظائف سلطنت و حقوق مشترکه نوعیه و قوام آن به عدم اصل ای       

 اسبه و مراقبه در میان نبودن است!!مسئولیت در ارتکابات و مح

 [ عبور از حكومت عادله به استبدادي84]

منوالی بود که رهبری انقالب اسالمی  طبق نظریه نائینی پیرامون سیر حکومت اسالمی ، در ابتداء وضع بهمان        

رسول خدا)ص( پایه ریزی نموده بود و این حکومت عادله که بر اساس والیت و رهبری صحیح و عدالت گستری و 

مشارکت و ایمان امت بنا نهاده شده بود ادامه داشت تا اینکه قدرت حاکمیت به بنی امیه و بنی مروان رسید که تعداد 

نفر بودند و نائینی  21خالفت و سر نوشت مسلمین بعد از رسول اکرم)ص( به ناحق تکیه زدند  آن هایی که بر کرسی

این سخن را از حدیث متواتری که متضمن اخبار غیبی است و شیعه و سنی در آن متفق القولند نقل و استنباط می 

 نماید ، آن حدیث چنین است:

 ثلثین اتخذوا دین هللا دوالً و عباد هللا خوالً[  ]اذا بلغ بنو العاص                            

نفر رسید در دین خدا تغییر و  21یعنی زمانی که حکومت فرزندان عاص بن امیه )بنی امیه و بنی مروان( بر مسلمین به 

تحول به وجود می آورند و بندگان خدا را بنده و اسیر خود قرار می دهند و در ردیف چهارپایان به حساب می 

 رند.آو

تحقیقات علمی نائینی نشان می دهد که خَوَل در کتاب مجمع البحرین شیخ طریحی به معنی عبید)بنده( است و در       

و تركتم ما کتاب قاموس فیروز آبادی به معنی مواشی)چهار پایان( و نَعَم )گوسفندان( است و خَوَل در آیه مبارکه ]

 ت بر استنباط نائینی./انعام[ دلیلی اس22، خولناكم وراء ظهوركم

این گروه که به ناحق بر سرنوشت مسلمانان مسلط می شوند آن ها را در حد ذلت و خواری یک بنده و چهارپا      

پائین می آوردند و این نتیجه حکومت استبدادی بر ملت محمدی است! ملتی که می بایستی مردان و زنان آن به عنوان 

ا که محمد امین رسول مکرم )ص( از حقایق زندگی و سعادتمندی در طول یک امت نمونه، دین خدا و آنچه ر

زندگی سرافراز و شکوهمند خود با کمال صداقت و صمیمیت ترسیم کرده بود به مردم جهان تعلیم می دادند و در 

سایه قرآن به تمدن جهانشمولی دست می یافتند و حرکت بشری را در جهت سربلندی و عزت پیش می بردند با 

پذیرش این سلطه گران ستمگر که بد ترین و زشت ترین نوع حکومت ها بودند از جاده انجام وظائف ونقش جهانی 

خود باز ایستادند و سیر انحطاط و قهقرائی را در پیش گرفتند. ولذا هرضربه ای که بر پیکره او وارد شد بر این انحطاط 

 انی است که قلم از ذکر آنها شرم دارد!!و عقب گرد افزود و امروز شاهد تفرقه و بالیای فراو

 [ برخورد دو گانه استبداد در تاريخ81]

تحلیل سیاسی نائینی از حکومت های پر قدرت گذشته و استعمارگران امروزی که جهان را برای تسخیر و سلطه         

قایع و تحوالت تاریخی دارد جویی در می نوردند شامل نکات و تجربه ارزنده ای است که در پی استدالالتی که از و



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

99 
 

به همه می آموزد که همواره قدرتهای بزرگ برای همه انسان ها و جوامع آنان برخورد یکسانی ندارند و در عین 

مستبد بودن چون در استبدادشان به کمک بعضی از انسان ها در فکر و عمل نیاز دارند برخورد دوگانه ای از خود 

 نشان می دهند؛ بطور مثال:

 قالت یا ایها المأل افتوني في امري سان ملکه سبا)شهری در حجاز قدیم در ناحیه یمن( آمده است که:از ل[

ملکه سبا گفت: ای برگزیدگان ! در این کار رأی صحیح  /نمل[23ما كنت قاطعة امراً حتي تشهدون، 

به صحت آن بدهید که من هیچگاه کاری را انجام نمی دهم و تصمیم قاطعی نمی گیرم مگرآنکه شما 

گواهی دهید. در این سخن معلوم است با اینکه قوم ملکه سبا آفتاب پرست بوده اند معذا سیستم اداره و 

 حکومت آنان بر اساس مشورت و مشارکت مردم خود استوار بود نه روش استبدادی و خود کامگی .

 [: یعنی 11، فتنازعوا امرهم بینهم و اسرواالنجويحتی در آیه مبارکه ]فرعونیان در کار و تصمیم /طه

خود اختالف پیدا کردند و مطلب خود را برای مشورت پنهان نمودند)و مجلس سری تشکیل دادند.( در این 

آیه موضوع مشورت فرعون با اطرافیان و مشاورین )مأل( را بیان می کند. که برای برخورد با دعوت و 

خاذ نمایند. و در این ارتباط گر چه مذاکرات سرانجام موسی و برادرش هارون چه سیاست و روشی را ات

علنی و آشکاری در دربار فرعون با هم داشتند ولی آن مشورت ها در آیه به مذاکرات سری تعبیر شده 

 است.

 نائینی با برداشت که از این جریانات استکباری تاریخ دارد به این نتایج می رسد که :     

فاده نمود که چنانچه رفتار دولت انگلیس تبعیض آمیز است ، بطوری که با مردم از این رخدادها می توان است        

انگلیس چون آگاه و بیدارند با احساس مسئولیت و وظیفه شناسی و در محدوده قانون است و اصول مشارکت و 

سالمی که به مشورت را رعایت می کند. در حالیکه  با مردم هندوستان )قبل از استقالل( و مسلمانان کشور های ا

 واسطه بی حسی و   خواب گران در غفلت و بی خبری هستند برخورد استعبادی و استبدادی دارد.

[ داشت با مردم خود می نمود. كم االعليانا ر بّ در تاریخ قدیم مصر همین بر خورد را فرعون که ادعای الوهیت ]        

قوم او بودند و از او و از ادعاها و روش سیاسی و حکومتی او با قبطیان که از ساکنین بومی و کهن سرزمین مصر و از 

جانبداری می کردند بر اساس مشورت و احترام بود. ولی نسبت به اسباط بنی اسرائیل که فرعون را به الوهیت قبول 

/قصص[ یعنی فرعون 2، یستضعف طائفة منهمنداشتند استعبادی و استبدادی برخورد می کرد. و آیه مبارکه :] 

 طائفه ای از آنان را ضعیف می نمود، هم مفید همین فایده است.

پس می توان نتیجه گرفت که استکبار تاریخی که حاکمیت ملت ها را به خدعه و اقتدار بدست گرفته است با        

ل مردم و ملت ها به اشکال گوناگون بر خورد می نماید و سیاست امروز جهانی خالی از این حقیقت نیست که مل

اروپایی و آمریکا که قطب های علمی و صنعتی را تشکیل می دهند پس از فروپاشی کمونیست اکنون برای توسعه 

قلمرو اقتصادی و تداوم سلطه جهانی و مطامع سیاسی به بهانه مبارزه با تروریسم به جنگ مسلمانان آمده اند وهمان 
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ود حتی المقدور اصول دموکراسی را رعایت می کنند رفتار گذشته را تکرار می کنند در حالیکه در کشور های خ

 چون انتخابات آنان به رأی مردم بستگی دارد و هیچگاه خواهان اعتراضات پی در پی مردم آگاه خود نیستند!!

نائینی که خود یک دین شناس و فقیه و دلسوز امت است و ازمحتوای ادیان رسمی دیگراطالعات مفیدی دارد        

یقت حکومت در اسالم و در جمیع شرایع و ادیان از باب امانت و سرپرستی است نه از مقوله استیالء و ،می گوید حق

تسلط ظالمانه. و هر یک از افراد آن در زمینه حقوق مشترك مزیتی با شخص متصدی و حاکم و دستیاران و مشاوران 

است که راه استبداد و خودکامگی را آن نخواهد داشت و اصرار بر مشخص شدن حدود اختیارات حاکم بخاطر آن 

در پیش نگیرد و تحکم دلبخواهانه و قهر و زورگویی نداشته باشد و این مشخصات که گفته شده است از اظهر 

 ضروریات دین اسالم بلکه تمام شرایع و ادیان عالم است.

ده است چه در گذشته و حال همه تمام تجاوزاتي كه به حقوق انسان در طول تاريخ مي شظ است که و به همین لحا     

. و از اینکه در مربوط به استبداد و طغيان فراعنه و طواغيت و مستبدين بوده است كه اين هم يك امر واضح و روشني است

حدیث معتبر و متواتر منقول از رسول اکرم )ص( استبداد در تاریخ را از معاویه دانسته اند در همین راستاست چون 

 مستبدین مسلط بر جان و ناموس مسلمین شد و آنها را از مسیر رشد و حق دور نگهداشت!! معاویه در ردیف

نائینی بر اساس شناختی که از ماهیت استبداد و تأثیر سوئی که بر احوال یک ملت دارد ملت فلک زده استبدادی را      

اهمال و سهل انگاری و سکوت در قبال  مخاطب قرار داده و از او می خواهد حال که استبداد ویرانه ساز را شناختی

این ناروائی ها و ستمکاری ها اصالً قابل تحمل نخواهد بود چون هیچ عقل سالم و دین ومذهبی روی آن صحه نمی 

 گذارد!

چون که دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خود سرانه عالوه بر آنکه از اشنع انحاء ظلم و طغیان و     

ارض و اغتصاب رداء کبریایی و با اهم مقاصد انبیاء علیهم السالم هم منافی است ، پس اهمال و سکوت از قلع  عُلُوّ در

 چنین شجره خبیثه در هیچیک از ادیان سابقه هم اصالً محتمل نخواهد بود. 

 !![ اطاعت از استبداد شرك به خداست86]

)ص( توحید و اعتقاد به خدا پایه و اساس جهان بینی توحیدی  در تعلیمات و رسالت خاتم االنبیاء محمد مصطفی        

را تشکیل می دهد و همه برنامه های جمعی و فردی و تشکیل جامعه و فرهنگ و تمدن اسالمی بر آن استوار است. و 

به عنوان سخن خیر خواهی و دلسوزی و محبت و هشداری   بر عکس شرك به خدا طبق آیه مبارکه که لقمان حکیم

آینده ، فرزندش را نصیحت می کند و او را از شرك به خدا بر حذر می دارد. به او می گوید شرك به خدا ظلم به 

عظیمی است که انسان به خود مرتکب می شود چون خود را از همه نعمت های الهی که پایه و اساس آن را توحید و 

نه و هو یعظه یا بني ال تشرك باهلل اّن الشرك ] اذ قال لقمان البوحدانیت خدا تشکیل می دهد محروم می سازد. 

 /لقمان[72،  لظلم عظیم

در نظریه اصولی و سیاسی آیت اله نائینی که یک عالم شیعی و مطلع بر تعلیمات ائمه معصومین )ع( است که       

تبدین امت که راسخین و دانایان به علم نبی)ص( هستند تمکین و پذیرش تحکمات و استبداد خودسرانه طواغیت و مس

نائینی آنان را راهزنان ملت می نامد نه تنها انسان به نفس خود ستم می کند بلکه خود را از اعظم مواهب و عنایات 
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الهی که حریت و آزادی اوست محروم نموده است. در این صورت به نصّ کالم مجید الهی تعالی شأنه و فرمایشات 

سان که نشان عبودیت و بندگی خودکامگان است از مراتب شرك به مقدس معصومین علیهم السالم عدم آزادی ان

 ذات احدیت است.

از آنجائیکه خدای عالم ، جهان را آفرید. مالک و صاحب اصلی آن است که می تواند به آن روشی که می      

همه برنظام  خواهد بر جهان حکومت کند و به شکلی که می خواهد عمل نماید و در قبال امر و خلقی که دارد که

عدل و حکمت استوار است پا سخگوی موجودی نیست و این فاعلیت و حاکمیت مایرید و فاعلیت مایشاء و عدم 

مسئولیت از اسماء و صفات خاصه و مخصوص حضرت حق جل جالله می باشد. پس اگر کسی این صفات را بخود 

بکشاند این مقام و شأن خدایی را غصب نموده نسبت دهد و بر همان اساس انسان ها آزاده را به اسارت و بردگی 

است. در این صورت نه تنها به عباد و بندگان ظلم کرده است بلکه غاصب مقام والیت ائمه معصومین )ع( هم می 

 باشد که لیاقت و شایستگی اصلی رهبری بر مردم را دارند. 

ت چون به غلط و از روی غصب و تجاوز و از طرفی به موجب نصوص مقدسه مذکوره غاصب رداء کبریایی اس      

خود را جای خدا قرار داده است و در این حالت به ساحت احدیت هم ظلم نموده است. چنین انسان و نظامی 

 هیچگونه وجهه و اصالتی ندارد و از مشروعیت خارج است و نباید مورد اطاعت قرار گیرد!  

 [ رابطه قدرت و آگاهي مردمي در نظام استبدادي87]

و اگر این  اتکاء آن به قدرت و اقتدار ملی است که در رأس آن نیروهای نظامی است.،از خصیصه های استبداد        

قوای نظامی نبود که یا با خود بهمراه دارند و یا در نهان مورد حمایت قرار می دهند قادر به نظم و امنیت و اداره کشور 

طبیعی مردم با استبداد مخالفند و استبداد برای آرام نمودن مردم و بر قراری و امور جاری نیستند و از آنجائیکه بطور 

نظمی که او برنامه ریزی کرده است و مطابق میل و خواست مستبدین است قوای ملعون نظامی و توان عسگری خود 

 را در اینگونه امور بکار می گیرد:

 امور ملی، در سرکوب ملت. صرف نمودن)گماردن و مأمور کردن( قوای حافظ و نظم بخشنده 

  .مخالفت با احکام شریعت که در جامعه دیده می شود 

 .جسارت و بی باکی در قتل نفوس مردم 

  .هتک و از بین بردن اعراض و آبروی ملت 

 .تحریک عشایر و ایالت که بی محابا به جان ملت مظلوم افتاده اند 

و قوای نظامی که در اختیار دستگاه استبداد است به روش خاصی  و انجام این ارتکابات بخاطر آن است که نیروها       

 ترتیب و سازمان دهی یافته است، چون:

 .سرداران لشگرها از گروه معاندین دین مبین انتخاب می شوند 

 .زمام و کنترل عساکر اسالمی به آنان سپرده شده است 

 .تربیت و تعلیم لشگرها به ایشان مفوض شده است 
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وش انتخاب و سپردن مسئولیت های حساس و مهم به اینگونه افراد به دلیل آن است که این اشخاص و این ر       

نظامی در پست های باالی فرماندهی به راحتی می توانند بدون اندیشه و بررسی اولیه و بدون هیچگونه ترس و 

ه اند با فرهنگ این ملت و وظائفی وحشتی به مردم حمله ور  شوند. در هر صورت آنان که از خارج از مرزهای ما آمد

که در مقام یک نظامی به عهده آنان گذاشته شده است که همان حفظ و حفاظت ملت از خطرات و آسیب هاست بی 

 خبرو بی خرد و نا آشنا هستند.  

 می گوید: نتيجه گيري و جمع بندي مهمنائینی در یک      

ی های استبداد، همان نادانی و جهالت مردم است. چنانچه ریشه همه این خرابکار علة العللو هاعلت همه سر آمد 

خرابی های دیگر ناشی از آن و از فروع آن است. پس آن چیزی که می تواند این قوای مخرب و ملعون را بر علیه 

 ملت بکار نگیرد و مانع هجوم آنان به امنیت جامعه گردد. آگاهی و دانایی مردم است. که حداقل می توانند در

اینگونه قواها نباشند و در صدد تقویت و تحکیم آن نکوشند. و در عوض در صفوف ملت به فعالیت بپردازند و انرژی 

 های فکر و عمل خود را برای استحکام نهاد های استبدادی قرار ندهند.

 [ راه هاي مساعدت استبداد)بت پرستي(88]

ی بت پرستی است. وشخص مستبد، درست مانند یک بت به ناروا نائینی معتقد است که طرفداری از استبداد نوع        

مورد اطاعت و پیروی مردم قرار می گیرد. حال چطور می شود ملتی که ازحکومت استبداد دل خوش نیست و امیال و 

 اراده مستبدین را با خواسته های مشروع خود متضاد می یابد ولی همچنان استبداد بر قرار است؟!

جواب می گوید: استبداد تنها نیست بلکه اعوان و انصاری دارد و از ابزارهای و تجهیزات مؤثری  نائینی در     

برخوردار است که می تواند بر اریکه قدرت تکیه زند و نظام ظلم و بی عدالتی تداوم داشته باشد، در مجموع، این 

 مساعدت ها از راه ها و روش های مختلف صورت می گیرد:

  و همدستی مستقیم با فراعنه )مستبدین( و ظالمین.از طریق مساعدت 

 .سکوت در برابر امور نابجایی که سیستم حکومتی استبداد انجام می دهند 

 .یاری و کمک نکردن و یا خوار و ذلیل نمودن جبهه حق 

و آنگاه می گوید: خواه این اعمال را بخاطر کمک و اعانت برای حفظ دین انجام دهیم و به حساب ورع       

پرهیزکاری بگذاریم و یا اینکه احتیاط داشته باشیم که مبادا در شبهات بیفتیم همه این روش ها مساعدت این بت 

 پرستی است.

نائینی وضع ایرانیان در عصر مشروطیت را بهتر از دوران سیاه استبداد ارزیابی میکند و از اینکه چشم و گوش باز       

که در کشور پی برده اند اظهار رضایت می کند و امیدوار است که با این آگاهی کرده اند و به امراض مزمنه و مهل

بدست آمده قادر باشند زنجیر کهن بندگی و اسارت را بگسلند و ترفند هاو تأثرات منفی هر دو شعبه استبداد سیاسی و 

 دینی را که به همدستی هم آمده اند بی اثر بگذارند.

[ می گوید در تحوالت این عصر ، مردم یعرف الرجال بالحق و ال الحق بالرجالثور]نائینی با تفسیر حدیث مأ      

ونقش آنان توسط حق شناخته می شود نه حق بوسیله مردم. و از جانبی چون مالك های حق و حقیقت مبنای شناخت 
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می شود و ؛جهت گیری مثبت مردم می باشد مفادش از مستقالت عقل است و موجب تمامیت حجت و برهان قاطع 

 دیگر عذر و بهانه ای برای آدمی باتقی نمی گذارد.

از طرفی ظالم پرستی عده ای که حمایت از استبداد را بعهده دارند چه به همدستی و مساعدت مستقیم باشد و یا      

مخالفت نکردن با صفاتی که مخصوص خداوند است و آن صفات را مستبدین و ظالمین به خود نسبت می دهند ، 

 اعث می گردد تا استبداد و یاران آن در اقتدار و تسلط بر مردم محکم بایستند و به اجحافات خود ادامه دهند!!ب

 [ حمايت از درخت خبيث استبداد82] 

نائینی به تجربه در یافته است که اطرافیان و متحدین استبداد که در اقصی نقاط کشور بر جان و ناموس مردم         

و بهمین دلیل این گروه را دسته گرگان آدمی خوار ایران می یی بر سراین ملت نجیب می آورند.هامسلطند، چه بال

نامد که برای ابقاء شجره خبیثه ظلم و استبداد و اسارت مسلمین و غارت اموال آنان دستاویزی بهتر از شعار حفظ دین 

 نیافتند.

/ مومن[ یعنی 33،  اخاف ان یبدل دینكموم خود گفته بود :]این گروه همان منطق کاذب فرعون را دارند که به ق       

من از موسی و دعوت او برای تغییر دین و راه زندگی شما نگرانم! اینان هم به غلط و ظاهر فریبی، خود را نگران مردم 

ایران بیان جلوه می دهند و اینگونه اسم های بی مسمی و الفاظ خالی از معنی را جهت همکاری با فراعنه و مستبدین 

می کنند تا به آنچه که دلخواه آنهاست انجام دهند. و کسی مانع چپاول آنان نباشد که یاد آور زشت کاریهای عهد 

 ضحّاك و چنگیز مغول است که همه این ها را  سالوسانه از مظاهر دین دانسته اند!!

دلبخواهانه صورت نگیرد و حکومت در قبال این گروه سعی دارند که نگذارند تا استبداد محدود شود و حاکمیت       

مردم جوابگو و پاسخگو باشد و برای این منظور این اصول که از عوامل تحکیم استبداد است منافی با اسالم شمردند. 

و به تبلیغات گسترده پرداختند و حتی از آلوده ساختن شرع اسالم به چنین لکه ننگ و عار عظیمی هیچ پروا نکردند و 

مسیحیان به عیبجویی پرداختند و از نسبت های ناروا به اسالم و خالق جهان کوتاهی نکردند و در استحکام  در مجمع

پایه های پلید و خبیث استبداد کوشیدند ولی هیچگاه به عاقبت کارهای بد خود نیندیشیدند و چه زیباست این سخن 

 قزآن که می فرماید:
 /روم[01،  اؤاالسوء ان كذبوا بایات هللا و كانوا بها یستهزؤنثم كان عاقبة الذین اس]                

یعنی : سپس پایان کار کسانیکه به بدی اصرار می نمایند این خواهد بود که آیات خدا را تکذیب نمایند و آنها را 

 استهزاء کنند!!

 [ اقويا و استقرار عدالت21]

اقتصادی شبیه دستگاه استبداد عمل میکنند. همانطور که مستبدین نائینی استدالل می کند که اقویا و قدرتمندان         

تمام سعی و همتشان برای مهار مردم و تسلط بر سرنوشت آنان است و ضعفا و زیر دستان خود را تحت فشار می 

ه از گذارند بطور طبیعی و فطری همین رفتارهای نابخردانه را افراد متمول بویژه صاحبان زمین های بزرگ)مالکین( ک

ثروتمندان مدافع سنگر استبداد هستند نسبت به مردم اعمال می کنند و همان معامله استبدادی و تحمیالت دلبخواهانه و 
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تحکمات خودسرانه را مانند مستبدین تداوم می بخشند. طبق نظریه اجتماعی نائینی اقویای اقتصادی جامعه به چند 

 شاخه های حامی و فرعی آن بحساب می آیند:دلیل طرفدار استبداد قاجاریه شده اند و از 

  مخالفت با مساوات و عدالت اجتماعی که از جهات عدیده با مقاصد و اغراضشان در

 تضاد است. 

 دن حفظ دین و شرف و استقالل کشوربی خبری و غفلت و اغماض نمو 

 یشی غلبه بر حُبّ عاجله)دنیا طلبی( و اهواء زائله )هوی و هوس نفسانی( بر عاقبت اند

 و ادراکات عقالنی آنها.

نائینی در تحلیل تحوالت سیاسی مشروطیت می گوید در ابتداء نهضت موضوع حمایت اقویا و پروتمندان از     

استبداد در پرده پنهان بود ولی همینکه مشروطه خواهان و مردم لب به اعتراض گشودند و صحبت از مساوات و 

دی شد آشکار گردید. که حمایت از استبداد فقط مربوط به دولتیان نبوده عدالت اجتماعی و محدودیت نظام استبدا

است. بلکه طبقه قدرتمند کشور که در آن علماء و معممین و مالکین حضور فعال داشتند با چه درجه ای بذل جهد 

 می کردند و در اقامه اساس استبداد به چه اندازه ای مساعدت و همراهی می نمودند؟!

برداشته شدن پرده از روی کار و دانستن آنکه روزگار را چه روی در پیش است و مطلب از چه قرار به محض       

 است؟ چگونه ورق را برگردانده و تغییر جهت داده اند و هر کدام به شکلی حمله ور شدند:

 شعبه استبداد دینی به اسم دین 

 شاه پرستان به دستاویز دولتخواهی 

 هر سالحی که داشتند. چپاول چیان و مفت خواران با 

این افراد و دسته ها با این شعار ها و محور های جهت گیری با علماء اسالم که حُفّاظ دین و پیشوایان مذهبند      

مخالفت نمودند، آنان گفتند: این سخنان و مواضع ما همان حکم خداست. که اگر کسی آن را نادیده بگیرد و رد کند 

 ده است و رد نمودن سخنان خداانسان را به ورطه شرك می رساند!انگار سخنان خدا را رد نمو

و اینگونه دفاع نمودن از استبداد به این معنی است که حقیقتی به نام دین و پیشوایانی مثل علمای دین وجود ندارد.     

مومنین و درست شبیه رخدادهای پایان جنگ صفین است. که حکمین راه خالف رفتند و طبق فرمایشات امیر ال

علی)ع( یاران آن حضرت و مسلمین سه گروه شدند، گروهی آن عهدی که با خلیفه بسته بودند شکستند و در جنگ 

جمل شرکت کردند و   دسته ای به مخالفت برخاستند و فسق ورزیدند و در لشگرکشی صفین به مصاف علی)ع( 

انداختند و در بلوای نهروان شمشیر به روی امام  آمدند و جمعی دیگر از راه حق منحرف شدند و آشوب و غوغا به راه

 حق کشیدند و مخالفین مشروطیت هم درست مثل عصر امام علی علیه السالم به سه دسته در آمدند.

ولی نائینی جبهه حق و باطل)آب شیرین و آب شور( را در پهنه تاریخ گسترده و در حال حرکت می بیند و انگار      

 اصلی را در تاریخ دارد به ناچار در هر دو مسیر ایفای نقش می کند!عملکرد انسان که نقش 
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بهر حال نمی توان سیر تاریخی را تغییر داد و آن را به شکلی دلبخواه اصالح نمود چنین کاری را انبیاء و اولیاء      

ز سنگین استبداد را بر الهی هم قادر به انجامش نبودند تا چه رسد طرفداران کم تجربه ی نوپای مشروطه که هنوز گر

 سر خود احساس می کردند!

 گردن نمي نهد!،[ استبداد به قانون خراج 25] 

خراج و مالیات و جمع آوری و هزینه نمودن آن برای اداره کشور و بر قراری نظم و نظام مملکت یک امر         

شکیل می دهد. ولی استبداد  به لحاظ الزمی است و اساس برنامه ریزی و بودجه بندی هر دولتی )قوه مجریه( را ت

 اینکه محدود پذیر نیست و به هیچ حد و قانونی پایبندی ندارد به پرداخت خراج گردن نمی نهد و نائینی باور داردکه :     

قناعت این دسته چپاول چیان و غارتگران معمم و کالهی به مقدار مذکور بعد از اعتیاد به آنهمه چپاوالت و      

 ت)دست درازی ها به اموال عمومی( مملکت ویرانه ساز و ظالمان برانداز عادتاً از محاالت است!تطاوال

نائینی می گوید وقتی مجلس شروع بکار نمود موضوع خراج و مالیات را مورد بررسی قرار داد چون سرنوشت      

د شوند دستگاه استبداد دهان به ملت به آن بستگی داشت. و وقتی نمایندگان مجلس خواستند که در این وادی وار

اعتراض گشود و موانع جدی ایجاد کرد تا این مزارع و باغ ها و زمین های مرغوب کشاورزی که بر حسب رابطه و 

 نزدیکی با استبداد به چنگ آورده بودند و بی مزد و زحمت صاحب ثروت های زیادی شده بودند از دست ندهند.

ین های کشاورزی وسیعی که در اختیار داشتند و امتیازات فراوان مالی و اقتصادی که بهر حال می بایستی این زم      

از آن بهره مند می شدند قطع گردد و یا بر در آمد های آنها نرخ عادالنه ای گذاشته شود تا اندکی از تجاوزات فوق 

هنگامه ها و غوغا ها به راه انداختند تا العاده آنها کاسته شود که در تمام این موارد مستبدین زمینه پذیرش نداشتند و 

مانع تصویب اینگونه قوانین شوند چون استبداد هنوز همه اهرم های قدرت را از دست نداده است . واز طرفی به 

 کمک استبداد دینی از نفوذ و تبلیغ در میان توده های مردم برخوردار است. 

 [ هدف استبداد ايجاد تفرقه است29]

که در تجزیه و تحلیل استبداد استادی بجرج می دهد. و از توانائی های باالئی برخوردار است دستگاه  نائینی        

استبداد سیاسی را که بر رأس مخروط حاکمیت و تشکیالت جامعه مسلط است عامل اصلی القاء خالف فیما بین امت 

 و تفریق کلمه ملت میداند.

انگی و اختالف که در مردم دیده می شود اصل و اساس و جهت گیری از طرفی می گوید این تفرقه و چند گ      

های آن از یک عامل خارجی که همان شعبه استبداد دینی است  تحریک می پذیرد. گر چه مقداری هم به شاه 

ن پرستی )حامیان استبداد( مستند است که البته شاید بطور مستقل و جدا در عرض عوامل موثر دیگر نباشد ولی می توا

ادعا نمود که جهالت و بی علمی ملت، حمایت های بی دریغ شعبه استبداد دینی و همکاری دسته شاه پرستان از 

عوامل تأثیر گذاری هستند که منتهی به تفرقه و جدایی ملت می شوند و این بخاطر آن است که مردم در تفرقه بهتر از 

مسلط را می پذیرند و این سنت تاریخی جوامعی است  هر حالت و شرایط دیگر اسارت و بندگی قدرتهای مستبد و

که اسیر استبداد بودند. بهر حال اگر مردم اتحاد داشته باشند درد مشترك ، انرژی های متراکم آنان را به سوی مبارزه 
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با استبداد می کشاند و پافشاری قدرت های استکباری تاریخ برای در هم شکستن وحدت ملی بهمین جهت بوده 

 است.

چون تمام استعبادات واقعه)بردگی ملت( در اُمم سابقه و این امت بهمین تفریق کلمه ملّیّه منتهی و قوای ثلثه        

سابقه) جهل مردم، استبداد دینی، شاه پرستی( بمنزله مقدمات آن است. از این جهت در لسان آیات و اخبار تمام 

 واء) گوناگونی خواسته های مردم( و اختالف آراء مستند فرموده اند.استعبادات را بهمین تفرقه کلمه ملّیّه و تشتت اه

 ]إّن فرعون عال في االرض و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم و یذبح ابنائهمدر آیه مبارکه:      

 /قصص( 2،

نمود( و دسته یعنی به راستی فرعون در زمین طغیان کرد و مردم آنرا دسته دسته و حزب حزب نمود)بعضی را تقویت 

 ای را ناتوان ساخت و فرزندان آنها را کشت.

کلمه مبارکه شیعاً را به معنی متفرقین)ملت متفرق و جدای از هم( تفسیر فرموده اند. در آیه مبارکه این جمع بندی     

ک ملت شده وجود دارد که اقتدار فرعون و تسلط و سیطره آن بر مردم و بندگی و بردگی آنها باعث تفرقه وجدایی ی

 است. تا نتوانند در مقابل فرعون بایستند و با زورگوئی های او مبارزه کنند و به حریت برسند.

 [ اهداف استبداد از شكنجه و عذاب مردم23]

 یکی از روشهایی که سیستم استبدادی برای مهار زمام مردم اعمال می نماید :        

 مردم()ایجاد نیروی ترس و وحشت در بین قوه ارهاب 

 بیم دادن و ترساندن مردم(تخويف( 

 عذاب و شکنجه کردن مخالفین استبداد(تعذيب ( 

دستگاه شکنجه استبداد بسیار فعال و قوی برخورد می نمود چون تحمل هیچ سخن حقی را نداشت و برای امیال      

 خود از طریق زیر دست به اعمال شکنجه و آزار مردم شریف می زد که عبارتند از:

 ْبه اسارت گرفتن. رأس : 

 کشتنقتل : 

 سرکوب کردن و مایه عبرت دیگران نمودن.تنكيل : 

 اسامی افراد را برای خندیدن دیگران به چیزی تشبیه کردن. تمثيل : 

 زندانی کردن در محبس های تنگ و تاریک.حبس في المضائق : 

 آلوده نمودن سم و زهر به غذای مردم.دَسّ السموم : 

 بردن آبرو و حیثیت مردم. : از بینهتك االعراض 

 غارت اموال و دارایی های ملت.نهب االموال : 
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نائینی می گوید جنایتکاران و مستبدین شبیه بهم عمل دست به اذیت و آزار و بی آبرو نمودن مردم می زنند و از      

ومت ظالمانه خود به دنبال همدیگر در طول تاریخ نحوه این ستمکاریها را فرا می گیرند . چون همه آنان برای بقاء حک

 این مقاصد هستند:

 قلع و قمع شجره طیبه حریت و آزادی خواهی. 

 منع از سرایت و تعمیم آزادی و آزادی خواهی به عموم مردم. 

 ترساندن مردم و وادار نمودن و تمکین آنان به قبول اسارت و زندگی ذلت بار و قبول استبداد. 

 و عظمت طلبی.دست بر داشتن از روح آزادی خواهی   

البته نائینی می گوید درجات و مراتب این بی رحمی ها و قساوت ها در حق مردم شریف و انسان های پاك که         

به ارزش ها و فضائل اخالقی معتقدند و از آزادی و آزادیخواهی دفاع می کنند و مورد توجه و اعتماد عامه مسلمین 

 هستند بستگی دارد که مستبدین:

 ز فطرت خدادادی خود فاصله گرفته باشند)چقدر انسان باشند!(چقدر ا 

 .و چه میزان به مبدأ و معاد بی اعتقاد شده باشند 

  !درجه باور آنان و اعتقاد به عذاب آخرت و قیامت و حسابرسی چقدر باشد 

فراد شریف را پس شدت و ضعف باور یا عدم باور طواغیت می تواند میزان اذیت و آزار و شکنجه و عذاب ا      

 معلوم سازد!

در نتیجه استبداد و اطرافیان آن مردم شرافتمند را از آن جهت می آزارند که عبرتی برای مردم شوند و مردم به       

آنان روی نیاورند و از اتحاد برای آزادی دست بردارند و استبداد را با صفوف بهم پیوسته خود دچار مخاطره و 

 اضمحالل ننمایند!

 زادي از استبداد از شئون توحيد است[آ24]

نائینی در عین اینکه یک رجل مذهبی و فقیه شیعی است مثل یک مرد سیاسی و انقالبی از آزادی دفاع می کند و        

آن را سر لوحه شرف و بزرگی و مجد و عظمت انسان بر می شمرد. و براستی ایمان دارد که تالش برای آزادی و 

و بندگی استبداد که تا حد گیاه هرزه انسان را پائین آورده بود و رهایی از این بهیمیت و خروج از بند اسارت 

حیوانیت که همه ارزشهای انسانی را نیست و نابود ساخته بود از مرتبه و شئون توحید و از لوازم ایمان به وحدانیت 

 خدای متعال است. یعنی بدون آزادی به توحید و خداپرستی نمی توان رسید.

مجموعه نظرات آیت اله نائینی و باورهای ایشان پیرامون آزادی به روشنی نشان میدهد که آزادی برای انسان       

گوهر گرانبهایی است که در متن تعلیمات اسالم قرار گرفته و برای یک زندگی اجتماعی و سالم دارای اولویت 

فضیلت را از انسانها سلب نماید. و این سخن بقدری  خاصی است و کسی تحت هیچ بهانه ای نمی تواند این عنصر با

واضح و متقن است که  نمی توان با مبانی آن مخالفت نمود چون در این شرایط آن مستبد خود را در مقابل همه 

 مسلمین و انسان های آزاده قرار داده است و این کار نابخردانه ای است!
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ر آنکه موجب خروج از نشأة نباتیت و ورطه بهیمیت است به عالم شرف آزادی از این رقیت خبیثه خسیسه عالوه ب     

و مجد انسانیت، از مراتب و شئون توحید و از لوازم ایمان به وحدانیت در مقام اسماء و صفات خاصه هم مندرج 

 است. 

 [ بي عدالتي دستگاه حكومت استبداد،كشور را به انقراض پيش مي برد21]

 طان به نقش خود واقف نباشد و .......چرا باید سلنائینی می گوید         

 .در زاویه اختفاء و خوف منزوی باشد 

 .و همه همّ خود را برای نابود کردن ملت و تخریب مملکت مصروف دارد 

  محبوبیت در قلوب مردم محروم از لذت سلطنت و بسط عدل و آباد کردن مملکت و

 باشد

  بهره باشد. از ذکر خیر و همسری با سالطین جهان بی 

  عالم قرار گیرد. آلت چپاول غارتگران و بدنام های 

در نظر نائینی برای حاکم کشور که آن را سلطان می نامد وظایفی نسبت به مردم قائل است البته این نقش در         

و عظمت ملت محاسبات او تعیین کننده است. چون حاکم باید با برنامه ریزی انجام شده محور فعالیت خود را عزت 

قرار دهد و لذت سلطنت و حکومت او بر مردم توسعه و گسترش عدالت اجتماعی بین آنان باشد و مملکت را در 

مسیر آبادانی قرار دهد و در قلب مردم محروم جای گیرد و از تجربیات دیگر کشور ها و ارتباط  با سالطین دیگر 

نه آنکه آلت دست عده ای چپاولچی و غارتگر قرار گیرد و کشورها برای رشد و پیشرفت کشور خود بهره مند شود 

 بد نام عالمیان شود.

حاکم آن نیست که در گوشه کاخ خود منزوی شود و از حضور در میان مردم بی نصیب باشد و جامعه خود را        

عیت)ملت( با حقوق نشناسد و هیچ ارتباطی با آنان نداشته باشد و این عدم حضور او باعث می گردد تا والی با ر

 یکدیگر که امیرالمومنین علی)ع( مشخص فرموده است آشنا نباشند و آنان را رعایت نکنند.

[ یعنی کشور با کفر پایدار می ]الملك یبقي مع الكفر و ال یبقي مع الظلمآیت اله نائینی می گوید به نصّ مُجرّب      

 ماند ولی با ظلم دوام نمی آورد.

عدالت گستری در بین مردم را نشان می دهد و مسئولیت دستگاه حاکمه را می رساند که باید مردم و این اهمیت      

را متحد و یکپارچه در جهت فعالیت و امید و ایمان قرار دهد. و بر عکس ظلم و فساد و تباهی اساس کشور را دچار 

ای که دارد این اتحاد را می شکند و بجای مخاطره و آسیب می گرداند و دستگاه استبداد با قدرت و افتدار ظالمانه 

همدلی و تالش و ایجاد محبت بین ملت و دولت سرانجام نگرانی و اضطراب و نابود شدن انرژی های مادی و معنوی 

 منجر میگردد. 

تزحکومتی نائینی براتحاد حاکم و ملت استوار است.و با سعی و تالشی که داردمی خواهد سلطان با مردم  به      

دمت مردم بکوشند و بجای چنگ و دندان نشان دادن استعدادات مادی و توانائی های بالقوه ملت را که در اختیار خ

اوست برای آبادانی کشور و توسعه عدالت بکار گیرد. و این رمزی است که بقاء و دوام دولت و کشور به آن بستگی 
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ه جدا می کند و این عدم مشارکت بتدریج به کینه و داردو از طرفی ظلم در حق مردم ؛ آنها را از دستگاه حاکم

کدورت و جبهه گیری تبدیل میشود. و همه نیرو ها به جنگ هم می آیند و تضاد وچالش همه هستی یک کشور را 

ساله قاجاریه اتفاق افتاد و منجر به انقراض حکومت آن  717به باد فنا می دهد.و این حالتی بود که در اواخر حکومت 

 . این سخن نائینی واقعاً بی نظیر است که می فرماید:گردید 

 بقاءودوام مُلک ودولت به اتحادوالی بارعیت منوط واجحافات و استیثارات وظلم وُالت به انقراض عاجل مؤدّی است.

 [ تنها راه، سلب قواي استبداد است26]

ه از طریق مجلس شورای ملی است. و وی روش فکری و سیاسی نائینی در انتقال قدرت از استبداد به مشروط        

معتقد است که به روی استبداد نباید شمشیرکشید و خون او را به زمین ریخت. بلکه باید به شکل مسالمت آمیز و آرام 

و از طریق اجرای قانون و استقرار عدالت که حاکم و ملت در آن متفق القولند و اصول و مبانی آن در قانون اساسی 

داده است قدرت حکومت استبداد با نظارت کنترل شود. و به اراده ملت منتقل گردد که تبلور این اراده  خود را نشان

 .همان مجلس عمومی شورای ملی است

نائینی معتقد است تا زمانی که قوای فعال ملی مثل امور مالی و اقتصادی و نظامی توسط دستگاه استبداد مهار می       

برنامه ریزی اصولی نمایندگان مجلس در نیامده است نمی تواند ازحیف ومیل وسوء  شود و هنوز تحت نظارت و

 استفاده امیال شخصی مخالفین و چپاول شاه پرستانی که زیر علم استبداد سینه می زنند مصون باشد.

به اموال عمومی و  به عبارت واقعی آنچه را که در اختیار نهاد های حکومتی و وزارتخانه ها قرار می گیرد مربوط       

به اصطالح بیت المال است. و تقدس و حساسیت نگهداری آن همین قدر بس که در صورت دست درازی و اختالس 

از آن باید پاسخگوی کل مردم بود!! و موضوع حق الناس که بطور مکرر در تعلیمات رهبران اسالم و ائمه 

ئل کلی اقتصادی و مالی است که مربوط به بیت المال معصومین)ع( آمده است با درجه باالتر متعلق بهمین مسا

است.که بایستی صرف امور معیشتی و نظام زندگی ملت  و بهسازی کشورشود و تحت هیچ شرایطی کسی حق 

تعرض به آن اموال را ندارد. . قوانین مجلس و نظارت نمایندگان و گماردن افراد صالح در اینگونه نهاد های مالی و 

مقدور جلوی اجحافات احتمالی را سد می نماید. تا روال اقتصاد سالم ، جامعه را به سوی سالم سازی حساس ، حتی ال

و نسل سالم و متعادل سوق دهد و گر نه فساد اقتصادی منجر به فساد نسلی می شود که دامان مادران و تالش پدران ، 

 آنها را تحویل جامعه می دهند!      

مت حق ندارد ثروت عمومی جامعه و نیروی نظامی و انتظامی را برای سرکوب مردم بکار نائینی می گوید حکو       

گیرد. در این راستا برای آنکه این دو قوه )مالی و نظامی( در اختیار او باشد و هر گاه اراده کرد از آنها بر علیه مردم به 

برند و از اوضاع حکومت و حال رقت بار ملت  تحرك وادارد و لذا سعی می کند تا افراد نظامی در جهل و نادانی بسر

اطالع درستی نداشته باشند. واین جدایی از مردم باعث می شود تا عساکر و لشکریان بجای آنکه در خدمت ولی نوع 

خود که ملت است قرا گیرند و همه تالش ها و استعداد ها و تجهیزات خود را طبق فرمایشات امیرالمؤمنین علی)ع( 

افظه رعیت متمرکز سازند و آزادی و امنیت عموم را تأمین و تضمین نمایند در خدمت بی چون و چرا برای حصون ح

 و آلت دست دستگاه استبداد ظالمانه و تسلیم خواسته های آن قرارمی گیرند!
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در     در این صورت افرادی که از همین ملت هستند و برای حفظ امنیت اجتماعی و تمامیت کشور به خدمت ارتش       

آمده اند بجای عمل به وظائف واقعی و قانونی خود که سعادت و سربلندی مردم است و نائینی آن را قوای فعال ملی 

می نامد جز تحقق خواسته های نفسانی و نامشروع و غضب رانی مستبدین و سرکوبی و ریشه کن ساختن خود ملت 

تحریم مالیات به حکومت استبداد داده شده است در راستای انتظار دیگری از آن ها نمی رود! و حکمی که در زمینه 

 همین مالحظه است تا قدرت مالی به قدرت نظامی و در خدمت استبداد برای سرکوب ملت قرار نگیرد!!

نائینی می گوید ساختار ارتش استبداد و نیرو های موازی آن که عناصری از عشایر هستند به شکلی نامطمئن ،       

و وحشی بار آمده اند. که در بی ادراکی و حماقت و نادانی گوی سبقت را از شامیانی که تابع سپاه خشونت طلب 

معاویه و یزید بوده اند ربوده اند. وبه لحاظ اینکه اینان را از فرهنگ هایی انتخاب می کنند و تعلیماتی که به آنان می 

لمانی بهره ای دارند و نه از فطرت انسانی نصیبی برده دهند طوری به خدمت   می گیرند که انگار نه از دیانت و مس

اندو نه از وطن و نوع خواهی عِرق و ریشه دارند.ولذا بطور قاطعیت می گوید جز سلب قوا و نیروهایی که دراختیار 

لکلیه استبداد است کار ملت به سامان نمی رسد. نائینی به این نتیجه رسیده است که ]جز انتزاع قوی و سلب فعالیت با

 بعونه تعالی و حسن تأییده عالج دیگری متصور نباشد[.
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 فصل نهم

                                                            
 [ استبداد ديني28] 

و پدیده های  یکی از ویژگی شخصیتی آیت اله نائینی قضاوت درست و منصفانه ای است که او پیرامون مسائل        

سیاسی و اعتقادی دارد. و در کتاب معظم تنبیه االمه و تنزیه المله  دیدگاه علمی و حکیمانه اش در باره چهره ها و 

مذاهب و ادیان و موضع رؤسای آن ها بر اساس مطالعات و دقت نظر و بررسی عالمانه ای که در آن تعصب و خامی و 

 مالً مراعات شده است.حمایت های یکجابنه به چشم نمی آید کا

کسی که کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله ایشان را با دقت مطاله نماید به این ویژگی های می تواند پی ببرد که      

چگونه یک عالم دینی بر اساس تفکرات و استدالالت و عاقبت اندیشی خود در میدان پرتالطم و رنگارنگ سیاست 

نش و تجربیات و دلسوزی عمیقی که نسبت به سرنوشت مسلمین دارد بزرگترین وارد شده است و می خواهد با دا

که دیگران  مشکل آنان که استبداد سیاه ستمشاهی است به شکل مطلوب و شایسته ای به سرانجام نیکو برساند.کاری

یح علمی که جنبه کمتر نموده اند و اگر تا آن زمان در این حیطه وارد شده اند نتوانسته اند مثل او یک تئوری صح

اجرایی آن قوی و از موضع کارشناسانه محکم باشد ارائه بدهند.و اگر با همین قلم و روش استدالل و نحوه بررسی و 

جمع بندی دو فصل کتاب حذف شده که پیرامون وظائف فقهاء در عصر غیبت بود در پایان کتاب اضافه می نمودند 

 بدیل می شد!نظریه حکومتی ایشان یک مجموعه کم نظیر ت

یکی دیگر از ویژگی های برجسته نائینی انتقاد جدی او از صنف خود است. و این شجاعت و دلیری که او از         

خود نشان می دهد و در کتاب خود به وضوح به نقد و تحلیل این صنف و رابطه آنها با استبداد می پردازد واقعاً کمتر 

ع بینانه ای است که او بر گزیده است بهر حال او یک عالم دینی است که به دیده و شنیده شده است و این روش واق

دنبال حقیقت دین است و زندگی اونشان می دهد که به تعلقات دنیایی کمتر توجه داشته است و حتی المقدور از زیّ 

زد و تمام عناصری که به طلبگی خارج نشده است و تمام سعی او این بوده است که استبداد ایران ویرانه ساز را براندا

 مساعدت استبداد سیاسی آمده اند از صحنه خارج سازد!

دین هیچگونه ارتباطی با استبداد ندارد. و در کتاب های آسمانی موضوعی که سخت روی آن تأکید شده است          

، اعتقاد به وحدانیت خدا مبارزه با استبداد است. و در همه آیات الهی قرآن روی دو موضوع اصرار عجیبی وجود دارد

و نفی طاغوت ها. و مفهوم الاله االاهلل همین است. و از جانبی همه انبیاء با مستبدین تاریخ در افتاده اند که مانع 

آزاداندیشی مردم می شدند و آزادی را از آنها سلب می نمودند. علی الخصوص تمام مبارزات و جنگ های حضرت 

 . برای شکستن استبداد آنها بوده استرسول اکرم)ص( با سران قریش 

منظور نائینی از استبداد دینی متوجه آن دسته از روحانیونی می باشد که در لباس تبلیغ دین و نفوذی که در مردم         

دارند و اعتقاد متقابلی که مردم بر اساس اعتقادات و گرایشات معنوی خود نسبت به آنها پیدا نموده اند برای منافع 
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صی و موقعیت های اجتماعی و استفاده از نفوذ و اقتدار استبداد مسلط، به کمک آن می شتابند. و حتی تا به آن شخ

مرحله پیش می روند که بجای حمایت از احکام دین و ترویج آن ، عده ای از مومنین و معتقدین را سپر بالی استبداد 

اجتماعی فراگیر خود ، راه درستی را بر گزیند و با تأسیس قرار می دهند و نمی گذارند تا ملت در آستانه تحوالت 

 نهاد های فعال اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ..........از کاروان پر شتاب رشد بشریت عقب نماند.

نائینی از آنجائیکه خود در کسوت رسمی روحانیت شیعه است و سال ها در حوزه علمیه ایران و عراق درس       

داده و شاگردان زیادی در حد عالی تربیت نموده است و در کنار این درس و بحث مبارزه بر علیه  خوانده و درس

استبداد هم نموده است ، روحانیون را خوب  می شناسد و لذا اظهار نظر او پیرامون قشر مشخصی از روحانیون بسیار 

ده اند و از علم دین و شوق تبلیغ در راه آموزنده است. که در پنهان دست همکاری و مساعدت به استبداد سیاسی دا

دین عالقه و بهره ای ندارند و تمام زمینه سازی ها و ایجاد شبهات را بر علیه مشروطیت و روند قانونی  و نهادینه شدن 

آن را سامان دهی می کنند و به شکل کتابچه ها برای فریب عوام مردم پخش می نمایند. و نائینی بخش مهمی از 

 را به پاسخگویی به آن مغالطات گذرانده است. کتاب خود

نائینی که برای هر مانعی سر راه مشروطیت راه حلی را ارائه می دهد چون به استبداد دینی می رسد نسبت به         

 عالج آن ابراز ناامیدی و یأس می کند و این کار را بسیار دشوار و نشدنی ارزیابی می کند: 

عد از جهالت ملت از همه اعظم و عالجش هم به واسطه رسوخش در قلوب و از لوازم دیانت محسوب از آن قوای ملعونه كه ب
 بودن ، از همه اَصْعب و در حد امتناع است همان شعبه استبداد دینی است.

نائینی بر حسب عادت ریشه یابی استبداد دینی می نشیند و می گوید: حقیقت استبداد سیاسی بخاطر رفتار و      

هارات خودسرانه و نابخردانه ای است که عده ای از طرفداران در زیّ سیاست روحانیت به عنوان دیانت بیان می اظ

 دارند و گروهی از مردم هم که از فرط جهالت و بی خبری که از حقایق اسالم دارند از آنان دفاع می کنند!

مراتب شرك به ذات خدا   می باشد. و به نص آیه  نائینی می گوید این پیروی غیر مستند به حکم الهی است و از    

/توبه[ یعنی پیروان دین یهود و 27، واتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون هللا و المسیح بن مریممبارکه: ] 

نصاری علمای)احبار و رهبان( خود را به مقام ربوبیت شناختند و خدا را نشناختند و نیز مسیح پسر مریم را. که در 

اخبار وارده این پیروی عبودیت آنان تفسیر شده است و این موضوع در روایت شریفه مرویه در احتجاج طبرسی هم 

 آمده است.

 [ نقش شعبه استبداد ديني28]
در تحکیم استبداد و تقویت نهاد های استبدادی چه نقشی به عهده استبداد دینی است؟ نائینی می گوید: وظیفه         

دینی در جایگاه و مقام مهمی که دارد حفظ استبداد است به نام حفظ دین و دیانت! و این روشی است  اصلی استبداد

که آنها در گذشته و حال مسئول و سررشته دار این نقش بوده اند.لهذا همان شعبه استبداد دینی به اقتضای همان وظیفه 

 یماً و حدیثاً متکفل بوده و هست.مقامیه خود که حفظ شجره خبیثه استبداد را به اسم حفظ دین قد

نائینی این بار به لسان قرآن و به شکل استدالل دندان شکن آن که همواره پوزه مخالفین و فریبکاران را به خاك        

 مذلت مالیده است ، خطاب به آنان می گوید:
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 /بقره[        41، وال تلبسواالحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون]                    
یعنی حق را لباس باطل نپوشانید)و اینگونه( حق و حقیقت را کتمان و پنهان نکنید در حالیکه هر دو را )به خوبی( می 

 شناسید.

اینان افرادی هستند که شبیه مخاطبین اولیه آیه مبارکه ، حق را پشت سر انداختند و دو اصل حریت و مساوات را      

ایه حیات ملت در تحقق آن رقم می خورد و رعایت و حفظ حقوق ملت و نیز مسئولیت که اصل سعادت و سرم

 پاسخگویی والیان و فرماندهان والیات و سایر اموری که به نظم و نظام می بجشد همه را نادیده گرفتند. 

پیشرفت کشور به آن و از طرفی برای آنکه مردم به این ارزش ها که قرن ها منتظر آن بودند و برای رشد خود و      

نیاز داشتند تنفر پیدا کنند و فکر ونظر آنان از حریت و مساوات بر گردد و به آنچه را که مطلوب و شایسته تشخیص 

 می دهند نرسند ، دست به تبلیغات وسیع زدند و این ارزش ها را به صورت های زشت و قبیح جلوه گر ساختند!

 [ همكاري علماء اخباري با استبداد22]

در عصر بعد از حکومت صفویه در ایران جریان فکری جدیدی در شیعه پیش آمد و بعضی از مجتهدین         

)اخباریون( که در عتبات عالیات عراق به درس و بحث فقهی مشغول بودند که شاید تحت تأثیر علوم حسی و تجربی 

آن و اخبار و روایات رسیده از پیامبر و ائمه مغرب زمین بودند استدالالت عقلی و تجزیه و تحلیل پیرامون آیات قر

علیم السالم را قبول نداشتند. و هر چه از روایات در ظاهر درك وفهم می شد و یا تفسیری که از ائمه به همراه داشت 

 می پذیرفتند.

مطالب مفیدی  ( در تفاوت بین اخباریین و اصولیین11ص1)در كتاب آشنایی با علوم اسالمی جاستاد شهيد مرتضي مطهري] 

 دارد:
در علم اصول مباحث زیادی كه اختصاص به قرآن داشته باشد نداریم . غالب مباحث مربوط به قرآن ،مشترك است بین      

كتاب و سنت. وتنها مبحث اختصاصی قرآن ،مبحث حجیت ظواهر است. یعنی آیا ظاهر قرآن قطع نظر از اینكه وسیله حدیثی 
 فقیه می تواند آن را مستند قرار دهد یا خیر؟تفسیر شده باشدحجت است و 

به نظر عجیب می آید كه اصولیین چنین  مبحثی را مطرح كرده اند! مگر جای تردید است كه یك فقیه می تواند ظواهر      
 آیات كریمه قرآن را مورد استفاده قرار دهد؟ 

معتقدند كه  -چنانكه قبالً اشاره شد–اند. اخباریین  این مبحث را اصولیین شیعه برای رد شبهات اخباریون طرح كرده     
احدی غیر از معصومین حق رجوع و استفاده و استنباط از آیات قرآن را ندارد و به عبارت دیگر، همواره استفاده مسلمین از 

 قرآن به صورت غیر مستقیم بوده باشد. یعنی به وسیله اخبار و روایات وارده از اهل بیت.
ن در این مدعا به اخباری استناد می كنند كه تفسیر به رأی را منع كرده است. اخباریون مدعی هستند كه معنی هر اخباریی     

آیه را از حدیث باید استفسار كرد. فرضاً ظاهر آیه ای داللت كند ولی حدیثی آمده باشد و برضد ظاهر آن آیه باشد. ما باید به 
 اقعی آیه را نمی دانیم. علیهذا اخبار و احادیث مقیاس آیات قرآنیه اند.مقتضای حدیث عمل كنیم و بگوییم معنی و

ولی اصولیین ثابت میكنند كه استفاده مسلمین از قرآن به صورت مستقیم است . و معنی تفسیر به رأی كه نهی شده      
این است كه قرآن را بر اساس است این نیست كه مردم حق ندارند با فكر و نظر خود معنی قرآن را بفهمند . بلكه مقصود 

 میل و هوای نفس و مغرضانه نباید تفسیر كرد.
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اصولیین می گویند خود قرآن تصریح می كند و فرمان می دهد كه مردم در آن تدبركنند و فكر خود را به پرواز در        
 و عمل نمایند. آورند.پس مردم حق دارند كه مستقیماً معانی آیات را در حدود توانایی به دست آورند 

به عالوه در اخبار متواتره وارد شده كه پیغمبر اكرم و ائمه اطهار از اینكه اخبار و احادیث مجعوله پیدا شده و به نام آنها      
شهرت یافته است نالیده اند و رنج برده اند. و برای جلوگیری از آن ها مسأله عرضه بر قرآن را طرح كرده اند. فرموده اند كه 

حدیثی كه از ما روایت شده بر قرآن عرضه كنید اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید كه ما نگفته ایم ، آن را به دیوار هر 
 .              [بزنید

نائینی اخباریون را که به نام جهله اخباری می شناسد متهم می کند که برای حمایت ار دستگاه استبداد سخنان       

 رضانه و عامیانه است منتشر می سازند، چون:مغلطه آمیزی را که مغ

از آنجاییکه حقیقت تشریع و بدعت )وارد نمودن نوآوری در دین وشریعت که مخالف احکام آن است( را  

نفهمیده اند بهمین لحاظ رساله عملیه فقهاء و موضوعات نوپای حریت و مساوات و قانون اساسی و مجلس 

 ه نبوت وانمود می کنند.شورای ملی را دکانی در مقابل دستگا

درست شبیه بلعم و باعور که مظهر مادیگرایی و تزویر و ریاکاری در قوم بنی اسرائیل عصر موسی بود ، طبق آیه  

/اعراف[ یعنی این عالمان پس از فهمیدن آیات ، حق آنان را نادیده 711،اخلد الي االرض و اتبع هواهمبارکه:]

رفتند و از هوی و هوس خود پیروی کردند. بجای آنکه اخباریون دین اسالم  گرفتند و در زمین )دنیا طلبی( فرو

را مالك عمل قرار دهند و استبداد را محدود سازند و قدرت آن را کم نمایند و از ارتکابات دلبخواهانه آن در 

نفسانی باعث نفوس و اعراض و اموال مسلمین جلوگیری کنند جاذبه دنیاخواهی و رسیدن به امیال و خواسته های 

 گردید تا اراجیف زیادی را ببافند و در بین مردم عوام مردم پخش کنند.

هدف دیگر آنان این است که زحمات فقها ی بزرگ را که در نوع خود مجدّدین قرن سیزدهم هستند به باد فنا  

 بدهند.

دروغ می بافند ولی با این وضع که حقیقت تشریع و بدعت کامالً واضح و روشن است و آنها می دانند که  

خطاب علی)ع( به مخالفین خود که از سه دسته)مارقین، ناکثین،قاسطین( بودند شامل این گروه هم می شود در 

]بلي وهللا لقد سمعوها و وعوها و لكنهم حلیت الدنیا في اعینهم و راقهم ( فرمود:22شقشقیه ص2)خطبه 

یده بودند و آن را از بر داشتند لکن دنیا در نظرشان زیور یعنی چرا، به خدای سوگند که این کالم را شنزبرجها[

 و زینت یافته بود و به آرایش آن دل باخته بودند.

اگر این گروه اخباری نادان راست می گویند و در دعوی خود صادقند ، پس چرا موقعی که قانون نامه نظامی  

آن موادی بر خالف احکام و ضرورت اسالم  برای تربیت قشون ایران توسط روسیان تنظیم و تدوین شدو در متن

نوشته شده بود و هدف اصلی آن بر نفوس و اعراض و اموال مسلمین بود با آن مواد و با فرمانده روسی آن 

 لیاخوف مخالفت نکردند بلکه مساعدت هم نمودند؟!
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 [ استبداد ديني همدست معترضين به مشروطيت511]

آنکه دستگاه استبداد آزادی عمل داشته باشد و به طاغوتیت خود استحکام بخشد دست نائینی می گوید: برای           

به دسائس و حیل و تحریک اغتشاشات در داخل کشور و در سرحدات و مرزنشینان می زند تا نظر مردم را از 

می کنند تا در مشروطیت منصرف نماید.و استبداد دینی )ظالم پرستان( برای همین سیاست از روی همان نقشه حرکت 

مسیر نابود ساختن اساس سعادت مردم حیله ها و  تزویر های جدیدی را اختراع نمایند تزویر هایی که افراد با هوش 

 دنیا از انجام چنین کارهایی عاجزند!

ن از طرفی وقتی استبداد حاکم دید که قادر نیست از تأثیر این دسائس به نتیجه مطلوبی دسترسی یابد برای ریخت    

خون مردم و آبروی آنان و نابودی اموال مسلمین دست بکار شدو شنایع چنگیزی را دوباره احیاء نمود و درست در 

همین زمان شعبه استبداد دینی بیکار ننشست و برای موجه و اسالمی جلوه دادن استبداد که از معاویة بن ابوسفیان ریشه 

، مشروطیت و نقش مردم را منافی به اسالم تلقی نمود بلکه  گرفته است و برای پاکسازی و تصحیح این زشتی ها

حمایت از آن ها را موجب خروج از دایره مسلمانی شمرد و آن صفاتی که مخصوص ذات حق بود به جباران و 

 طاغوتیان نسبت داد!!

بی و مال مردم خوردن آنگاه نائینی که به علت این برخوردها پی برده است با نا امیدی می گوید اگر غرض دنیاطل      

و سرقت اموال ملت و چپاول آنان در بین نمی باشد چگونه این شنایع و زشتکاری ها  در حق این ملت مظلوم اتفاق 

 می افتد! 

آری آری ! دخول در وادی تحصیل عِلم به غرض دنیا طلبی و بذر مال مردم خوری و چراغ سرقت مصحوب       

 ول افراشتن، چگونه جز این قبیل شنایع نتیجه دیگری تواند بخشید؟!)همراه( خود داشتن و عَلَم چپا

 [ وسوسه ها و تحريكات استبداد ديني515]

انیونی که هدف آنان تبلیغ اسالم نیست و ازآئین و وسوسه ها و تحریکات استبداد دینی روحا زنائینی آن دسته ا          

آمده اند از گروه هایی می داند که استبداد دینی را تشکیل می  دین اطالع چندانی ندارند و به کمک استبداد حاکم

دهند.یعنی کسانی که از هیچگونه تأیید و حمایت حکومت قاجاریه دریغ ندارند و حتی در این راستا آئین نامه نظامی 

ی است را که در روسیه تدوین شده و توسط لیاخوف روسی رئیس قشون قزاق ایران اجرا می شود و مشتمل بر مواد

که با احکام اسالم در معارض است تأیید می کنند و آن را قرآن آسمانی می پندارند و در شهر های ایران به نفع 

طواغیت تبلیغ می کنند و این دروغ بزرگ و سخنانی که بر خالف اسالم است پخش می کنند تا مردم را از راه 

 حقیقت باز دارند!

/انعام[ یعنی شیاطین سخت دوستان خود را وسوسه می 737،  یوحون الي اولیائهمان الشیاطین لدر آیه مبارکه ]      

کنند . نائینی می گوید این بار هم مخالفین از استبداد دینی و اجانب روسی برای تخریب مملکت، یکدیگررا وسوسه 

ده این حقیقت نموده وبه همکاری وهمفکری و خط مشی های مشترك دعوت می کنند و این رفتار آنان نشان دهن

است که به آزادی و مساوات و سایر ارزش هایی که ملت پی گیری می کند نمی اندیشند! و هدف این وحدت 

 تقویت استبداد است!       
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و در آخرین مقاومتی که آنان از خود نشان می دهند بر اساس استداللی که مخالفین اسالم در عصر رسول         

]اجعل االلهة الهاً واحداً ان هذا لشئ عجاب ما سمعنا بهذا في الملة اآلخرة ارکه:مکرم)ص(داشتند. در آیه مب

یعنی او چندین خدای ما را منحصر به یک خدا نموده است. این بسیار تعجب آور و /ص[7ان هذا اال اختالق،

این دعوی جز  حیرت انگیز است این دعوی توحید را از محمد)ص( در آخرین ملت که ملت مسیح باشد نشنیده ایم

 بافندگی و سحر چیز دیگری نیست.

آنها هم مشروطه را پدیده جدیدی می دانند که قبالً با اصول و ضوابط آن آشنایی نداشتند و در ایران نمونه و      

آثاری از آن را ندیده اند! در واقع با این سخنان خود می خواهند از گرایشات روز افزون مردم به صفوف مشروطه 

ن بکاهند و ناامیدشان سازند. و در این مسیر فعالیت، به دین و سرنوشت و تأثیر آن ملت فکر نمی کنند بلکه خواها

صرفاً به پایندگی استبداد فرسوده عالقمندند! یعنی قدرت نظامی خارجی و افسون و تأثیر کسانی که به غلط در لباس 

 ته است!دین هستند راه حرکت مردمی و آزادیخواهانه را دشوار ساخ

 [ شگرد هاي ظالم پرستان در تضعيف مشروطيت519] 

قبول استبداد از جانب بعضی از روحانیون که همواره مورد تاخت و تاز و تجزیه و تحلیل ایشان   در نظر نائینی       

بوده اند یک موضوع حیرت آور و موجب نگرانی و تضعیف مشروطیت است. و این استدالل را همیشه پیش روی 

ان قرار می دهد که تحت هیچ شرایطی نمی توان استبداد را موجه جلوه داد. بهر حال کسی که اندك اطالعی از آن

مذهب حقه شیعه جعفری داشته باشد حداقل به این نتیجه رسیده است که استبداد و اختیاراتش باید محدود شود و این 

 حقیقتی است که نمی توان انکار نمود. می گوید:

لم پرستان ایران که خود را متمسک به مذهب جعفری می شماریم با اینکه هر قدر از مقتضیات دین و مدالیل وما ظا    

کتاب و سنت و سیره پیغمبر و امام خود بی خبر باشیم ، الاقل قیام ضرورت مذهبمان را بر غاصب بودن این دسته 

 ان مجال انکار نداریم. متصدیان و لزوم تحدید استیالء و قصر تصرفشان به قدر قوه و امک

نائینی می گوید از آنجائیکه به اصول دین در گذشته عمل نموده بودیم و سایه استبداد بر سرمان سنگینی نمی        

کرد در آن دوران اولین ملل عالم بودیم و چون در بندگی مستبدین و پادشاهان قرار گرفتیم به سوی انحطاط روی 

 مه هستی  در ورطه خطرناك آن غرق شویم!می گوید:آوردیم و نزدیک است که با ه

و هم عیاناً می بینم که یک روزگاری اولین ملل عالم بودیم و حاال بواسطه فعال مایشاء بودن و مسئولیت از      

 گرفتاریم! مهلكه قریبةالتهلكةارتکابات نداشتن هواپرستان دچار چه محنت و در چه ورطه و 

دقیق و علمی خود که در کتاب تنبیه االمة بارها به آن اشاره نموده و یک یک بر شمرده  نائینی در بررسی های     

 است، این بار هم به این نتیجه رسیده است که استبداد دینی می خواهد........

  در این چند صباح باقی مانده عمر،تطاول و چپاول اموال مردم کماکان ادامه داشته باشد و پایه های

 کم تر شود.استبداد   مح

 .با غارتگران خارجی برای نابودی آزادی ،مساوات و سایر ارزش های بدست  آمده ، همدست شود 
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  استبدادی که سالها بر ملت مسلط است هیچ محدودیتی نداشته باشد و در اعمال خود مثل گذشته آزاد

 باشد.

حد و مرز است. و برای آنکه قانونی بودن و  نائینی می گوید فتنه جویی ها و دسیسه ها و شگرد های اینان بی        

مشروعیت مشروطه را لرزان نمایند این بار حمالت و شبهات خود را متوجه مجلس نموده اند که پایه و اساس 

 مشروطیت را تشکیل می دهد و در این ارتباط هدف آنان دو موضوع است :

 ترل کارهای جاری و حکومتی در چون عده ای از نمایندگان مجلس در داخل هیأت نظارت برای کن

 بیرون از مجلس فعالیت دارند مجلس از تمامیت خارج شده و مصوبات آن محمل قانونی ندارد!

  تن برگزیده می  31براساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطیت پنج نفر از مجتهدین که از میان

ه باشند و بر تصویب و مطابقت شوند از طرف مجتهدین طراز اول شیعه بایستی در مجلس حضور داشت

قوانین بر احکام شرعی نظارت و کنترل داشته باشند در این ارتباط شبهه ای در ساده لوحان و عوام القاء 

نمودند که این گروه پنج نفره تحت تأثیر اکثریت مجلس قرار گرفته و قادر به انجام وظیفه واقعی خود 

 نخواهد بود!

 روغين[ معاويه و نقش صحابي د513] 

معاویه فرزند ابوسفیان در فتح مکه به اسالم روی آورد. و در زمان ابوبکر فرمانده قسمتی از سپاهیان بود. و در           

خالفت عمر به حکومت شام منصوب شد. بعد از شهادت علی)ع( ، امام حسن علیه السالم پس از نبردهایی برای 

حاد مسلمین با معاویه صلح نمود.گر چه معاویه به مفاد مکتوب آن جلوگیری از خون ریزی و برادر کشی و حفظ ات

 سال دیگر خود را خلیفه همه مسلمین می دانست!  72ق تا 27صلحنامه عمل نکرد .ولی از سال 

و از طرفی دوست صمیمی و همکار و همفکرش عمرو عاص در عهد خلیفه دوم درجنگ های مسلمانان با رومیان      

خبادین و یرموك فاتح شد. و قسمت مغرب اردن را نیز متصرف گردید و مصر را فتح کرد و شرکت کرد و در ا

 فسطاط را بنا نهاد. 

بن شعبه خود را در انظار عوام  ةنائینی می گوید این دو تن بهمراه محمد بن مسلم و مسلم بن مخلد و مغیر     

بحساب می آوردند. و از این موقعیت معنوی برای  امت و مردم ساده لوح در عداد صحابه و نزدیکان رسول خدا)ص(

سال جهاد و حماسه مسلمین دور و ناآشنا بودند سود می جستند.تا 32نفوذ در مردم تازه مسلمان که از رخداد های 

 مردم از آن ها اطاعت کنند و در توسعه بالد تحت سلطه خود مساعدت نمایند.

کای سیاسی او وقتی به قدرت و اقتدار رسیدند و در فتح سرزمین های نائینی ادامه می دهد که معاویه و شر      

دیگر که فراتر از شبه جزیره حجاز بود کوشیدند احساس استقالل نمودند و در تفریق کلمه بین مسلمین تالش کردند. 

می خواست سنت و بزرگترین اقدامی که نمودند معارضه با مقام والیت و رهبری بر حق امیرالمومنین علی)ع( بود که 

و سیره واقعی رسول خدا)ص( محمد مصطفی )ص( را اجرا نماید و این آغاز استبدادی بود که با والیتیه بودن 

حکومت علی )ع( در ماهیت تفاوت کلی داشت و نائینی این تاریخ را که معاویه بر اریکه قدرت تکیه زده و به غلط 

ی و انحطاط مسلمین می شمارد یعنی کاری که پدران او در جنگ خود را جانشین پیامبر دانسته است شروع خودکامگ
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بدر واحد و خندق موفق نبودند او به کمک دوستان خود توانست بر اساس مرام خود و مرام پدران خود ، اسالم 

وارونه ای را که کشور گشایی و فریب دادن مردم و اندوختن ثروت و مکنت و مخالفت با علی )ع( در رأس آنان 

 ستقرار بخشد. و این همان استبداد سیاسی است که نائینی به تفصیل اجزاء و عناصر آن را نشان داده است.بودا

صحابه دروغین که به راه پیامبر )ص( و افکار بلند و جهان بینی آن حضرت اعتقادی نداشتند و آیات قرآنی و       

د که در مرزهای رومیان و مصریان و سایر ملل غیر سنت رسول )ص( برای آنان مالك عمل نبود در تقویت این استبدا

مسلمانان قرار داشت همت گماردند. و در این مسیر دوستی با ملل تازه مسلمان را بر مسلمانان مکه و مدینه و صحابی 

ند از جان و مال خود مایه گذاشته بودحجاز واقعی و فداکار پیامبر )ص( که سال ها در راه تحقق اسالم در شبه جزیره 

ترجیح دادند و جهان اسالم را به جدایی و تفرقه در فکر وعمل سوق دادند که آثار سلطه جویی ها و کینه توزی ها و 

 دنیاطلبی های ناشی از آن هنوز پابرجاست و در اعماق زندگی ما نفوذ دارد!

ساده لوحی وپذیرش  و از جانبی کسانی چون ابوموسی اشعری که به دین و تقوا شناخته می شدند به علل      

خدعه کارهای استبداد سیاسی با سکوت خود علی)ع( وکسانی که درطول تاریخ می خواستند راه اورا ادامه دهند تنها 

گذاشتند و استبداد سیاسی را حمایت نمودند. و اینگونه بود که استبداد به راه خود ادامه داد و همه موانع را در نوردید 

ود را بر سر مسلمین گسترد،امتی که می بایستی بر اساس آیات الهی ،امت نمونه باشد و و سایه شوم و نکبت بار خ

الگوی همه انسان ها گردد امروزه از پیشرفت بازمانده است و دچار مشکالتی است که خیلی از ملت های دیگر 

 حداقل دو قرن قبل ، آن ها را حل نموده اند!

 ته باشد[ استبداد سياسي نبايد مشروعيت داش514] 

نائینی از تحقق یک امر کامالً ناامید است ودرجاهای گوناگون کتاب شریف تنبیه االمه بازگو نموده است و آن           

 این است که:

 ]طریق عالج)استبداد دینی( مسدود و تخلیص از این ورطه متعذر به نظر می آید![                                                  

این سؤال مطرح است که چرا آن بخش از علماء و فقهاء شیعه که در داخل استبداد دینی نیستند درتنویرافکار  حال

 عمومی و مخالفت با استبداد حاکم کوشش موثری از خود نشان نمی دهند؟!

از حیطه آزادی باید دانست که در نظام استبدادی آن بخش از روحانیونی که از استبداد دینی را تشکیل می دهند      

عمل برخوردارند و امکانات دولتی و ملی  در اختیار آنان قرار می گیرد و بزرگان علم و تقوی و فقهای واقعی اهل 

بیت عصمت و طهارت در کنج انزوا به درس و بحث و تبلیغ محدود مشغولند و هر گاه فرصتی بیابند به میدان مبارزه 

 المی ایران نمونه برجسته ای از این تعهد و احساس مسئولیت است.می آیند که شروع مشروطیت و انقالب اس

نائینی می گوید اگراز استبداد دینی ناامید هستیم و نمی توانیم از جانب آنها امیدی به تحرك و پویایی برعلیه        

ه از ضروریات استبداد سیاسی مشاهده نمود ولی هیچگاه و تحت هیچ شرایطی  نمی توانیم این حقیقت آشکار را ک

دین و مذهب و از واضحات اعتقاداتی ماست انکار نمود که نمی توان استبداد سیاسی را لباس مشروعیت پوشاند و 

چهره ی زیبا و مقدسی از آن برای مردم کوچه و بازار تصویر کرد! خواه این آگاهی را دیگران به ما بدهند و یا ما 
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در قرآن و دقت در سیره نبوی)ص( بدست آورده باشیم در هر صورت با  خود بر حسب وظیفه اعتقادی خود با مطالعه

 یک جمع بندی منطقی و سرنوشت ساز می شود گفت که :
]  فاعليت ما يشاء و حاكميت مايريد و قاهريت بر رقاب ملت و اليسئل عمايفعل و شريك خدا بودن جبابره و    

 ويم اسالم است.[طواغيت اصالً پذيرفته نيست و اين از مسلمات دين ق

 [ عالج استبداد ديني511]

تنها مانعی که می تواند جلوی امور استبداد ی و آشکار نمودن خواسته های شهوانی و نفسانی استبداد دینی را           

بگیرد منحصراً وابسته به ملکه تقوی و عدالت است. و تا زمانی که این گروه داخل استبداد دینی در این دو موضوع 

القی مهم تالش نکنند و تقوی و پرهیزگاری و عدالت را در درون خود برپا ندارند امیدی به توبه وتحول آنان نمی اخ

 رود!

/بقره که مشخصات فقیه مورد 13و طبق فرمایش امام صادق علیه السالم در احتجاج طبرسی ذیل تفسیر آیه         

 را داشته باشند:   تقلید)مرجعیت شرعیه( را بر شمردند باید این صفات 

 )نگهبان دین باشند.)هدف 

 )حافظ نفس خود باشند.)خود سازی 

 )گوش به فرمان موالی خود حضرت حق داشته باشند.)تسلیم حق 

  )مخالف هوی و هوس نفسانی خود باشند.)عدم دنیاطلبی 

سوء و عالمان بی عمل به  و امام صادق علیه السالم برای آنکه چهره واقعی و زیان جبران ناپذیری که علمای       

 پیکره دین مبین وارد می سازند آشکار نمایند در پایان همان روایت نقل شده در احتجاج اضافه می کنند که:

 ] اولئك اضر علي شیعتنا من جیش یزید لعنة هللا علي الحسین علیه السالم [                   

و عالمان بی عمل به پیکره دین مبین وارد می سازند از جنایات  یعنی زیان و ضرر و خسارتی که علمای سوء        

 سپاه یزید لعنة اله برامام حسین)ع( و اصحاب با وفای آن حضرت بیشتر است!

نائینی معتقد است که در این موضوع که علمای سوء و بدکار در میان امت برای جلب مردم و حمایت از استبداد      

 یز خود نمایی می کند:سیاسی انجام می دهند سه چ

 .نه از اعمال استبداد و استعباد رقاب و اظهار تحکمات خود سرانه به عنوان دیانت مانعی متصور است 

  و نه ضعفاء و عوام امت بر تمیز فیمابین اصناف و اوصاف متضاده مذکوره در روایت شریفه و تحذر

 از وقوع در شبکه و دام صیادان راهزن مقتدرند.

 افتادن در این دام از روی تقصیر یا قصور و الزمه دیانت پنداشتن این پیروی و تمکین را از  و نه بعد از

 استحکام مبانی دین و جهل مرکب و شرك به ذات احدیت عز اسمه مفری از آن دارند.
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 فصل دهم

                               

  
 

 [ خراج و ماليات مملكت اسالمي516] 

عه یا در آمد دیگر گرفته می شود. در قدیم رج مالیات ارضی است. مالیاتی که از زمین و حاصل مزخرا            

مالیات ارضی را که در بالد اسالمی از غیر مسلمان می گرفتند خراج می گفتند. و نیز مالیاتی را گفته اند که از اغیارو 

عُشر یا نیم عُشر را گفته اند که سالطین از در آمد ماهانه  اهل ذمه اخذ می کرده اند. در دوره های بعد مالیاتی به میزان

 رعیت می گرفته اند. در فارسی خراگ هم گفته شده است.)فرهنگ عمید( 

نائینی که به مالیات و هزینه آن حساسیت خاصی دارد و به لحاظ خالفکاری هایی که در طول سال ها از عُمّال       

با خراج و مالیات و حیف و میل آنها دیده است ، می گوید خراج و مالیات کشور استبداد در سراسر کشور در رابطه 

 اسالمی برای تحقق دو موضوع است:

 .اخذ و ضبط و تعدیل خراج بر اساس قانون 

 .تطبیق دخل و خرج مملکت 

انب مخالفین برای اینکه نظم و نظام و امنیت در کشور بر قرار شود و حوزه اسالم حفظ گردد و گزندی از ج        

 واجانب به آن نرسد و کشور به راه رشد و پیشرفت و حیات سرافراز خود ادامه دهد ضرورت دارد  که.............

  قوای نظمیه ،نظم دهنده داخل)نیروهای انتظامی( و حفظیه، حفظ کننده مرزها و تمامیت

از افراد الیق تشکیل کشور)نیروهای زمینی ،هوایی و دریایی( با دقت و بر اساس ضوابط صحیح 

 گردد.

  .استعدادات و تجهیزات الزم این نیروها در داخل و سرحد در اختیارات آنان گذاشته شود 

آیت اله نائینی که در جهت حفظ کشور اسالمی که سخت بدان عالقمند است و یکی از آرزوهای بزرگ او و هر       

می است ، می گوید: تمام این اقدامات و طرح هایی که ارائه عالم جلیل القدر دیگری داشتن چنین نظام و کشور اسال

شده است تا نیروها و ارتش مجهز به نقش آفرینی خود در حفظ ارزش های بدست آمده و استقالل کشور داشته 

باشند تحقق   نمی یابد مگر اینکه خراج و مالیات بدست آمده به درستی گرفته شده و ظلم و ستمی در اخذ آن نسبت 

ملت اتفاق نیفتد و از هر گونه حیف و میل و مصرف در خواسته های شخصی و جناحی و استفاده بی حساب و  به

کتاب قدرت های طاغوتی و متجاوز داخلی که همواره از چپاول اموال دولتی و ملت ثروت های هنگفتی را جمع 

 آوری نموده اند بدور باشد.
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و تعدیل خراج و ضبط آن از حیف و میل در مشتهیات شخصیه و ارادات  توقف تمام ترتیبات مذکوره به تصحیح       

 طاغوتیه از واضحات می باشد

 [ ماليات اداي حقوق واجب مسلمين است517]

نائینی بر اساس آگاهی از شریعت و بویژه شناختی که از مالیات و نقش آن دارد موضوع مالیات و هزینه نمودن           

ت می داند. چون شکل دریافت مالیات و مقدارو میزان آن در عصر سالطین و استقرار پادشاهان آن را با گذشته متفاو

نه عاقالنه بود و نه با رضایت و خواست ملت پیوندی داشت و چون حکومت بدون توجه به اکثریت مردم و اصول 

الیات اقدام نمی کردند و اگر اسالمی با زور و ارعاب روی کار آمده بود بهمین لحاظ مردم با عالقه به پرداخت م

مجبور هم بودند با بی عالقگی به این کار مبادرت می ورزیدند و چون علماء و فقهای اسالم خواستند که دست 

استبداد را کوتاه کنند پرداخت مالیات را لغو نمودند تا ملت در تحکیم پایه های استبدادی نقشی نداشته باشند و با 

ربه مهلک بر ارکان پوشالی یک نظام استبدادی است سرانجام سرنوشت حکومت و تضعیف مالی که مهمترین ض

 سیاست امور به دست مردم تعیین شود.

در یک حکومت اسالمی مطلوب که اصول آن بر مشارکت مردم در مدیریت و اداره جامعه استوار است بر اساس       

با عالقه به پرداخت مالیات اقدام خواهند نمود. و طبق  قانون و مقررات موجود که با شریعت همخوانی دارند ، مردم

گفته نائینی حفظ نظام و صیانت حوزه اسالمی به ادای حقوقی که به عهده ملت است بستگی دارد و این یکی از 

اصول مهم مشارکت مردم در تحکیم حکومت اسالمی است، حکومتی که درعین اسالمی بودن بوسیله مردم استقرار 

)مردم ساالری دینی( بر خالف حکومت استبدادی که اسالمی نیست و خواست و عالقه ملت در آن یافته است 

 دخالتی ندارد!

] بعد از این تصحیح و تسویه و تعدیه و ضبط و ترتیب قیاسش نكنند و در اداء حقوق واجبه نوعیه كه در شریعت مطهره      
اند كما ینبغی اهتمام نموده اهمیت آن را از سایر تكالیف محضه رعایت حفظاً للنظام و صیانة لحوزة االسالم تشریح فرموده 

 كنند.[

 [ ماليات براي نظم ونظام كشور است518]

نائینی می گوید اگر شالوده و اساس جمع آوری خراج و مالیات حکیمانه و از روی بررسی های درست و           

 محور کاری اقدام عاجل نمود: حساب شده و بطور صحیح تأسیس گردد باید نسبت به دو

 .احداث مکاتب و مدارس به اندازه کافی به جهات تربیت و تهذیب اخالق ملت 

  تکمیل قوای علمی و عملی)تجربی( طبقات کارگزاران دولتی و مسلمانانی که در داخل طبقات

 صنفی)شغل و حرفه های ( خودشان شکل گرفته اند.

ردم را که سالیان دراز در زیر چتر مستبدین زیست می کردند و فرهنگ در این صورت است که می توان م       

زورمدارانه و استبدادی در دل و دماغ آنان نفوذ کرده بود به فطرت پاك خدادادی برگرداند و تمام ناپاکی ها و 

 رذائلی که از سلسله خبیثه مستبدین در این مردم بجای مانده است دور نمود.
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مصارف مالیات تربیت و رشد و تهذیب اخالقی و باالبردن توانمندی مردم برای یک زندگی  در حقیقت یکی از      

سعادتمندانه است. تا با تعلیمات و فضای جدید که مشارکت و دخالت مردم در اداره و مدیریت جامعه به وجود 

ند روند امور در سطح کشور به آورده است دولت و ملت که تأثیر متقابل روی هم دارند و با هم جامعه را اداره می کن

 شکل مطلوبی به پیش برود و هیچگونه چالش و برخوردی در بین مردم و مردم با حکومت اتفاق نیفتد!

نائینی می گوید پرداخت مالیات در کشور اسالمی امری واجب و الزم است. و چون این مالیات برای خدمت به     

آن عادالنه و منطبق با سنت مقدسه نبوی و برای مصالح مسلمین است و لذا نوع در نظر گرفته می شود. و اخذ و توزیع 

مردم در ادای  این حقوق واجب کوتاهی و سهل انگاری نمی کنند و جزء وظیفه و تکلیف دینی خود به حساب می 

نان می گردد آورند. ولی در زمان استبداد پرداخت هر گونه مالیات که صرف خواسته های نفسانی مستبدین و عُمّال آ

 و منتهی به ظلم به مردم میشود ،حرام اندر حرام است!

وجوب اداء خراج مضروب برای حفظ و نظم ممالک اسالمیه و حلّیّت بلکه لزوم صرفش در مصارف مذکوره را       

سلمین بعد از تعدیل و توزیعش به نهج مذکور و تفریقش به اندازه خدمت به نوع و حفظش در حیف و میل به عموم م

،توان فهماند که به عون اهلل تعالی و حسن تأییده چنانکه در سایر حقوق واجبه الهیه عزاسمه به اقتضای دیانت اسالمیه 

 از اداء آن نوعاً تکاهل ندارند.

همینطور نسبت به خراج هم بعد از تطبیق بر سنت مقدسه نبویه همین رفتار را وظیفه و تکلیف دینی خود دانسته      

ن در اداء را روا ندارند و به حالت حالیه که اخذ و استیفاء صرف آن چون همه بر طبق شهوات طاغوتیه و مظالم تهاو

 استبدادیه است لهذا حرام اندر حرام.

 [ سنت و اراضي خراجيه512]

ی نائینی می گوید خراج اخذ شده مخصوص قشر خاصی نیست و متصدیان و کارگزاران حکومتی بطور شخص          

حق تعرض واستفاده ازآن را ندارند.بلکه درصدر اسالم وقبل ازفتوحات اسالمی وتسلط مسلمین براراضی 

مفتوحةالعنوة که خراج بر آنان تعلق می گرفت ،سیره و سنت رسول اکرم)ص( چنین بود که مالیات و خراج بطور 

)یهود و نصاری( و قبائلی که با وسیع گرفته شود وبرای مصارف عمومی توزیع وهزینه گردد.وحتی اهل کتاب 

 مسلمین معاهداتی داشتند بر طبق شروط آن معاهدات چنین خراجی را می پرداختند.

تشریف فرمایی آن حضرت به قلعه)برج وباروی( یهودیان بنی نضیر بخاطر آن بود که چون یهود به عهدی که با     

رد نظر را پرداخت نکرده بود باالخره از آن قلعه کوچ داده مسلمین بسته بود وفا نکرد و به موجب عهدنامه ،خراج  مو

 شد و سرانجام به طرف شامات حرکت کردند.

 [ خراج در نامه مالك اشتر551]

امیرالمؤمنین علی)ع( در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم یک حاکم ایده آل و مطلوب حق طلبان و مسلمین حق جو         

ار مهمی که خراج و مالیات زمین در حاکمیت و نظم و نظام جامعه و امنیت شغلی است. آن حضرت ارتباط تأثیر گذ

ملت ایجاد می کند و همبستگی طبقات صنفی و تالشگر را در پی دارد در نوشتار گرانسنگ و بی مانند دستوالعمل 

اقتصادی و مالی  ( تأکید می کند که باید کسی که از مالیات خود نهاد های221ص12حکومتی به مالک اشتر )نامه 
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جامعه را تغذیه می کند نباید با مشکلی مواجه شود و باید به  راحتی به کارهای اقتصادی و تجاری و غیره بپردازد تا 

تولید بیشتر و رهآورد سود و منفعت آن متوجه جامعه گردد و این وظیفه سیستم حاکمیت و حاکم است که مردم را به 

تمام منابعی که عامل تولید می شوند به حرکت در آورد و در یک تالش دستجمعی سوی آبادانی زمین سوق  دهد. و 

همه طبقات نیازهای همدیگر را تأمین نمایند و در این روند مالیات موقعی معنی واقعی خواهد یافت که متکی و ناشی 

و نارضایتی های آنان  از تولید و آبادانی زمین باشد در غیر اینصورت مردم دچار خسارت های فراوانی می گردند

سرانجام منجر به شکستن و در هم ریختن نظام حکومتی خواهد شد!!   امیر المؤمنین علی)ع( به سردار بزرگ خود 

 مالک اشتر نخعی می گوید: 

در مورد مالیات به گونه ای اقدام و رفتار کن که به مصلحت مالیات دهندگان باشد . چون حسن برنامه  

ت و مالیات دهندگان به نفع و مصلحت تمامی طبقات مردم و کارهای مملکت ریزی در مورد مالیا

 خواهد بود.

وضع و حال کارهای دیگران رو به بهبود و صالح نمی رود اگر وضع و حال مالیات دهندگان شایسته و   

دگان بایسته نباشد، زیرا همه افراد مردم نان خور و زیر چتر حمایت و وابسته به مالیات و مالیات دهن

 هستند.

توجه تو به عمران و آبادانی مملکت بیش از توجه به گرفتن و جمع آوری مالیات باشد زیرا مالیات به  

 دست نمی آید مگر به عمران و آباد بودن مملکت.

حکومتی که در صدد گرفتن و جمع آوری مالیات باشد بدون اینکه عمران و آبادانی در مملکت بر قرار  

 شده باشد:

 به ورشکستگی و نابودی سوق خواهد داد.       مملکت را 

 .و مردم را دچار هالکت می گرداند 

 .و در نتیجه حکومت ثبات خود را از دست می دهد و رو به سقوط حتمی می گذارد 

 (21)قانون اساسی حکومت اسالمی، علی انصاریان ص                                  

 نفع او را محتــرم دان در حیـات            چون زکس خواهی بگیری مالیات     

 گر دراین باره بپویی مصــــــلحت                 بر صـــالح خلق باشد عاقـــبت

 آنکه می خواهد دهد مال وخـراج                  گر نگردد بر طـــرف زو احتیاج

 نـــگردد  روبـــراهکار دیگر خــــــلق هم گردد تباه                  کار ها هرگز 

 چون تمام مُلک و  مردم در حیات                  جملگی روزی خورند از مالیات

 خود به آبادی  نظـــــــر کن بیشتر                 تا شـــــود آبادتر از  پیشتــــــــر

 ی؟کی دهندت مالیــات آن ملتـــــی                 که ندارد خــاك آنها نعمتــــ

 هر کسی بی آنکه بنماید جـــــهاد                  تا کند آبادتر خــاك  بــــــالد

 دوست دارد مالیات آرد به کـــف                  شهر و خلقش را کند باهم تلف
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 زود باشددر گــــــــــذار روزگار                  کز حکومت هـــم بگردد برکنار
 (233)نهج البالغه منظوم امید مجد ص                                                                            

 [ اراضي خراجيه در اختيار چه كساني بايد باشد؟555]

نائینی فتوی می دهد که زمین های وسیعی که هم اکنون ) در عصر حاکمیت استبداد( در دست عده ای از           

حکومت و بعضی از متمولین قرار دارد و شاید برای نقل و انتقال آن زمین ها به خود وجه شرعی افراد وابسته به 

هم تدارك دیده باشند معهذا نمی توان آن زمین ها را اراضی خراجیه دانست بلکه بایستی بر اساس سیره نبوی 

د باید زمین ها را حتی از زمین هاو عواید حاصله برای نظم و نظام و امنیت کشور مصرف گردد و در این مور

غارتگران خارجی که توسط بعضی از مملکت فروشان بلعیده شده است خارج گردد و بطور صحیح و با تعدیل 

درست و ممیزی علمی به نسبت تساوی و به اندازه ای که می توانند بر حسب تمکن و توانایی خود آن زمین ها را 

 آباد و در اختیار بگیرند.

که می توانند این اراضی را در اختیار داشته باشند و برای آباد نمودن آن تالش کنند و از منافع آن با کسانی         

 پرداخت مالیات مربوطه استفاده نمایند این گروه ها هستند:

 کسانی که بطور مستقیم روی زمین کشت و برداشت می کنند. ارباب مستقالت: 

 و خدمات می باشند.افرادی که در کار تجارت  ارباب تجارات:  

کسانی که به گله داری مشغولند و گوشت مصرفی و پروتئین مورد نیاز مردم را فراهم می  ارباب مواشي:  

 سازند.

به اندازه لیاقتی که در آباد کردن  آن زمین ها دارند.اراضی بین  طبقاتي از دولتيان و كارگزاران و متصديان: 

 قانون عمل نمایند. آنان تقسیم خواهد شد.تا بر اساس ضوابط

نائینی معتقد است که کسانی از اراضی خراجیه استفاده می کنند باید دارای جهت گیری صحیح شرعی باشند و        

 عایدات و منافع آن را در مسیر درست مصرف نمایند. می گوید درآمد های حاصله:

 حیف و میل نشود. 

 صرف در انجام فسق و فجور نگردد.  

 هش های نفسانی بکار گرفته نشود.برای ارضای خوا 

بعد از تصحیح امر خراج به این کیفیت و تطبیق آن بر سیره مقدسه نبویه صلی اهلل علیه و آله به این ترتیب اداء آن         

بر هر مسلمان نظر به توقف حفظ و نظم بالد اسالمیه بر آن واجب است و گرفتن آن هم بر تمام طبقات متصدیان در 

 تجاوز از اندازه لیاقت خدمات و عملشان حالل و بدون شبهه و اشکال خواهد بود. صورت عدم
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 فصل يازدهم

                

 [ 

 [ بدعت در اسالم559]

نائینی می گوید بدعت در دین به این معنی است که کسی یک حکم جزئی مربوط به شخص یا عنوان کلی و              

عرفی نماید و عمل و طلب شرعی و حکم الهی مکتابچه منتشر کند و آن را یک معامی را از طریق نوشته و 

 رعایت به آن را از مردم بخواهد. 

ی بین آن پس اگر موضوعی و مطلبی که صادر کننده آن چنین تصوری از آن نداشته باشد و هیچگونه ارتباط       

نخواسته  کسیدار شدن وعمل کردن( آن را هم از)عهده  الزام)واجب بودن( و التزامیو و شریعت را مطرح نکند

مطلب جدیدی که با احکام شریعت منافات و ضدیت داشته باشد محسوب و آوریمعنی نو تشریع بهباشد بدعت و

 نمی شود. هر چند آن مطالب در کتابچه ای منتشر شده باشد.

 نمی آیند:   بدعت بشمارنائینی می گوید مواردی که در ذیل آمده است هیچگاه از مصادیق          

o  نظم خاصی است  مواردی که انسان خود یا دیگران را به رعایت وظائف و اموری که دارای

ملزم نماید مثل خوابیدن و بیدار شدن و غذاخوردن در ساعات معین و منظم در روز )تنظیمات 

 اوقات شخصی(

o وزمره خود را بر اساس آن اموری که اهالی یک شهر یا روستا اوقات زندگی و موارد فعالیت ر

 تنظیم نموده و ملزم بدانند.

o ُیمی که دارای آب و طر( یا در اقلجمعیت کثیری که در استوا و مناطق حاره و گرمسیر)اهل ق

زندگی کنند در آن صورت اوقات زندگی و کار و استراحت یا سایر امور را  هوای خاصی است

 د.ویژه ای تنظیم و عمل کنن طبق یک برنامه ریزی

o .البته امکان دارد که نوعی قرارداد هم باشد که با خارجیان)ملل خارجی( منعقد شده است 

o نامه ای آمده باشد.مواردی است که در کتابچه و نظام یا فصول وو 

 نائینی در قبال این سوال که پس تشریع و بدعت به چه معنی است؟ می گوید:

اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذكور است نه بود و نبود كتابچه و مالك تحقق تشریع و بدعت و عدم تحقق آن        
 قانون نامه در بین.
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 [ واجب قراردادي553] 

عمل  و روحانیت نائینی در جواب کسانی که در مقابل صفوف مشروطه خواهان جبهه گرفته اند و در لباس دین          

 جب و خالف شرع قلمداد و تبلیغ می کنند . می گوید:به قانون اساسی مشروطه را یک موضوع غیر وا

در احکام شرعی مواردی مثل نذر،عهد،یمین)سوگند خوردن( و امر آمر )دستور و خواسته های شخصی( به           

خودی خود واجب و الزام آور نیستند. ولی موقعی که در ضمن عقد و بیان شرایطی ذکر می گردند بر شخص واجب 

ل می گردند. و در این ارتباط می توان انجام عمل واجبی را در متن آن شروط آورد که برای تحقق آن و الزم العم

الزم  شروط به آن واجب هم باید عمل شود. در این صورت بدون تردید آن واجب )واجب قراردادی( از نظر عقلی

شرعی قرار دهیم و تفاوتی بین آن  العمل و بالعرض واجب خواهد بود هر چند که این واجب را در ردیف واجب های

 قائل نباشیم.

یعنی عمل به قانون اساسی و سایر قوانینی که مجلس تدوین نموده و تصویب و سرانجام به تنفیذ پنج مجتهد ناظر       

می رسد واجبی است در ردیف سایر واجبات شرعی. و کسی حق مخالفت و تعرض به آن قوانین را ندارد و از نظر 

و این مقدار از لزوم مقدمه فیمابین تمام علماء اسالم  ] و سایر علماء اسالم در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد.نائینی 

 [اتفاقی و از ضروریات است.

 [ احكام اوليه و احكام ثانويه554]

ان با احکام تدوین قانون اساسی و سایر قوانین مصوب مجلس وجود دارد. انطباق آنیکی از مسائلی که در          

شرعی است. و از طرفی می دانیم که بعضی از قوانین که با شرع همخوانی دارند قابل اجرا هستند)دستورات اولیه( و 

در بعضی از قوانین دیگر این مطالب پیش نمی آید و بر خالف نوع اول است )دستورات ثانویه(. بهر حال این احکام 

 از دو قسم خارج نیست:

 وصات شرعی است که وظیفه عملی آن بالخصوص معین و حکمش در احکامی که از منص

 شریعت مطهره مضبوط است.

 به واسطه عدم ورود در تحت ضابطه ی  احکامی که از غیر منصوصات است که وظیفه عملی آن

خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح)تشخیص و اولویت( ولی نوعی)حاکم 

 اسالمی( موکول است.

 ی باید دانست که:ز طرفاو

 (نه به اختالف عصر و احكام اوليهقسم اول )م زندگی قابل تغییر دوران و موقعیت جغرافیایی و اقلی

و اختالف است و جز به تعبد و تسلیم به منصوص شرعی الی قیام الساعه )روز قیامت( وظیفه و 

 رفتاری در آن متصور تواند بود.

 ( تابع و پیرو احكام ثانويهقسم دوم ) مصلحت ها و مقتضیات عصر و دوران و موقعیت جغرافیایی و

 اقلیم زندگی است و براساس تغییرات و اختالفی که پیش می آید قابل اختالف و تغییر است.
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 بر حسب شرایط زمان به این شکل قابل اجراست: احكام ثانويهو اما شکل اجرائی 

  )زمام امر را بدست گرفته اند شکل در شرایطی که امام معصوم )ولی منصوب الهی عز اسمه

ثانویه با حضور و بسط ید ایشان و یا هر طور که منصوبین از جانب آن حضرت احکام اجرای 

 تشخیص می دهند موکول و به عمل در می آید.

  در عصر غیبت صغری که جامعه از والیت مستقیم آن حضرت محروم است به همان شکلی که

در اقامه وظیفه مذکور از جانب آن حضرت والیت و اذن نواب خاص آن حضرت یا کسانیکه 

 داشته باشد موکول و قابل اجرا خواهد بود.

  البته در عصر غیبت کبری )عصر حاضر( شکل اجرای احکام ثانویه به عهده حاکم اسالمی است

جتهد جامع که بعداً نحوه و شرایط اجرای احکام را نائینی توضیح خواهد داد. که بایستی یا م

)هر گاه در رأس حکومت اسالمی قرار گرفته است و نائب عام آن حضرت لشرایط نافذ الحکومها

می باشد( اجرا نماید و یا اگر از حکومت سیاسی بر کنار است با اذن و تنفیذ او احکام اسالمی 

 قادر به اجرای احکام ثانویه خواهد بود.

 اجراي احكام ثانويه جزء امور حسبيه است [551] 

نائینی می گوید بیشترین نوع سیاست اداره کشور از نوع احکام ثانویه است که در تحت عنوان والیت ولی                                    

ویت هایی که تشخیص می حضرت است و بر اساس ترجیحات و اولن سالم و نواب خاص یا عام آعلیه ال امر

لت در امر اداره حکومت که در شریعت و سنت رسول )ص( دهند اجرا نمایند و اصل مشارکت و مشورت با م

 آمده است مربوط به این بخش احکام می باشد.

 که از این قرارند: در اجراي احكام ثانويه اهدافي در نظر مي باشند

 .نظام اسالمی حفظ و پایدار بماند 

 د.اعمال و اختیارات دستگاه حاکمه استبداد و متصدیان آنان تحت کنترل قرار گیر 

 .در اجرای احکام ثانویه هیچگونه تهاون و سهل انگاری و تجاوزی صورت نگیرد 

 .تمام امور اجرایی احکام ثانویه به شکل قانونی و رسمی اجرا شود 

  قیام به اجرای احکام ثانویه جزء وظائف حسبیه است که در عصر غیبت کبری به عهده مجتهدین

 )نوّاب عام( قرار گرفته است.

 دول از واجبي به واجب ديگر استثانويه عُ [ احكام556]

آن حکومت ها ، دارای تغییر و تحوالتی در زمان هستند. و تاریخ زندگی بشر این  انسان و جامعه انسانی و بدنبال          

نظام اجتماعی  ده می باشند وهتغییرات و دگرگونی ها را ثبت نموده است. و اگر دقت نمائیم این تحوالت قابل مشا

نیاز های جدیدی است که اسالم به عنوان یک دین فراگیر بایستی  حسب این تغییرات داراییک کشور دائماً بر

در اشکال جوابگوی این احتیاجات نوین باشد. بویژه در عصری که در آن زندگی می کنیم سیل مدل های جدید 

ر احکام ثانویه بیشتر از هر زمان دیگر نقش و تأثیدر این رابطه به سوی جوامع اسالمی سرازیر است و گوناگون 
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خودنمایی می کند. چون در ارتباط با سایر کشور ها و تمدن ها وسائل ارتباط جمعی الکترونیکی)انترنت( وماهواره و 

که هر روز بر سرعت و وسعت آنها افزوده می شود این پدیده ها را در حجم باال و سریع پدیده های بسیار زیاد دیگر 

ی مردم جامعه ما می سازند. که چاره ای از پذیرش بعضی از آنها نیست و نائینی به عنوان یک مجتهد آگاه وارد زندگ

به زمان تذکر می دهد که تصور نشود که احکام ثانویه یعنی کنار گذاشتن و عمل ننمودن به احکام شریعت است بلکه 

که مردم نیازمند آن هستند. و این واجبات بجای آن  بر حسب نیاز ناشی از تغییرات جامعه به واجبی پرداخته می شود

 شده است قرار می گیرند و این عدول، الزم خواهد بود. میعمل  واجباتی که قبالً

باب عدول از فرد واجب است به فرد  ق تردید مغرضانه مذكوره خارج و ازچه دانستی كه این نسخ و تغییر از تمام شقو       
 دیگر.

 يه عدول از واجب به حرام و بالعكس نيست[ احكام ثانو557]

دیدن اطالعیه ها وخواندن کتابچه ها و گوش دادن به سخنان مخالفین و تجزیه وتحلیل عالمانه و پاسخگویی            

داهیانه هنرهای آیت اله نائینی است. و این رفتار تحلیلی و چند که مغرضانه باشد از روش ها ومنطقی به آن مطالب ،هر 

باعث می شود تا نظرات و افکار ارائه شده دارای استحکام خاصی باشد. و چون هر دو نظر مثبت و  کته سنجیدی هاون

 منفی به مصاف هم می آیند خوانند بیطرف می تواند به راحتی حقیقت را بر گزیند.

ام یا از حرام  به واجب یکی از شبهات مطرح شده اینگونه است که اجرای احکام ثانویه عدول از واجب به حر       

دیگر و یا از مباح به مباح دیگر است؟! در حالیکه احکام ثانویه از مقتضیات اصول مذهب است و غفلت و ناآگاهی از 

آن باعث این اظهار نظرهای نابخردانه شده است. و از طرفی چون از جایگاه دین و دیانت بیان می شود مردم به تصور 

آن مخالفت می پردازند و این حرکات یعنی ایجاد خلل در قانونمند شدن مشروطیت و افساد اینکه نظر شریعت است با 

 در صفوف مشروطه خواهان حقیقی است!

نائینی در عین اینکه مقاصد و انگیزه های مخالفین را در طرح چنین مغلطه کاریها به خوبی می داند و بار ها آن را      

ازد تا ساده لوحان جامعه به سوی آن سخنان نروند به نقد آن افکار غلط می پردز هم آشکار ساخته است مع الوصف با

 و در این راستا می گوید:

عجیب تر آنکه منتحلین اسالم)کسانی که در ظاهر اسالم را به خود نسبت داده اند( چگونه از لوازم و مقتضیات     

بی ربط که آیا این نسخ و تغییر عدول از واجب به  خیلیهل نموده مغالطه تردید به اصول مذهب غفلت و یا تغافل و تجا

حرام و یا حرام به واجب و یا از مباح به مباح دیگر است؟ برای تشویق اذهان عوام القاء و بر هر تقدیر نغمه مضحکه 

 سرودند!!

 [ رابطه قانون با شرع558] 

صورت این دو با هم چه ارتباطی دارند ؟ و  آیا قانون همان شریعت است و یا با آن تفاوت دارد؟ در هر          

نمایندگان مجلس چگونه می توانند احکام شریعت را به شکل قانون در آورند؟ نائینی این مرز بندی ها را مشخص 

 نموده است. می گوید دستورات و مقررات تفضیلی بر دو نوع است:

 عیین شده  است.سیاساتی است عرفی و معمولی که برای حفظ نظام اسالمی مقرر و ت 
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   شرعیات )احکام شرعی( است که بین العموم مشترك و اجرای آن برای اصناف گوناگون مردم یکی

 است.

 و از جانبی مردم با دو دیدگاه و گرایش به سراغ این احکام می روند:       

 .یا تعبدیه است و برای عبودیت و بندگی خدا انجام می دهند 

 ( به انجام آن مبادرت می ورزند.قربةً الي هللابه خدا) توصلیه است برای نزدیکی یاو 

 :شرعيات بطور كلي بر دو نوع است        
  شرعیاتی که مجموعه فتوا های مجتهدین در رساله عملیه آنان است و مومنین بر حسب وظیفه و دیانت

مواریث، و گرایش خود به آن عمل می کنند. مانند معامالت،مناکحات،ابواب عقود و ایقاعات، 

 قصاص ، دیات و نحو ذلک. 

   شرعیاتی که در باره حدود است و به صدور حکم مجتهد نافذ الحکومة نیاز دارد  مثل قصاص،تعیین

دیه و اجرای حدود شرعی که برای مسلم،کافر اصلی،مرتد فطری)کسی که در یک خانواده مرتد متولد 

 شده است(شده است( ، مرتدملی)کسی که مسلمان بوده و سپس مرتد 

 و از طرفی در تحقق احکام باال چند اصل قابل دقت و توجه است :      

  موکول است جز انفاذ احکام صادره ابواب مداخله در آن بحمد اله  مجتهد نافذ الحكومةآنچه به نظر

 مسدود است.

  .قانون مساوات در قانون محاکمات راهی ندارد و قابل جمع شدن نیست 

  می شود و نتیجه و مفاد أمل و بدون تأخیر قابل اجرا واقع ة رأی و نظرش بی تمجتهد نافذ الحکوم

 دیگری نخواهد داشت.

در باره شرعیات و احکام مذکور نمایندگان مجلس و متصدیان و کارگزاران حکومتی حق مداخله و اعمال نفوذ و        

نی است که مشخص شده است و نباید اینگونه احکام تغییر و تحول در آن ها را ندارند و موضوع کار آنان بر اساس قانو

 که مجرای تحقق و اجرای آنها مشخص است به نقد و بررسی و چون و چرا قرار گیرند!

 ؟[ چگونه قانون اساسي با شرع يكي مي شود552] 

مقابلی با نائینی در جواب شبهات کسانی که طرح و اجرای قانون اساسی مشروطیت را مخالف با شریعت و           

دستگاه نبوت تلقی می کردند آن سخنان را رد می کند و می گوید تدوین قانون اساسی که برای نیاز کشور به آزادی و 

ت بایستی فاتی با شریعت ندارد و مانند شریعبه جریان افتاده است هیچ منا ظم ونظام و اداره درست مملکتمساوات و ن

 رند.مورد احترام و تقدیس و تبعیت قرار گی

بهر حال در این عصری که زندگی می کنیم داشتن چنین متن قانونی که همه به اجرای آن ملزم باشند و ادعائی         

هم وجود ندارد که این قانون را از جانب خدا)عند اهلل( محسوب نمایند برای تحدید استیالء جوری استبداد و مطابقت با 

 .مقتضیات مذهب یک امر الزمی است
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و اگر محدوده فعالیت نمایندگان مجلس در زمینه احکام ثانویه باشد در این صورت قانون و شرع در یک مسیر        

برای رفع نیاز های جامعه اسالمی به حرکت در می آیند و یکی می شوند و همان قداستی که برای انجام شریعت در 

اسی وجود داشته باشد و این فتوای سیاسی آیت اله عبادات و سایر واجبات است بایستی برای اجرای مواد قانون اس

ر وفق نائینی است: وجوب اصل تربیت دستور اساسی بطوری که به همان کیفیت سابقه تحدید استیالء جوری را ب

س محدودیت و مسئولیت سلطنت توقف حفظ نظام و صیانت اسار به و متضمن باشد نظمقتضیلت مذهب کامالً متکفل 

 بدیهیات است.  بر آن از  غاصبه 

 [ بسط عدالت با قانون جامع و كامل591]

نائینی برای اداره شایسته کشور و دوری و پرهیز از ارتکاب کارهای خالف و برقراری امنیت واقعی مملکت،           

است  دهداشتن قانون و اجرای صحیح و نظارت بر اجرای آن را پیشنهاد می کند و بارها روی این حقیقت پافشاری نمو

قاطعیت اعالم می دارد که اگر بخواهیم که ریشه استبداد خبیث را قطع نمائیم و جلوی اعمال و دراین سلسله بحث ها با

خالف شرع و غیر انسانی آن را بگیریم که برای مردم و جامعه حرمتی قائل نیست و از طریق شکنجه و قتل و حبس 

نابودی و کنج های انزوا می کشاند و مملکت را به حالی در آورده اند افراد آزادیخواه و مردان با شرف و بزرگ را به 

 که از قول شاعر می توان گفت: 

 !!گر مُلک این است و همین روزگار            زین ده ویران دهمت صد هزار                              

درست و شرعی مردم در رآس امور جاری  بایستی یک قانون جامع و کامل و در بر گیرنده همه خواسته های       

کشور مورد اطاعت و اجرا قرار گیرد.و وقتی قانون جامع و کامل در بین باشد و وظائف تمام طبقات در آن مشخص 

شده باشد و برای همه مردم یکسان اجرا شود و در آن قوی و ضعیف در مقابل قانون یکی باشند و قوی به باطل گرایش 

یان و گرفتن حق خود مأیوس نباشد در غیر این صورت حل مشکل استبداد و دفع و رفع زورگوئی ها نیابد و ضعیف از ب

 و نجات ملت از اسارت و بردگی مستبدین غیر ممکن و بالعالج خواهد بود.

 تا قانون جامع وظائف تمام طبقات در مملکت مجری و عدم تفرقه بین قوی و ضعیف در احکام قانونیه به حدی که      

( مستحکم نباشد، زورگوئی اقویاء مملکت بطبقاتهم بر ضعفاء بال ال یطمع القوي في باطله و الییأس الضعیف من حقه)

 عالج باشد.          

و این نشان می دهد که نائینی برای نفی استبداد به قانون متوسل می شود. یعنی مبارزه با زورگوئی ها از طریق راه      

قی ترین و انسانی ترین مبارزه بشری است تا خونی ریخته نشود و حق به حقدار برسد و کشور مسالمت آمیز،که منط

 دچار خسارت و زیان جبران ناپذیر نگردد.

 [ قانون تعيين كننده حدود حقوق دولت و ملت595] 
و طبقات و اصناف ملت به اعتقاد نائینی باید قانون حد ومرزها وحدود اختیارات و حیطه فعالیت های متصدیان           

 را مشخص نماید و دارای این چهار چوب در متن خود باشد:

  استبداد را به هر شکلی که وجود دارد و اِعمال قدرت می کند محدود نماید و آن را به رعایت ضوابط

 قانون ملزم سازد.
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 ستی را ارائه نماید.مصالح ملت و نیاز های آنها را مد نظر داشته باشد و برای حل آن ها راه حل های در 

 .مانع استیالء و سلطه گری سلطان گردد 

 .آزادی ملت را تضمین و تأیید کرده باشد 

 باشد. شده نیتضمور رسمی کلیه حقوق اهل مملکت را موافق با مقتضیات مذهب بط 

 خروج از وظیفه نگهبانی و امانت داری را به حکومت و ملت گوشزد نماید و مانع افراط و تفریط آن ها 

 شود و آن را نوعی خیانت تلقی نماید.

  و اگر مداخله و تعرضی که خیانت در امانت است از جانب کسی )متصدیان و ملت( پیش آید موجب

انعزال و بر کناری همیشگی وی گردد و نیز سایر عقوباتی که برای خیانتکاران طبق قانون در نظر گرفته 

 شده است.

رای حکومت اسالمی قائل است و برای حفظ اتحاد ملت و حکومت و اجرای احکام نائینی به خاطر قداستی که ب       

شریعت و مذهب و رعایت حدود آن توسط ملت، دستور و قانون اساسی را در حکم رساله عملیه دانسته و اطاعت و 

 ساب می آورد.عمل به آن را در ردیف تعلق خاطر و عالقه ای که مومنین در انجام تکالیف عبادی و غیره دارند بح

چون دستور مذكور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معامالت و         
 امنامه و قانون اساسی اش خوانند.نحوها و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است . لهذا نظ

آن اینکه اگر معه فقط یک موضوع باقی می ماند وهم آن در نظم و امنیت جانقش مبعد از شناخت اهمیت قانون و      

قوانین مصوّب مجلس که توسط نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرد با احکام شریعت مخالفت نداشته باشد دارای 

 باشد و شرط دیگری پذیرفتنی نیست صحت و مشروعیت خواهد بود و باید الزم االجرا

ت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذكور و استقصاء جمیع مصالح الزمه نوعیه و در صح        

 .عیه شرط دیگری معتبر نخواهد بودجز عدم مخالفت فصولش با قوانین شر

 [ قوانين شرعي مربوط به احكام اوليه است599]

نظر نائینی این و وط به قسم اول)احکام اولیه( است فقط مربانطباق احکام شرعی )شرعیات( با قانون جاری ،           

است که باید برای تحقق این موضوع مثل گذشته مراقبت و دقت نمود و قوانین کشور صرفاً با قسم دوم)احکام ثانویه( 

لیه آمده است( منطبق باشد. و نباید با احکام ثانویه که در حال تغییرند مثل احکام اولیه)آنچه را که در رساله های عم

 که از ثبات بر خوردارند برخورد نمود و مانند احکام شرعی که مشتمل بر فتاوای مجتهدین است عمل کرد.

در اینجا این نکته حائز اهمیت است که با این دیدگاه و تعیین مرزبندی بین احکام اولیه و ثانویه ، چنانچه مجلس        

ذ پنج مجتهد مجلس رسید . صاحبان فتوی حق مداخله و تعرض در آن را الیحه ای را به تصویب رساند و به تنفی

ندارند و از اجرای آن نباید جلوگیری نمایند . و همچنین نمی توانند نظرات و فتاوای شخصی خود را که به عنوان 

یر قرار دهند . احکام اولیه مطرح است بر این قوانین که اجرای آن الزم است برتری بخشند و مردم متدین را تحت تأث

در این صورت این مرزبندی را رعایت ننموده اند!! و در مقابل نمایندگان هم حق ندارند در زمینه احکام اولیه که 
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متعلق به فتاوای مجتهدین است مداخله و تعرضی داشته باشند و هر دو گروه بایستی با رعایت این وظائف در رشد و 

 را برای یک زندگی پر بار و با فضیلت راهنمایی کنند.سامان دهی جامعه کوشش نمایند و ملت 

 [ قوانين متكي به احكام ثانويه در حال تغييرند593] 

نائینی می گوید سیاست هایی که مربوط به مردم است و در تحت ضابطه و میزان معینی درج و مشخص نشده           

زمان و مقتضیات متفاوت هستند و در شریعت غیر اند و به اختالف مصلحت ها و نیازهای مردم جامعه و شرایط 

منصوص و دارای ثبات و شکل خاصی در اجرا نیستند و مثل احکام نماز و روزه معلوم نمی باشند و چون در عصری 

مطرح شود بایستی بر اساس مشورت و ترجیح مجتهدی که صاحب والیت و رهبری است و حکم او در کل مملکت 

 شکل اجرایی به خود بگیرد. دارای نفوذ و تأثیر است

پس به این نتیجه می رسیم که قوانین ثانویه بر اساس زمان دارای نسخ و تغییر هستند و مانند احکام اولیه مبنی بر        

دوام و تأیید نیستند و قانون فقط حق مداخله و تکفل همین تغییر و تحول را دارد. و اجرای احکام ثانویه از وظائف 

 ه مجتهدین در عصر غیبت مسئول انجام آن هستند.حسبیه است ک

قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابطه و میزان معین غیر مندرج و به اختالف مصالح و مقتضیات مختلف و از این     
كه قانون جهت در شریعت مطهره غیر منصوص و به مشورت و ترجیح مَنْ لَهُ والیة النظر موكول است.........از اینجا ظاهر شد 

 الزم و بر طبق وظیفه حسبیه است. متكفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص. و چه قدر صحیح و

 [ قرآن و قانون اساسي594]

نائینی در انتقاد از مخالفین بی منطق ، آنها را متهم می کند که لجام از دهان بر گرفته اند و دهان خود را به           

 بیهوده به اندازه فلک گشاده اند وهرچه می خواهند می گویند . از جمله سخنان آنان این است که:ان گفتن سخن

  قرآن و سنت پیغمبر آخرالزمان )ص( موجود است و تدوین قانون دیگری در ممالک اسالمی نوعی

 بدعت است.

 اب می آید.و التزام عملی به این قانون از آنجائیکه ملزم شرعی ندارد بدعت دیگری به حس 

 .و مردم را به عدم تخلف از آن قوانین دانستن بدعت سومی است 

نائینی با استدالل محکم اثبات نموده است که وجود قانون اساسی در عین اینکه منافاتی با قرآن ندارد بلکه برای         

 د نموده است . معهذا می گوید :اداره یک جامعه اسالمی بسیار الزم است. و بارها اشکال گوناگون این مغالطات را ر

کسی که اندك آشنایی با تاریخ اسالم داشته باشد و از وقعه صفّین و رخداد غم انگیز آن مطالعاتی کرده باشد         

در می یابد که این همان داستان بر سر نیزه نمودن مصاحف توسط شامیان طرفدار معاویه و عمروعاص است و یا شعار 

[ خوارج نهروان است که چون ندیدند حقیقت و امام حق و روح عدالت اجتماعی را نشناختند ره ال حكم اال هللا]

 گمراهی و قتل و نادانی کشاندند. افسانه زدند و حکم خدا را به نیکی در نیافتند و خلقی را به 

و مؤثرتر از آن دو حادثه عصر  و حتی نائینی معتقد است که این اباطیل و رواج آن ها در میان مردم عامه باالتر        

 امام علی)ع( است!!
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 [ مساوات در قانون اساسي591] 

در نظر نائینی ]مساوات روح تمام قوانین است[ و مخالفین با مساوات سر جنگ دارند تا دستگاه استبداد به           

مردم به هر نحوی که مایل بود اجرای آن گردن ننهد و در چهارچوب قانون محدود نشود و همچنان مثل گذشته با 

رفتار نماید و هیچگاه کار ملت اصالح نشود. در این ارتباط فهرست عقاید ارزشمند نائینی در زمینه نقش مساوات در 

 قانون اساسی چنین است:

 .اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسی و حکومتی عبارت از این مساوات است 

 تخطی از آن از بدیهیات است. قیام ضرورت دین اسالم بر عدم جواز 

 و  )شیعه و سنی( هم که متحدالمفاد)دارای یک معنی صل دستور اساسی دو ملت اسالمیانطباق ف

( و هر یک به منزله ترجمه)شرح( دیگری و متکفل بیان این روح سیاست و اساس عدالت مفهوم

 است، بر همین معنای ضروری می باشد.

 ی الحقوق بودن تمام ملت است نسبت به قوانین دستوریه)قانون صریح عبارت هر دو دستور ، متساو

 اساسی( که هر یک متضمن بیان حکم خاصی برای عنوان عام و یا موضوع مخصوص است.

  بالضروره مساوات جز آنکه احکام مُرتّبه بر هر یک از آن عناوین عامه یا خاصه نسبت به اشخاص

گردد و ارادات شهوانیه بر آن ها حاکمیت نداشته ،موضوعات آنها بالسویه )بطور مساوی( مجری 

 باشد  چیز دیگری نخواهد بود.

  (مراد نباشد و اال 1و2و2نزد تمام ملل)ادیان و مذاهب( از قانون مساوات جز این معنی )موارد

 مناقص)نقص کننده( و هادم )از بین برنده( تمام قوانینشان خواهد بود!

 سات آنان )ادیان و مذاهب( با شرع اسالم عدم انطباق قوانین منشأ اختالفات مشهوده فیمابین سیا

تفضیلیه ایشان است بر احکام شریعت ، نه التزامشان به عدالت و مساوات در اجرای آن قوانین و یا 

 انطباق آن دستورات تفضیلیه براحکام شرعیه ، چنانچه دستورات اسالمیه مبتنی بر آن است.

  انون مساوات ، جز عدم امتیاز وضیع)افراد پست( از شریف و قوی از بالضرورة بر التزام به این ق

ضعیف و احیاء ملت و سیره مقدسه نبوت ختمیه صلوات اهلل علیه و سلب حاکمیت ارادات و 

اختیارات جائرانه طاغوتیه در اجراء با الغاء دستورات مذکوره و استحکام اساس مسئولیت از 

 ب نخواهد بود.تجاوزات ، اثر و نتیجه دیگری مترت

 نائینی به سؤاالت مطرح شده در زمینه قانون اساسی مشروطیت اینگونه پاسخ می دهد:        

 : حال چرا مخالفین با قانون اساسی به مخالفت پرداختند؟سؤال 

: لکن چون تمام مطلب و جان مقصد تخلیص خود از مساوات با آحاد ملت و رهانیدن ظالمین از این مسئولیت جواب 

صورت قبیحه و به لباس رفع امتیاز بین چنان این رو این اصل و اساس عدالت به و تحفظ بر این حاکمیت بود از 

 که دانستی تمام امم از آن بیزارند جلوه گر شد. اصناف مختلفةاالحكام
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 : ریشه و علت العلل این مخالفت ها چیست؟سؤال

 : در دو چیز خالصه می شود: جواب

 ه می دانستند اجرای قانون اساسی چه آثار مفیدی برای ملت و کشور خواهد آنان با این وضع ک

داشت با آن به مخالفت بر خاستند و آن را بر خالف حقیقت جلوه دادند و این مخالفت از روی 

 آگاهی و دانایی بوده است.

 ند به آنان همه فعالیت های آنان بر این اصل استوار بود که به مقصود خود برسند و اهدافی که داشت

 اجازه نداد که حقیقت را خوب درك کنند و در مسیر ملت گام بردارند.

عجیب تر آنکه با وضوح آنکه اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیالء و تعیین     

 آن است.    وظائف آنان و تشخیص وظائف نوعیه الزم االقامه از ما عدای)از بر جستگی ها و امتیازات(

 [ نظارت بر اساس قانون596] 

طبق نظریه نائینی اجرای درست قوانین مصوب نمایندگان ملت بدون نظارت مجلس بر نحوه اجرای آن غیر           

ممکن است. چون در عصر استبداد یا به قانون عمل نمی شد و یا به شکلی که منافع مستبدین را تأمین می نمود بکار 

ولی در عصر مشروطیت و با شروع بکار مجلس که از اراده ملت تشکیل گردیده است. و برای آنکه گرفته می شد 

این سنت غلط ریشه کن گردد و قوانین که برای توسعه عدالت اجتماعی و رشد و تعالی جامعه است دقیقاً اجرا شود و 

ه مجریه نظارت داشته باشد. و این زیانی متوجه حکومت و ملت نگردد بایستی هیأتی از مجلس)قوه مقننه( بر قو

و گزارشات آن را به کمیسیون مربوطه  نظارت غیر از آن نظارتی است که هر نماینده در حوزه نمایندگی خود دارد

 منعکس می سازد.

آیت اله نائینی معتقد است که برای مراقبت از متصدیان و وظایفی که به عهده آنان است و نیز محاسبه و        

ی به هزینه ها و دخل و خرج ها و سیاست گزاری اقتصادی که بر اساس برنامه های مجلس و دولت صورت حسابرس

می گیرد و همچنین پاسخگویی و احساس مسئولیت کامل کارگزاران دولت، گذاشتن یک هیأت از دانایان و خیر 

مطلعند برای نظارت و مراقبت خواهان مملکت که به حقوق مشترك بین المللی آگاهی دارند و از سیاست عصر هم 

در اقامه وظائف و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط ضروری است به شکلی که مبعوثان ملت در مجلس و عالمان 

 و آگاهان مملکت می توانند جزء این هیأت انتخاب شوند.

اید و مانع تبدیل حکومت آیت اله نائینی می گویدهیأت نظارت موقعی می تواند به وظائف کامل خود عمل نم       

عادله به استبدادی شود که متصدیان اجرایی امر حکومت )قوه مجریه( تحت نظارت این هیأت بوده و اعضاء هیأت 

پس اگر متصدیان و کارگزاران بدون نظارت هیأت به کار خود ادامه  قبال ملت جوابگو و مسئول باشند. نظارت هم در

و چنانچه هیأت نظارت در برابر مردم احساس مسئولیت ننماید شبیه متصدیان ، راه دهند به تحکم و استبداد می رسند 

 استبداد در پیش خواهند گرفت!!
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محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل والیت به مالکیت تواند بود که        

سئولیت هیأت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه اند در تحت نظارت و م

آحاد ملت باشند. فتور در هر یک از این دو مسئولیت موجب بطالن محدودیت و تبدل حقیقت والیت و امانت بهمان 

تحکم و استبداد متصدیان خواهد بود در صورت انتفاء مسئولیت اولی و به تحکم و استبداد هیأت مبعوثان در صورت 

 تفاء مسئولیت ثانیه.  ان

 نائینی می گوید چهارچوب فعالیت هیأت نظارت زمانی صحیح و مشروعیت خواهد داشت که :           

]نایب عام امام عصر)عج([ آن تصمیمات را در دوره غیبت مورد تأیید قرار دهد  مجتهد نافذالحكومة 

 چون از وظایف ایشان است.

 أت را تشکیل داده باشند.یا عده ای از مجتهدین عادل این هی 

مجاز باشند و آراء آنان مورد تصحیح و تنفیذ و  مجتهد نافذ الحكومةو یا اینکه این گروه از جانب  

 موافقت ایشان قرار گیرد.

]مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت كه اختیارات اهل حل و عقد امت گر چه            

 را در این امور متبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود.[ 

 [ تجزيه قواي مملكتي597]

م( در كتاب قرارداد های اجتماعی،كتاب سوم بخش اول می 3338-3332ژان ژاك روسو نویسنده و متفكر فرانسوی )          
 گوید:           

فرض كنیم كه كشوری ده هزار نفر جمعیت داشته باشد بت مساوی تقسیم می شود یعنی اگر جامعه به نسحاكمیت در        
است طبیعی ، غیر قابل انتقال و  قدرت حاكمیت هر فرد بیش از یك ده هزارم قدرت حاكمیت جامعه نیست و این قدرت حقی

 انكار ناپذیر.
در نظریه روسو قدرت ملی مربوط به ملت است. و كسی یا گروهی حق اختصاصی نمودن آن را ندارد. و اگر نمایندگان       

ت چنین تصوری داشته باشند كه قدرت مربوط به آنهاست سرانجام به خود كامگی منتهی می شود. ولذا معتقد بود كه قدر
حاكمیت نباید تجزیه شود. بر اساس همین فلسفه با نمایندگی ملت كه در مجلس جمع شوند و قوه مقننه را تشكیل دهند 

 مخالف بود. یعنی با تجزیه قوای مملكتی مخالفت می كرد. 
 م( می گوید حكومت به سه قوه زیر تقسیم می شود:3618-3321جان الك حقوق دان و فیلسوف انگلیسی)      

 روی عاقد كه باید مأمور بستن عهدنامه ها با كشور های خارجی و اعالن جنگ و عقد صلح باشد.نی 
 نیروی قانون گزاری كه وظیفه اش وضع و تغییر قوانین است 

  .اجرایی كه باید مقرراتی را كه نیروی قانون گزاری وضع می كند اجرا كند 

 قانون گزاری می دانست. بول نداشت و آن را جزو قوهالك نیروی قضایی را قجان 
م و روح 3311م، علت عظمت و سقوط روم 3383م( نویسنده كتاب های نامه های ایرانی 3621-3355منتسكیو )      

م بر خالف روسو معتقد است كه قدرت ملی نباید در كسی یا گروهی متمركز شود و جمله مشهوری دارد كه 3312القوانین 

. یعنی اگر قوای ملی تجزیه شود هر قوه ای می تواند ناظر كار قوه دیگر باشد و این گيرد قدرت جلوي قدرت را ميمی گوید: 
نظارت مانع انحراف و تبدیل به خود كامگی می گردد.به عقیده وی باید قدرت حكومت به سه شعبه مجزا و مستقل تقسیم 

 شود:
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 نداشته باشند. عده ای فقط قانون وضع كنند و قانون را تغییر بدهند اما قدرت دیگری 
 .عده ای دیگری فقط قانون را اجرا كنند اما حق نداشته باشند خود قانون را وضع كنند 

 .عده دیگری در اختالفات مردم و درباره تجاوز آنان از قوانین قضاوت كنند 

روزه این تقسیم بندی مورد منتسكیو نیروی اول را قوه قانون گزاری ، دومی را قوه اجرایی و سومی را قوه مقننه نامید. ام      
 قبول همه كشور های طرفدار دموكراسی است.

درك تازه منتسكیو این بود كه بر عكس روسو كه مسائل مربوط به حكومت را از جنبه نظری پی ریزی می كرد در این       
رد. درك تازه او این بود كه وی نه باره روش مشاهده و تجزیه را كه از دیر باز در جهان فلسفه و علوم راه یافته بود اختیار ك

م( را 3321تنها از خود كامگی فرد بلكه از خود كامگی نمایندگان نیز می ترسید و خطاهای مجلس زمان انقالب فرانسه )
 پیش بینی می كرد.        

ز انتخابات آزاد است به به عالوه بر عكس روسو كه معتقد به انتخاب نبود و عقیده داشت كه مثالً ملت انگلیس فقط در رو    
 :د باشد. بر این اساس معتقد شد كهتجربه بر او ثابت شد كه ممكن است ملت در روزهای غیر انتخابات نیز آزا

 ] ملت به خوبی می تواند نمایندگانی كار آمد انتخاب كند [                                       
مد راه خطا نروند باید قدرت میان آنان تقسیم شود تا هر دسته مواظب كار و سپس گفت برای اینكه این نمایندگان كار آ

 دیگری باشد. بدین ترتیب باید گفت كه نظریه تفكیك قوی جنبه عقلی و استداللی دارد.
 (721الی 723رحیمی، ص مصطفی  )بر گرفته از كتاب قانون اساسی ایران و اصول دموكراسی، دكتر                                              

نائینی تجزیه قوای مملکتی را از وظائف مهم سیاست و حکومت می داند تا هر یک از شعب قوی بتوانند در        

تحت ضابطه و قانون صحیح علمی آن را با نظم اداره کنند و در اجرای و اقامه آن قوانین مراقبت و مواظبت کامل 

محدوده وظائف صورت نگیرد و اجرای کلیه امور به عهده افراد با کفایت و با  نمایند و هیچگونه تجاوز و تعدی از

 درایت آن بخش گذاشته شود.

و از طرفی از قول مورخین فُرس)مورخین ایران باستان( می گوید که این تجزیه قوای مملکتی اولین بار توسط     

می و قانونی در عصر جدید که همه کشور های جمشید پادشاه پیشدادی ایران بنا گذاشته شده است. ولی بطور رس

 جهان آن را پذیرفته اند طرحی است که منتسکیو در کتاب روح القوانین ارائه داده است. 

 [ وزارتخانه ها در فرمان مالك598] 

ناگونی که نائینی می گوید: با نگاهی دقیق به فرمان مالک در نهج البالغه می فهمیم که تمام وزارتخانه های گو         

هم اکنون در کشورهای متمدن وجود دارد در این اصناف مذکور در نامه مالک اشتر دیده می شود. چه ضرورتاً شغل 

وزارت داخله) که امور مربوط به نیازهای مردم را رسیدگی می کند( و مالیه)امور اقتصادی و دارایی( و دفتر)امور 

اب آمده است و همه محاکمی که در سراسر کشور وجود دارد تحت ( در تحت عنوان کُتّو اسناد حقوقی ثبت و ضبط

عنوان قضاوت داخلی فعالیت دارند و وزارت خارجه که مربوط به روابط مملکت اسالمی با سایر کشورهاست در 

 نشده بود. نین روابطی با دول خارجی بر قرارزمان امام علی علیه السالم وجود نداشته است چون هنوز چ

 هيأت نظارت و تفكيك قواي مملكتي [592]    

به نظر نائینی هیأت نظارت و بازرسی موقعی می تواند به وظائف خود عمل نماید که قوای مملکتی جدای از            

هم باشند و در کار هم مداخله نکنند و اگر بخواهیم به تمام نتایج مطلوب پیرامون عملکرد این هیأت برسیم باید هر 
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که مشاهده می کند با اصل خودش در شریعت مطابقت دهد و علی الخصوص بایستی با اصول مذهب  مورد و فروعی

ما طائفه امامیه همخوانی داشته باشد. و این موضوع بدیهی و واضح است. ضمناً باید هیچ موردی با استیالء استبدادی 

مورد بررسی قرار  تنبيه االمةکتاب  ظالمانه مطابقت نداشته باشد که وجوب این عدم انطباق در فصل های مختلف

 گرفته است.

که توانسته است تجزیه قوای مملکتی را پیشنهاد نماید و هر کدام از قوا را مسئول و است نائینی حکیم و متفکری         

محدود و مشروط بداند و از اینکه اساس حکومت و اداره کشور بر مشارکت و مشورت و حریت و مساوات ملت قرار 

ده شده است و همه چیز در مسیر قانونی و رسمی استقرار می یابد و امکان آن فراهم شده است تا هیأت نظارت بر دا

 اجرای کلیه امور رسیدگی نماید مورد تحسین و تقدیر قرار می دهد و از این کار راضی و خشنود است.
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 فصل دوازدهم

                                  
                    

 !![ علماء نگران هجوم غرب هستند531]

علماء واقعی اسالم که نائینی آنان را خیر خواهان امت می داند همواره از ضعف مسلمین و خطراتی که از           

ینه تالش هایی را در بیرون مرزها ، ممالک اسالمی را تهدید می کند و آسیب می رساند نگران بوده اند و در این زم

حد امکان از خود نشان داده اند. از جمله این شخصیت های برجسته و عظیم الشأن که در حمایت از اساس مشروطیت 

و خروج کشور از استبداد قاجاریه و بر پایی عدالت و قانون و مجلس زحمات زیادی را متحمل شده اند حضرت آیت 

ق در نجف اشرف در 7232ق در مشهد متولد و در سال 7311ت. که در سال اهلل آخوند مال محمد کاظم خراسانی اس

مبرز به شمار میروند. از جمله  و شاگردانی تربیت کرد که از فقهایگذشت. عالمی فقیه، اصولی وآشنا به فلسفه بود. 

ت که بسیار اس كفایةاالصولآثار وی حاشیه بر اسفار مال صدرا و حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی انصاری و کتاب 

 معروف است.

   آنان به عدالت خواهی و  ا استبداد همکاری داشتند و شبیهدرست است که عده ای از افراد در لباس روحانیت ب         

ملت وقعی نمی نهادند ولی رجال مذهبی بزرگی چون خراسانی همواره باعث افتخار و سربلندی مشروع خواسته های 

کلمه توحید و بر پایی حکومت حقه دارای افکار و اندیشه های سترگ و مؤثری در  دین و مملکت و برای اعتالی

که زندگی این مرد بزرگ  ش آنان بر علیه استبداد می شدند درون توده های مردم بودند و در اکثر مواقع عامل خیز

مان های حق طالبانه دفاع نشان دهنده این حقیقت است که وی تا آخرین لحظه عمر پر بار خود پیوسته از اسالم و آر

می نموده است و در این زمینه اقدامات عملی و اجرایی شایسته ای داشته است گر چه اجل به او مهلت نداد ولی در 

 تاریخ حماسه های ایشان ثبت و ضبط شده است.

 و تمدن اروپایی تنها در این سخنرانی که نائینی آن را نقل می کند در برابر سیل عظیم استعمار و هجوم دول غربی     

حقیقی و طرفداران حکومت مردمی و عادله هستند و این از ویژگی های  سدی که می تواند مقاومت نماید علمای

نده نگری علمای شیعی را می رساند که در ردیف هوشمندی و احساس مسئولیت و دقت نظر و بینش قوی و آی

 د، می فرماید:روشنفکر سنی همیشه نگران این تهاجمات باشن علمای
این سیل عظیم بناء تمدن بشری كه از بالد غرب به سمت ممالك اسالمیه سرازیر است اگر ماها رؤساء اسالم جلوگیری نكنیم و تمدن اسالم      

 را كامالً به موقع اجرا نگذاریم اساس مسلمانی تدریجاً از آثار این سیل عظیم محو و نابود خواهد شد.

 سياه جتهدين در دوران استبداد[ دشواري كار م535] 

نائینی این بار چون سیاسیون می اندیشد و روش های انتقال حکومت استبدادی به مشروطیت را برنامه ریزی می           

نمی توانند با وجود پرقدرت و مسلط استبداد پادشاهی هیأت  اگر چه فقهاء بر اساس دین اسالم کند، وی می گوید

ر جاری متصدیان حکومت بگمارند که اگر چنین کنند جز توهین و اهانت نتیجه دیگری ندارند نظارت کننده بر امو
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ولی همین قانون اساسی مشروطیت که در بر گیرنده حدود و اختیارات پادشاه و متصدیان است و شکل رسمی هم 

 دارد می تواند مفید فایده و در روند قانونی کردن کشور اثر بخش باشد.

در کنار این خویشتن داری وظائفی که در امور حسبیه به عهده فقهاء و علمای اسالم در عصر غیبت تحقق و اگر       

یابد مزید علت بوده و در روند قانون مندی کشور و نزدیکی به خواسته های مشروع ملت در مسیر مشروطیت گام 

پذیر است و این تحلیلی است که نائینی از بردارد. در هر صورت راه قانونی شدن کشور و اجرای تمام امور برگشت نا

 اوضاع آن روزگار دارد تا کشور یک گام به جلو حرکت کند و به تدریج شرایط بهبود و تعادل را بیابد.

 شيعه و سني در حركت مردمي [ نقش علماي539]

استعمار خارجی و استبدا در زمانی که بالد اسالمی )ترکیه ، عراق، ایران و غیره( زیر سلطه چکمه پوشان           

فعال سیاسی طرفدار بلوك غرب سنگرهای مدیریتی د وملت ازحداقل مواهب آزادی برخوردار نبود وعناصرداخلی بو

و اقتدار ملی را یکی پس از دیگری به چنگ می آورند و دولت بزرگ عثمانی به دلیل ضعف مدیریت و ساختار 

مسلمین را مشخص می ن دیگر رو به اضمحالل بود نائینی تکلیف همه کهن تشکیالتی و فساد اداری و مشکالت فراوا

شیعه و سنی در کشورهای اسالمی هیچگونه موافقتی با استبداد ندارند و ساحت مقدس اسالم را از  نماید که علمای

لم و مستقل دانند. چون استبداد و خودکامگی با عقل سا می   چنین احکام سراسر جور و ستم در تحکیم استبداد مبرا 

 بشری مخالف است و هیچ عاقلی آن را تأیید نمی کند!

اسالم در عصر انحطاط که تفرقه و نداشتن رهبری واحد در مبارزه با دشمنان قسم  و این حقیقتی است که علمای      

یچ شرایطی با می رسانند که استبداد تحت ه  خورده بیداد می کند حداقل به این نتیجه رسیده اند و به گوش مسلمین 

 عقل و اسالم مطابقت ندارد. و این سخن نائینی و استدالل تمام علمایی است که در صف مشروطه بودند.

م حجج اسالم نجف اشرف كه رؤساس شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقیب صدور احكا      
اند برای برائت ساحت مقدس دین اسالم از چنین احكام جوریه آن به فتوای مشیخه اسالمیه اسالمبول كه مرجع اهل سنت 

 .مخالف با ضرورت عقل مستقل ، حجتی شد ظاهر و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت

 [ رهبري عالمان ديني در بيداري ملت533] 

ی می داند در عصر و رؤسای مذهب جعفرربانیین، فقهاء، روحانیین نائینی می گوید رهبران شیعه که آنان را           

او وجود  مساوات بی بهره است و هنوز زنجیر بردگی بر دوشملت مظلوم و فلک زده از آزادی و انحطاط مسلمین که

او گرفته است، و مجال هرگونه رشد وتعالی را ازفرصت دگی وسرنوشت او سنگینی می کند وزندارد وسایه استبداد بر

د که فساد و تباهی کشور و مشروطه برای ایران دوباره به استبداد برگردنمی گذارند که شرایط کنونی بوجود آمده 

حفظ بیضه و کیان علماء از هرگونه مجاهدت الزم درسپاه کفر بر امت اسالم از آن است و در این ارتباط  استیالی

 اسالم کوتاهی نخواهند نمود.

می گوید که آگاه نمودن  م مطلع است با قاطعیت وازمتن اسال آنگاه نائینی که تجربه سال ها مبارزه را دارد      

غیرتمندان اسالمی به آزادی و مساوات و رهایی از استبداد از عظیم ترین وسیله و قوی ترین سبب و علتی است که 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

140 
 

می تواند در مسیر آرمان های بزرگ علماء کار ساز باشد ، پس تالش علماء و آگاهی مردم دو عامل مهم در بر کندن 

 تبداد الزم خواهد بود.ریشه اس

بدیهی است تنبیه)آگاهی( غیرتمندان اسالم به آزادی رقابشان از رقیت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام         

نوعیات مملکت با غاصبین و پی بردن به خطرات مترتبه بر استعداد و فعال مایشاء بودن ظالمین برای جِدّشان در طلب 

 م وسیله و اقوی سبب است.و شوقشان به مطلب اعظ

 [ علماء و اهميت فرمان مالك534]

اسالم همواره به سیاست و حکومت فکر می کردند، هر چند دستشان از سیاست  معتقد است که علماینائینی            

ن دوره از ند. ولی ایدکوتاه بود . چون استبداد را قبول نداشتند دستی هم برای تأیید آن از آستین همت بیرون نیاور

استبداد به معنی دوری از حکومت اسالمی که از وظائف فقهاء و مسلمین در عصر غیبت است نبوده است و از اینکه 

ق در سامره به درس 7273ق از اصفهان به عتبات رفت و تا سال وفات 7312آیت اله میرزا حسن شیرازی که در سال 

نهج البالغه ( را 12ان امام علی علیه السالم به مالک اشتر)نامه و بحث و فعالیت علمی می پرداخت همواره مفاد فرم

 می گفت. و از مواهب و نکات برجسته آن سخنیادآوری می کرد 

نائینی می گوید این همان فرمانی است که اروپائیان از مدت های قبل به التین ترجمه نموده و از مفاد آن در        

اسالم و تمام مراجع امور شرعی و  شده اند. علمایحکومت و سیاست بهره مند  وه ادارهتدوین قوانین خود و حتی نح

سیاسی هر کس به اندازه مرجعیتش این سیره حسنه را از دست نداده بلکه به استفاده نمودن از آن و بهره مندی 

 ند.ددیگران از فرازهای آن نامه مبارك تذکر می دا

واقعی اسالم نه تنها با استبداد همکاری نداشتند بلکه برای اجرای احکام  ه علمایو این مبین این حقیقت است ک      

اسالمی همانند انبیاء و پیامبران مترصد فرصتی بودند تا شرایط آن فراهم آید و با تمام قوی و امکانات برای تحقق آن 

 تالش کنند و تاریخ صد سال اخیر این حقیقت را اثبات می نماید.

اسالم می گوید: خوب است در جستجو برای درك اصول وظائف سیاسی که در عصر  علمایطاب به آنگاه خ     

غیبت الزم است به همین اندازه)مواردی که در نامه مالک( آمده است قناعت کنیم و بقیه موارد نیاز را بعهده درایت و 

ب قوانین مجلس شورای ملی فهم منتخبین ملت در مجلس و هیأت مجتهدین که از جانب مراجع تقلید ناظر بر تصوی

و بقیه را بعهده هستند بسنده کنیم.خوب است در استقصاء اصول وظائف سیاسیه عصر غیبت به آنچه ذکر شد قناعت 

 بعون اهلل تعالی و حسن تأییده، موکول داریم.-بعد تحدیده و تشییده-لت و هیأت مجتهدین نُظّاردرایت مبعوثان م

 [ دعا براي مسلمين531] 

نائینی از روی وظیفه شناسی و احساس خطری که از هجوم غرب نسبت به اسالم دارد سخت نگران است و از           

این دعای او فهمیده می شود که چقدر از تفرقه در صفوف مسلمین رنج می برد و برای ایجاد وحدت احساس عمیقی 

صحنه تاخت و تاز مدعیان طرح های  دارد در حالیکه اوضاع و احوال کشورهای اسالمی بقدری هرچ و مرج و

استعماری و نو شده است که تحقق وحدت کلمه و کلمه وحدت در بین صفوف مسلمین جهان غیر ممکن به نظر می 

 رسد!!
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جمع اهلل تعالی علی الهدی كلمتنا و علی التقی شملنا و ال جعلنا من الذین یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر      
 بمحمد و آله الطاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین.الموت ، 

امید است خدای متعال همه ما را در مسیر هدایت جمع نماید و یاران اندك مومنین را در راه تقوی و پرهیزکاری     

قرار دهد و ما را جزء آن کسانی قرار ندهد که چون در معرض صاعقه های ترسناك حذرالموت قرار گرفتند از ترس 

د و خاندان طاهرینش که درود خدا بر همه ن فرو می کنند . خدایا ترا به محمانگشتان خود رادر گوش هایشاوحشت 

 می دهم که ما را جزء این افراد قرار ندهی! آنان باد سوگند

 [ شرايط مجتهدين بر گزيده536] 

ر عصر مشروطیت مردم ایران بودند. عالمان واقعی دین در سنگر مساجد تهران از پیش قراوالن خیزش مردمی د          

و این حقیقتی است که مورخین منصف از جریان مشروطیت نوشته اند که چون صدای اعتراض از داخل مساجد به 

د و خواستار استبداد قاجاریه هجوم آوردن مردم کوچه و بازار بهی مردم انعکاس یافت روشنفکران درکنارفضای زندگ

د و از عدالت و قانون و نظم و امنیت و رشد و تعالی سخن گفتند و این اعتراضات تحول و دگرگونی در کشور شدن

باعث گردید تا متصدیان و کارگزاران حکومت استبداد تاب تحمل را نداشته باشند و باالخره به درخواست های 

کشور برای اولین و ایندگان مردم درآن مستقر شدندنمنهند ومجلس مردمی به پا گردند ومشروع و منطقی مردم گردن 

بار به مجلس و قانون رسید و سلطان و اعوان او بر اساس قانون محدود شدند و این برای کشور ایران یک پدیده نوین 

 و شگفت انگیزی بود. 

کشتی ؛شیعه تهران و عراق همکاری نزدیک ملت و اقشار تحصیل کرده بر اثر تالش های طاقت فرسای علمای        

ادق به ساحل نجات پهلو گرفت. و اسالم خواهی مردم در اصل دوم متمم قانون اساسی باالخره به انقالب مردم ص

تصویب و تأیید منتهی شد و حکومت مشروطه تحت لوای اسالم و مذهب جعفری که علماء و مجتهدین نقش تعیین 

 صل آمده است که :ار مجلس و مصوبات آن بعهده گرفتند استوار گردید در آن اارت بر ککننده ای در نظ

مجلس مقدس شورای ملی كه به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل اهلل فرجه و  -قانون اساسی مشروطیت اصل دوم    

بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسالم خلد اهلل سلطانه و مراقبت حجج اسالمیه كثر اهلل امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس 
اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیر االنام  شده است باید در هیچ عصری از

صلی اهلل علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است كه تشخیص مخالفت موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهده علمای اعالم 
 ادام اهلل بركات وجودهم بوده وهست.

در عصری از اعصار هیأتی كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاء متدینین كه مطلع از  لهذا رسماً مقرر است          
مقتضیات زمان هم باشند به این طریق كه علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء كه دارای 

ز آنان را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس صفات مذكوره باشد معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر ا
شورای ملی باالتفاق یا بحكم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسد تا موادی كه در مجلس عنوان می شود بدقت 

وان مذاكره و غور رسی نموده هر یك از آن مواد معنونه كه مخالف با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و رد نمایند كه عن
قانونیت پیدا نكند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر 

 عجل اهلل فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
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ن هدف از استقرار و اجرای این اصل زیاده خواهی و امتیاز طلبی برای روحانیون نبود، گرچه شاید عده ای چنی         

نان که مبتنی بر اعتقاد به اسالم و ائمه پذیرند که حکومت بر خالف خواست آ تصور نمایند ، بهر حال مردم نمی

اطهار)ع( بود راه خالف بپیماید و لذا این همه اصرارها که روحانیون طراز اول داشتند در جهت توسعه روح عدالت و 

تأیید می کردند گرچه روشنفکران غرب و شرق گرا با آن مخالف  قانون در زیر بیدق اسالم بود که مردم کامالً آن را

 بودند!

نائینی می گوید همین اندازه هم که در متن اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت گنجانده شده است فوق       

س را مجلکیفیت کار مجتهدین درمأمول و بیش از خواست علماء است و بهمین خاطر تمام مجاهدت او این بود که 

ص سازد و آن شرط ها و اوصافی که باعث می گردد تا مجتهدین بر روند صحیح قانون گزاری نظارت علمی و مشخ

فقهی داشته باشند و نگذارند تا قانونگزاران از بستر واقعی خود که خدمت به مردم است خارج گردند. ولی چکمه 

ظامی و اسلحه استبداد دور نمی شوند ، آیا می پوشان خارج از مجلس که از صبح تا شب و همه وقت از لباس ن

گذارند که این اصل اجرا شود؟! حکایت تاریخ در این زمینه سخت غم انگیز است و ملت هیچگاه در این دوره به 

آزادی دست نیافت که بتواند نماینده خود را بر گزیند و نه این ضمانت و صداقت را حکمرانان پس از مشروطیت 

 قانون اساسی نیم بندی که هنوز استبداد در آن حضور دارد اجرا نمایند!! داشتند که همین 

 [ شرط اول: آگاه به فقاهت و سياست روز537]

در نظر نائینی آن کسی که به نمایندگی مراجع عظام جهت نظارت بر مصوبات مجلس وارد فضای مجلس می           

 ظیفه خود موفقیت حاصل نماید:شود بایستی دارای این خصوصیات باشد تا در انجام و

 اعلمیت کامل در باب سیاست، فی الحقیقه مجتهد بودن در فن سیاست. 

 آگاهی کامل به حقوق مشترك بین الملل و اطالع بر دقایق و خفایای حیله های معمول بین الدول. 

 خبرت و آگاهی به خصوصیات وظائف الزمه و اطالع بر مقتضیات عصر. 

 در فقه برای تنفیض آراء و تطبیقش بر شرعیات. دارای فقاهت و اجتهاد 

 دارای قوه علمیه الزمه در سیاست امور امت به قدر قوه بشری. 

 [ شرط دوم : دوري از رياست طلبي، مال اندوزي و حرص و حسادت538]

ت بلکه آنان از دیدگاه نائینی نظارت مجتهدین بر صحت و سقم قانون صرفاً متکی به دانش و احاطه علمی نیس         

 :ایسته و نیکویی باشند ، بطوری کهباید از نظر رعایت اخالق و مراحل خودسازی و تهذیب نفس دارای مراتب ش

 در تصمیم گیری بی غرض و بی طمع باشند. 

 آلوده به بخل و جبن)ترس( و حرص نباشند. 

ال ریاست طلبی ، و باید بدانند با کوچکترین شائبه غرض ورزی و اندك طمع چپاول اموال و یا خی 

 آن ها را به استبداد و بلکه سیاه تر از آن تبدیل می نماید.
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 [ شرط سوم: دفاع از حقوق ملت با غيرت و حميت532]

در اندیشه نائینی مجتهدین ناظر بر قوانین مجلس بایستی درعمل و اجرا دارای ویژگی خاصی باشند و تمایل به           

 شکلی که :خدمتگزاری داشته باشند به 

 نسبت به وطن و دین و دولت و نوع مسلمین از غیرت کامله و خیر خواهی برخوردار باشند. 

 حفظ حدود و ثغور مملکت را هزار بار عزیزتر از خانه و ملک خویش بدانند. 

 خون و آبرو و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخص خود گرامی بدارند.  

 م نوامیس بدانند.ناموس کیش و آئین را اه 

استقالل دولت اسالمی را در مرتبه حراست و نگهبانی مانند دین و آئین بدانند و در حفظ آن  

 بکوشند.

حتی فرق غیر اسالمی به لحاظ اینکه بخشی از مسائل مالی و هزینه مالیاتی را تأمین می کنند و هم به  

ت در امر انتخابات مجلس لحاظ اصل رسمی مشورت و مشارکت که جنبه عمومی داردالزم اس

دند چون انتظار حمایت از دین از داخل شوند. و اگر از صنف خود کسی را به نمایندگی برگزی

اندازه که نسبت به وطن و نوع مردم خیرخواه و دلسوز باشند برای دارا بودن  همین نان نمیرود و لذاآ

 صالحیت نمایندگی و دخول در مجلس کافی است.

 وظائف مجتهدين است نه مردم![ حكومت از 541] 

نائینی به عنوان یک منتقد اجتماعی نظرات مخالفین را که مرحله به مرحله به بازار تبلیغات وارد می شود با دقت           

آنها تشکر هم فین به منطق وعلم نزدیک باشد ازحتی از اینکه بخشی از نظرات مخالمطالعه و نقد و بررسی می نماید و

هر صورت مفید فایده درشبهاتی مطرح کرده اند که بررسی آن ها حقایقی را به ذهن تبادر نمود که می کند که 

 خواهد بود!!

نائینی قبل از هر چیز به این نکته می پردازد که چرا طرفداران استبداد برای مردم در انتخابات نمایندگان مجلس        

ست امور از وظائف مجتهدین عادل در عصر غیبت است که نواب عام نقشی قائل نیستند بلکه می گویند که قیام به سیا

حضرت ولی عصر)عج( می باشند؟! و عوام حق مداخله در آن را ندارند و نمی توانند نمایندگانی را به مجلس 

 بفرستند.

 تنبيه االمةتاب بطور کلی نائینی به مواد قانون اساسی و متمم آن نظر دارد و از این جهت خرسندی خود را در ک       

نشان داده است و درهمین راستا معتقد است که طرفداران استبداد از اجرای قانون اساسی سخت ناراحت و نگران 

هستند و از محدود شدن استیالی استبداد و استقرارهیأت نظارت بر عملکرد متصدیان دولتی مخالفت دارند و برای 

را مطرح ساختند که شاید ظاهر خیلی موجه و صورت شرعی و آنکه مانع اجرای مشروطیت شوند شبهه جدیدی 

 می کنند!!  حالت دلسوزی هم داشته باشد ولی درپنهان همان حمایت از دستگاه استبداد را پی گیری 

وجدان بیدارعالمه نائینی از اینکه مخالفین گر چه مقاصد شومی در سر می پرورانند ولی در ظاهر از علم و منطق       

 ه می کنند، می گوید:استفاد
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بی سر و پا نیست و چون  هر چند این شبهه فی الجمله به لسان علمی است و مانند سائر تلفیقات واهیه چندان      

متضمن تسلیم اصل وجوب تحدید و گماشتن هیأت نظار و رفع ید از انکار اصل مطلب و ادعای مداخله در امر امامت 

 و امتنان است. بودن آن است لهذا موجب کمال تشکر

نائینی می گوید : وظائف مجتهدین درعصرغیبت در حیطه امور حسبیه است نه اینکه وظائفی را انجام دهند که به         

 عهده عموم گذاشته شده است ، وظائفی که باید مردم در انجام آنها اقدام نمایند.

ندگانی را به مجلس جهت طرح و تصویب قوانین وارد و نمای مردم در انتخابات مجلس شركت كنندچرا بايد حال        

 سازند نائینی با قاطعیت جواب می گوید که : 

  چون اساس حکومت اسالمی مبتنی بر مشارکت و مشورت عموم با متصدیان حکومتی در امر اداره

 کشور است.

  نمودن قانونی آن وهم از جهت مالیاتی است که مردم برای اقامه مصالح الزمه می دهند باید در هزینه

 حق مراقبت و نظارت داشته باشند.

  و از طرفی از باب نهی از منکر برای جلوگیری از هر گونه تجاوز در اموال عمومی و مالیات ها بایستی

 بهر وسیله که دارند اقدام نمایند و این بر همه واجب است .

 ارد.)اشاره نائینی به متمم هنوز مقام والیت و حکومت غصب شده است و سلطان در رأس آن قرار د

بند سیم است که می گوید قوه اجرائیه که مخصوص  طیت ، اصل بیست و هفتم ؛قانون اساسی مشرو

پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا 

 می شود بترتیبی که قانون معین می کند.(

  مت هائی از جانب دستگاه استبداد وجود داشته باشد که نگذارند این محدودیت در وظائف احتماالً مقاو

 و اختیارات سلطان و متصدیان اجرائی آن که در متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است تحقق یابد. 

مردم در دارد یعنی اگری به انتخابات ملت کند که اجرای صحیح و دقیق تمام این موارد بستگنائینی اظهار نظر می       

هزینه ها یان ومتصداجرای قوانین و نظارت بر کارصحنه نباشند و نمایندگان الیق و شایسته به مجلس نفرستند و در 

لت مردم و نظارت دخالت ننمایند مشروطیت ناموفق بوده و استبداد چون گذشته میداندار خواهد بود!! یعنی با دخا

 خواهد نمود و این تجربه ای بود که تا آن زمان به ذهن نائینی رسیده بود. متعهد مشروطیت را مستحکم علمای

 [ وظائف امور حسبيه549]

نظر فقهی و حکومتی آیت اله نائینی در زمینه انجام وظائف امور حسبیه به این شکل است که حال اگر بعضی           

حسبیه ننمایند به این معنی نخواهد بود که آن امور ائف عادل( و یا همه آنان اقدامی در وظاز نواب عام )مجتهدین 

می رسد که بایستی در اقامه آن اقدام نمایند.و حتی اگرآنان هم اقدامی  ن عادل یرد بلکه این بار نوبت به مومنیانجام نگ

ر اساس ننمودند وظائف مربوط به عهده عموم مردم خواهد بود و در این مرحله اگر عموم مردم هم اقدامی ننمودند ب

ایستی توسط فاسقین امت اتفاق آرائی که بین فقهای شیعه امامیه وجود دارد انجام آن امور حتی اگر شده است ب
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بهر حال وظائفی که الزم است که انجام شود و آن حدودی که برای حکومت معین است که از نظر  !!صورت گیرد

ملت در جهات عمومی در آن مشارکت دارد منحصر بین المللی و جهانی به شکل رسمی مشروطیت گفته می شود و 

 به نظر و انتخاب ملت خواهد بود.

 [ اقدام براي اموال وقفي549]

کسانی که نقش مردم در نمایندگی مجلس را نفی می کنند و دخالت آنان را روا نمی دانند  نائینی در جواب          

وای مجتهدین است و در این ارتباط مثالی می زند که می می گوید، این دخالت یک امر طبیعی است و مطابق با فتا

گوید: در باره امالکی که برای عموم یا منظور خاصی وقف شده است، چنانچه فرد غاصبی به زور و تعدی آن را در 

اختیار بگیرد ، اگر الزم باشد که اقدام عملی صورت گیرد و یا گروهی که بتواند آن اموال را قبل از حیف و میل 

 دن برگردانند بایستی آن مال را پس گرفت و صیانت نمود تا بر اساس واقف به خدمات خود ادامه دهد.ش

نائینی می گوید اقدام در این زمینه واجب و بدیهی است و خالف آن در نزد علماء و متشرعین و حتی در نزد        

استدالل نائینی می فهمیم که به هر طریقی  خردمندانی که مادی و دهری هستند امکان تحقق نخواهد داشت. از این

بایستی مملکت را از چنگال استبداد که با زور آن را تسخیر نموده است بدر آورد و این یک وظیفه همگانی است و 

 هر کسی در حد توان مسئول آن خواهد بود.

 منحصر به احكام ثانويه است  م و فقها[ اختيارات نمايندگان اما549] 

یکی از برنامه های کاری نائینی در این کتاب تعیین خط مشی ها و حدود اختیارات والیان و کارگزاران             

حکومتی است. و این کار برای آن صورت می گیرد تا هر مسئولی در هر رده از مدیریت و رهبری جامعه اسالمی از 

ئینی می گوید که حدود اختیارات و حیطه محدوده قانون و انجام وظیفه تعیین شده خارج نشود و بهمین خاطر نا

فعالیت در عصر حضور ولی عصر)عج( و حتی ترجیحات والیان و کارگزاران منصوب از جانب آن حضرت منحصر 

 :به احکام ثانویه است و اطاعت از اولی االمر که در ردیف اطاعت از رسول خدا)ص( و خالق جهان در آیه مبارکه

 نساء[ ال/26،  وا هللا و اطیعواالرسول و اولي االمر منكماطیع]                     
متوجه همین موضوع است. و معانی اکمال دین و نصب والیت امیرالمومنین علی)ع( در یوم الغدیر هم آمده است  

 همین امر است.

نب آن حضرت و از جانبی در عصر غیبت هم نُواب عام آن حضرت که فقهای عادل هستند و یا کسانی که از جا     

اذن و اجازه یافته اند بدون شک به مقتضای نیابت ثابت و قطعی ملزم به انجام احکام ثانویه هستند احکامی که در گذر 

 دارای اشکال اجرائی گوناگونی است و مانند احکام اولیه ثابت و قطعی نمی باشند.زمان 

مّال )کارگزاران( منصوبین از جانب ولی کل )امام )والی ها( و عُ والةدر عصر حضور و بسط ید حتی ترجیحات      

عصر( صلوات اهلل علیه ملزم قسم دوم )احکام ثانویه( است ......همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نُوّاب عام و یا 

 مأذونین از جانب ایشان المحاله به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل حال تقدیر ملزم این قسم است.
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 ظائف فقهاء در عصر غيبتو [544]

پنج فصل کتاب اضافه نماید .  نائینی که وظائف فقهاء درعصرغیبت را در دو فصل نوشته بود و قرار بود که به          

و اگر از محتوای آن دو فصل آگاه می شدیم بهتر می توانستیم در باره فانه به دالیلی آن دو فصل را حذف نمود. متأس

به تاخت و تاز بر علیه  رقم خورده است و غرب با تمام قوا عصری که انحطاط مسلمین در آننقش فقهای شیعه در 

 عالم می پردازد پی ببریم.مسلمین در سراسر 

طرز فکر او در متمم قانون اساسی مشروطیت  نائینی که برای فقهای شیعه نقش مهم سیاسی قائل است و همین      

بخش از وظائف فقهاء که متمرکز در امور حسبیه است اشاره می کند ]و امور  خود را نشان داده است صرفاً به یک

و نظیر حسبیه یعنی اموری که مانند والیت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیه 

 می باشد.   آن است[ 

ت های خارجی که با ترفند ها و نیرو های در حالیکه در عصر تسلط استبداد و حضور فعال استعمارگران و قدر      

نان دولت تعیین می کنند و از کوچکترین کار این ملت غافل در کشور حضور دارند و بجای ملت و شریعت آ نظامی

نیستند و همه چیز و همه کس را زیر نظر دارند و نظر آنان ارجح بر همه نظرات است و طرح های آنان باالترین طرح 

این وظیفه محدود کافی نیست و مانع نقش آفرینی و ابتکار عمل فقهاء می شود و اگر آنان نُوّاب های اجرائی است 

و ملت را از خطرات مصون عام حضرت ولی عصر هستند با این بی اقتداری و حیطه محدود وظائف نمی توانند کشور 

 !!الم را مستقر سازندو اسزادی و امنیت و نظم را در کشور توسعه دهند و حکومت دلخواه ملت دارند و آ

 در عصر غیبت باید به امور حسبیه بپردازند؟! واب می گوید که چرا فقهان سؤال جنائینی به ای ،حال 

کیان ید: چون شارع اسالم از بی نظمی وخلل در ارکان جامعه اسالمی واز بین رفتن بیضه وگودر جواب می          

عالم دین هستند و طبق روایت موثق نایبان امام عصر )عج( به حساب ه فقیه وارد وبهمین لحلظ آنان کاسالم رضایت ند

می آیند بطور طبیعی مسئولیت امور حسبیه را بعهده دارند چون نسبت به دیگران از علم و عمل و آگاهی و صداقت 

تنبيه ن در کتاب بیشتری برخوردارند و دخالت آنان باعث سروسامان دادن به کار ملت می گردد که به بعضی از آنا

 اشاره می نماید. نائینی می گوید انجام این وظائف برای فقهاء از مسلمات و قطعیات مذهب ماست. ةاالم

از طرفی باید گفت که اگر شارع طرفدار نظم و قانون و امنیت جامعه اسالمی است وجود استبداد طوالنی بر      

غل زنجیر بردگی بر گردن های ملت شریف انداخته  ده است. ونظمی و عدم امنیت افزو ملت مسلمان بر بیسرنوشت 

است . پس فقهاء نقش بیشتری را بالتبع بعهده می گیرند که چون ریشه استبداد را قطع نمایند جامعه به نظم و قانون 

می گرایش می یابد و شارع مقدس به اهداف خود که اهداف و خواست مومنین است خواهد رسید . پس به این نتیجه 

 رسیم که وظائف فقهاء در عصر غیبت نمی تواند منحصر در چهارچوب موارد خاص و تعیین شده امور حسبیه باشد!!

 [ مشروعيت حكومت حقه با نظارت و اذن مجتهد541]

که از نظر ارزشی و چهارچوب ساختاری و سیستم اجرائی نائینی همواره دو نوع حکومت را معرفی می کند           

ستند و در باره آن ها و نکات مهمی که به نظرش میرسد پیشنهادات و نظرات داهیانه ای را ارائه می نماید ضد هم ه
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در جامعه اسامی است ، در این ارتباط تعیین کننده  نافذالحكومةبویژه نقش مجتهدی که دارای اذن و اجازه است و 

 می داند و می گوید: 

الذات و غیر الیق برای لباس مشروعیت. و صدور اذن در آن اصالً جائز نیست ظلمی است قبیح ب بدادياستنظام        

چون مستبد مانند غاصبی است که موقوفه ای را به اختیار خود گرفته است بطوریکه رسم و آداب موقوفه را زیر پا 

 گزارده است!

واهد بود مگر اصالً قابل طهارت نخ باقی استنائینی می گوید استبداد نَفْس اعیان نجاسات است که تا در محل       

 آنکه آن نجاسات بطورکلی زایل شود و استبداد ریشه کن گردد.

و اما حکومت حقه)عادله، والیتیه( موقعی می تواند از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و والیت خارج شود که اذن       

چون این نوع حکومت مانند متنجس بالعرض  که دارای والیت اذن است داشته باشد نافذ الحكومةو اجازه مجتهد 

است که به وسیله همین اذن قابل تطهیر خواهد بود. البته نائینی در بخش های دیگر کتاب تنبیه االمه موضوع غصب 

حکومت نوع دوم را به تفصیل بازگو نموده است که چرا حکومت در عصر غیبت و بی حضور امام معصوم غصب 

 اذن دارد.محسوب می شود و نیاز به 

 نقش مجتهدين در مشروعيت قوانين مجلس[ 546]

مفصل داده است  نائینی مداخله نمایندگان مجلس در وظائف حسبیه و عمومی را که در جائی از کتاب توضیح          

در صورتی دارای صحت و مشروعیت تلقی می کند که عده ای از مجتهدین عادل )به تعداد پنج تن( که از جانب 

ن برای آن این نظارت و تنفیذ آراء نافذ الحکومة اذن یافته اند آراء نمایندگان را تصحیح و تنفیذ نمایند چو مجتهد

است که هیچ تصمیم والیحه ای بر خالف مبانی و احکام اسالم به تصویب نرسد. بهر حال اساس حکومت بر اسالم 

مده است که : در ق آ7231شعبان  32یت مصوبه ی مشروطاستوار است و این موضوع در اصل دوم متمم قانون اساس

هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن )مجلس( مخالفتی با قواعد مقدسه اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیراالنام 

 صلی اهلل علیه و آله و سلم نداشته باشد.

 [ مشروعيت اجرا با اذن مجتهد547] 

ظائف حسبیه لزومی ندارد که مجتهد تصدی و انجام امور آن را شخصاً می گوید: در باب ویت اله نائینی آ          

 انجام دهد بلکه اذن و اجازه او که دیگران را مأمور انجام آن خواهد نمود در صحت و مشروعیت آن کفایت می کند.

ابت عام بعهده یر غیبت ولی عصر )عج( که مسئولیت نبر این بیان نائینی نقدی الزم است و آن اینکه در عص         

آزادی و مساوات محرومند  کرسی حکومت تکیه زده است و ملت ازاست و از طرفی استبداد بر  مجتهد نافذ الحكومة

بیگانه امری جدی شده است و مردم بدنبال گشایشی هستند تا خود را به رشد و پیشرفت دنیای خطرات دشمن و 

حد امور حسبیه و یا اذن و اجازه دادن به دیگران برای مدیریت متمدن برسانند محدود نمودن اختیارات مجتهدین در 

 سخگوی خواسته های ملت باشد.او اداره کشور اسالمی ناکافی است و نمی تواند پ

و بهمین لحاظ در سراسر کتاب خود طرحی نائینی مشروطیت را نوعی حکومت اسالمی تلقی می نموده است.         

همین حد که ایشان دد. و درقانون اساسی مشروطیت و متمم آن احکام اسالمی اجرا گرارائه می دهد تا در چهارچوب 
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همطراز وی متن قانون اساسی مشروطیت را پسندیده اند گر چه سلطان در رآس قوه مجریه قرار دارد برای  یو علما

ومحدودشدن استبداد دارای نکات برجسته ای برای ملت و آزادی آنان  می کرد بهر حال هر چه باشد آنان کفایت

طرفدار مشروطیت همعصر وی به یک دوره انتقالی می اندیشیده اند که  ین نشان می دهد که نائینی و علمایاست. و ا

 با اجرای قانون و رشد و آگاهی مردم شکل بهتری از حکومت که با حذف سلطان همراه است بعداً استقرار یابد.

 ايندگان و هيأت مبعوثان[ لزوم اذن مجتهد براي مشروعيت نم548]

تلقی شده و عموم که رأی و نظر ایشان برای ملت بعنوان فتوی قابل اجرا  مجتهد نافذالحكومةنائینی می گوید:           

 ارت کامل داشته باشند:د زیر نظحرمت بدان می نگرند بایستی بر موارمومنین با دیده 

 .اصل انتخاب نمایندگان مجلس 

 مور قانونی مجلس.دخالت منتخبین در ا 

  نظارت بر اشتمال هیأت مبعوثان بطوررسمی وقانونی که برعهده عده ای از منتخبین مجتهدین

 براساس اصل دوم متمم قانون اساسی است که آراء آنها را تصحیح و تنفیذ خواهند نمود.

و  اطرادورل هیأت مبعوثان بطو یا اشتما اذن مجتهد نافذالحكومةوقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به       

 متضمن است.صادره،چنانچه فصل دوم از دستوراساسی  آراءمجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذعده ای ازرسمیت بر

مراحل قانون گزاری از انتخاب نمایندگان تا اِعمال متصدیان قوه مجریه هستند بایستی بر اساس نظر  در نظر نائینی      

 باشد تا تأیید ایشان به روند کار و مراحل اجرا جنبه مشروعیت بدهد.مجتهد نافذ الحکومة 

نمی داند و همانطور که در  ت کافینائینی منحصراً انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس را برای تحقق مشروطی      

س در طول تاریخ حوادث بعد از مشروطیت دیدیم هیچگاه این روش به تنهایی و بدون نظارت مجتهدین کار مجل

راستای خواست ملت و اسالم نبود و این باعث شد تا بتدریج پیوند ملت و حکومت و قانون قطع گردد و شکل ارائه 

ساله پهلوی به شکل استبدادی قاجاریه نزدیک تر شود. بطوریکه مردم به استثنای زمان 11کشور بویژه در دوره 

نی و از چه طریقی و در چه زمانی وارد آن می شوند و محدودی نمی دانستند که مجلس در کجا واقع است و چه کسا

 فعالیت آنان چه تأثیری بر حال و روزگار مردم دارد.

نائینی ازاین نظارت که بر شمردیم منظوری دارد تا روال کار قانون گزاری از اسالم و مسیر درست خارج نشودو       

و انصار آن به صحنه قانون گزاری بر نگردند و البته در این نمایندگان به وظائف خود عمل نمایند و استبداد و اعوان 

مورد اعتماد او جامعه مسلمین است که دارای باط باید توضیح داد که نائینی ازمجتهد ومجتهدین صحبت می کند وارت

رج ویژگی خاصی باشند و خود این ویژگی ها را بطور مفصل نشان داده است که هر گاه بخواهند از این محدوده خا

خدمت اسالم ومسلمین باشند در این رتی خود انجام وظیفه نمایند و درشوند دیگر نمی توانند در پست حساس نظا

 صورت بجای آنان باید مجتهدین الیقی که جزء دسته علماء سوء نیستند جایگزین شوند.

 [ تالش علماء سوء در تقويت ظالمين542]

که پیام جدیدی برای یونی که در صف حامیان استبداد بر علیه مشروطیت نائینی همچنان آن دسته از روحان          

آن ها را ]ظالم پرستان عصر، کنند مورد انتقاد قرار می دهد و سربلندی ملت بزرگ ایران داشت جبهه گیری می
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آورد که حمالن شعبه استبداد دینی، علماء سوء، راهزنان دین مبین و گمراه کنندگان ضعفای مسلمین[ به حساب می 

همچنان بجای درك شرایط جدید که برای ایرانیان و ایران پیش آمده است که نسبت به گذشته بی نظیر بوده است به 

و این برای  فکر یک موضوع هستند تا از استبداد به هر شکل ممکن جانبداری نمایند و اوضاع را به گذشته برگردانند

 نائینی بسیار درد آور و نگران کننده است!

نائینی با استفاده از فراز آخر روایت معروف کتاب احتجاج طبرسی که امام صادق علیه السالم در باره علماء سوء         

[ نتیجه می گیرد که روحانیون علي الحسین،اولئك اضر علي ضعفاء شیعتنا من جیش یزید لعنة اله فرمودند : ]

می زنند از سپاه یزید در دشت ه به اسالم و سرنوشت مسلمین مخالف مشروطه و طرفداران استبداد از نظر ضربه ای ک

کربال که حسین و یاران پاك آن حضرت را برای جیفه پست دنیا به خاك و خون کشیدند و اهل بیت مطهر و یاران 

ه که نائینی از آنان ارائ می کنند و این تصویر رقت باری استپاك آن حضرت را به اسارت گرفتند زیان آور تر عمل 

وبعد از خود می پرسد که اینان از همدستی با ظالمین به چه نتیجه ای می خواهند برسند و دنبال چه مقاصدی می دهد.

 هستند؟

 :آنگاه برای آنکه به این سؤال پاسخ قانع کننده ای بدهد به آیه مبارکه       

تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا و اذا اخذ هللا میثاق الذین اوتواالكتاب لتبینه للناس و ال ]          

اشاره می کند که می فرماید: خداوند به کسانی که بر ایشان  [/آل عمران087؛ به ثمناً قلیالً فنبئس ما یشترون

کتاب را فرستاد پیمان گرفت که آن را بطور آشکار بیان کنند و حقایق آن را کتمان نکنند ولی آنان پیمان خود را با 

هانه اندکی آن را فروختند، واقعاً چه معامله بدی است که آنان انجام اختند و به بو آن را پشت سر اندخدا شکستند 

 دادند!

 ن و عذاب الیم الهی سودی نخواهیم بردیْو باالخره جز افتضاح ابدی و خزی دارَ           

  [/ احزاب26،  دیالً سنة هللا في الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنةهللا تب]                   
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 فصل سيزدهم

 
 

 [ دست مفتخواران)اهل خاصه( از حكومت كوتاه است511]

قدرت و اقتدار ملی است و همه امکانات ملی در دستان افرادی است که به نحوی تصدی حکومت محل تمرکز          

دارد به نحوی خود را به مسئولین حکومت  آن را در جای جای کشور بعهده دارند. و بطور طبیعی هر کسی دوست

  بهره مند گردد.  نزدیک سازد و به شکلی از این امکانات

نائینی که بدنبال یک حکومت سالم است به چیزی غیر از سالمت و موفقیت آن نمی اندیشد و همه تفکرات و      

ته مفتخواران می داند کسانی که خود را نان را جزء دسمهم است از گروهی نام می برد که آطرح های آن متوجه این 

 بعنوان دولتخواهی و شاه پرستی به امراء و فرمانداران و مراجع و مقامات حکومتی نزدیک می کنند و می چسبانند.

به مالک اشتر توصیه می کند که دست این افراد را از حکومت  227ص 12امیر المومنین علی علیه السالم در نامه      

 .] ثم اّن للوالي خاّصة و بطانة ..........[دکوتاه نمای

 والي و خاندان و نزديكان او

  برای زمامداران ، اشخاصی هستند چون خواص و یا محرمان راز، در میان خواص کسانی هستند که فقط

به فکر خود و جمع آوری منافع خود هستند و بلند پرواز و متکبرند. اینگونه افراد بد برخورد و بد 

ید دست ستمگری اینان را از کلیه کارها قطع کنی و ریشه فساد آنان را از . در هر صورت تو باسابندح

 بیخ و بن بر کنی.

  مبادا به اطرافیان و یا به نزدیکان خود زمینی را که بی صاحب و یا جزو بیت المال است بدهی و در

 اختیار بگذاری!

 که داری به طمع افتند و از تو بخواهند که  مبادا کسانی از خواص و یا نزدیکانت نسبت به قدرتی

کشتزار و مرتعی را به آنان واگذاری و آنان نیز با تکیه بر قدرت تو سوء استفاده کرده و به زمین و 

کشتزار دیگران تجاوز کنند و یا اینکه جلوی آب مشروب زمین دیگران را سد نمایند. و یا کاری را که 

ام دهند و هر دو در سود و زیان آن شریک باشند ، در آن کارها باید بطور اشتراك با دیگران انج

اجحاف و تحمیل کنند. دراین صورت خوشی و سود این گونه گناهان و تجاوزها از آن کسانی است 

که به واسطه تکیه بر قدرت تو ستم کرده اند ولی رنج و مشقت و وزر و وبال آن گناهان و تجاوزها در 

 خواهد بود. دنیا و آخرت به گردن تو

 .پایبند و مقید به حق باش و حق را نسبت به )افراد( دور و نزدیک ،در تمام امور جاری کن 
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  در بکار بستن و جاری ساختن حق ،حسابگر و دقیق و صابر باش ،اگر چه در به کار بستن حق و جاری

ده ( برسد ولی کردن آن و در حسابرسی و دقت به نزدیکان و یاران خاص تو )مسأله ای ناراحت کنن

 توجه به آن مسائل مکن و حق را جاری کن.

  زمانی که اجرای حق و عدالت برایت گران و سنگین آمد ، بنگر به عاقبت آن ، زیرا سرانجام اداء و

 خرت بسیار نیکو خواهد بود.ری کردن حق و عدالت ، در دنیا و آجا

 (12) قانون اساسی حکومت امام علی علیه السالم، علی انصاریان ص                                                           

 وشـهو احب تدبیرــایکه هستی ص    وش         ـن می دار گـدیگر ز منکته ای       

   شند ــمی کردن ــبرتری جویند و گ   ا هست خویشانی که چند          حاکمان ر      

     ریزــــگق ـــخودپسندانه کنند از ح            نیز افندــــانص کمتر اهـــــــل داد و      

 نـــکه ــــقوم را فارغ از این اندیش    ن          ـــــــــکاز ریشه  چاره این درد را      

 ذارــــواگک زمینی ـــهرگز ای مال   ار          ـخود مکن در روزگ پس بخویش      

 دادـاف وـــــعهد ها بندند بی انصــ    اد          ـــــــــعب باو  بر تو تکیه می کنند      

 ان کشت وترابــــتا کند سر سبزش  ز آب             زون ترــــــاف بهره می گیرند      

 خویشروی دوش دیگران زحمات     ویش          ـخ بدکار ، ذارند اینـیا که بگ      

      راـس دو هرگ آن بر توست درــــنن             رواایشان  ــدود را می کننــــکام خ      

 ودور نزدیک جاـچه،هرکهرکه، هر   ور          ــــــصب باش و در ادای حق امین       

 گذار یزدانبر   ربــــــبر حساب ق   تیار          ــــاخ کردیبایی که ــــاین شکی      

 نکوست ادا ، کآخر  باز حق را کن              دوست ش وگرچه باشد برعلیه خوی      
 (221)نهج البالغه منظوم، امید مجد ، ص                                                                       

 [ چاپلوسان و توده عمومي ملت515]

زادی و ابقای آبرای ها  مردم بویژه تحصیل کردهنائینی در نوشته های خود تشویق می کند که از همه اقشار           

توسعه و  این گردونه ، سعی و تالش جدی برایمساوات و سایر ارکان مشروطیت بطور فعالی استفاده شود. و همه در 

طرفی همواره از آن دسته از زیرکان و روباه صفتان که به دنبال کار و ی در سطح کشور داشته باشند. و ازرشد و تعال

مد های دولتی و ملی برای ثروت اندوزی آدرت واقتدار می رسانند و از درنیستند و به آسانی خود را به کانون ق تالش

 بر می آید. اری می جوید و در صدد معرفی آنانبهره مند می گردند بیز

اتی از متصدیان ،به این بار از چاپلوسان نام می برد که با چرب زبانی و تملق گویی و طرفداری یکجانبه و تبلیغ      

رسند و ثروتی بهم می زنند بطوری که اگر می خواستند از طریق شرافتمندانه به دنبال کاری بروند  پول و مقامی می

 .و ملک و امالك بجای بگزارند هیچگاه قادر نبودند که به این مقدار مال و منال دست یابند

میز استفاده می نمایند و کوچکترین عمل مسئوالن لمات اغراق آر از آش هستند و از کچاپلوسان به اصطالح داغ ت     

را بزرگ و با اهمیت جلوه می دهند و دیگران را به حمایت از آنان فرا می خوانند و اگر خیر و خوبی در کشور 
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کومت جریان داشته باشد ناشی از نیت و تفکر وعمل آنان می دانند و این رفتار ها باعث می شود که توده مردم از ح

سیبی است که باشند . و این تفرقه بزرگ ترین آ دور بمانند و توجه ای به عملکرد متصدیان و کارگزاران نداشته

چاپلوسان که با زبان خود و فرهنگ سالوسی به کارگزاران قدرت و متصدیان دولتی نزدیک می شوند مردم را از 

یک تهدید جدی به حساب می آید و چرخ های اقتصادی و آنان دور می کنند و این جدایی در اجرای همه برنامه ها 

 می برد! همکاری های دولت و ملت را به کندی پیش 

حال ببینیم که علی )ع( که رهبر عادل مسلمین است و قلبش برای مردم می تپد و همه وجودش خدمت به مردم     

ز مفتخواران و بد صفتان و چپاول گران چه است و در آشکار و پنهان به کمک آنان می شتابد . در باره این قشر ا

 [464ص  35نامه اثقل علي الوالي .......... ة] و لیس احد من الرعینظری دارد، می فرماید: 

 دارای این صفات و مشخصات هستند: خواص

 هر کس و هر گروه گران  انداخته و ازدر هنگام صلح و امنیت ، بارگران خود را بر دوش زمامدار

 بارترند.

 بالها از همه کمتر به یاری زمامداران می شتابند. ر گرفتاریها ود 

 .نسبت به عدالت و انصاف ،بی رغبت تر از همه هستند 

  نعمت ها و بخشش ها ، ناسپاس تر از همه هستند.در برابر 

 ذر پذیری سخت گیرند و کمتر عذر می پذیرند.در ع 

 سیار اندك است.در سختی ها روزگار ناشکیباترند و تحمل و صبر آنان ب 

 که اکثریت امت را تشکیل می دهند: توده مردماما این       

 .بنیان های استوار و ستون های محکم برای دین و مکتب هستند 

  می باشند. وحدت مسلمین رمز اساسی 

 .و نیروی همیشه حاضر در مقابله با دشمنان هستند 

 و گرایش خود را به سوی این گروه قرار ده. پس جهت اصلی خود را متوجه این توده عظیم کن و میل   
 (32) قانون اساسی حکومت اسالمی امام علی )ع( ، علی انصاریان ، ص                                                                

 غه داـــسینه ـــــزماننیست از رنج                 راغـــــــبا فتا حکومت می نمایی         

 هندـــــــــن بارت رــــبیشت از رعیت  د            ـــــدهنخاصگانت بیشتر زحمت         

 است وقت داوری وب وــــموقع آشیاوری است             ت که روزلیک آن نوب        

 رارـــــــــف راهی بر دــــبیشتر جوین   باشند یار            ترار کس ــــــکمتر از ه        

 لتندـــــــــــم کلز ع تر ــــــپر توق     ناراحتند          بس اف ـوه که از انصــــ        

 ناسپاسوچون دهی نعمت به خویش    سپاس           ار گوینـــــدت ـکمتر از اغی        

 ناعـــــامتین ز تو ذرـــکی پذیرند ع   اع            ـــــمت بذل ز ازـــور کنی پرهی         

 ندـــهر کس صبوری می کنکمتر از     میکنند            وقت سختی از تو دوری          
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 بین امتندب تحکیــــــــــم ــــــموج    ملتند             ـــایـه ی دین، توده هــپای         

 از هر سو هجوم نــــد دشمچون بیار     و بوم             مرزحافظان راستیــــــــن          

 اد نهــــــبنی ونــــــسترا با این  خانه    افراد ده            ـین  ــهمـــــ دل به یاری         
 (221)نهج البالغه منظوم امید مجد ، ص                                                                                 

 رفند جديد مخالفين مشروطه!ت،[ مشروعه 519]

به دفعات مواضع مخالفین را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به شبهات آنان با دلیل  و همانطور که نائینی           

برهان جواب می گوید ، این بار که به نظر او ترفند جدیدی است که این قبیله برای در هم شکستن و از رسمیت 

ن مشروطیت اختراع کرده اند به جوابگویی این موضوع که باید بجای مشروطه از لفظ مشروعه انداختن اساس و ارکا

 استفاده شود و در عوض آن در قانون نوشته شود ، به نقادی می پردازد!

نائینی معتقد است که این جماعت برای اجرای شریعت از لفظ مشروعه استفاده نمی کنند بلکه مقصود اصلی آنان      

تا مشروطیت تحقق نیابد و حکام فعلی و امرای م مشروعیت و حرمت اصل تصدی غاصبین دستگاه استبداد است بر عد

دم و انحراف ند و دهان مخالفین در انداختن شبهات بی اساس در میان مرهیچ چهار چوبی محدود نشووالیات در 

 د!افکار آنان آزاد باش

ن را طرح و نقد می کند و در جاهای مناسب جواب های منطقی و اصولی نائینی در عین اینکه دیدگاه های مخالفی     

ارتباط با لفظ مشروعه چند مطلب حائز توجه و می دهد تا حق و باطل در کنار هم شناخته شود معهذا در اینجا در 

 :اهميت است

 دتی تا آیت اله نائینی یک مجتهد مسلم و طراز اول و در عصر خود در دوره ای که می زیست برای م

وی برای بیان حکومت شرعی است که  ةو تنزیه المل ةتنبیه االمبود و کتاب  نافذ الحكومةپایان عمر 

چگونه باید در این زمان به شکل جدیدی در قالب مجلس، قانون و انتخابات و نظارت در لوای 

ن حقیقت مشارکت مردم و حریت و مساوات ارائه گردد که محتوای غنی کتاب در بازگو نمودن ای

 است.

  انتقاد نائینی از مشروعه بخاطر رد اجرای احکام شرعی در قالب قانون و مجلس نیست بلکه انتقاد از

که هستیش با حق آمیخته بود که شبهه ای است که مخالفین ساخته و پرداخته اند. به قول امیر کالم 

ستگاری سر داد که به چون آن نابکار ضربتی زهر آگین بر فرق مبارك آن حضرت زد وی صدای ر

در انتقاد از شبهه افکنی خوارج نهروان (نهج البالغه 33ص 21در خطبه )خدای کعبه رستگار شدم . 

یعنی حکومت برای خداست،امیرالمومنین می فرمود منظور آنان این است  الحكم اال هللاکه می گفتند 

ناچارند که امیری داشته باشند خواه حال آنکه مردم  .که حکومت اسالمی نیازی به امیر و حاکم ندارد

کلمه حق را بر یعنی  [كلمة حق یراد بها باطل:] می فرماید  آن امیر نیکوکار باشد یا بد کار. آنگاه

نائینی متوجه شده است که پر نمودن فضای  زبان جاری می سازند ولی منظور آنان چیز باطلی است!
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ر شریعت نیست بلکه منظور حرج و مرج و تقویت سیاسی و اجتماعی جامعه از الفاظ مشروعه بخاط

 روطیت است.شاستبداد و عدم رسمیت م

   بعضی ها می گویند که هدف نائینی مخالفت با شیخ فضل اهلل نوری است که مانند نائینی شاگرد میرزا

که از ق( 7231رجب  72محمد حسن شیرازی در سامره بود و در تهران مرجعیت داشت)شهید 

 ه سخن می گفت و مشروطه خواهان اورا طرفدار استبداد قلمداد می کردند!!مشروطه مشروع

در حالیکه چنین نبود ، حتی وی وقتی که دید که فاتحین تهران مست از جام پیروزی ، شیخ نوری را      

 علیه اهلل ترحمدر این زمینه مرحوم آیت اهلل طالقانی به دار آویختند از مشروطه و طرفداران آن دلسرد شد . 

فضالئی كه در محضر آن مرحوم بوده اند دلسردی ایشان را نقل می كنند ، علت این هم واضح  می فرماید:
ون دیدند با آن كوشش نتیجه چگونه گردید ، طرفداران استبداد كرسی های مجلس را پر كردند و است ، چ

ن محاكمه و بدست یك فرد انگشت بیگانگان نمایان شد، كشته شدن مرحوم آقا شیخ فضل اله نوری بدو
تنبیه ارمنی كه لكه ننگی در تاریخ مشروطیت نهاد عموم علمای طرفدار مشروطیت را متأثر و دلسرد ساخت.)

 (33شركت انتشار ص 3163، چاپ هشتم  هاالم

 [ طرح شبهات مخالفين مشروطه513]

شبهاتی که مخالفین القاء می کنند دسته بعنوان تحلیل گر حوادث مشروطه در صدد است تا وساوس و  نائینی          

جاست وچه مسیری را واضح بود که ریشه این شبهات از ک چه برای او معلوم وی نموده و در رفع آنها بکوشد.گربند

 می نماید ، ولی برای آگاهی دیگران می گوید:دنبال 

 ی همدستی با جبابره و طواغیت استبیان این شبهات برا 

  مان شعبه استبداد دینی است.این وساوس ناشی از ه 

 .هدف آن است که شجره خبیثه استبداد حفظ شود 

  .ملت همچون گذشته در غل زنجیر بردگی و عدم آزادی از رشد و پیشرفت باز ایستند 

تعرض وجواب است و اعتماد نائینی می گوید با روشن شدن این موارد و نکات، پاسخ این اباطیل مستغنی از        

ن ها ما را از وظیفه اصلی خود خارج می سازد و از طریق راستی و درستی دور می نماید. ولی قلب آگاه و نمودن به آ

مطمئن نائینی بهمین اندازه بسنده نمی کند و از جانبی می گوید از چند نظر بایستی افکار مخالفین به نقد و بررسی قرار 

 گیرد:

 عی این اباطیل مستبدانه و مغرضانه را در عداد مبادا ملل اجنبی و افراد غیر مطلع به احکام شر

 اقوال و نقطه نظرهای علمای اسالم بشمار آورند.

 و در نزد متشرعین محل  و چنین واضحات ضروری را در شریعت محل اختالف تصور نمایند

 خالف پندارند.

  .و آنگاه همین بیگانگان لسان لعن به دین مبین گشایند 
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فعالیت سیاسی بود و انجام کارهای مهم را در صدر الویت برنامه ها و کار وتالش وائینی که سخت مشغول ن     

متعرضین به مشروطه برای او و همطرازان او امری جدی و مهم فعالیت های خود قرار داده بود، معهذا نقطه نظرات 

 بود، بهر حال این شبهات می توانست مردم را در مسیر خالف قرار دهد، ولی می گوید:

لهذا عجالتاً در این مختصر به دفع وساوس راجعه به اصول و مقدمات این اساس سعادت اکتفاء و استقصاء و دفع         

 بقیه اباطیل را با اینکه اوقات اشرف از آن است به مقاله علیحده موکول می داریم.

شود و یا به غصب و زور بدست  در هر صورت برای استحکام حکومت والیتیه و عادله ، چه آنکه به حق تصدی       

آمده باشد به دو اصل طیب و طاهر حریت و مساوات مبتنی است و حفظ مشارکت مردم در امر حکومت و اداره 

کشور و اعمال محدودیت متصدیان و کارگزاران و سائر مسائلی که مربوط به آن است به قانون اساسی و متمم آن و 

 ارد.به استقرار مجلس شورای ملی بستگی د

پس اگر کشور فضائی داشته باشد که این دو عنصر در آن پیاده شود بزودی کشور به سوی رشد و تعالی پیش       

گردد جمع خواهد شد و اوقات مردم و  خواهد رفت و بساط این شبهات که از دستگاه دروغساز مخالفین صادر می

 برای مخالفین وجود نخواهد داشت!انقالبیون صرف اداره درست کشور خواهد گردید و دیگر جایی 

 [ جاهلين به نام دين و دولت جنايت مي آفرينند514]

نائینی لبه تیغ حمله خود را به طرف اعوان و انصار سلسله قاجاریه که هنوز بر کرسی مقدرات ملت تکیه زده اند           

می زنند و هیچ به شرع و قانون اهمیت نمی می خواهند دست  گرفته است و آنان را متهم می کند که به هر جنایتی که

 ماید:منافات دارد اینگونه تصویر می ن دهند و لذا اعمال مستبدانه آنان را که با روح شریعت و انسانیت

شجاعت و شهامت و بلکه خدمت اینان چنین بی دینی و بی ناموسی و ظلم پرستی و زشت ترین شکل راهزنی را          

می پندارند مانند اراذل کوفه و اوباش شام به قتل و اسارت  جب سربلندی و شرافت خویشبه وطن و دولت و مو

علماء و سادات و برگزیدگان و مردان آزاده و هتک آبروی مردم شریف و غارت اموالشان افتخار می کنند و از اینکه 

 در صف یزیدیان بحساب آیند هیچ پروایی ندارند.

این صنف دو پا ست که گمراهتر از چهارپایانند و بجای جانفشانی در حفظ دین و از بی ادراکی و حماقت         

داف و حراست از وطن اسالمی با دشمنان روسی که جز نابودی دین و دولت و به بردگی ملت و بلعیدن مملکت اه

 بر پادارند!!دست شوند و به اسم دین داری و یا دولتخواهی چنین اعمال زشتی را فعالیت دیگری نمی شناسند هم

 [ ديدگاه مخالفين در باره مساوات511]
نائینی حس غریبی در دشمن شناسی دارد و اندیشه های مخالفین و مواضع آنان را با دقت بررسی و تحلیل می           

ه نماید و راه حل اصولی ارائه می دهد و این از ویژگی های برجسته وی است ، در این ارتباط پیرامون اشکاالتی ک

 مخالفین نسبت به مساوات دارند دیدگاه آنان را اینگونه به تصویر کشیده است ، آنان می گویند:

  موضوعات و احکام شرعی که گوناگون است با قانون مساوات که مشروطیت مطرح می سازد منافات

 دارد.
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  ارت بر اعمال قانون مساوات پیرامون تساوی اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه برای ضبط و نظ

 متصدیان)کارگزاران دولت( است و متصدیان نسبت به مردم دارای امتیاز و تفاوت هستند.

  اگر قوانینی که در اجرای مساوات است مطابق با اسالم است پس با اختالف مشهوده در ابواب و

مکن مواردی که ذکر شده است مثل)مسلمان ،کافر،کافر حربی،مرتد ملی و غیره( چگونه تساوی م

 که جنبه قانونی و رسمی پیدا نماید.است. و اگر مخالف با اسالم است چگونه ممکن است 

نائینی که عالم به دین است و از تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه مطلع است و جذر و مدهای آن را به نیکی می       

یی دارد در پاسخ این ترفند ها جواب های د آشنانشناسد و لسان کسانی را که در این میدان به تاخت و تاز می پرداز

 مستدلی دارد که می فرماید:

  دستوراتی قانونی که از مجلس می گذرد موضوعاتی غیر معمول و خارج از فهم و نیاز مردم نیست

می شنوند و لذا این مغالطه جای  بطه با آنبینند و سخنان نمایندگان را در رابهر حال همه می 

 نمی گذارد. به آن قوانین بجایهیچگونه تردیدی نسبت 

  .قوانین در راستای استیالی استبداد و ضبط اعمال متصدیان هیچگاه مخالف اسالم نیست 

  مگر احکام اسالم از ابتدای کتاب طهارت تا آخر دیات که در رابطه با مدیریت و اداره جامعه است

آنهاست با این تحلیل غلط و و مسئولیت متصدان نیست ؟!)پس اگر جزء مسئولیت جزء دستورالعمل 

 (توانند آن احکام را اجرا نمایند؟ می ر از واقع بینی از مساوات، چگونهدو

مساوات به این معنی نیست که همه موضوعات قانون و احکام شرعی بطور مساوی برای همه  می گوید:نائینی         

معه که در فتاوای مجتهدین برای اداره جااجرا شود. بلکه احکام قانونی مصوب مجلس و همچنین احکام شرعی 

اره گوناگون است و به طرز متفاوتی اجرا می شوند مثالً حکمی که قرار است در ب مسلمین است دارای شکل های

 و این رفتار با روح و اصولک شهروند معمولی به اجرا گذاشت.آن حکم را برای ییک کافر حربی اجرا شود نباید

نائینی بارها موضوع مساوات را که مورد تهاجم لفظی معترضین مشروطه واقع شده است به مساوات منافات دارد و 

 طرق گوناگون مورد بحث و بررسی و نقد و تحلیل قرار داده است.

گویی یاوه تلقی می کند ولی به جوابخنان مخالفین را کودکانه وبی اساس وسدر اینجا علیرغم آنکه اعتراضات و       

چقدر مخالفین از منطق و استدالل بدورند علمای اسالم نباید ازاین دایره خارج شوند د، بهر حال هرآنها می پرداز

چون این سخنان آنان که روشنگرانه است می تواند اذهان خودی ها را روشن سازد و کمک بسزایی در فهم مسائل 

 و اتفاقات جامعه نماید.

اجرای قانون بطور مساوی ابرانون مساوات را که همه ملت را دربراین جواب که چرا مخالفین قدربرابرنائینی      

بحساب آورده است و در اصل هشتم قانون اساسی مشروطیت می گوید: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی 

 متساوی الحقوق خواهند بود ، بی جهت مغلطه می کنند و راه باطل می پیمایند ، می گوید: 
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غرض ورزی و تمایالت نفسانی و پیروی از هوی و هوس و به لحاظ مُهری که بر قلب و درك  آنان از روی      

آنان خورده است حقیقت را از یاد برده اند و اینگونه است که قدرت فکرکردن از آنان سلب شده است و سخنان 

 بیهوده بر زبان جاری می سازند!! 

 !![ آثار سوء فرهنگ شاه پرستي516]

از اقتدار بدین که به ناحق و بدون انتخاب ملت در رأس هرم حکومت قرار می گیرند گر چه در تاریخ مست          

باالیی بر خوردارند و ظاهر تشکیالت آنان از زرق و برق خاصی ساخته شده است و افراد قویی را در کنار خود 

دم همکاری مردم پایه ریزی شده جای داده اند ولی سبک حکومت و ساختار تشکیالت اداری آنان از اساس بر ع

و بکلی قطع ارتباط است. و صرفاً اقشار خاصی را به  است و در حقیقت استبداد هیچ ارتباطی منطقی با ملت ندارد

خود جذب می نماید و این دوری از مردم و تنهایی که سخت درد آور و باعث دلهره و عدم امنیت آنان می شود 

 یه شاه پرستی به طور ساختگی رخ نماید و برای استحکام و تداوم استبداد نقشباعث می گردد تا پدیده های شب

 آفرینی نماید.

در صد سال اخیر تاریخ ایران این پدیده سیاسی طرفدار استبداد با حمایت بی چون و چرای متصدیان حکومتی        

ی استبداد می پردازد و چون از دشمن بی چون و چرا  نائینی به ریشه یابی این حامیان شاخه و برگ گسترده است و

و دارودسته اش غافل نیست بدنبال آنها می گردد و چون آنها را می یابد خوب می شناسد و با شمشیر منطق به جنگ 

آنان می رود. و این از هوشمندی و هنر نائینی حکایت می کند. بهر حال او یک عالم دینی آگاه به زمان است و هیچ 

نظر گاه او دور نیست و همه را بوضوح می بیند و به موقع به تحلیل آن می پردازد تا ملت تحولی و موجی از 

 د.نهوشیارانه از دستاورهای گرانسنگ خود پاسداری نمای

قوای مضر و ملعون بحساب می  و نادان و بی مسئولیت هستند و جزواز نظر نائینی شاه پرستان مشتی مردم ناالیق       

پایگاه مردمی و ارزش اخالقی و بداری از استبداد مسلط به سیستم حکومتی تزریق شده اند و فاقد آیند که برای جان

 :وجهه شرعی و قانونی می باشند و در این رابطه می فرماید

آنچه را که باعث امتیاز و توفق فرد است تا در رده های گوناگون مناصب کشوری را برای خدمت به مردم           

 ند چیز است:بدست آورد چ

 ست و شغل را به نیکی ن پُه دانش ها و تجربه های مربوط به آداشتن مراتب و توانائی علمی بطوری ک

  بداند.

  دارا بودن درجات و توانائی عملی به شکلی که بتواند از انجام آن کار به خوبی و شایستگی بر آید و

 به مسئولیت خود به دقت و لیاقت عمل نماید.

 ل دیگری هم وجود دارد که به موقعیت و حساسیت آن شغل و پست بستگی دارد.موجبات و عوام 

ا کسب این لیاقت ها ردر حالیکه شاه پرستان که تحت حمایت و پشتیبانی دستگاه استبداد هستند بدون اینکه          

نفوذ و رسوخ و این  س پست های کلیدی و حساس لشگری و کشوری قرار می گیرندکرده باشند در مرجعیت و رأ

و انسان های الیق را از خدمتگزاری  در ارکان اداره مملکت زمینه و مقدمات بردگی و ذلت ملت را فراهم می آورد
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د بطور معمول تا آنجا که امکان ند. و اگر میدان فراخ و گسترده ای پیش روی خود ببیننمی دار  به مردم محروم باز 

 ند!داشته باشد بر این خواری ملت می افزای

و حمایت های بی دریغ را که باعث انحطاط جامعه مسلمین شده است دیده است نائینی که به چشم خود این         

بی عالج می سازد و ریشه علم و دانش و سایر ملکت نادانی و جهالت ملت را ملذا می گوید نفوذ شاه پرستی در

کند بواسطه عدم فایده رفتار این گروه و بلکه مضر  عوامل و موجباتی که سعادت و حیات ملی جامعه را تأمین می

مانند. و تمام قوای مملکتی رو کل مملکت از ریشه و ترقی و عناصر و جلوه های پیشرفت و تمدن باز می ؛بودن آنها 

روند و همه این قوای را تسلیم غارتگران خارجی)استعمارگران غربی( خواهند نمود بطوری به اضمحالل و نابودی می

گردد و حتی برای نیازهای ملت همچون گنجشگ ضعیف وکوچکی درچنگال پر قدرت شاهین اسیر وتسلیم می که

              (تی است که برای یک ملت متصور است!این باالترین ذل )وروزمره شبانه روزی آنان را محتاج خود می سازند

 [ شاه پرستي و استبداد ديني517]  

رگ و ریشه این ملت با خط مشی و ویژگی خاصی هستند درمشخص ر نائینی که یک گروه شاه پرستی در نظ          

ظاهر برای تبلیغ دین در زیّ اهل علم در آمده اند برای فضل باعث آن شده اند تا افرادی که درنفوذ کرده اند و 

قدام نمایند و بر علیه که برای اجرای ضرورت های دین اسالم اای آنفروشی و برتری طلبی در میان عوام مردم بج

ور زشت و شایسته انجام دهند و مانع این ام انسانی آنان کاری و عدم اعانت و همکاری با اعمال ضدغاصبیت استبداد 

نان درون آدر پلید شوند ، به لحاظ اینکه حمایت جدی و عمیقی از دستگاه جور و ستم استبداد دارند و این فرهنگ

ت ثانوی آنان شده است به وظائف خود عمل نمی کنند و همچنان به سلطان استبداد النه نموده و جزء فطرت و عاد

 وفادارند و جانبداری می نمایند.

بر اساس فتوای سیاسی نائینی که یک مجتهد مسلم و دارای بینش عمیق و دلسوزانه ای نسبت به سرنوشت اسالم و      

حمایت از استبداد نوعی بت پرستی است و از اعظم گناهان  ر اسالمها در تحقق آن کوشیده است داست وسالمسلمین 

 کبیره و شرك به ذات حضرت احدیت است.

و در این ارتباط این گروه که آنان را استبداد دینی می داند کسانی هستند که از سقوط استبداد سیاسی ممانعت         

س می پردازند و آن سخنان را برای حفظ دین و بعمل می آورند و بی اختیار به پخش سخنان تفرقه انگیز و بی اسا

دیانت جلوه گر می سازند و با این رفتار نابخردانه ساحت مقدس دین مبین را لکه دار می نمایند و با تمام نادانی با بذل 

ه می سازند و حیط هستی و دارایی خود در استحکام این بت پرستی امور مملکت را به عناصر ناالیق شاه پرستان محول

 یت و اداره کشور را برای آنان باز می گذارند!مدیر

 [ شاه پرستي و نفوذ اجانب518]

اصوالً حکومتی که بر پایه های قوانین درست و رضایت مردم استوار باشد افراد صالح و کاردان مدیریت و           

ری و مشارکت برای رشد و پیشرفت اداره آن را بعهده گرفته و به خدمات دهی خود به مردم می پردازند و این همکا

ت و معضالت خواهد پرداخت و مملکت خواهد بود و جامعه بطور همگانی و متحد مسیر خیر و صالح و حل مشکال

افراد ناالیقی بعنوان شاه پرستی در صفوف مردم رخنه کنند و مانع اجرای عدالت و روند بهسازی جامعه گردند اگر 
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سر ؛ خواهد گسیخت و افراد نادان و طمّاع که شبکه بین المللی استعمار و تبهکاران  شیرازه صحیح اداره کشور از هم

عرصه و سرّی دارند کشور فلک زده را که همه حیثیت و هستی خود را به تاراج استبداد سیاه چند قرن داده است 

 تاخت و تاز عناصر و مخالفین دین و میهن می گردانند!

کن و هموارکننده راه مستبدین و اعوان و انصار  راذل و اوباش شاه پرستان ، جاده صافنائینی می گوید دسته ا       

و شوکت  آنها هستند و نمی گذارند که عدالت طبق قانون اجرا شود و چون خود به استبداد وابسته اند با کمال قوت

  ن ها می ربایند . دارایی ملت را از چنگال آ

دت ها که بین استبداد و افراد پست و خارجیان وجود دارد برای عارتگری اموال ملت بهر حال تمام این مساع          

است و علی الخصوص در این روزها به لحاظ ضعف و فتوری که در ارکان حکومت ایران افتاده است کشور بی 

  نیست! است و کسی پاسخگوی این غارتگریهاصاحب شده 

ستر این غارتگری ها را اینگونه ترسیم می کند:و به وسیله کمال بی علمی و نائینی از روی دلسوزی و دانایی ب        

جهالت و پست فطرتی و رذالت و از غیرت دینی و وطنی بهره و نصیب نداشتن و شرف استقالل و قومیت نشناختن، به 

لکت و طمع جزئی انتفاع شخصی و یا اندك چاپلوسی تمام مدخل و مخرج و شعب ثروت و مکنت و آبادانی مم

جمیع جهات حفظ استقالل قومیت مسلمین بی صاحب را به وسیله امتیاز و معاهدات منحوسه به غنیم خارجی واگذار 

 می نشاند.رانیان اَذَل از قوم سبا ایزگار ما ولت و مملکت را به حال تباه و روو ملت و د

 [ شاه پرستي و جدايي دولت و ملت512]

 نائینی می گوید:          

  کلمه و جدایی هر دولت و ملت.تفرق 

  .وحشت و تنفری که هر سلطان)حاکم( با رعیت)ملت( دارد 

 .و به باد فنا رفتن هر سلطنت و حکومت قدیمی و استوار 

 به خیانت دسته شاه پرستان و اعمال این قوه خبیثه و اقدامات نابخردانه آنها مستند و وابسته است.و از جانبی می گوید: 

 اشتن غارت و اغتصاب هستی و دارایی امت.حد و اندازه ند 

 .)موجب تنفر و انزجار نمودن قلوب ملت از سلطان)حاکم 

  .تالش و اهتمام در اظهار شاه پرستی 

 .)خود را طرفدار و حامی دروغین دولت دانستن)دولتخواهی 

   و حارس سلطنت به خرج دادن.خود را حافظ 

  م دشمن به ملت و به هالکت رسیدن امت مخالفند.اینطور وانمود نمودن و تظاهرکردن که با هجو 

عوامل و عناصری هستند که شاه پرستی را روز به روز تقویت و استحکام می بخشند و بر اساس ضرورت تجربه و       

 تحقق و تفحص در تاریخ اعصار گذشته باعث زوال کشور و انقراض نظام حکومتی آن خواهند شد.
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 شاه پرستي[ مسير ريشه كن كردن 561]

آن است و سپس ارائه نسخه درمان  هایهاو خسارتاز ویژگی شخصیتی نائینی شناخت دشمن، کژی ها و آسیب           

و بهبود این انحرافات. و از طرفی در تاریخ پر فراز و نشیب استبدادی ایران همواره شاه پرستان جایگاه محکمی در 

لبان و مشروطه خواهان مانند سدی مقاومت می نمودند و نائینی که به حمایت از استبداد داشتند و در برابر حق ط

مشروطه بعنوان حل آسیب های ملت دلبستگی و پیوستگی دارد نمی خواهد اولین تجربه دموکراسی ایران دچار 

برای  ستا معتقد است کهاخالل و زوال گردد و مشتی اراذل و نادان چرخ های حرکت آن را متوقف نمایند و در این را

شاه پرستی و ترویج علم و دانش و قرار گرفتن افراد شایسته و با درایت در سطح مدیریت و اداره  ی  بیثهقلع شجره خ

 .کشور ، بناچار باید ریشه چپاول گری و مملکت فروشی شاه پرستان را بر انداخت و مانع خیانت های آنان شد.

 و از طرفی:       

 بداد بر قرار است.تا زمانی که شجره ملعونه است 

  .و بنیان استعباد و بندگی ملت در مملکت استوار است 

 تشده اس گهبانی و شبانی آن نادیده گرفتهو مادامیکه حقیقت حکومت بر حفظ نظم و به منزله ن 

 لبه هواپرستی بر حاکم مجهول باشدوحقیقت حکومت به لحاظ غ 

  و اندازه ای برای آن متصور نباشدکه حد و حکومت مالکیت و قاهریت بر مردم داشته باشد بطوری 

   و مقابله امت با دستگاه استبداد را یاغی گری و مساعدت بر این فرعونیت را دولت خواهی بحساب

 کوتاه نمودن دست تجاوز شاه پرستان از کشور از محاالت است. آید.

حق نشسته است و حق طلبان یاغی دولت  نائینی می گوید در چنین فضای استبداد زده که ناحق و باطل در جای        

و شاه پرستان دولتخواه تلقی می شوند موجبات ترقی و نفوذ در سطح مدیریتی مملکت و مرجعیت سیاستگزاری امور 

کشور منحصر به اظهار شاه پرستی عده ای معلوم الحال خواهد بود و رعیت طرف تهمت افساد و تباهی قرار می گیرد 

 ت از هم وحشت داشته و گریزانند و خالصه همه بازیچه این چپاولچیان غارتگر خواهند بود!!و ملت و دستگاه حکوم
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          فصل چهاردهم                    

 
 

 [ تفرقه و جدايي عذاب امت اسالمي است!565]

اه سایر علمای طراز اول ومتعهد بر همر که سال ها نائینی بعنوان یک رجل سیاسی و یک عنصر فعال مبارزاتی          

به خوبی ،علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه نموده است و تاریخ زندگی او این مبارزات را نشان می دهد 

می داند که وحدت در صفوف مسلمین در حد معجزه آسایی مشکالت را کنار می زند و رشد و پیشرفت را نصیب 

عکس تفرقه و جدایی در بین مردم و مردم با مسئولین و مدیران و کارگزاران چقدر در یک کشور می گرداند. و بر 

سیر قهقرایی یک ملت موثر است و این حقیقت را نائینی در طول زندگی مبارزاتی خود دیده است و به دفعات مکرر 

 تذکر داده است.  ةو تنزیه المل ةتنبیه االمدر کتاب 

ک حکومت مطلوب که در نظر او حکومتی است که در رأس آن یک شخصیت صالح و بی یدر ریشه یانائینی        

معصوم از هر گونه گناه و خطایی قرار دارد و در لسان نائینی گاهی به سلطنت اسالمی تعبیر می نماید به این نتیجه می 

رد و در غیر این رسد که حکومت اسالمی بر اساس مشورت و مشارکت مردم در اداره و مدیریت کشور شکل می گی

و اگر در این ارتباط نائینی از حریت و مساوات ملت صحبت می صورت تحقق حکومت اسالمی غیر ممکن است. 

کند و سخت از آن دفاع می نماید و این دو گوهر زیبا را با اصرار عجیبی از موهبت الهی و رحمت عظیمی برای 

نابود می بیند برای این حقیقت است که مردم از دایره مشارکت کشور تلقی می کند و بدون آن دو همه چیز را فانی و 

خود با دستگاه حکومت خارج نشوند و در همه جا آنان اداره کننده واقعی باشند. و این در عصری که ایران و ایرانی 

جسته و از کوچکترین آزادی اجتماعی و سیاسی محروم بودند نسبت به سرنوشت مردم بسیار شایسته و دارای نکات بر

 حائز اهمیت است و هیچ شخص منصفی نمی تواند آن را انکار نماید.

ون مشارکت و حضور همه جا احکام شریعت حضور دارد ولی بد )مردم ساالری دینی(در دموکراسی اسالمی       

سه سال اول از مردم که در  )ص(بر گزیده خدا هم کاری از آنها ساخته نیست و دعوت پیامبر اسالم مردم حتی انبیاء

مکه بطور پنهانی ادامه داشت برای همین منظور است. و فداکاری های بعدی رغم فشارهای فراوان قریش درعلی 

مسلمین صدر اول برای پیشرفت اسالم در راستای همین مشارکت مردمی است و طبق نظریه نائینی تا زمان معاویه ادامه 

ایی و تفرقه که همان عدم مشارکت مردم است تا کنون هستی داشت ولی بعد ازآن این مشارکت قطع گردید و جد

مسلمانان را به باد فنا و نابودی داده است که دراین عصر جلوه های زشتی و آسیب های سیاسی و اجتماعی آن را به 

 وضوح می بینیم.

مردم و وحدت صفوف العمل و خط مشی پیامبر در اجتماع مسلمین همواره ار اول تا آخر بر مشارکت ردستو         

که رهبر معنوی و کانون عشق و محبت مسلمین هستند  )ص(محمد مصطفی مومنین بود . وطبق فرمایش رسول رحمت
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از نماید و در آن روز تالشی برای [ یعنی کسی که روزی را آغیس بمسلمالمسلمین فلمن اصبح و لم یهتم بامور] 

 بهبود اوضاع مسلمین انجام ندهد مسلمان نیست.

منظور حضرت خاتم االنبیاء )ص( همان وحدت دل ها و همکاری و همفکری مسلمانان است . که اگر به آیات         

و سخنان رسول اکرم )ص( و سایر مردان خدا و یاران با وفای آن حضرت مراجعه نمائیم وحدت مسلمین و الهی 

ه یک فرد هر روز باید انجام دهد و یک لحظه از اتحاد دل های مومنین از بزرگترین کارها و مهمترین رفتاری است ک

ذهن و قلب او خارج نشود ، در غیر این صورت به ایمان واقعی نرسیده است و از آثار ایمان به خدا بهره ای نبرده 

است. و بی شک مسلمانی که در این عصر پر خطر که امواج پر تالطم مادیگرایی و هجوم سرمایه داری امان را از 

خود وحدت با سایر مسلمانان را نجوید و خود و در راه و رسم زندگی ه است در ابتکارات و خالقیت های همه برید

آن نرساند نه در این زمان زندگی می کند و نه از اسالم و مسلمانی حرفی و مقتدررا هر چه زود تر به حیطه امن 

 !!فهمیده است!

خداترس ه رهبری بعضی از روحانیون صالح وی و اصیل بدر انقالب مشروطیت که یک حرکت سالم و مردم       

نهضت مشروطیت به از داخل مساجد در تهران آغاز شد تا موقعی که وحدت در میان روحانیون و روشنفکران بود 

خوبی پیش می رفت ولی از آن زمان که دست های ناپاك و نیات پلید شیطانی این صف صداقت و همراهی مردم 

مهار خواسته ها و حرکت مردمی را بدست گرفتند مشروطیت طوری حرکت نمود که با خواست صادق را شکستند و 

نان یکی شد و همین تفرقه و جدایی در صفوف طرفداران مشروطه و تمام کسانی استعمارگران و ایادی دست نشانده آ

یت کشور هدایت می بود که در صف اول مشروطه مردم را به سوی عدالت و داشتن قانون و مجلس و نظم و امن

اله نوری مجتهد مسلم تهران کردند و با آنان بر علیه استبداد مبارزه نمودند ولی سرانجام منجر به اعدام شیخ فضل 

 گردید!!!

در استبداد صغیرمحمد علی شاهی و به توپ بستن مجلس ، این آزادی خواهان از خانه و کاشانه خود آواره       

 سیاه را به شکل وهیبت جدید که در محتواهمدستی افراد بی رحم بیش از نیم قرن استبداد  گردیدند و استعمارگران به

سلسله قاجاریه نداشت به شکل و قالب استبداد رضا خانی ادامه دادند که بجای مشارکت مردمی و فرق چندانی با 

رفت قرار وره ترقی و پیشکشور درست در زمانی که سایر کشورهای دنیا در داجرای قانون اساسی و رونق مجلس،

گرایانه که به حال ملت مفید بود دوره انحطاط را طی می نمود و این وضعیت  اشتند بجز بعضی از پروژه های اصالحد

که به رمز و راز پیروزی حق و و عارف به خداادامه داشت تا انقالب اسالمی ایران به رهبری یک انسان وارسته 

و  بود و جز بندگی خدا ی در زیر چکمه های استبدادگویای ملتبیدار ووجدان و بود شکست سپاه کفر و نفاق پی برده 

زادی و مساوات ید بساط استبداد را برچید و راه آمی اندیشننان به چیزدیگری خدمت به مردم و وحدت در صفوف آ

 بدان پرداخته بود.  ةملو تنزیه ال ةتنبیه االمرا به سوی مردم گشود و این رمز و رازی بود که نائینی در کتاب 

برای تمام کسانی که امروزه مدیریت فکری و عملی جامعه نوپای ایران را در دست خود دارند بسیار جالب       

 ره یک جامعه را می شناسد و نظریهست و اداسیا ،بزرگی چون نائینی که در عمل و تئورید خواهد بود که بدانند مر
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نظریه پردازان است در باره موضوع با اهمیت وحدت که همه به دنبال تحقق آن  او یک  شاخص برجسته در میان همه

ارگران و قدرت های در زمینه تفرقه که حربه موثر استعم هشدارهایی راهستند چگونه راه حلی را ارائه می کند و چه 

 به ما می دهد.  بزرگی که با همکاری ذلت بار استبداد داخلی بر این مملکت مسلط بودند،

می پردازد و ما در آستانه  در هر صورت این یک راه طی شده است و نائینی از روی تجربه به تجزیه و تحلیل آن      

قرن بیست و یکم که بت اقتصادی به شکل شرقی و غربی آن نتوانسته خواسته های درونی انسان ها را پاسخ گوید و 

الی و هویت ملی ملت ها را از داخل محیط زندگی آنها می طوفان بحران های جدید اساس خانواده و ارزش های متع

نا کجا آباد پرتاب می کند چگونه باید کشوری را اداره نمود که با همه امکانات خدادادی و جوانان  رباید و به 

برومند و مردان خدایی که از روی اخالص سر بر آستان حضرت دوست می سایند عزت و عظمت کشور کهنسال 

 و راه رشد و تعالی را در نوردید؟ فظ نمود و دست وحدت را محکم فشردایران را ح

می دهد و  را در اخالق و فردیت انسان جستجو می کند و فرمولی را ارائه ریشه تفرقه و جدایی و اختالفنائینی      

ی است و آن رجا می گوید که این روش و سبک مربوط به همه دوره ها از اول آدم تا آخر و الی االبد برای همیشه

چنین است که انسان ها برای بروز و آشکار کردن غرضهای شخصی و خواسته های نفسانی خود، آنها را به شکل 

جمعی و از لسان جمع وانمود می کنند تا خود شناخته نشوند ولی مقاصد و نیات آنها در عملکرد جمع ، خود را نشان 

دسترسی یابند ، در این ارتباط راه های فراوانی وجود دارد که قابل  دهد و آنان به منافع حاصل از اجرای آن نیات

 شمارش نیستند!

      در باره بعضی از آیات و بویژه بخش هایی از نهج البالغه امیر المومنین علی )ع( تفکر و تحلیل دقیقی ارائهنائینی      

می باشد بر محوریت این آموزه هاست.  ةزیه الملو تن ةتنبيه االممی دهد و آنچه را که بر اساس نظریه او در کتاب 

در استنباط احکام سیاسی فقه شیعه و درك که و بقدری در این کار استادی و مهارت دارد که شاید بتوان گفت 

درست آیات و روایاتی که به تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه اسالمی نظر دارند در ردیف افراد نادر جهان اسالم 

 است.

دی و معنوی در مصاف با این مورد که چرا جامعه مسلمین دچار تفرقه است و علیرغم دارا بودن انرژی های ما در     

]قل هوالقادر علي اَْن سوره انعام:11زرگ عالم ضعیف و ناتوان شده است با استفاده از آیه مبارکه قدرت های ب

او قادر یعنی بگو  یلبسكم شیعاً و یذیق بعضكم بأس بعض[ یَْبعث علیكم عذاباً ِمْن فوقكم اَْو ِمْن تحت اَرجلكم اَوْ 

 است که بر شما بالیی و عذابی از آسمان یا زمین فرستد یا شما را به اختالف کلمه و پراکندگی و مخالفت در افکند.

نائینی می گوید در اخبار وارده در ذیل این آیه تمام عذاب های آسمانی و زمینی با دعای حضرت رسول      

هستند عذاب تفرقه و بهم افتادن و  بی که امت خاتم االنبیاء دچار آناکرم)ص( از این امت برداشته شده است ولی عذا

نیوی ن( و هتک نوامیس و سایرعذاب های دبأس)زیادی سختی و ناروایی( و شدت و قتل و نهب)دچار راهزنان شد

می گوید استبداد سیاسی و دینی و انند!!نائینی است که بعضی از مردم به بعضی دیگر وارد می سازند و می چش

 یق بارز عذاب تفرقه در امت هستند.طرفداران آنان از مصاد
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و یا سایر قوای ملعونه و مبادی این اختالف و افساد ها چه مرکز استبداد باشد یا شعبه استبداد دینی و یا شاه پرستان       

لک از آنچه منشأ تفرق و اختالف و بهم افتادن ، تماماً مبادی ن الی غیر ذبهانه و دستاویز نمودیا عنوان ملت خواهی را 

 عذاب الهی عزاسمه بر این امت هستند.

 حال چگونه باید از تفرقه دوری جست و به وحدت رأی و عمل رسید؟ می گوید:     

فرّع)شاخه شاخه شدن( و عالج آن از دست علماء امت و عقالء و دانایان ملت هم خارج و جز به توبه و انابه و ت

به معصومین)ع( و استشفاع)طلب شفاعت و رفع  ابتهال)زاری کردن( و الحاح)اصرار در طلب چیزی نمودن( و توسل

 ر رحمت حق هستند عالج ناپذیر است!که مظهگرفتاری نمودن( از انبیاء و معصومین و مردان خداصلوات اله علیهم 

 [ تفرقه عامل نابودي قواي ملّي569]

طبق نظریه نائینی وقتی استبداد در جامعه حکومت می کند تفرقه هم در بین قوای ملی وجود دارد و چون           

اساس قوی و توان دفاعی کشور در اتحاد و قانونمندی نیروهاست تفرقه توانمندی دفاعی و تحرك و شوکت و آماده 

 مضمحل و نابود خواهدنمود.باش نیروها را در قبال غارتگران خارجی و عوامل استعماری 

شکوفایی تبدادی باعث بردگی و عدم آزادی ونائینی در تکمیل نظریه فوق ،اضافه می کند که چون سیستم اس       

 بنا شده است و لذا:  استعدادها

 علم و دانش در مملکت ریشه کن می شود.  

 شاه پرستی نفوذ بیشتری می یابد. 

 ایر موجبات حیات و بیداری ملت افزوده می گردد.بر شدت نظارت بر منع اجتماعات و س 

در چنین شرایط نابسامان ،کشور با همه امکانات در چنگال استعمارگران که نائینی آنان را غارتگران بین المللی و       

ند خارجی می نامد گرفتار می گردد و حوادث سال های بعد از استقرار مشروطه این پیش بینی نائینی را اثبات می ک

    د نه برای فرزندان این مرز و بوم!زادی برای خارجیان بوایران جزیره ثبات و سرزمین آ فقط که

 [ تفرقه مردم به استبداد مي انجامد563]

می گوید: این حقیقت در  نائینی بعنوان یک فقیه آگاه به زمان بر اساس مداقه ای که در اخبار و روایات دارد           

ه است که چون ملتی دچار تفرقه و چند دستگی شود دچار ذلت و اسارت می شود و قومیت و ثبات روایات بیان شد

 ملی آنان رو به اضمحالل خواهد رفت.

نائینی از روی برهان و دلیل قانع کننده اثبات می کند که چون بخواهیم که حقوق مسلم آحاد جامعه را حفظ         

نان است ستقالل وطن وهویت ملی و قومی آحریت انسان ها و آئین و دین و ا کنیم که مهمترین و اساسی ترین آنها

منحصراً بایستی جامعه مستحکم انسانی که از نوع انسان بنا شده است داشته باشیم که هر چقدر جامعه بر اصول و بنیان 

 های محکمی ساخته شده و استمرار یابد این ارزش ها تحقق خواهد یافت.

ن جامعه ای که تعریف نمودیم و مطلوب ماست بنا شد و این حصن حصین دچار فتور و اختالل گردد حال اگر ای      

حریت از میان مردم می رود و ملت دچار اسارت و بردگی طواغیت امت)مستبدین( می گردند و اقویاء و قدرتمندان 
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مسلط می شوند و دست به چپاول داخلی که مترصد فرصتی هستند و در پنهان به کمک استبداد می شتابند بر ملت 

 د زد!ناموال و دارایی آنان خواه

  اجتماعي شريعت براي وحدت كلمه [ دستورالعمل564]

آیا شریعت مجموعه ای از احکام است که فقها از متن قرآن، سنت،عقل واجماع)در بین فرق اسالمی در اصل           

برای عمل به مقلدین ارائه می فرمایند؟! نائینی که یک فقیه  وهای سوم و چهارم اختالفاتی وجود دارد( استنباط 

مبرزاست وازمتن منابع فقه اطالع وسیعی دارد از حکمت های این احکام غافل نیست و سخن وی این است که احکام 

اجتماعی و سیاسی اسالم که مردم مومن از زن و مرد را در جمعه و جماعت برای عبادت گرد هم می آورد برای 

 ظ اتحاد مسلمانان است.حف

که دعوت و تشویق به سایر اجتماعات و گردهمایی ها برای ایجاد الفت و محبت است و نائینی ادامه می دهد       

ترغیب به ضیافت هایی که انسان مومن از روی میل و عمل ثواب تدارك می بیند و احسان های بی منت و عیادت 

یت و تسلیت مصیبت دیدگان و کمک به رفع حوائج و نیازهای مردم نیازمند مریض ها و تشییع جنازه و شرکت در تعز

نان برخورد نمودن و نادیده گرفتن لغزش ها و خطاهای ی مردم دادن و با عفو و گذشت با آو جواب مثبت به تقاضاها

ریم سخن چینی و و رهبانیت و بر گرداندن افراد به اجتماع و زندگی خانوادگی و تح دیگران و از بین بردن انزوا

بدگویی و جلوگیری ار اذیت و آزار دیگران و ممانعت از فتنه انگیزی و فساد در جامعه و مسائل شبیه آن ، همه برای 

 استحکام اتحاد و الفت و دفع و رفع نفرت و انزجار می باشد و تماماً برای این حصن حصین امت است.

ی تهذیب اخالق مسلمین دارد تا از صفات رذیله خودخواهی و نفس حتی فراتر از آن شارع مقدس اهتمامی که برا    

پرستی دوری نمایند و به مواسات و ایثار و امور دیگر نظیر آن تشویق می نماید همه برای تقویت و تداوم مبانی اتحاد 

 و قلع مواد تفرق است.

 [ وحدت كلمه و تهذيب اخالق561] 

رأی ها که حرکت در بستر اجرا و ای را نشان می دهد که چگونه تشتت نظرات و نائینی در این ترسیمه، زنجیره          

عمل را دشوار می سازد ریشه در رذیله خودخواهی انسان دارد و باعث می شود تا اغراض شخصی در مصالح عمومی 

 تأثیر داشته باشد ، می فرماید:

ه خود خواهی و نفس پرستی و حرکت بر طبق اغراض مبدأ تفرق کلمه و تشتت اهواء و اختالف آراء به همان رذیل    

 شخصیه و تقدم و تحکم آن ها بر مصالح و اغراض نوعیه منتهی است.

نائینی می فرماید: مادامیکه این رذائل و ملکات حیوانی مالک اختیار انسان بوده و خودپسندی و نفس پرستی در      

قل عفو و گذشت جزو اغراض آدمی نشده است و ترجیح دادن کار اوست و مبادی مواسات و مسالمت و ایثار و الا

در دوران زندگی در نفس ما استقرار نیافته است حفظ اتحاد و استحکام صفوف مسلمین که نائینی آن دیگران برخود 

 تعبیر می کند از محاالت است.  را حصن حصین) دژ و قلعه محکم و نفوذ ناپذیر(

خلل د هردم رخنه وننمی شو ملکات اخالقی دیدهه مردان خود ساخته و مهذّب به در این میدان فعلی سیاسی ک      

آنگاه مخالفت با استبداد با اسالم و قرآن بشمار آید از ظالم  ،جدیدی در ارکان مشروطیت و کشور پدیدار می گردد
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اس مظلومیت به تن پرستان بعنوان حفظ دین حمایت شودو حریت و آزادی چیز موهوم و غیر واقعی تلقی شود و لب

کند و مساوات با همه روشنی بعنوان برتری و امتیاز متصدیان بر ملت عنوان گردد و اصناف مردم که دارای احکام 

 متفاوتی هستند اینگونه تبلیغ شود که مساوات می خواهد آن ها را با یک چشم نگاه کند!

ی برتری های قدرت را به طرف خود می کشد و تهذیب نائینی می گوید در این شلوغ بازار سیاسی که هر جناح        

اخالق مطرح نیست و ارزش ها در قالب نظام مدنی نهادینه نشده است و به شکل قانون یا فرم اجرا نیافته است رواج 

و همفکران او مثل عمروعاص است که چون عماربن  معاویة ابن ابو سفيانمغالطات و شبهات یادآور نیرنگ های 

ن گروه خدعه صفین به دست نابکاران شام به شهادت رسید ایی ابی راستین در رکاب علی)ع( در وقعه یاسراز صح

 عهده علی)ع( نهادند و خود را بی گناه قلمداد کردند! کار و سالوس آن را به

نیستند و این  بهر حال حقیقت طبق نظریه نائینی مسیر خود را یافته است و این ترفند ها قادر به انحراف آن           

فروپاشی خود می زند بخاطر آن است که باز هم مایل است چون گذشته ملت دست و پازدن ها که استبداد در اواخر 

 را به بند بکشد و به اسارت و ذلت او تداوم بخشد.

وطیت و این طرح آینده نائینی است که می گوید بایستی پس از رفع جهالت امت و تشریح حقیقت استبداد و مشر     

و واجب است تا حد خون دل  مساوات و حریت ، بر مدعیان آزادی و توحید و حامیان دین و ترقی خواهان فرض

خوردن بذل جهد و کوشش نمایند تا امت به تهذیب نفس و شکوهمندی ارزش های اخالقی دسترسی یابند و از این 

 قلع و قمع و ریشه کن کنند! رذائل اخالقی دوری گزینند و خودپسندی و نفس پرستی را در خود

 [ موجبات اتحاد ملت566]

نائینی که عالی ترین سخن و پیام خود را دعوت به وحدت و همدلی می داند یکبار دیگر در یک جمع بندی           

 دینکه چرا باید به وحدت روی آورابر د، مبنیاموجبات اتح نهایی و ختم کالم در باره عالج تفریق و جدایی و ترتیب

که نه تنها ج البالغه به وضوح فهمیده می شوددر نه از روی برهان و دلیل حضرت امیر)ع(می فرماید:  از فرمایشات 

زور گوئیها و تعدیات اشرار بلکه دفع تجاوزات کسانی   نان ازان ها و صیانت حقوق ملی آبرای حفظ کردن حریت انس

به همین اتحاد و همبستگی وابسته است و منحصر در آن  ،اند که مانند گرگ ها به هستی و آبروی ملت حمله ور شده

 حل دیگری به نظر نمی رسد. است و راه

نائینی می گوید برای آنکه به شرف و بزرگی نائل آئیم و از نوامیس دین و وطن خود پاسداری نمائیم و استقالل      

های قوم بنی اسرائیل عصر موسی و هارون و قومیت خود را به نیکی نگهبانی کنیم و به دوران محنت ها و سختی 

گوناگونی آراء و مختلف نشدن هوی و هوس ها ، راه چاره دیگری کلمه وعدم تشتت و دفرعون دچار نشویم جز اتحا

وجود ندارد و لذا اگر در شریعت مطهره اسالم برای حفظ اتحاد و رفع موجبات اختالف و جدایی این همه اهتمام و 

 همین منظور است.برای ست باری جدیت بخرج رفته ا
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که در این  ةو تنزیه االم ةتنبيه االمبخش هایی است از کتاب 

است . گر چه آن مقدار از کتاب  مقاله مورد استناد قرار گرفته

که حذف شده است بسیار نا چیز بوده و در مجموع از کلیت 

ین اینکه  متن حاضر عآن نکاسته است . بطوری که می توان در 

مشروطیت از منظر آیت اله نائینی [ دانست متن ] را مستندات 

 موضوعی کتاب مذکورنیز بحساب آورد.

و چنانچه کسانی بخواهند که مستدرك آنچه را که نویسنده در 

متن اصلی آورده است بیابند و به قضاوت بنشینند باید همین متن 

ی که گذاشته شده منتخب و موضوعی را بر اساس شماره ا

 موفق باشند.است تعقیب نمایند ومقایسه کنند .

 

             
                         

 

 

 

 به سعی : محمد نقی تسکین دوست                                                                                          
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 فصل اول: انگيزه تأليف كتاب و رسالت مؤلف                                                               

 (1[ هدف از تألیف کتاب )ص 7] 

سکوت از چنین زندقه و  ]اذا ظهرت البدع فعلي العالم ان یظهر علمه و اال فعليه لعنة هللا[،صحيح و چون به مقتضای حدیث          

فع این ضیم و ظلم بین، خالف تکلیف بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدسه در د

 است. لهذا این اقل خدام شرع انور در مقام ادای تکلیف و قیام به دین اسالم آشکار سازد.

 (723[ تاریخ تألیف کتاب )ص 3]

س الغری علی مشرفها افضل الصلوة و السالم فی شهر و قد ختم بید مصنفه الفقیر الجانی محمد حسین الغروی نائینی من الواد المقد        

 ( من الهجرة المقدسه علی هاجرها و آله افضل الصلوة و السالم.7231بیع االول سنه الف و ثلثمائه و سبع و عشرون)

 (23ص[ رویای صادقه مؤلف ) 2]

سین تهرانی قدس سره نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل چند شب قبل از این در عالم رؤیا خدمت مرحوم آیة اله آقای حاجی میرزا ح         

طاب رمسه مشرف شدم. پس از التفات به رحلت ایشان و گرفتن طرفین رداء مبارکشان برای استفاده و امتناع ایشان از جواب راجعه به 

ارك ولی عصر ارواحنا فداه دیگر، سؤاالتی عرض شد . آن مرحوم از لسان مب رزخ و آخرت و تمکین از جواب مسائلعالم موت و نشأة ب

نقل جواب فرمودند. پس از ختم آنان عرض کردم اهتمامات شما را در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل عبارت این بود ، 

حضرت فرمود: مشروطه اسمش تازه است ، مطلب که قدیمی است . مثالیکه متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند ذکر فرمود. 

 این عبارت گفتند، حضرت فرمودند:و بعد با 

   مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند،انتهی. 

چقدر این مثال مبارك منطبق بر مطلب و چه سهل و ممتنع است!!! که به هیچ خاطری نرسیده و بر صحت رؤیاء عالوه بر قرائن قطعیه 

است. سیاهی کنیز اشاره است به غصبیت اصل تصدی. و آلودگی دست اشاره به همان غصب زائد. مشروطیت چون  دیگر اماره واضح

 مزیل آن است لهذا به شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرموده اند.

 (723ص[ رؤیای نائینی و حذف دو فصل کتاب)2] 

و میرزا حسین تهرانی قدس سره را که متعلق به همان رساله است ذکرخوبست بقیه همان رؤیای سابقه مرحوم آیت اله آقای حاجی       

اول شروع و نوشتن این رساله عالوه بر همین فصول خمسه دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاء عدول عصر رساله را بدان ختم کنم.

وع فصول رساله هفت فصل بود، در مرتب و مجمیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن غیبت در اقامه وظائف راجعه به س

همان رؤیای سابقه بعدازآنچه سابقاً نقل شد از تشبیه مشروطیت به شستن دست کنیز از لسان مبارك حضرت ولی عصر ارواحنافداه ، حقیر 

معلوم ائن قرضع. به سؤال کردم که رساله ای که مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند بلی مطبوع است مگر دو مو

شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علمیه که در آن ها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع 

          شوند بی مناسبت بود ، لهذا دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم.

 فصل دوم: مسلمين و مغرب زمين                                                               

 (7[ اوضاع مغرب زمین در قبل و بعد جنگ صلیبی)ص1] 

مطلعین بر تواریخ عالم دانسته اند که ملل مسیحیه و اروپائیان قبل از جنگ صلیب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمیه بی نصیب      

یا از روی تحریف  عدم تشریع آنها در شرایع سابقه و عملیه و احکام سیاسیه هم یا بواسطه بودند. همین قسم از علوم تمدنیه و حکمت

بهره بودند ، بعد از آن واقعه عظیمه عدم فوزشان را به مقصد عدم تمدن و بی علمی خود مستند  تب سماویه و در دست نبودن آنها بیک

 ده و عاشقانه در مقام طلب بر آمدند.دانستند، عالج این ام االمراض را اهم مقاصد خود قرار دا

 

 (3[ ریشه تمدن مغرب زمین)ص1]
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اخذ و در  والسالم و غیرها  اصول تمدن و سیاست اسالمیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه والیت افضل الصلواة      

ل و استناد تمام ترقیات فوق العاده حاصله و کمتر از تاریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل بشر را از وصول به آن اصو

 نصف قرن اول را متابعت و پیروی آن اقرار کردند.

 (2[ رشد مغرب زمین و علل انحطاط مسلمین)ص1]

و اسارت  و استخراج آنان و بالعکس سیر قهقرائی و گرفتاری اسالمیان بذل رقیت سن ممارست و مزاولت و جودت استنباطلکن حُ      

ه تهی ساخت.حتی مبادی تاریخیه سابقرضین از کتاب و سنت، مآل امر طرفین را به این نتیجه مشهود و حالت حالیه منطواغیت امت و مغ

حشیانه از لوازم اسالمیت پنداشتند. و از این رو احکامش را چنین اسارت و رقیت و هم تدریجاً فراموش و تمکین نفوس ابیّه مسلمین را از

 عقل مستقل مخالف و مسلمانی را اساس خرابی ها شمردند. و با ضرورت  الت که سرچشمه ترقیات است منافیبا تمدن و عد

 (22[ علل ضعف مسلمین و نفوذ ملل مسیحی )ص3]

رقی و نفوذ انکه مبدأ طبیعیآن چنان تکه هم چن   معتقدند تمام سیاسیین و مطلعین بر اوضاع عالم من االسالمیین و غیرهم، بر این معنی       

همین عادله و شورویه بودن سلطنت اسالمیه و  -نتهی شدکه در کمتر از نصف قرن به چه سرعت  و سیر و به کجا م–اسالم در صدر اول 

 آزادی و مساوات احاد مسلمین با اشخاص خلفاء و بطانه ایشان در حقوق و احکام بود.

بر آنان هم که معظم ممالکشان را بردند و هیچ نمانده که این اقلّ قلیل باقی  مسیحیههمینطور مبدأ این چنین تنزل مسلمین و تفوق ملل      

مانده را هم ببرند. همین اسارت و رقیت مسلمین در تحت حکومت استعبادیه موروثه از معاویه و فوز آنان است به حکومت مسئوله 

لت به خود نیایند و کمافی السابق در ذلت عبودیت فراعنه امت و مأخوذه از شرع مسلمین و چنانچه باز هم مسلمانان از این سکرت و غف

چپاول چیان مملکت باقی بمانند . چندی نخواهد گذشت که العیاذ باهلل تعالی مانند مسلمین معظم افریقا و اغلب ممالک آسیا و غیر ذالک، 

صاری اسیر و دوره ای نخواهد گشت که مانند نعمت شرف و استقالل قومیت و سلطنت اسالمیه را از دست داده و در تحت حکومت ن

د آنان اهالی اُندُلس و غیرها اسالمیتشان به فقر و مساجد شان کنیسه و اذانشان به ناقوس و شعائر اسالمیه به زنار بلکه اصل لسانشان هم مانن

 امام هشتمشان هم پایمال نصاری خواهد گشت.مبدل و روضه منوره 

 (71ب زمین )ص[ ریشه عقب ماندگی از مغر2]

محفوظ و سلطنت اسالمیه از نحوه ثانیه به نحوه اولی  –کما جعله الشارع –مادامیکه این دو اصل )حریت و مساوات( و فروع مترتبه       

اصول و تحول نیافته بود سرعت سیر ترقی و نفوذ اسالم محیّرالعقول عالم شد. پس از استیالی معاویه و بنی العاص و انقالب و تبدّل تمام 

دامیکه حال سایر ملل هم بدین منوال و گرفتار چنین اوضع دگرگون شد. ولی مفیت سلطنت اسالمیه و اضداد آن ها ؛ فروع مذکوره و کی

 اسارت بودند باز هم حالت وقوفی برای اسالم محفوظ بود.

، ن از آن دستور و قهقری بر گردانیدن طواغیت امت بعد از پی بردن آنان به مبادی طبیعیه آن چنان ترقی و فراگرفتن و پیروی نمودنشا   

ا مسلمانان بی صاحب را به حالت جاهلیت قبل از اسالم و ورطه رقیت بهیمیه و نشأة خسیسه نباتیه ، بعد از فوز به عالم انسانیت ، نتیجه ر

 . ] ان هللا ال یغير ما بقوم حتي یغيروا ما بانفسهم[چنین منعکس ساخت

 (11و غرب)ص [ حکومت قانون71]

أ طبیعی آنچنان ترقی دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه گوی سبقت ربودند و مبد        

ه سیاسات اسالمیه اخذ و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع این چنین فروع صحیحیه بر آن مترتب و به همان نتایج فائق و نفوذ را از

 نائل شدند!! و ما مسلمانان به قهقری برگشتیم. حال هم که بعد اللتیا و اللتی اندك تنبهی حاصل و مقتضیات احکام و اصول مذهبمان را با

 [ شدیم.هذه بضاعتنا ردت الینا]کمال سربزیری از دیگران اخذ و مصداق: 

 

   فصل سوم: پايه هاي حكومت اسالمي                                                             

 (1[ نیاز انسان به تشکیالت حکومت)ص77] 
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وتعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و برآن متفقند که چنانچه استقامت نظام عالم این معنی نزد جمیع امم مسلم و تمام عقالء عالم         

نکه تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب به قهر باشد یا به وراثت یا عیه و چه آم به شخص واحد باشد یا به هیأت جمسیاستی است خواه قائ

به انتخاب. همین طور بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقالل و قومیت هر قومی هم چه آنکه راجع به امتیازات دینیه باشد یا 

م دین و مذهب و شرف و استقالل وطن و قومیتشان وطنیه منوط به قیام امارتشان است به نوع خودشان. و اال جهات امتیازیه و ناموس اعظ

بکلی نیست و نابود خواهد بود. هر چند به اعلی مدارج ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نائل شوند. از این جهت که در شریعت 

 اند.مطهره حفظ بیضه اسالم را اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسالمیه را از وظائف و شئون امامت مقرر فرموده 

 (1[ دو اصل مهم در بر پایی یک حکومت)ص73]

واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع         

 خودشان ، منتهی به دو اصل است:

د و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خو (7

 بعضهم علی بعض الی غیر ذالک از وظائف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت.

حِیَل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک. این معنی و تحذر از تحفظ از مداخله اجانب (3

سائر ملل حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسالم و 

 وظیفه مقرر است احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکمت عملیه دانند.

شدت اهتمام عظمای از سالطین متقدمین فّرس و روم در انتخاب حکمای کاملین در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان       

انبیاء علیهم  اج و ترتیب سائر قوای نوعیه چه ازهم با کمال تورع از ترفع قاهرانه، از این جهت بوده. بلکه ابتدای جعل سلطنت و وضع خر

السالم بوده و یا از حکماء، همه برای اقامه این وظائف و تمشیت این امور بوده و در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و 

 ن بر همین وجه مقرر فرموده اند.قیود آ

 (22[ اعظم نوامیس دین مبین)ص72]

بالجمله حفظ همان درجه مسلّمه از محدودیت سلطنت اسالمیه که دانستی متفق علیه امت و از ضروریات اسالم است. عالوه برآنکه         

مغصوبیت مقام و تصدی و تعدی غاصب چنانچه در صورت -فی نفسه از اهم تکالیف نوع مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین است

ضروری مذهب ما می باشد و از جهات عدیده دیگر که اجماالً اشاره شد، در عنوان امر به معروف و نهی از -نسبت به حالت حالیه ایران

 منکرو ناموس و اَعراض و اموال مسلمین و دفع تطاول ظالمین هم مندرج است.

 (  11[ مسیرحفظ حکومت اسالمی)ص72]

ه، این اساس سعادت را استوار داریم و اگر از برای تنزیه سلطنت حقه والیتیه از پس الزم است که الاقل برای منع از تجاوزات عمدیّ        

مجرد تشبّه صوری به سلطنت های استبدادیه فراعنه و طواغیت امم و حفظ اساس مسئولیت و شورویت آن و تحفظ بر آن دو اصل طیب و 

پس البته الزم است نحوه سلطنت اسالمیه را اگر  -کماهوالظاهر بل المتعین-ریت و مساوات آحاد ملت با مقام واالی خالفت بودهطاهر ح

و اگر محض تعلیم امت و از برای سرمشق وُالة و قضاة و عُمّال و به غرض التزام آنان به  چه متصدی مغتصب باشد به قدر قوه تحفظ کنیم.

 زم است تعلیم کنیم.از این دستور العمل بوده، پس ال و عدم تخلفرفتار بر این نهج 

 (11)ص !ت[ تشکیل حکومت اسالمی دخالت در کار امام عصر اس71]

هَفَوات حملیّه از جَهَله و متنسّکین اهل تبریز است. که با چه آب و تابی کتابچه کتابچه آیات و اخبار داله بر عدم جواز مداخله امت         

رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی عصر امامت، کنا قل التمر الی الهجر، به نجف اشرف ارسال و به این عبارت که :  در امر

رواحنا فداه و یا کوفه ارواحنا فداه چه کار است؟! ،عرضه داشتند : همانا از شدت غرضانیت گمان کردند طهران ناحیه مقدسه امام زمان ا

عصر خالفت شاه والیت )ع( است. و مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و منتخبین ملت به یکی از آن دو مرکز برای مداخله  مانمانمشرفه و ز
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 در آن خالفت حقه و والیت مطلقه مبعوثند! خدا کند نفس مسیحا وشی به فریاد اسراء و اذالء ایران و مرز و بوم این ظلم ویران برسد و دم

این امر عیانی ادراك شود که نه تهران ناحیه مقدسه است و نه کوفه مشرفه و نه مغتصبین مقام آن روح القدس هم کمک کند و 

   و نه مبعوثان ملت به غیر جلوگیری غاصب و تحدید استیالی جوری برای مقصد دیگر مبعوثند شاید!   بزرگوارانند

 (22[ حکومت امانتداری و شبانی است)ص71]

ترتیب قوی و وضع خراج و غیر ذلک همه برای حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و تر بیت نوع و رعایت اصل تأسیس سلطنت و         

رعیت است نه از برای قضاء شهوات و درك مُرادات گرگان آدمی خوار و تسخیر و استعباد رقاب ملت در تحت ارادات خود سرانه، 

عبارت از امانت داری نوع و والیت بر به حق تصدی شود یا به اغتصاب.  المحاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل چه

نظم و حفظ و اقامه سایر وظائف راجعه به نگهبانی خواهد بود ، نه از باب قاهریت و مالکیت و دل بخواهانه حکمرانی در بالد و فیما بین 

فه مشترکه و تسویه فیما بین در باب حقوق و ایصال هر ذی عباد. و فی الحقیقه از قبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقو

حقی به حق خود است. نه از باب تملک دل بخواهانه و تصرف شخص متصدی. از این جهت است که در لسان ائمه و علماء اسالم سلطان 

قت سلطنت عبارت از والیت بر حفظ و را به ولی و والی و راعی و ملت را به رعیت تعبیر فرموده اند. از روی همین مبنی و اساس ، حقی

 نظم و به منزله شبانی گله است و لهذا به نصب الهی عز اسمه که مالک حقیقی و ولی بالذات و مُعطِی والیات است موقوف است.

 فصل چهارم: شرايط حاكم و مرزبندي هاي حكومت                                                       

 (31سلطه) ظاهری و باطنی()ص [ دو نوع71] 

:]وعد هللا الذین آمنوا منكم و عملواالصالحات ليستخلفنهم في االرض كما احادیث وارده در تفسیر آیه مبارکهو به مقتضای         

،موعود به  شو انطباق فقرات آخر دعای افتتاح بر مندرجات یعبدونني ال یشركون بي شيئاً[-الي قوله تعالي –استخلف الذین من قبلهم 

این کرامت حضرت امام ثانی عشر مهدی منتظر ارواحنا فداه است و مراد از شرك به ذات احدیت تقدست اسمائه که در این آیه مبارکه 

ولی اش صلواته علیه را از آن تنزیه فرموده ، همین مقهوریت بیعت و طاعت طواغیت امت است که شخص حضرتش )چنانچه خودش 

:]اتخذوا به عدم مقهوریت بدان ممتاز است. بلکه از اخبار وارده در تفسیر آیه مبارکه نقي بيعة طاغية زماني( ليس في ع: فرموده 

که خدای خود قرار دادن نصاری ، احبار و رهبانشان را بهمین تمکین و  احبارهم و ُرهبانهم ارباباً من دون هللا و المسيح بن مریم[

 وده اند.طاعت از پاپان و پادریان تفسیر فرم

گردن نهادن به ارادات دلبخواهانه سالطین جور در سیاسات مُلکیه و عبودیت آنان است. همین طور گردن بسی ظاهر است که چنانچه      

نهادن به تحکمات خود سرانه رؤسای مذاهب و ملل هم که به عنوان دیانت ارائه می دهند عبودیت آنان است. روایت شریفه مرویه در 

متضمن ذم تقلید از علمای سوء و هوی پرستان ریاست و دنیاطلبان است هم مفید همین معنی است. لکن استعباد قسم اول به  احتجاج که

:]َعبَدت بني اسرائيل قهر تغلب مستند است . و در ثانی به خدعه و تدلیس مبتنی می با شد. و اختالف تعبیر آیات و اخبار که در قسم اول

فرموده اند ناظر به این معنی می باشد و فی الحقیقه  بيداً[ و در قسم دویم:]اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً[و اتخذ تهم الفراعنه ع

 قسمت دوم تملک قلوب است.منشأ استعباد قسم اول تملک ابدان و منشأ 

 (21[ انتخاب حاکم اسالمی )ص73]

نی و کلمه الهیه عصمت را در والیت بر سیاست امور امت معتبر دانستیم و به مقتضای آنچه اساس مذهب ما طائفه امامیه بر آن مبت        

وجه این محدودیت فقط نه بر همان خودسرانه تحکم و مستبدانه ارتکاب نداشتن واقف و بهمین اندازه مقصور است. بلکه اجماالً دانستی 

الهی عز اسمه هیچیک را الزم ندانسته و بیعت اهل حل وعقد تا به کجا منتهی است. اما بنا بر اصول اهل سنت که نه به عصمت و نه نصب 

ت این امت را موجب انعقادش دانستند. لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه صلی اهلل علیه و آله را در نفس عقد بیع

 در لزوم جلوگیری متفق شدند. انی را مخالف مقام و منصب دانسته وارتکاب و حکمر انهالذکر و اندك تخلف دلبخواهالزم شرط 

علی هذا محدودیت سلطنت اسالمیه به همان درجه ی اولی که عبارت از خودسرانه ارتکاب و استیثار ندانستن است. با اغماض از      

هبین و مرحله اهلیت متصدی و اغماض از آنچه الزمه مقام عصمت و خاصه ی مذهب ما است، قدر مسلم بین الفریقین و متیقن علی المذ
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متفق علیه امت و از ضروریات دین اسالم است. و چونکه حفظ این درجه مسلمه بین االمة به حسب قوه بشریه عادتاً ممکن و مانند سایر 

لهذا لزوم حفظش را بهر وسیله که  درجات آن که به مذهب ما مخصوص و جز قوه عاصمه عصمت حافظش نتواند بود متعذر نیست.

    دین بغیر دیننا.ملتنا و یستغاصب هیچ مسلمانی مظهر شهادتین نتواند انکار نماید، اال ان یخرج من تصدی ممکن شود خصوصاً با 

 (73نقش عصمت در حاکمیت)ص[ 72] 

پس ال محاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن. مانند سایر اقسام والیات و          

انات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر.باالترین وسیله ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و اداء این امانت ام

واعمال شائبه استبداد و استیثار متصور تواند بود همان عصمتی است که اصول مذهب ما طائفه  و جلوگیری از اندك ارتکابات شهوانی

 بارش در ولیّ نوعی مبتنی است.امامیه بر اعت

و علوم لًدُنیّه و انخالع از شهوات بهیمیه و اجتماع سائر صفات الزمه آن مقام چه بالضروری معلوم است که آن مقام واالی عصمت       

ات و صالح، حتی از مرحله اصابه واقع و عدم وقوع در منافی از اندازه عقول و ادراکات نوع اس(اعلی که )احاطه تفصیلیه به آن خارج 

الی ذلک من روی خطا و اشتباه هم چنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبه الهیه عز اسمه و مسئولیت و ایثار والی تمام امت را بر خود )

 .کنهه عقل البشر ال یصل الی ادراك حقیقته احد و الینال ( بجایی منتهی است. کهالوظائف

ان مبارك به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انورشیروان مستجمع کماالت و هم از با دسترسی نبودن به آن دام       

امثال بوذرجمهر قوه علمیه و هیأت مسدده و رادعه، نُظّاری انتخاب نموده برخود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پای 

وات ملت با سلطان و سد ابواب استیثارات در مالیه و غیرها و آزادی ملت در دارد و لکن گذشته از آنکه باز هم به مشارکت و مسا

 اعتراضات و غیرها غیر وافی و از مقوله تفضل است نه از باب استحقاق.

 (21[ حقوق متقابل والی و رعیت)ملت()ص31]

والسالم را دراین باب برای  فضل الصلوةعلیه االعمل های صادره از حضرت اوصیاء  الزم است جمله ای از فرمایشات و دستور        

فهمیدن آنکه دیگران هر چه دارند از این سرچشمه فرا گرفته و ماها چه قدر به نفس خود ظالم واز تشیع به محض ادعاء قناعت داریم ذکر 

 رماید:نهج الباغه( صادره در بیان حقوق والی بر رعیت و رعیت بر والی می ف371شود، در همان خطبه مبارکه)خطبه 

، فالحق اوسع االشیاء في علیكملی و لكم علّي من الحق ، مثل الذي  ،فقد جعل هللا لي علیكم حقاً بوالیة امركم  ؛بعداما        

ري له ان یج و ال یجري علیه اال جري له، و لو كان الحد ،و اضیقها في التناصف، الیجري الحد اال جري علیه  ،التواصف 

و ،و لعدله في كل ما جرت علیه صروف قضائه  ، ذلك خالصاً هلل سبحانه دون خلقه، لقدرته علي عباده نوال یجري علیه، لكا

 و توسعاً بما هو من المزید اهله.، و جعل جزائهم علیه مضاعفةالثواب تفضالً منه  ،ان یطیعوه ه جعل حقه علي العباد لكنّ 

و یوجب بعضها  ،فجعلها تتكافئ في وجوهها  ،لناس علي بعضمن حقوقه حقوقاً افترضها لبعض ا-سبحانه -ثم جعل      

و حق  ،من تلك الحقوق حق الوالي علي الرعیة -سبحانه - و اعظم ما افترض  ، و ال یستوجب بعضها اال ببعض ،بعضاً 

لیست تصلح الرعیه ف  ، ینهمدلو عزاً  ،لكل علي كل، فجعلها نظاماً اللفتهم  -سبحانه–الرعیة علي الوالي،فریضة فرضها هللا 

و ادي الوالي الیها حقها عز الحق  ، ت الرعیةالي الوالي حقهفاذا ادّ   تصلح الوالة اال باستقامة الرعي ، وال ،اال بصالح الوالة 

؛ و طمع في بقاء الدولة ،فصلح بذلك الزمان ، و اعتدلت معالم العدل و جرت علي اذاللها السنن ، بینهم، و قامت مناهج الدین 

 یئست مطامع االعداء . و

و كثر االدغال في ، و ظهرت معالم الجور ،و اجحف الوالي برعیته اختلفت هنا لك الكلمة ، أو اذا غلبت الرعیة والیها        

وال ، فالیستوحش لعظیم حق عطل ، و عطلت االحكام و كثرت علل النفوس ،  فعمل بالهواء ،و تركت محاج السنن،الدین 

و حسن التعاون  ، و تعظم طبقات هللا عندالعباد ، فعلیكم بالتناصح في ذلك، ل، فهنالك تذل االبرار و تعز االشرار لعظیم باطل فع

و لكن  .ببالغ حقیقة ما هللا اهله من الطاعة له  -و طال في العمل اجتهاده، و ان اشتد علي رضا هللا حرصه -علیه، فلیس احد 

و ان -الي ان قال صلواةهللا علیه –یحة بمبلغ جهدهم والتعاون علي اقامة الحق بینهم من اوجب حقوق هللا علي العباد النص

 -صلواة هللا علیهالي ان قال -ان یظن بهم حب الفخر و یوضع امرهم علي الكبر، استخف حال الوالة عند صالح الناس 

فوائد مستفاده از هر یک از فقرات این خطبه مبارکه و مأخوذ  ...............قواعد و الي آخر ما تقدم –فالتكلموني بما تكلم به الجبابرة 

 بودن اصل علم حقوقی که حکمای اروب تدوین نموده و بدان مباهات دارند از اشیاه و نظائر این خطبه مبارکه است.

 (71[ حاکم و اجرای مساوات)ص37] 
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مطلقه و فاعلیت مایشاء و حاکمیت ما یرید است بر مسخریت و اول از سلطنت که دانستی عبارت از مالکیت پایه و اساس قسم           

مقهوریت رقاب ملت در تحت ارادات سلطنت و عدم مشارکت فضال از مساواتشان با سلطان در قوی و سایر نوعیات مملکت و اختصاص 

 از فروع این دو اصل است.تمام آن ها به شخص سلطان بودن تمام اجرائات به اراده او مبتنی. عدم مسئولیت در ارتکابات هم 

ت از این اسارت و مان اندازه محدود ایت بعکس آن برآزادی رقاب ملاساس قسم دوم که دانستی عباترت بر اقامه مصالح نوعیه و به      

است و  تنیعیات مملکت ، از مالیه و غیرها مبرقیت منحوسه ملعونه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نو

 حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است.

 (11[ دستورالعمل حدود اختیارات متصدیان)ص33]

قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است و بنا بر مبانی اهل گماشتن قوه و هیأت مسدده بنا بر اصول مذهب ما طائفه امامیه         

قوه علمیه و ملکه تقوی و عدالت ، حافظ نحوه سلطنت اسالمیه از تبدل و مراقبت در عدم تجاوز از حدود و متوقف بر آن و  سنت بجای

منحصر در آن است، پس البته رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت مرتب داشتن دستور آن است که ) بهمان ترتیبی که در 

کامالً وافی و تفصیل حدود مذکوره را بر وفق مقتضیات  الزم از آنچه در آن حق مداخله نیستمقدمه گذشت( به تمیز وظائف نوعیه 

محمول بال موضوع مذهب بطور قانونیت و بر وجه رسمیت متضمن باشد و اال بدون دستور مذکور البته مراقبت و محافظت متصدیان مانند 

  و از قبیل سر بی صاحب تراشیدن ، خواهد بود.

ین در ابواب عبادات و معامالت بدون آنکه رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه روزی خود را بر دچنانچه ضبط اعمال مقلمله بالج      

اساس آن منطبق کنند از ممتنعات است و فی الحقیقة پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و 

 این جهت واجب است.مقدمه منحصره مطلب است ، از 

 (3[ دو نوع حکومت)ص32] 

تصرف سلطان در مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیه یا والیتیه بودن و شق ثالث نداشتن، بر یکی از دو وجه وکیفیت استیالء         

 متصور تواند بود.

 (77[ حکومت مشروطه)ص32] 

و حاکمیت ما یرید اصالً در بین نباشد، اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظائف و  آنکه مقام مالکیت و قاهریت و فعالیت مایشاء        

مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیالء سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط 

 باشد.

 (77تفاوت حکومت استبدادی با والیتیه)ص[ 31]

قسم از سلطنت هم به حسب حاق حقیقت متبائن و هم در لوازم و آثار متمایزند. چه مبنای قسم اول به جمیع مراتب و  این دو        

درجاتش بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادات دلبخواهانه سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل مُرادات خود و 

تقوم است. هر چه نکرد باید ممنون بود. اگر کشت و مِثله نکرد یا قطعه قطعه بخورد سگان نداد.یا به مسئول نبودن درارتکابات مبتنی و م

                  نهب اموال قناعت و معترض ناموس نشد،باید تشکر نمود! 

ی از آن هم پست تر و به منزله نباتات نسبت تمام اهالی به سلطان نسبت عبید و اماء بلکه اقلّ از آن و به منزله احشام و اغنام و حت        

قسم از سلطنت به بالجمله حقیقت این  است که فقط فائده وجودیه آنها دفع حاجت غیر و خود بهره و حظی از وجود خود ندارد. 

 بود .اختالف درجاتش عبارت از خداوندی مملکت و اهلش)به اختالف درجات این خداوندی( خواهد 

راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت. و چه حقیقت واقعیه و لبّ آن عبارت است از والیت بر اقامه وظائف به خالف قسم دوم،      

اندازه استیالی سلطان به  امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است دراین مصارف نه در شهوات خود. از این جهت

 ه حق باشد یا به اغتصاب ، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود.الیت بر امور مذکور محدود و تصرفش چه بمقدار و
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آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک و نسبت همه به آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین      

با اندك تجاوز مأخوذ خواهند  نت داری خود، مسئول ملت ونوعند، نه مالک و مخدوم و مانند سائر اعضاء و اجزاء در قیام به وظیفه اما

افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق بر مواخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار بود. و تمام 

 نخواهند داشت. در گردن ن رااعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادات شخصیه و سایر متصدیا

و قائم به  نامند.و وجه تسمیه به هر یک ظاهر است مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریهاین قسم از سلطنت را        

و  بینمحتسم به این نعمت و دارای چنین سلطنت باشند و ملتی را که متنعّ چنین سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل.

هر یک از اسماء مذکوره هم معلوم است( چون حقیقت این قسم از سلطنت چنانچه دانستی از باب  مناسبت خوانند ) اباة و احرار و احیاء

 والیت و امانت و مانند سایر اقسام والیات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است.

 (21) با یک غصب()ص[ تفاوت استبداد)با سه غصب( با والیتیه31] 

بعد از آنکه دانستی که نحوه اولی هم اغتصاب ردای کبریای عز اسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اغتصاب مقام         

ظلم والیت و ظلم به ناحیه مقدسه ی امامت صلوات اهلل علیه و هم اغتصاب رقاب و بالد و ظلم در باره عباد است . به خالف نحوه ثانیه که 

 و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.

پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره عبارت از قصر و تحدید استیالی جوری و ردع از آن دو ظلم و غصب زائد خواهد بود. نه      

عبارت واضح آنکه تصرفات نحوه ثانیه فقط به همان مقدار نظم و  به ول وا لم و وضع فرد مبائن دیگر اَخَف ازاز باب رفع یک فرد از ظ

ن است و بر هیچ حد هم واقف و مقصور نیست و تبدیل نحوه سلطنت تصرفات نحوه اولی زیاده و اضعاف آحفظ مملکت مقصور و 

 عبارت است از منع و ردع از این زیادت ها.

 (732[ اسباب زوال نعمت و انقراض سلطنت استبداد)ص31]

حتی بر پا بودن سماوات را هم در طی اخبار مأثوره دیگر به عدل الهی جلت عظمته استناد فرموده اند الی غیر ذلک. و به مقتضای         

این اخبار و به حکم ضرورت و تجربه و برهان و اعتبار ، اسباب زوال نعمت و انقراض سلطنتش را به این ارتکابات ظالمانه و مساعدت به 

اض وحشیانه شاه پرستان به دست خود فراهم و جز چند صباحی با چنین حال پلید اَشَد از شب اول قبر یزید! تمتعی نخواهد یافت.] انقر

مشهور به بد  [ الی آخر االبد مانند بخت النصر، ضحّاك، چنگیز، تیمورو یزیدسنةاهلل فی الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنت اهلل تبدیالً

  خواهد بود. ]خسر الدنيا و اآلخرة ذلك هوالخسران المبين[ مبارکه :این مصادیق آیة ذکوروازنامی و لعنت م

 فصل پنجم: مواضع و گرايشات ملت                                                                 

 (713[ اصناف مردم در نامه مالک)ص33] 

یت مصر به مالک اشتر رضوان اهلل نهج البالغه( تفویض وال 12ة والسالم هم در طی فرمان)نامه حضرت سید اوصیاء علیه افضل الصلو        

 لیه امضاء فرموده، می فرماید:ع

و منها كتاب العامة ،فمنها جنود هللا  ، و ال غني ببعضها عن بعض:و اعلم ان الرعیة طبقات ال یصلح بعضها اال بعض       

 ، مسلمه الناسوو منها اهل الجزیة و الخراج من اهل الذمة  ،ُعّمال االنصاف و الرفق منهاو، و منها قضاةالعدل ، والخاصة 

و عزالدین ،و زین الوالة ،حصون الرعیة ، باذن هللا  ،فالجنود–الي ان قال صلواةهللا علیه  –و منها التجار و اهل الصناعات 

لجنود اال بما یخرج هللا لهم من الخراج الذي یقوون به في الجهاد ثّم القوام ل،و لیس لقوم الرعیة اال بهم  ،و سبل االمن،

ثّم ال قوام لهذین الصنفین اال بالصنف الثالث من القضاة و . و یكون من وراء حاجتهم،و یعتمدون علیه فیها یصلحهم  ،عدوهم

و عوامها و ال قوام لهم  ،ن خواص االمورتمنون علیه م،و یولما یحكمون من المعاقد و یجمعون من المنافع ، الُعّمال والُكتّاب 

 الي آخر ما كتبه صلواة هللا علیه.-جمیعاً اال بالتجار و ذوي الصناعات

 (727[ نقش اصلی ملت در برچیدن استبداد)ص 32]

نهی از منکر را بیش از  ن امر به معروف وون ایو تها آخرین را به عون اهلل تعالی و حسن تأییده از دست ندهند لهذا امید است که این        

این روا ندارند، اساس عدل را که موجب بقای مُلک است اقامه و بنیان ظلم را که مایه انقراض است منهدم سازند، رقاب مغصوبه ملّیّه را 
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طان بچشانند و از استنقاذ و ریشه شاه پرستی که سلسله جنبان تمام خرابی ها است از مملکت بر اندازند و لذت عدل و احسان را به کام سل

 مقام راهزنی و چپاول گری و قصاب بشر بودن ترقیش داده به تخت سلطنتش بنشانند.

همین که چند صباحی حقیقت سلطنت و حالوت معدلت و محبوبیت قلوب ملت را ادراك و از عالم سبعیت و راهزنی به وادی        

ز فطرت منسلخ نشده باشد البته در رفع موجبات توحش و تنفر و قلع مواد تفرق انسانیت و مملکت داری و نوع پروری قهراً قدم نهاد اگر ا

اال باهلل از بذل مجهود بی دریغ و دسته شاه پرستان و غارتگران مفسد را بالطبیعة به خود راه نخواهد داد، ان شاء اهلل تعالی و ال حول وال قوة 

 . العلی العظیم

 (31!)ص [ آراء عمومی ملت بدعت در دین است21]

مغالطه و خطابیاتی است که برای عدم مشروعیت تأویل به اکثریت آراء و بدعت بودن آن ارائه و اظهار شده! اما فساد دعوی بدعت         

اخذ به ترجیحات است عندالتعارض. و بودن آن از آنچه سابقاً در بیان حقیقت تشریع و بدعت گذشت ظاهر و محتاج به اعاده نیست. 

ندالدوران اقوای مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقالء ارجح از اخذ به شاذ است. و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمرابن اکثریت ع

 حنظله هم مشعر به آن است و با اختالف آراء و تساوی در جهات مشروعیت حفظاً للنظام متعین و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ

اکثر اصحاب در مواقع عدیده به نقل رواة  رتبت صلی اهلل علیه و آله به آراءا موافقت حضرت ختمی ماینهنظام است . عالوه بر همه 

فریقین مأثور و فعل حضرتش در غزوه اُحُد که سابقاً اشاره کردیم و همچنین در غزوه احزاب که در عدم مصالحه با قریش به مقدار 

 خرمای مدینه با اکثر اصحاب موافقت فرمود.

موافقت حضرت سید اوصیاء علیه وآله افضل الصلواة والسالم در قضیه میشومه تحکیم به آراء سوء اکثر که فریب رفع مچنین ه      

مصاحف شامیان را خورده بر آن متفق شدند. و فرمایش حضرتش که فرمود نصب حکمین ضاللت نبود بلکه سوء رأی بود. چون اکثر بر 

 ر ذلک.آن متفق شدند موافقت کردم، الی غی

کافی و سنگ دندان شکن مغرضین است از آنچه استقصاء آن خارج از وضع رساله و مستغنی عنه است و برای ابطال دعوای مذکوره      

احدی  محض آنکه ابتناء آن برغرضانیت بربهات مغرضانه نسبت به اصول و ارکان این اساس سعادت امور مذکوره بود. لهذا چون عمده ش

 رض و دفعش الزم بود.مستور نماند تع

 (731)ص1[ مقابله حق و باطل میدان آزمایش ماست27]

 علی کل تقدیر کاشف از مکنونات سرائر و این تقابل حق و باطل فی الحقیقة محک امتحان است،قال عز من قائل:        
 [لمن هللا الذین صدقوا و ليعلمن الكاذبين.] احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم الیفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فليع

 (21[نهی از منکر وظیفه مسلمانی)ص23] 

در باب نهی از منکر بالضرورة من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضاً در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب  آنکه       

 ین از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است.شود ردعش از هر یک از آن ها تکلیفی است مستقل و غیر مرتبط به تمک

 (732[ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی ضد استبداد است.)ص22]

مملکت ویرانه ساز قبل از قلع اصل شجره ملعونه استبداد ممتنع است و چون مسلمانان به  )شاه پرستی(بالجمله عالج این قوه خبیثه        

اولیسلطن علیکم شرارکم فیسومونکم سوء  لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکرر و امامشان که فرمودند:]حسب اخبار غیبی پیغمب

ازسعادت و حظی که سلطانشان به -[ به واسطه اهمال این دو وظیفه مهم شرعیه که به نص اخبار از دعائم و مبانی اسالم استالعذاب

] انا ربکم االعلی[تنزل و به همان اعتصاب مقام والیت قناعت و از انسانی از مقامنی و یا فطرت صرافت طبع خود و به اقتضای مسلما

ومند، و استنقاذ محر-اغتصاب رداء کبریایی اغماض نماید و آزادی خدادی ایشان را واگذارد و از تحکمات خودسرانه رفع ید کند

ن به غیرت دینی و اتفاق ملی و ترك تهاون خودشان تیب موجبات حفظ استقاللشاحریت و حقوق مغصوبه و جلوگیری از تحکات و تر

در امر به این معروف و نهی از همین اعظم منکرات منوط است. و به اندك توانی از رقیت فجره هم ترقی و به عبودیت کفره العیاذ باهلل 

 تعالی منتقل خواهند بود.
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 (712[ سکوت و سازش عامل اتحاد دو قوه شوم استبداد)ص22]

وسیله معیت آن دسته دنیا پرست با او و سکوت و اعتزال این دسته دیگر رفته رفته اساس استبداد و تحکمات خودسرانه را در  به        

و محض حفظ اعتبار  را هم بر منابر و مسلمین رواج داد، همه شنودند! )امام علی(و حتی سب آن حضرت علیه السالم م استحکام اسال

شدت حاجت فراعنه و طواغیت اخالفش من االمویه والعباسیه و فربین اعانت یا سکوت اختیار نمودند! خود و منفعت عاجله بر این ک

اخالفهم المغتصبین الظالمین در تملک رقاب امت و محو احکام شریعت به آن مساعدت و این سکوت هر دو دسته را تکمیل و به مرور 

با استبداد سیاسی موروث از  روعاص و ابو موسیامثال عم استبداد دینی موروث ازدهور و اعصار و نوادر حیل و افکار ، اتحاد و ارتباط 

معاویه و بهم آمیختگی و متقوم بهم بودن این دو شعبه استبداد و استعباد به درجه مشهوده و حالت حالیه رسید که همدستی با ظلمه و 

فع ظلم مایه زهد فروشی و گرویدن عوام اضل از انعام است طواغیت موجب نفوذ و مطاعیت و مساعدتشان به سکوت و عدم اعانت بر د

 منتهی گردید.

 (12[ بیداری ملت عامل رسیدن به آزادی است.)ص21]

خوند مال دند که لعن مرحوم قدوةالمتألهین آو لکن هیهات هیهات گذشت آن زمانی که ملت ایران اینقدر چشم و گوش بسته بو       

و تبری از حضرت کلیم علی نبینا و آله و علیه السالم را هم لوجود بود الزم ون قائل به وحدت واجب امحراب حکیم علیه الرحمه را چ

چون پیغمبر یهودیان است واجب می شمردند. و حتی به واسطه اشتراك در اسم گاهی نسبت به ساحت مقدسه امام هفتم علیه السالم هم 

  محض یک کلمه واهیه ناحقی ، دوری می نمودند.شد. و از هر حق به  ی جسارت میلالعیاذ باهلل تعا

به و اهتمام انبیاء و اولیاء ه کشف حقیقت این حریت مظلومه مغصولی چشم و گوش ها باز و گذشته از تمام آنچحاال بحمد اهلل تعا     

ز اغتصاب آن و مشروطگی علیهم السالم در استنقاذش از غاصبین آن گذشت و دانستی که حقیقت استبداد دولت غاصبه عبارت است ا

آن هم عبارت از انتزاعش از غاصبین است و اتساع مشرب ها بی ربط به این داستان و بود و نبودش ناشی از اختالف مذاهب و نسبت به 

 استبداد و مشروطیت دولت یکسان است.

 (31[ آگاهی ملت در عالج استبداد)ص21]

و تخلص از این رقیت خبیسه که وسیله آن فقط به التفات و تنبه ملت منحصر  داد سیاسی()استبو معلوم شد که قلع این شجره خبیثه        

 در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت عالج قسم اول هم خواهد بود. )استبداددینی(است در قسم اول اسهل و در قسم دوم

ن این دو شعبه استبداد و استعباد را عیناً مشهود ساخت و کشف روزگار سیاه ما ایرانیان هم بهم آمیختگی و حافظ و مقوّم همدیگر بود      

 حقیقت این بهم آمیختگی و متقوم به یکدیگر بودن دو شعبه و جهت صعوبت عالج شعبه ثانیه و سرایتش به شعبه اولی.

 (2[ استبداد و بیداری مسلمین)ص21]

ه دوره سیر قهقراییه مسلمین به آخرین نقطه منتهی و اسارت در تحت ارادات که بحمد اهلل تعالی و حُسن تأییدتا در این جزء از زمان         

ملعونه را عمر به پایان رسید. عموم اسالمیان به حسن داللت و هدایت پیشوایان روحانی   شهوانیه جائرین را نوبت مقتضی و رقیت منحوسه

رقیّت فراعنه امت بر خورده به حقوق مشروعیه ملیه و مشارکت و  لّدی خود را از ذُاز مقتضیات دین و آئین خود با خبر و آزادی خدادا

تش غصوبه خود سمندر وار از دریاهای آپی بردند. و در خلع طوق بندگی جبابره و استفاده حقوق م    مساواتشان درجمیع امور با جائرین 

و حیات ملّیّه دانستند. و ایثار در خون خود موجبات سعادت  اعظماز نیندیشیده، ریختن خون های طیبه خود را در طریق این مقصد

:]نفوس ابيّه من اَن تؤثر طاعةاللئام علي غلطیدن را بر حیات در اسارت ظالمین از فرمایش سرور مظلومان علیه السالم که فرمود

 اقتباس کردند. مصارع الكرام. [

   (713)ص1[ همه بالیای بشری از جهل و حماقت است23]

فراعنه و طاغیان ، معبودیت گاو درهندوستان ، مالک رقاب شدن امویه و عباسیه و اخالفشان و اتباع کل ناعق بودن مسجودیت         

عالم و  ایرانیان ،بلکه نوع اسالمیان، گناه بخشی پاپان و پادریان در فرنگستان ، به انتظار نبی موعود نشستن یهودیان، مفعول من اراد را خالق
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ازلیان و بهائیان و پیروی و تبعیت مسلمین از ظالم پرستان زمان و بقایای خوارج نهروان الی غیر ذلک من الشنایع همه فاعل مایرید دانستن 

ناشی و ازابتدا تا انقراض عالم هر بالیی که بر سر هر امت آمده و بیاید از این مادر متولد و از این منشأ بر پا  از این ام الشرور و االمراض

 می شود.

 (711ادانی ملت ریشه پذیرش استبداد)ص[ ن22]

از آن قوی که اصل و منشأ و روح تمام آن ها است جهالت و بی علمی ملت به وظائف سلطنت و حقوق خود می باشد. بدیهی است         

 چنانچه علم سرچشمه تمام فیوضات و سعادات است جهل هم منشأ ومنبع تمام شرور و موصل به اسفل درکات است.

ذات احدیت تعالی شأنه در اسماء و صفات خاصه الهیه عز اسمه فراعنه و طواغیت با هل است که انسان را بت پرستی و تشریک ج     

وامیدارد. به واسطه جهل است که انسان بیچاره آزادی خدادادی و مساواتش در جمیع امور با جبابره و غاصبین حریت و حقوق ملیه را 

ء و اولیاء الهیه عز اسمه و اهم مقاصد انبیا طوق رقیتشان را به گردن می گذارد بلکه این اعظم مواهب و نعمرأساً فراموش و به دست خود 

 علیهم السالم را موهوم می شمارد.

نادانی و جهالت است که این بهیمه صفت و دیو سیرت انسان صورت را به بذل تمام قوی و دارائیش در استحکام اساس اسارت و      

ش وادار و به جای آنکه با برادران دینی و وطنیش در استنقاذ حُریّت و تخلیص خود از این اسارت و رقیت و حفظ دین و رقیت خود

 وطنش همدرد و همدست باشد، به ریختن خون و نهب اموال و هتک اَعراضشان همت می گمارد!

 (731[ عالج نادانی)جهل مرکب()ص21]

بر طرفیت و بر سر حرف خود ایستادن و به   آنکه داستان لجاج و عناد و دودستگی و هم چشمی واما نسبت به جهل مرکب، خاصه         

لسان حال]النار و الالعار[ گفتن هم به میان آمده باشد، در کمال صعوبت و شاید به مالیمت و مدارات و طرفیت نداشتن و مواد لجاج و 

 ن رفع و ممکن العالج شود ان شاءاهلل تعالی.شتن تدریجاً مبادی آعناد و دوئیت را از میانه بر دا

 (722[ عالج نادانی )جهل بسیط()ص27]

ط با دخول از طریق عالج و تشریح حقیقت ت است و این مطلب نسبت به جهل بسیهمه عالج جهالت و نادانی طبقات مل اول و اهمّ        

 استبداد و مشروطیت و تفهیم آن چه در مقدمه و فصول خمسه

 (17ورت و شوری در اسالم)ص[ مش23]

همینطور ابتناء اساسش  -وبه چه اندازه محدود است-چنانچه دانستی حقیقت سلطنت اسالمیه عبارت از والیت بر سیاست امور است        

ا نه تنها ب-هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقالی امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است

اهلل علیه و صلی خصوص بطانه و خواص شخص والی که شورای درباریش خوانند به نص کالم مجید الهی عز اسمه و سیره مقدسه نبویه 

[ که عقل کل :]و شاورهم فی االمرالی معاویه محفوظ بود، این حقیقت از مسلمات اسالمیه است.و داللت آیه مبارکهآله، که تا زمان استی

 ان مخاطب و به مشورت با عقالی امت مکلف فرموده اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است.و نفس عصمت را بد

بالضرورة معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه. و تخصیص آن بخصوص  چه     

میه خواهد بود نه از باب صراحت لفظیه و داللت کلمه مبارکه فی االمر که عقالء و ادباء به حل و عقد از روی مناسبت حِکَمیه و قرینه مقا

مفرد محلی و مفید عموم اطالقی است بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و 

 خروج احکام الهیه عزاسمه از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص. 

بارکه:] و امرهم شوری بینهم [ اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد لکن داللتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر و آیه م    

 آن است که به مشورت نوع برگذار شود در کمال ظهور است.

دن در حوادث را. کُتُب سِیَر مشروحاً [ فرموو اشیروا علی اصحابی] سیره مقدسه نبویه صلی اهلل علیه وآله در مشورت با اصحاب :      

متضمن و موافقت آن حضرت با ارائه اکثر به جای منتهی بود که حتی در غزوه اُحُد با اینکه رأی مبارك شخص حضرتش با جماعتی از 
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کثریت آراء بر اصحاب عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرمود. و بعد هم همه دانستند که صالح و صواب همان بود. معهذا چون ا

 خروج مستقر بود از این رو با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل فرمود.

عدم تخطی خلفاء اولین از این سیره ی مقدسه و ترقیات فوق العاده مترتبه بر آنهم از وقایع صدر اول تفصیالً معلوم است. حضرت شاه      

که در بیان حقوق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی در  (371)خطبه خطبه مبارکه والیت علیه افضل الصلوة و السالم هم در طی

 می فرماید:  صفین انشاء فرموده به قاطبه حاضرین) که عددشان را از پنجاه هزار نفر کمتر نگفته اند( 

و ال تخالطوني بالمصانعه و التظنّوا ،و ال تتحفظوا مني بما یتحفظ به عند اهل البادرة ،فال تكلموني بما تكلم به الجبابره       

،كان العمل فانه من استثقل الحق ان یقال له اوالعدل ان یعرض علیه ،و ال التماس اعظام لنفسي  ،بي استثقاالً في حق قیل لي

 و مشورة بعدل.،أفال تكفوا عن مقالة بحق  علیه. اثقل بهما 

 (11[ ما و سنت مشارکت و مشورت مردمی)ص22]

کالم مبارك تأمل کنیم و از روی واقع و حقیقت رسی و الغاء دکی در سراپای این ما مدعیان مقام واالی تشیع انقدر سزاوارچ        

ی لاغراض نفسیه این مطالب را بفهمیم که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت و هیبت مقام خالفت از قلوب امت و تکمیل اع

ان بر غرض هر گونه اعتراض و مشورت و در عِداد حقوق والی بر رعیت و با حقوق رعیت بر درجات آزادی آنان و ترغیب و تحریصش

 والی شمردن آن.

[ فرمودن های اشرف کائنات صلی اهلل علیه و آله بر طبق امر الهی عزاسمه برای چه مطلب بود؟ اگر با اشیروا علی اصحابیهمچنین ]      

، معهذا به رعایت تحفظ از خطاء و اشتباه چنین اهتمام فرمودند . حاشا هم  عالم در اصابه واقع از تمام ایوجود مقام والی عصمت و استغن

 عن ذلک.

 (23[ اساس مشورت با مردم احکام ثانویه است)ص22]

ی برآن است آنکه اصل شورویتی که دانستی اساس سلطنت اسالمیه به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه صلی اهلل علیه وآله مبتن        

در قسم دوم )احکام ثانویه( است و قسم اول)احکام اولیه( چنانچه سابقاً اشاره شد رأساً از این موضوع خارج و اصالً مشورت در آن محل 

 ندارد.

 (773[ در تاریخ همیشه یزید هست به دنبال امام حسین باشید!)ص21] 

الی دوره طاغوتیت طواغیت و گرفتاری امت به اسارت و ذُلّ رقیتشان به نقطه آخر ون اهلل سبحانه و تعدر این روزگار همچنانکه بع        

رحمی و بی دینی فراعنه و طبقات اعوانشان هم نه اعلی درجه منتهی شده!  رسیده. همین طور شقاوت و قساوت و انسالخ از فطرت و بی

ة معروفه در السنه و افواه را که ]همیشه یزید و ابن زیاد و حتی اموری که هیچ تاریخی نشان نمی دهد مشهود است! و صحت و صدق مقال

در مقابل نیست[ بر عالمیان  صلوات اهلل علیه و علی المستشهدین بین یدیهفقط سرور مظلومان و احرار  ،ابن سعد و شمر و سنان بسیار

 ت و مکنونات نفوس مأثوراست.آشکار ساخت. و در اخبار وارده در ابواب طینت هم روایات داله بر همین تشابه مکمونا

 (731[ شکل و روش ارائه حقایق به مردم)ص21] 

تحفظ از  لکن به شرط مالئمت و عدم خشونت در بیان و حفظ اذهان از شوائب غرضانیت و تحرز از موجبات تنفر و انزجار قلوب و        

حقیقت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن[ :] ادع الي سبيل ربك بالحكمةقال عز من قائل رمیدن و مشوب شدن اذهان ،

 دعوت به حریت و خلع رقیت ظالمین به نص آیات و اخبار سابقه دعوت به توحید و از وظائف و شئون انبیاء و اولیاء علیهم السالم است.

 

 (737[ وظائف روزنامه ها و ناطقین)ص21]

بر آید خواه صاحب جریده باشد یا اهل منبر یا غیر ایشان ، هر که باشد باید بر در این وادی قدم نهد و در این صدد  پس هر کس        

طبق همان سیره مقذسه رفتار و دستورالعمل آیه مبارکه را سرمشق خود نموده به رفع جهالت و تکمیل عملیات و تهذیب اخالق ملت 

ارد. تا خود کامالً عالم نباشد به غرض خودنمایی و عوام همت گمارد و لسان بدگویی را چون محمول بر غرضانیت است مطلقاً کنار بگذ
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ربایی و هنگامه جویی و امثال ذلک در این وادی داخل نشود. مانند جمله ای از جراید سابقه و بعض اهل منبر و ناطقین سابق که یا 

ه هفوات آنان مستند است بهانه و دست دوستان نادان و یا دشمنانی بودند دانا. و معظم صدمات و لطمات وارده بر این اساس سعادت ب

گاهی به حریت و حقوق خود منزجر و از د. ملت فلک زده را بجای داللت و آآویز تشویش اذهان بدست اصول و ارکان استبداد ندهن

 مقصد اصلی بکلی تبعید نکند.

 (721)ص [ آفت های تشکیل انجمن23] 

و این فرصت و چپاول چیان و کاله برداران است در این وادی.  همین دخول مغرضینو دردهای بی درمان این باب ازآفات عظیمه         

زده را به خاك سیاه نشانیدن است. چنانکه عنوان  و مهره کار را به دست خود گرفتن و به اسم ملت خواهی ملت فلکرا غنیمت شمردن 

ته صیادان است. ملت خواهی هم بهانه و دستاویزی این دسته شبکه و دام آن دس، شاه پرستی وسیله چپاول شاه پرستان و اسم حفظ دین 

نان است. قوالً مشروطه خواه و عمالً در استحکام مبانی استبداد از اغلب قوای ملعونه اقوی انزجارات مستند به شنایع اعمال آ مردم و اغلب

همه بیشتر و سزاوار است در عداد همان قوای ملعونه  و از اعظم موجبات تفرق کلمه و انزجار قلوبند. بلکه ضررش بر این اساس سعادت از

معدود و عقالء امت بر عالجش مقدم بر همه آنها همت گماشته. به حکمت های عملیه این باب از فساد عظیم را بعونه تعالی مسدود 

 سازند.

 (722[ اهداف اصلی انجمن های دوره استبداد)ص22]

ء و تقدیم اغراض شخصیه بر نوعیات ، مقدمه مهمه در تحصیل حقیقت اتحاد تشکیل انجمن های از مبادی تفرق کلمه و اختالف آرا        

صحیحه علمیه و مرتب نمودن آنها است. از اعضاء )مهذب و کامل در علم و عمل و اخالق و نوع خواه ترقی طلب و با درایت و کفایت 

سیس شده بر غرض ورزی و زورگویی و هنگامه جویی و مال من های تأانج در حفظ جامعه اسالمیه و احیاء رابطه نوعیه( نه مثل بعضی

مردم خوری و رفعت طلبی و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصی که منبع عکس مقصود و موجب رمیدن و انصراف قلوب از اصل 

سل و التجای ملت به آن استبداد دخول در وادی اتحاد و وسیله استبداد است و این به مراتب اَضَر و اَمَر از استبداد اصلی و موجب تو

در تخلص از آن ها. و با کمال شوق و طیب نفس بدان اسارت ملعونه رضادادن و به آن رقیت بهیمیه از العالجی تن در دادن  ملعون است

غراض شخصیه و بالجمله غرض از تشکیل انجمن ها و قرآن مجید و سایر معظمات دینیه را به میان نهادن و قسم یاد کردن، رفع ید از ا

نه همدستی و مساعدت بر اغراض همدیگر و صرف همدستی بر اعالء کلمه اسالمیه و حفظ جامعه نوعیه و ترقی دادن نوع است به عمل. 

 قلوب نوع عقالء و بی غرضان از این داستان.

 (731[ شکل برخورد با افراد مغرض)ص11]

ه و جهالت بلکه به واسطه غلبه هوی و غرضانیت با سایر ظلم پرستان همدست و که نه از روی اشتبا فقط نسبت به خصوص اشخاصی        

در ابقاء شجره خبیثه استبداد و استعباد رقاب ملت بهر بی دینی و شقاوت و بی رحمی و قساوت قدم و مانند سائر فراعنه و طواغیت تا همه 

راض نفسانیه و اغراض شهوانیه متصور نباشد و معهذا مقابله و جا حاضرند. جز یأس کلی و انقطاع آمال ملعونه عالج دیگری برای ام

تعرض شخصی به آنان هم موجب تنبیه ملت و تحذر از مکائدشان است باز هم ترك آن و اکتفاء به همان کلیات گویی از جهات عدیده 

 وهو المسدد للصواب.دیگر شاید اولی باشد، 

  فصل ششم: مجلس،منتخبين،نظارت                                                                
 (32[ کار اصلی مجلس)ص17] 

عقد مجلس شورای ملی برای نظارت متصدیان و اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق  بالجمله        

معتبره در این باب اجنبی و غیر مرتبط به این امر است ،  حقوق ملت است. نه از برای حکومت شرعیه و فتوی و نماز جماعت و شرائط

چنانچه صفات الزمه در این باب هم که امهات آن ها ذکر شد اجنبی و بی ربط به آن ابواب است. و از برای مراقبت در عدم صدور آراء 

غل اگر غرض و مرضی در کار نباشد مخالفه با احکام شریعت همان عضویت هیأت مجتهدین و انحصار وظیفه رسمیه ایشان از همین ش

 کفایت است.
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 (21[ نظارت برای انتخابات بی غرضانه)ص13]

پس اولین وظیفه که بعد از استقرار این اساس سعادت به عون اهلل تعالی و حسن تأییده در عهده ی دینداری و وطن خواهی ایرانیان         

را ید و صداقت با عمرو ، عداوت با بکر اض شخصیه و قرابت با زباز کنند. اغراست این است که در مسأله انتخاب چشم و گوش خود را 

را مانند جمله ازظلم پرستان عصر بر خود روا ندارند. این ]شر الناس من باع دینه بدنيا غيره[ :رند، مصداقیتدر این مرحله کنار گذا

 تخبین را بر چه دسته مردم و از برای چه مقصد می گمارند.معنی را خوب نصب العین خود نمایند که این انتخاب برای چه و این من

هر که را بینهم و بین اهلل دارای اوصاف مذکوره و وافی به مقصد یافته و در محکمه عدل الهی عز اسمه از عهده جواب آن توانند بر      

ات عدیده ی دیگر که اجماالً مبیّن شد به محض آیند انتخاب کنند و اال مسئولیت حقوق سی کرور خلق را عالوه بر مسئولیت های از جه

قرابت یا صداقت یا سائر اغراض نفسیه به عهده خود وارد نیاورند. حفظ ناموس دین مبین و تحفظ بر استقالل دولت و قومیت خود و 

عالی ان یؤیدنا و یسددنا و ان نسئله سبحانه تحراست حوزه و ممالک اسالمیه را بر هر غرضی چنانچه از سائر ملل مشهور است مقدم دارند. 

 الطاهرین. یجمع علی الهدی کلمتنا و علی التقی شملنا بمحمد و آله

 (717[ قوه مقننه و رأی نمایندگان) ص12]

ایت کامله و ملی سابقاً مبین شد که در عهده دربا این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای         

چنانچه مشروحاً گذشت تمام جهات صحت و مشروعیت مجتمع االمضاء واالذن با امضاء و اذن من له و افیه مبعوثان ملت است. کفایت ک

و شبهات و اشکاالت مندفع و مرجع مقننه و قوه علمیه بودن هیأت منتخبین ملت هم به این معنی است.و واهی بودن شبهات مغرضانه که 

دلبخواهانه مقابلی با دستگاه نبوت شمرده بودند( از این بیان مزیداً علی ما سبق ظاهر و هویدا و وجوب حسبی  )تقنین قوانین را اقتراحات و

 این وظیفه نظر به توقف حفظ نظام و ضبط تصرفات مغتصبه بر آن آشکار گردید.

 (21[ وظائف هیأت مبعوثان )نمایندگان مجلس()ص12]

الزم است اصول وظائف سیاسیه عصر غیبت را با اغماض از مغصوبیت ان ملت بر وجه اجمال ،در بیان اصول وظائف عملیه مبعوث        

 مقام بیان نموده وظیفه حالیه را ازآن اقتباس کنیم.

 (11[ مجلس و مخالفین)ص11]

کتاب و سنت و  و علی کل حال و زهی اسف و حسرت که ما ظالم پرستان عصر و حامالن شعبه استبداد دینی چه قدر از مدالیل       

بگوییم با [ دّت الینارُ هذه بضاعتنااحکام شریعت و سیره ی پیغمبر و امامان خود بی خبریم؟! و به جای آنکه شورای عمومی ملی را ]

سابقه را هم گویا در کتاب مجید الهی عزاسمه هرگز  [ وامرهم شوري بينهم]اسالمیت مخالفش می شماریم و حتی آیه واضح الدالله 

داستان ] نبذ فریق من الذین ده و یا به مفادش بر نخورده یا آنکه به واسطه منافاتش با شهوات و شعبه استبداد و استعباد خودمان نخوان

 را تجدید نمودیم. اوتواالكتاب كتاب هللا وراء ظهورهم كانهم الیعلمون[

 (11[ قوه نظارت برای کنترل استبداد)ص11] 

ن نه تنها از دامان عصمت بلکه ازملکه تقوی وعدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه مقابل که دستما در این زمینه        

آن ها گرفتاریم، همچنانکه بالضرورة معلوم است حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسالمیه که دانستی متفق علیه امت و از 

 ضروریات دین اسالم است.

دانستی که ثابت و از قطعیات است، جز به گماشتن  به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه ، نت این اساس شورویتی کهو هم چنین صیا    

مُسدّد و رادع خارجی که به قدر قوه بشریه به جای آن قوه ی عاصمه الهیه عز اسمه و الاقل جانشین قوه عقلیه و ملکه عدالت و تقوی 

این نوع متصدیان عادتاً از محاالت و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن و چشم تبرید تواند بود، غیر ممکن و به صرافت طبع 

 چنانچه گذشت( بدیهی و غیر قابل انکار است.این رو وجوب گماشتن هیأت مذکوره ) و از به آتش داشتن
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جانشین قوای نفسیه تواند بود که بر همان وجهی همینطور بالضروره معلوم است که قوه مسدده و رادعه خارجیه وقتی مؤثر و مفید و       

که ارادات نفسیه در تحت ملکات و ادراکات و منبعث ازآنهاست همانطور طبقات متصدیان هم فقط عبارت از قوه اجرائیه مملکت و در 

تخلف تواند بود که اصل  تحت ترجیحات قوه مسدده و علمیه و منبعث از آن باشند. و هم در صورتی اطراد پذیر و غیر قابل از برای

و وضع سلطنت بطور رسمیت و قانونیت بر همین وجه مبتنی و به وسیله بیداری و هشیاری و حکمت علمیه عقالء ملت جمیع  اساس دولت

قوای استبدادیه ) که شرحش در خاتمه خواهد آمد( مسلوب و ابواب تخلص و چاره مسدود باشد و اال قوای ملعونه استبدادیه حتماً 

 مؤدی خواهد شد. ه جان ما ایرانیان جانمان ویران ،حرك و نائره طاغوتیه حُکماً زبانه خواهد کشید و مآل امر المحاله بمت

 (13العمل و قدرت اجرایی باشد)صر[ هیأت نظارت باید دارای دستو11]

مقوله والیتیه بودن آن جز به ترتیب دستور حفظ نحوه سلطنت اسالمیه از تبدل و تحفظ بر محدودیت و مسئولیت و شورویت و سائر         

 محدّد و گماشتن هیأت مسدد عادتاً از ممتنعات است.

گماشتن که گماشتن هیأت مسدده در این باب نه تنها برای واداری به اقامه وظائف الزمه و منع از تجاوزات و فقط از باب و دانستی     

از تطاول و چپاول غاصب ، بلکه خیلی ادقّ و الطف و باالتر از آن. و بنا بر اصول برای حفظ امثال موقوفه مغصوبه هیأت نظاره است. 

 مذهب ما قدر مقدور از جانشین قوه عاصمه عصمت و بنا بر مبانی اهل سنت به جای قوه علمیه و ملکه تقوی و عدالت است.

ن وجهی که ارادات نفسیه منبعث از ملکات و ادراکات که این جانشینی وقتی متحقق و کامالً صورت پذیر گردد که از هماو دانستی     

است هیأت مسدده هم در مملکت دارای این مرتبه و منشأهمین اثر باشد. بعد از تنبه و التفات به این معانی و مبانی تمامیت این ترتیب و 

 مبارك حریت و مساوات. متقوّم بودن حفظ نحوه سلطنت اسالمیه به این دو رکن مقوم و مسئولیت مترتبه بر آن دو اصل

 (11[ شبهاتی پیرامون مجلس و هیأت نظارت)ص13] 

مغالطات راجعه به گماشتن هیأت نُظّار و عقد مجلس شورای ملی است ، چون این مطلب فی الحقیقه جزء اخیر علت تحدید استیالی         

ستند منتخبین دوره اول را به هر آنک متهم نمایند، نسبت به جوری و لجام دهان ظالمین است. لهذا در ابطالش بیشتر کوشیده اند تا توان

 اصل مطلب همچه مضحکات و منسوجات عنکبوتیه بر هم بافتند!

 (12[ کار هیأت نظارت با وکالت شرعی مخالف است)ص 12]

کتابچه ها به [ الهجر التمر الی کنا قلمضحکاتی است که در اثبات عدم انطباق هیأت نُظّار به باب وکالت شرعیه تلفیق و باز هم ]        

نجف اشرف فرستاده شد!! لکن گذشته از آنکه از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامه مصالح نوعیه داده می شود و هم از سایر جهات 

 احدی در آن ها والیت ندارد.ولیّ منصوب الی اهلل مشترکه ی عمومیه که جز 

عالوه بر همه آن ها گویا ما معممین عوام نه معنی لغوی و عرفی وکالت را که مطلق تطبیق به باب وکالت شرعی ممکن است      

[ و آیه نعم الوکیل حسبنا اهلل ود آیه مبارکه:]انه به مف لت هم به این مناسبت است دانسته وواگذاردن زمام امر و اطالقش به عقد وکا

و نحوها که با وضوح عدم انطباق بر وکالت شرعیه ، معهذا  كل شيئ وكيل[ : ]و هللا عليو آیه مبارکه[ :] و ما انت عليهم بوكيلمبارکه

اطالق وکالت فرموده اند ، برخورده و نه الاقل اینقدر را تصور کردیم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیأت مذکوره از 

ر ق وکالت در این باب چه اثر و محذویا مجاز بودن اطال انطباق و عدم انطباق آن به باب وکالت شرعیه جز مناقشه لفظیه و از باب حقیقت

 دیگری مترتب تواند بود.

ی ا ظالمین درجه ختم بر قلوب و بستگتحدید استیالی جوری شخصاً با مقاصد و اغراضمان منافی نبود محض مساعدت بهمانا اگر      

همان تشویش اذهان عوام قناعت و ارسال به خطه ی قُدسیّه و دایره چشم و گوش به اینجاها نمی رسید! و در چنین ترهات بافی ها الاقل به 

 علمیه نجف اشرف علی مشرفها السالم نمی شد!

 فصل هفتم: اهميت و اولويت آزادي و مساوات                                                             

 (12[ حقیقت مساوات در شریعت)ص11] 
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از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه ازسیاسات اسالمیه ومبنا و اساس و روح تمام قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس  قانون مساوات        

 در استحکام این دومین اساس سعادت امت در مقدمه اجماالً مبین و حقیقت آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که : 

یت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه هر حکمی که بر موضوع و عنوانی بطور قانون       

و بدون تفاوت مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب 

 د.است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دلبخواهانه حکمرانی بکلی مسدود می باش

 (33[ مساوات بین والی و ملت در سنت رسول خدا)ص()ص17]

با شخص والی در جمیع حقوق و احکام و شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلواته علیه و آله را در اما مساوات تمام افراد ملت         

 ای ذکر شود: استحکام این اساس سعادت امت از سیره مقدسه حضرتش توان فهمید.خوب است از هر بابی نمونه

دخترش زینب حلی و زیور موروثه از مادرش خدیجه سالم اهلل علیها را به مدینه منوره اول( مساوات در حقوق را از داستان فرستادن     

برای فِکاك شوهرش ابی العاص نزد امیر مسلمین و گریستن آن حضرت به مشاهده آن و بخشیدن و ارجاع تمام مسلمین حقوقشان را به 

 عظمه، باید استفاده نمود که به چه دقت مقرر فرموده اند!!آن م

دوم( مساوات در احکام را از امر تسویه فیما بین عَمّش عباس و پسر عمش عقیل)با اینکه بالمجبوریه ایشان را به جنگ آورده بودند( با   

 فارقه و مائزه در کار نیست. سائر اسراءقریش حتی در بستن دست ها و بازوهایشان باید سرمشق گرفت که اصالً جهت

سوم( درجه مساوات در مقاصه و مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارك بر فراز منبر در همان قُرب ارتحال با اشتداد مرض و  

یانه یا به محض ادعای آنکه در بعض اسفار هنگامیکه برهنه بوده تازحاضر فرمودن تازیانه یا عصای ممشوق برای مقاصه نمودن سواده)

 عصای مزبور از ناقه تجاوز و به کتفش رسیده( و باآلخره قناعت او به بوسیدن خاتم نبوت که در کتف مبارك بود.

صدیقه طاهره سیدة النساء و از فرمایش حضرتش که در مجمع عام برای استحکام این اساس مبارك محالی را فرض و فرمود اگر از      

سرقت سرزند دست مبارکش را قطع خواهم نمود، باید استنباط نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای  فاطمه زهراء صلوات اهلل علیها

امتش آزادی در مطالبه حقوق را مقرر فرموده اند.برای احیاء همین سنت و سیره مبارکه و محو بدعت تفضیل در عطاء و استرداد قطایع و 

 تیوالت و بر پاداشتن اساس مساوات بود.

 (23[ علی)ع( و اجرای مساوات)ص13]

تی بزرگان اصحابش مانند ابن عباس و بر پا شد. حآن همه فتن و حوادث  الصلوة و السالم علیه افضلدر عصر خالفت شاه والیت         

ابقین بدریین و مهاجرین فی الجمله رفتار به سیره محدثه سابقین را در عطاء و قسمت و تفضیل س نوائر فتن و غیرهما برای اطفاءمالک اشتر 

 اولین و امهات مؤمنین را بر الحقین تابعین و ایرانیان تازه مسلمان از حضرتش استدعاء نمودند و آنچنان جواب های سخت شنودند.

داستان حدیده محماة در جواب یک صاع گندم خواستن برادرش عقیل و عتاب های مکمله مقام عصمت به فرزندش سید الشهداء      

 ال که معاویه با ان عداوت از شنیدن آن گریست و گفت آنچه گفت. ای استقراض یک مُد عسل از بیت المه السالم برعلی

فرمایشات صخره صماء شکاف الی غیر ذلک از آنچه در و عاریه مضمونه خواستن یکی از بنات طاهرات گردن بند از بیت المال و آن     

مدعیان بسط عدالت و مساوات است!! این همه برای حفظ این رکن اعظم و خروج از عهده کتب سیر مسطور و موجب سربزیری تمام 

 به بر آن است.رتّمسئولیت مُ

 (72[ خلیفه دوم و اصل آزادی و مساوات )ص12] 

هت و هیبت به واسطه در صدر اسالم استحکام این دو اصل و مسئولیت مرتبه بر آن ها به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی با آن اب        

یک پیراهن که از حلّه یمانیه بر تن پوشیده بود ، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حله ها بدان اندازه نبود در فراز منبر از آن مسئول ) 

خشید و آن شنود و به اثبات آنکه پسرش عبد اهلل قسمت خود را به پدرش ب( ال سمعاً و ال طاعةاستیضاح شده( و در جواب امر به جهاد )

 پیراهن از این دو حصه ترتیب یافته بود اعتراض ملت را مندفع ساخت.



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

184 
 

( استماع کرد و به چه اندازه از این درجه لنقومنک بالسیفو هم در موقع دیگر در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود)    

 استقامت امت اظهار بشاشت نمود.

 (12[ مساوات و عناوین خاص)ص12]

عنوان نسبت به عموم اهل مملکت بعد از دخول در آن عنوان اصالً امتیاز و تفاوتی در بین و درعناوین خاصه بین مصادیق وافراد آن        

وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب نباشد، مثالً مدعی علیه 

شی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه الخمر و را

صه بخصوص و احکام مخصوذلک هر که باشد حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذالحکومة بر او مجری گردد و تعطیل بر دار نیست. 

 شخاص هر یک از فریقین اجرا یابد الی غیر ذلک من العناوین المختلفه.مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین ا

 (12[ مساوات و عناوین عمومی)ص11] 

ض بدون سبب و تجسس رض و مال و مسکن و عدم تعرّمانند امنیت بر نفس و عِ مشترکه بین عموم اهالینسبت به عناوین اولیه         

و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترك و به  نکردن از خفایا و حبس و نفی نکردن بی موجب

 فرقه خاص اختصاص ندارد بطور عموم مجری شود. 

 (12[ شبهه ای در باره اصل مساوات)ص11]

 دویم: مغالطه راجعه به اصل طاهر مساوات است.        

روجش از نحوه جائره تملکیه به اصل مبارك اول که عبارت از آزادی رقاب ظاهر است که هم چنانکه اساس والیتیه بودن سلطنت و خ

ملت از رقیت جائرین است مبتنی. از این جهت دچار آن همه مغالطات بود. همان طور عادله بودن آن و مسئولیت حافظه از تبدل و 

ا شخص والی در جمیع نوعیات است منتهی. کلمه انقالبش هم به این اصل مبارك دویم. که عبارت از مساوات آحاد ملت با همدیگر و ب

]و انت القاسم بالسویه والعادل فی الرعیه[ که در زیارت غری غدیریه حضرت سید اوصیاء علیه السالم عرضه می داریم. ناظر به مبارکه 

 همین معنی است. 

منوع بودنشان از استیثارات دلبخواهانه و تجاوزات ت ملی در مسئولیت متصدیان و مین دومین سرمایه سعادت و حیاا به واسطه رُکنیت    

 ن بیزارند جلوه اش داده اند.ن روی زمین بلکه قاطبه ملیین از آمستبدانه به چنان صورت قبیحه سابقه در مقدمه که نه تنها مسلمانا

 (21[ تفسیر جدیدی از مساوات!)ص11] 

وارث و تناکح و قصاص و صورت مساوات مسلمین با اهل ذمه در ابواب ت و اما مساوات در قوی و حقوق و سایر نوعیات را به        

وردند و بلکه مساوات اصناف مکلفین مانند بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و مؤسر و معسر دیاتش در آ

 و قادر و عاجز الی غیر ذلک.

 (13[ مساوات به معنی اجرای احکام مساوی نیست!)ص13]

ضرورة معلوم است اختالف اصناف مکلفین نسبت به انحاء تکالیف نه مطلبی است مخصوص به دین اسالم بلکه در جمیع شرایع و لبا        

و به الئیه که الزمه نشأة بشریت و مایه تمیز از حیوانیت است. قَادیان مطرد و جاری است . حتی منکرین تمام شرایع و ادیان نیز احکام عُ

ف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار و دارایی و ندارایی و تمیز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلک، از مستقالت عقلیه مختلف است اختال

 ال محاله دارند. و بالضرورة مراتب و طبقات نیز مختلف و از برای هر صنفی نزد جمیع ملل وظیفه خاصه و حکم مخصوص مقرر است.

عنی حتی طفل ممیز هم تواند فهمید که تسویه فیمابین اصناف مختلفة االحکام و رفع امتیازشان از همدیگر با بعد از بداهت این م     

ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مستقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسیه جمیع امم و هدم اساس نظام عالم است و نزد 

خارجیه ندارد تا بدینوسیله بتوان لفظ مساوات را بر این معنی حمل و چنین مغلطه  هیچیک از ملل متمدنه و غیر متمدنه اصالً صورت

 کاری ها کرد.
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 (73[ حریت و عبودیت)ص12]

بر استعباد و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشارکت فضال از مساواتشان با بالجمله چنانچه اساس قسم اول         

ئولیت هم متفرع بر آن است، قسم دوم هم بر آزادی از این عبودیت و مشارکت و مساوات آحاد ملت حتی با سلطان مبتنی و عدم مس

 شخص ولی نوعی در جمیع نوعیات مبتنی و مسئولیت هم از فروع آن است. 

مقهوریت در تحت حکومت  و در کالم مجید الهی عز اسمه و فرمایشات صادره از معصومین صلوات اهلل علیهم در مواقع عدیده همین      

خودسرانه جائرین را به عبودیت که نقطه مقابل این حریت است تعبیر و پیروان دین اسالم را به تخلیص رقابشان از این ذلت هدایت 

 فرموده اند.

 (73عبودیت )عدم آزادی( در قرآن)ص[ 11] 

اورا مانند قبطیان به الوهیت پرستش ننمودند ازاین جهت در مصر  هرگزچنانچه در کیفیت استیالی فرعون بر بنی اسرائیل با اینکه         

معذّب و محبوس و از رفتن به ارض مقدسه ممنوع بودند معهذا در سوره مبارکه شعراء از لسان حضرت کلیم علی نبینا و آله و علیه السالم 

: ]و قومهما ارکه دیگر از لسان قوم فرعون می فرمایدو درآیه مب ] تلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل[به فرعون می فرماید: 

[ ظاهر است عبودیت اسرائیلیان عبارت از همین فوقهم قاهرون  و انا[ از آیه مبارکه دیگر که هم از لسان آنان می فرماید: ]لنا عابدون

 مقهوریتی است که بدان گرفتار بودند.

 (37نی اسرائیل)ص[ نظر امام علی)ع( پیرامون سرگردانی و اسارت ب17] 

تالی بنی اسرائیل نهج البالغه در شرح محنت و اب   حضرت سید اوصیاء علیه و آله افضل الصلوة والسالم در خطبه مبارکه قاصعه در        

 در تفسیر این عبودیت چنین فرموده:[ ] اتخذتهم الفراعنه عبيداً   :به اسارت و عذاب فرعونیان می فرماید
جرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم في ُذل الهلكه و قهرالغلبه ، الیجدون حيلة في امتناع و السبيالً الي و ] فساموهم العذاب 

 دفاع.[ 

که در بیان استیالی اکاسره و قیاصره بر بنی اسماعیل و بنی اسرائیل ) با اینکه نه از ادعای خدایی اسمی  )قاصعه(درهمان خطبه مبارکه      

نه زار بی آب و و اطراف دجله و فرات به صحرای درمستش رسمی و جز طرد و تبعیدشان از مساکن دلگشای شامات و نه از داستان پر

علف ، چنانچه سیره جائرین اعصار است قهر به امر دیگر نداشتند( مع ذلک آن حضرت )ع( همین محنت را عبودیت مقهورین و ربوبیت 

  یجتازونهم عن ریف اآلفاق و بحرالعراق الي منابت الشيح الخ[القياصره ارباباً لهم و ] كانت االكاسرهقاهرین دانسته و می فرماید: 

( پس از اظهار شمه ای ماللت های قلب مبارکش از نفاق و عصیان اهل عراق و اخبارشان با آنکه 22در خطبه مبارکه دیگر)خطبه  و هم    

 حکم بنی امیه اسیر و مقهور خواهید شد:به مکافات این عمل از آنچنان نعمت عظمی محروم و در تحت 

والة  عدول در تعبیر از[ بعدی و ایم اهلل لتجدن بنی امیة ارباب سوء منچنین می فرماید: ]  بعد از آن فرمایشات ،[ و یسومونکم سوءالعذاب]

 به ارباب برای افاده همین معنی و با نبوی سابق متواتر بین االمة متحد المفاد است.

 (32عملی امام حسین )ع( از آزادی)ص [ تفسیر 13]

تمکین از حکم دعی بنی اُمیّه را ذلت عبودیتش می شمارد. و در جواب ارجاس و اراذل اهل کوفه که سرور مظلومان علیه السالم         

لكم اقرار الذليل و ال اقر بيدي اعطاء:] ال اعطينكم [ به حضرتش عرضه داشتند ، چنین می فرمایدانزل علی حکم بنی عمک]

ه من العبيد........هيهات مناالذلة ابي هللا ذلك لنا و رسوله والمومنون و جدود طابت و حجور طهرت و انوف حميه و نفوس ابيّ 

حکم لئیمان را عبودیتشان دانست. چنانچه سید علی علیه  و تن در دادن بهطاعت فجره  ان تؤثرطاعه اللئام علي مصارع الكرام[

 الرحمه فرموده:

   لسوي هللا مالوهااً       كيف یلوي الي الدنية جيد                                                     

و این  دگارش تمام هستی و دارایی را فداءپرورحضرتش از آن اباء فرمود، از برای حفظ حریت خود و توحید خضوع نفس قدسیه       

و از شوائب عصبیت مذمومه تنزیهش فرمود . از این جهت است که در تواریخ اسالمیه صاحبان  سنت کریمانه را برای احرار امت استوار
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و احرارشان نامیده همه را خوشه چین آن خرمن و از  ، اباة الضیمنفوس ابیّه که به این سنت مبارکه اقتداء و چنین فداکاری ها نمودند

 قطرات دریای آن اباء و حُریّت شمردند.

 (31ید ریاحی مظهر آزادی)ص[ حر بن یز12]

خود حضرتش صلوات اهلل علیه و علی المستشهدین بین یدیه ، حربن یزید ریاحی را بعد از خلع طوق رقیت و خروج از ربقه         

عبودیت آل ابی سفیان و ادراك شرف حریت و فوز به فناء و شهادت در آن رکاب مبارك به منقبت علیای حریتش ستود و به خلعت 

 [ سرافرازش فرمود.انت الحر كما سمتك اّمك انت الحر في الدنيا و انت الحر في اآلخرةی ] واال

 (33[ رهایی از استبداد از اهداف انبیاء است)ص12]

از این جهت است که استنقاذ حریت مغصوبه امم و تخلیص رقابشان از این رقیت منحوسه و متمتع فرمودنشان به آزادی خدادادی از         

      لیهم السالم بوده است.مقاصد انبیاء عهم ا

ا [ یعنی بنی اسرائیل رالتعذبهم فارسل معنا بنی اسرائیل وحضرت کلیم و هارون علی نبینا و آله و علیهما السالم به نص آیه مبارکه:]         

سارت و عذاب فرعونیان و آزادانه با خود بردنشان به نها را شکنجه ننما. فقط تخلیص رقاب بنی اسرائیل از اآزاد نما و با ما روانه ساز و آ

ملک و دوام عزتش را )چنانکه در همان خطبه مبارکه قاصعه تصریح فرموده( التزام نمودند و عدم  ض مقدسه را خواستار بودند. و بقایار

 دی گردید.اجابت و تعاقب فرعونیان برای ارجاعشان اسیرانه به مصر به غرق آنان و آزادی اسرائیلیان مؤ

بنی اسماعیل و بنی اسرائیل را از ذُل رقیت اکاسره و  م( تخلصدر همان خطبه مبارکه قاصعه ) بعد از آن فرمایشی که سابقاً نقل کردی      

ت و از قیاصره از فوائد بعثت حضرت خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله الطاهرین احصاء فرموده اند. الی غیر ذلک از آنچه در تواریخ ثب

 اخبار مستفاد است.

 (12[ آزادی موضوع تنازع بین حکومت استبدادی با ملت)ص11]

والیتیه بودن آن اگر چه متصدی مغتصب باشد هم بر آزادی از این اسارت و رقیت مبتنی است، پس البته و دانستی که اساس         

این اسارت و رقیت است. و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیما حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائرین عبارت از تحصیل آزادی از 

بین هر ملت با حکومت تملکیه خودش بر سر همین مطلب خواهد بود. نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب! مقصد هر 

شندتخلص از این رقیت و استنقاذ رقابشان از این ملت چه متدین به دین و ملتزم به شریعتی باشند و یا آنکه اصالً به صانع عالم هم قادل نبا

اسارت است. نه خروج از ربقه عبودیت الهیه جلت آالئه و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدین دارند و طرف این تشاجر و 

 تنازع هم فقط حکومت مغتصبه رقابشان است نه صانع و مالک و پروردگارشان.

منازعات و مشاجرات واقعه فیما بین انبیاء و اولیاء علیهم السالم با فراعنه سلف و فیما بین پیروان ایشان با طواغیت چون تمام این        

خلف و این درجه اهتمام در تبدیل نحوه سلطنت بر سر استنقاذ نحوه سلطنت غاصبه عبارت از فوز ملت به این موهبت است. از این جهت 

قلوب ملت از ادراك حقیقت آن مصروف و مقتضیات دین و مذهب ملل مسیحیه را از لوازم این  تمام همت ظالم پرستان به صرف

 سرآمد نعم الهیه عز اسمه شمرده و به حساب آن به خرجش آوردند.

 (11[ ادیان و مذاهب طرفدار آزادی اند)ص11]

الکل سیحیان را هم که بین ضیات مذهب ممقتبر دارند. حاال بحمداهلل تعالی ملت بیدار و از مقتضیات دین و مذهب خود کامالً خ        

و با این مغالطات و مفتریات دوباره به اسارت و  مشترك است با آزادی از رقیت فراعنه و طواغیت ، خوب از همدیگر تمیز می دهند.

وان، از اطاعت احکام پیشوایان روحانی سر نظیر کلمه کُفریه:] ال حکم اال اهلل[ گفتن بقایای خوارج نهررقیت جبابره تن در نمی دهند و به 

نمی پیچید و به روی امام زمان ارواحنا فداه شمشیر نمی کشند ما ظالم پرستان هم چنان روزگاری که آزادی از این اسارت و رقیت را 

دین و مذهبی در مقابل شریعت  المذهبی و یا از دعوت زنادقه و مالحده بابیه لعنهم اهلل تعالی جلوه می دادیم و مشروطیت دولت جائره را
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 حقه به خرج می آوردیم و مسلمانان را به تمکین از این رقیت ملعونه وادار و به ازاء این حسن خدمت تیول و رسوم و جائزه و انعام ها می

 گرفتیم بعد از این مگر در خواب ببینیم!!

 (11[ آزادی در ملل مسیحی)ص11] 

به این اساس سعادت اغلب مسیحیان با  عنی را هر ذی شعوری می فهمد که از ابتدای پی بردن سایر مللعالوه بر همه اینها این م         

مشرب که به اقتضای مذهبشان بدان قائل و حتی طوائفی هم که اصالً به شریعت و دینی التزام ندارند و در اتساع مشرب اعلی کمال اتساع 

ا غاصبین آن دچار و به اشدّ از مصائب ما گرفتار بودند و به اضعاف ما بذل نفوس و اموال درجه اند. برای استنقاذ حریتشان به جنگیدن ب

 نمودند تا به این سرمایه حیات ملی نائل شدند.

و هر کوری می بیند که ملت روسیه با این شدت ابتالی به اسارت و رقیت دولت ظالمه خود این همه جانبازی ها برای تخلص از این       

دم فوزشان به مقصد از روی قوت قوای استبدادیه بود. معهذا اتساع مشربشان با سایر مسیحیان که به اعلی درجه حریت نائلند به شدت و ع

 واسطه اتحاد مذهب یکسان و مباحاتشان بر یک نسق و التزامشان به لوازم تَنْصُر و بذل اموال در ترویج شعائر نصرانیت به یک منوال است.

در این اتساع مشرب ، بی ربط بودن به داستان آزادی  و حدیثاً قدیماًضوح این معانی و مشاهده اشتراك هر دو دسته مسیحیان بعد از و      

عونه تعالی بی نتیجه غلطه کاری با این همه بذل جهد به هم مشهود و این معیناً از رقیت طواغیت امت با اغماض از تمام آنچه گذشت 

 خواهد بود.

 (12پیرامون اصل آزادی) ص [ شبهه ای13]

 اول: مغلطه راجعه به اصل مبارك حریت است.        

، چه بعد از آنکه در مقدمه مبین شد و دانستی که الحق از شاه مغلطه کاری های عالم و کشف حقیقتش هم از همه اهم و الزم است 

است و)پس از طلوع اسالم( مبدأ این اغتصاب را هم حقیقت سلطنت تملکیه عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه 

 به مقتضای حدیث نبوی متواتر بین الشیعه و اهل السنة دانستی که بلوغ بنی العاص لعنهم اهلل تعالی به عدد سی نفر بود.

 (732[ آزادی قلم برای رهایی از استبداد و اتحاد مردم)ص12]  

معین و یاور نتراشیدن آزادی قلم و بیان و نحوهما را  استبداد و فعال مایشاء بودن ظالمین شرف ارباب شرف را حفظ و دستی برای         

که از مراتب آزادی خدادادی و حقیقتش عبارت از رهابودن از قید تحکمات طواغیت و نتیجه مقصوده از آن بی مانعی در موجبات تنبه 

و شرف استقالل وطن و قومیت شناسی و اهتمامشان در حفظ دین و  ملت و بازشدن چشم و گوش امت و پی بردنشان به مبادی ترقی

تحفظ بر ناموس اکبرکیش و آئین و اتحادشان در انتزاع حریت موهوبه الهیه و استنقاذ حقوق مغضوبه ملیه و برخوردنشان به تحصیل 

مین و گرفتن حق السکوت از زید یا معارف و تهذیب اخالق و استکمال نوعیه و وظیفه و امثال ذلک است. وسیله هتک اعراض محتر

اجرت تعرض به عمرو یا کینه خواهی از بکر و نحو ذلک ننماید. در دفع اقاویل و اباطیل اعوان ظالمین با اجتماع جهات علمیت و اهلیت 

ا وصل کردن به همان کلیات گویی اکتفاء و تعرض به اشخاص خاصه راحتی به کنایه و اشاره و تلویحات هم موقوف و وظیفه خود ر

 داند نه فصل نمودن.

 (21[ آزادی مخالف احکام دین نیست)ص 31] 

از آنچه اختالف آن ها منشأ اختالف تکالیف و احکام و به داستان مشروطیت و استبداد از فلک اطلس اَبْعَد است اهم از مقتضیاتش          

لطنت و مسئولیت مقومه آن و حفظ حقوق ملیه هم منتهی به این دو بالجمله چون سرمایه سعادت و حیات ملی و محدودیت سشمرده اند. 

را به چنین صور قبیحه در آوردند ، غافل از آنکه آفتاب را به  )حریت و مساوات(اصل است، لهذا این دو موهبت عظمای الهیه عز اسمه

 گِل اندودن محال و دهنه دریای نیل را به بیل مسدود ساختن از ابلهی است.

ت ایران هر چند چشم و گوش بسته و از مقتضیات دین و ضروریات مذهب به واسطه گمان ماها بی خبر و به حقوق ملیه و آزادی مل      

م و عمّش گذرانی و چپاول مفت خواران مُسخریت برای خوشان پی نبرده و جز مَاز این رقیت ملعونه و مساوات با غاصبین حریت و حقوق
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ود تصور نکرده ، حتی بی ربط بودن این امور را به اساس مشروطیت و تحدید استعبادی جائرین هم بر کالهی  رتبه و مقامی برای خ

 نخورده است.

من العلماء واالخیار و های عقال و دانایان و غیرتمندان مملکت بطبقاتهم  خوب می فهمند که این همه جانبازیه این مقدار را معهذا کلّ    

حریت و مساوات برای فرستان نوامیس خود بی حجاب به بازار و مواصلت با یهود و نصاری و تسویه فیما بین التجار و غیرهم در استنقاذ 

و امثال بالغ و نابالغ و نحو ذلک در تکالیف و بی مانعی فسقه و مُبْدعین در اجهار به منکرات و اشاعه کفریات و اشباه ذلک نخواهد بود. 

ه حفظ بیضه اسالم و حراست ممالک اسالمیه بر آن متوقف باشد چنین احکام اکیده و تصریح به نچهب هم جز بر آرؤساء وپیشوایان مذ

 آنکه مخالف به منزله محاربه با امام زمان ارواحنا فداه است نخواهند فرمود.

م خوب شناخته و می این دسته جبابره و طواغیت امت و ماحیان احکام شریعت و رواج دهندگان انحاء فسوق و فجور در مملکت را ه    

مسئولیت عما یفعل ،  دانند که در این ارتکاب شنیعه چنگیزیه جز حفظ مقام مالکیت رقاب و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم

 همّ دیگری اصالً به خاطرشان نرسیده و در نظر ندارند. مقصد و

 (21)ص![ آزادی بی بند و باری نیست37] 

ازاعظم مواهب الهیه عز اسمه بر این نوع و اغتصابش در اسالم از ذُلّ رقیت جائرین را) که دانستی غصوبه ملت از اما حریت مظلومه م        

اهمّ مقاصد انبیاء و اولیاء علیهم السالم بود( به موهومش خواندن قناعت نکردند. و  نی العاص و استنقاذش از غاصبین ازبدع شجره ملعونه ب

وه دادند ، ملحدین در اجهار منکرات و اشاعه کفریات و تجری مُبْدعین در اظهار بِدْع و زندقه و الحادش جلبه صورت بی مانعی فسقه و 

ن زنان و نحو ذلک از آنچه به داستان استبداد و مشروطیت دولت از بحر اخضر بی ربط تر است )و مسیحیان به حتی بی حجاب بیرون آ

ن مثل روس مستبده باشد یا مثل فرانسه و انگلیس شورویه علی ایّ حال در ارتکابش بی واسطه منع مذهبی نداشتن از آن ، چه دولتشا

 مانعند( از لوازم و مقتضیات این حرکت مظلومه مغصوبه شمردند! 

وی و حقوق و سائر نوعیات را) که شنیدی اشرف کاینات صلی اهلل علیه و آله محض استحکام این سعادت امت مساوات در قُا و ام     

تف های مبارك را در چنان حال شدت مرض برای استیفای قصاص ادعایی گشود و حضرت شاه والیت علیه افضل الصلوة و السالم ک

عاقبت در محراب  هم برای رفع ید نفرمودن از آن و تسویه فیما بین سابقین بدریین با ایرانیان تازه مسلمان ، آن همه محنت ها کشید تا

 (ت شربت شهادت نوشید.عباد

   تم: دستگاه استبداد سياسيفصل هش                                                                               

 (773[ حقیقت سلطنت استبدادی از لسان مبارك علی )ع()ص33] 

( در تحقق حقیقت سلطنت 723 در همان خطبه مبارکه قاصعه )خطبه حضرت سيد اوصياء عليه و آله افضل الصلوة و السالم        

یم. استعبادیه سابقاً)که در طی مقدمه نقل کردیم( فرمایشاتی فرموده اند که از برای معرفت داء و پی بردن به دواء الزم است همه را نقل کن

لم پرستی و عدم موافقت و صادقین دعوی تشیع و خالصین از اغراض استبدادیه و استعبادیه را به دستورالعمل امامشان آگاه و به شناعت ظ

 در استفاده از حریت مغصوبه خود متنبه سازیم، قال صلوات اهلل علیه و آله:

، واْحذروا ان  ] واحذروا ما نَزل باالمم قبلكم من الَمثاُلت بسوءاالفعال و ذمیم االعمال . فتذكروا في الخیر و الشراحوالُهم     

كّل امر لزمت العّزةُ به شأنُهم ،و زاحِت االعداُء له عنهم، و ُمّدت فالزموا  ، مالیهِ . و اذا تفكرتم في تفاوت ح تكونوا امثالهم

و وصلِت الكرامةُ علیه حبلُهم من االجتناب للفرقِة ، واللزوِم لالُْلفِة ، والتحاّض العافیة به علیهم، وانقادِت النعمةُ له معُهم ، 

و تدابرالنفوس  و اوهن منتهم، من تضاُغِن القلوب، و تشاُحِن الصدور،، فقرتهم  واجتنبوا كلَّ امٍر َكَسرَ علیها ، والتواصي بِها،

 ، و تخاذل االیدي.

و تدبروا احوال الماضین من المومنین قبلكم،كیف كانوا في حال التمحیص و البالء. الم یكونوا اثقل الخالئق اعباء ،        

ذتهم الفراعنه عبیداً فساموهم سوءالعذاب، و جّرعوهم الُمرار ، فلم تبرح واجهد العباد بالء، و اضیق اهل الدنیا حاالً. اتخ

حتي اذا رأي هللا سبحانه ِجّد الصبر منهم الحال بهم في ُذلِّ الهلكة و قهرالغلبة، التجدون حیلة في امتناع، و ال سبیالً الي دفاع. 

یق البالء فرجاً، فابدلهم العز مكان الذل ، واالمن مكان علي األذي في محبته، واالحتمال للمكروه من خوفه ، جعل لهم من مضا

 ّكاماً، و ائمة اعالماً، و قد بلغت الكرامة من هللا لهم ما لم تذهب اآلمال الیه بهم.الخوف، فصاروا ملوكاً حُ 
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، والسیوف متناصرة، واالیدي مترادفةاالهواء موتلفة، والقلوب معتدلة فانظروا كیف كانوا حیث كانت االمالء مجتمعة، و       

انظروا الي ما صاروا ، و ملوكاً علي رقاب العالمین! فواالبصار نافذة، والعزائم واحدة. الم یكونوا ارباباً في اقطار االرضینَ 

و تشّعبوا مختلفین، و تفرقوا الیه في آخر امورهم، حین وقعت الفرقة ، و تشتتت االلفة ، و اختلفت الكلمة واالفئدة، 

 براً للمعتبرین.ي قصص اخبارهم فیكم عقد خلع هللا عنهم لباس كرامته، و سلبهم غضارة نعمته، و بق متحاربین،

اشّد اعتدال االحوال و اقرب اشتباه االمثال!  فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بني اسحاق و بني اسرائیل علیهم السالم. فما    

ت االكاسره و القیاصره ارباباً لهم، یحتازونهم عن ریف اآلفاق ، و بحر لوا امرهم في حال تشتتهم و تفرقهم، لیالي كانمّ تأ

العراق ، و خضرة الدنیا، الي منابت الشیح، و مهافي الریح، و نكد المعاش ، فتركوهم عالة مساكین اخوان دبرو وبر، اََذلَّ 

الفة یعتمدون علي عّزها. فاالحوال مضطربة ،  االمم داراً، واجدبهم قراراً، ال یأ وون الي جنح دعوةیعتصمون بها، وال الي ظلّ 

ودة، و اصنام معبودة، و ارحام مقطوعة، و واالیدي مختلفة، والكثرة متفرقة ، في بالء اَْزٍل ، واطباق جهل! من بنات مْوؤُ 

 غارات مشنونة.

علي دعوته اُلفتُهم : كیف نشرت فانظروا الي مواقع نعم اله علیهم حین بعث الیهم رسوالً، فعقد بملّته طاعتهم، و جمع     

فاصبحوا في نعمتها غرقین، و  تفت الملّة بهم في عوائد بركتها ،ل نعیمها، والوالنعمة علیهم جناح كرامتها، و اسالت لهم جدا

ر عت االمور بهم، في ظل سلطان قاهر، و آوتهم الحال الي كنف عزٍّ غالٍب، و تعطّفت االموفي خضرة عیشها فكهین. قْد تربّ 

الي آخر ما افاض صلوات هللا علیه علي  [علیهم في ُذَري ُمْلك ثابت. فهم ُحّكام علي العالمین ، و ملوك في اطراف االرضین.

 االمة من العلم و الحكمة.

 (3[ حکومت استبدادی)ص32]

مملکت را بما فیها مال خود انگارد و له فرماید. ل شخصیه خود با مملکت و اهلش معاماول آنکه مانند احاد مالکین نسبت به اموا        

ض وافی و در مخلوق پندارد، هر که را به این غراهلش را مانند عبید و اماء بلکه اغنام و احشام برای مُرادات و درك شهوانی مسخر و 

و یا اعدام و  مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند و هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید

قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و یا گرگان خونخوار را به ریختن خونش تهریش و به نهب و غارت اموالش وادارشان نماید و هر مالی را 

 د پایمالش کند.قی را که خواهد احقاق و اگر خواهنکه خواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاول چیان اطرافش بخشد و هر ح

م مملکت به هر تصرفی مختار و خراج را هم از قبیل مال االجاره و حق االرض مُلک شخصی خود و برای استیفاء در مصالح و در تما      

و اغراض شخصیه خود مصرف دارد و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستقالتشان منوط به اراده و 

و  و یا برای تهیه مصارف اسفار لهویهو اگر خواهد به اندك چاپلوسی به حریف بخشد میل خودش باشد اگر خواهد نگهدارد 

 خوشگذرانی بفروشد و یا رهن گذارد.

دست درازی به ناموس را هم اگر خواهد ترخیص و بی ناموسی خود را بر مأل سازد و باز هم با قدسیت و نحوها از صفات   حتی    

و اعوانش مساعدتش کنند و تمام مملکت را قوای قهر واستیالء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق  احدیت عز اسمه خود را تقدیس نماید

 ال یسئل عما یفعل و هم یسئلون!!؟[بر انگیزانند.]   آن

سلطنت را چون دلبخواهانه و از باب تصرف آحاد مالکین در امالك شخصیت خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطان  این قسم از     

ست لهذا تملکیه و استبدادیه گویند. و استعبادیه و اعتسافیه و تسلتیه و تحکمیه هم خوانند و جهت تسمیه و مناسبت اسماء مذکوره هم با ا

     مسمی ظاهر است.  

ر چنین اسارت و ملتی را که گرفتا صاحب چنین سلطنت را حاکم مطلق و حاکم به امر و مالک رقاب و ظالم و قهّار و امثال ذلک نامند    

ند. و هم به مالحظه آنکه حالشان حال ایتام و صغاری است بی خبر از دارایی های و مقهور به این ذلت باشند اسراء و اذالء و ارقاء گوی

                     مغصوبه خود لهذا مستصغرین ) که به معنی صغار و ایتام شمرده شدگان است( هم خوانند.

نکه حظ این ملت مسخّره و فانیه در ادارات سلطانشان از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظ نباتات است که فقط بلکه به مناسبت آ    

برای قضاء دیگران مخلوق و حظ استقاللی از وجود خود ندارد. لهذا اینچنین ملت مظلومه جاهله به حقوق و ظالمه به نفس خود را 

 ( هم خوانند.ی شناخته شدهگیاههای صحرائ ) که به معنی مستنبتین 
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درجات تحکمیه این قسم از سلطنت به اعتبار اختالف ملکات نفسانیه و عقول و ادراکات سالطین و اعوانشان و اختالف ادراکات و     

علم و جهل اهل مملکت به وظائف سلطنت و حقوق خود و درجات موحد یا مشرك بودنشان ) در فاعلیت مایشاء و صفات خاصه الهیه 

 بلکه ذات احدیت تعال شأنه( مختلف ، آخرین درجه آن ادعای الوهیت است.

 که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند به همان حد واقف و اال به آخرین درجه همدرجه  هر و تا     

[ معامله نوع اهل مملکت هم با لوکهمالناس علی دین م) چنانچه از فراعنه سابقین به ظهور پیوست ( منتهی خواهد بود. به مقتضای ] 

له اعتسافیه سلطان است با همه. اصل این شجره خبیثه فقط همان بی علمی ملت است به وظائف ن معامزیردستان خود بطبقاطهم هما

 سلطنت و حقوق مشترکه نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در ارتکاب و محاسبه و مراقبه در میانه نبودن است.

 (72از حکومت عادله به استبدادی)ص [ عبور32]

در مقام اخبار به استیالء شجره ملعونه امویه و دولت خبیثه مروانیه می  بين االمةاشرف کائنات صلی اهلل علیه و آله در روایت متواتره         

را صاحب مجمع البحرین به عبید تفسیر  [ کلمه مبارکه خَوَلثلثين اتخذوا دین هللا دوالً و عبادهللا خوالً العاص ]اذا بلغ بنو: فرماید

 نموده، در قاموس به مواشی و نعم هم تعمیم داده و آیه مبارکه: ] و ترکتم ما خولناکم وراءظهورکم[ هم دلیل تعمیم است.

به دولت نفر، دین را  حاصل مفاد حدیث مقدس نبوی که متضمن اخبار به غیب است آنکه: بعد از بلوغ عدد شجره ملعونه به سی      

 تبدیل و بندگان خدا را عبید و اماء و مواشی خود قرار خواهند داد. مبدأ تحویل سلطنت اسالمیه را از نحوه والیتیه به تملکیه و اغتصاب

 .ینرقاب مسلمین )در این حدیث مبارکه که از دالیل نبوت است( تعیین و با کمال عدد میشوم منوط فرموده اند. صلی اهلل علیه واله الطاهر

 (22[ برخورد دوگانه استبداد در تاریخ)ص31] 

درارض و  وّلُانحاء ظلم و طغیان و عُچونکه دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه عالوه بر آنکه از اشنع         

قلع چنین شجره خبیثه درهیچیک از علیهم السالم هم منافی است پس اهمال و سکوت از  کبریایی و با اهم مقاصد انبیاء  تصاب ردایاغ

[ ]قالت یا ایها المأل افتوني في امري ماكنت قاطعة امراً حتي تشهدونادیان سابقه هم اصالً محتمل نخواهد بود. بلکه ازآیه مبارکه: 

ان شورویه عمومیه ده اند معهذا اراده حکومتشکه با اینکه قومش آفتاب پرست بو که از لسان ملکه سبا حکایت فرموده اند، ظاهر است

 بوده نه استبدادیه.

نیان را در امر حضرت کلیم و هارون علی [ که داستان مشورت فرعو :] فتنازعوا امرهم بينهم و اسرواالنجويحتی از آیه مبارکه          

چنانچه  –رموده ، استفاده توان کرد که نبینا و آله و علیه السالم و منتهی شدن مذاکره علنیّه ایشان را در این باب به مذاکره سرّیّه حکایت ف

رفتار دولت انگلیس فعالً مبعض و نسبت به ملت انگلیسیه چون کامالً بیدارند مسئولیه و شورویه و نسبت به اسراء و اذالء هندوستان و 

همین  یه و استبدادیه است.استعباد غیرها از ممالک اسالمیه که به واسطه بی حسی و خواب گران گرفتار چنین اسارت و بازهم درخوابند

طور رفتار دولت فرعونیه هم با وجود ادعای الوهیت معهذا مبعض و نسبت به قبطیان که قومش بودند شورویه و نسبت به اسباط بنی 

   [ )فرعون طائفه ای از آنان را ضعیف می نمود( هم مفید همین معنی است. یستضعف طائفة منهماسرائیل استعبادیه بوده و آیه:]

به باب امانت و والیت احد مشترکین در حقوق مشترکه علی کل حال رجوع حقیقت سلطنت اسالمیه بلکه در جمیع شرایع و ادیان         

نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن در تبدل به مستبدانه و تحکم دلبخواهانه و قهر از اظهر ضروریات دین 

و استناد تمام تجاوزات دلبخواهانه و حکمرانی ها قدیماً و حدیثاً به تقلب و طغیان فراعنه و طواغیت ادیان است. اسالم بلکه تمام شرایع و 

 م از واضحات است.مَاُ

و اتفاق تواریخ اسالمیه بر وقوع اخبار غیبی نبوت مبین شد که: مبدأ تحویل سلطنت اسالمیه از  متواتر بین االمةبه موجب حدیث نبوی      

به عدد میشوم سی نفر بود و سلطنت میشومه استبدادیه  – الشجرة الملعونة في القرآن–والیتیه به اول استیالی معاویه و بلوغ اغصان  نحو

 از آن موروث است.

 (31ص[ اطاعت از استبداد شرك به خداست)31]
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است ،از اعظم مواهب به نفس و محروم داشتن خود  بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امت و راهزنان ملت نه تنها ظلم        

الهیه عز اسمه . بلکه به نص کالم مجید الهی تعالی شأنه و فرمایشات مقدسه معصومین صلوات اهلل علیهم عبودیت آنان از مراتب شرك به 

ل الی غیر ذلک از اسماء و ذات احدیت تقدست اسمائه است در مالکیت و حاکمیت مایرید و فاعلیت مایشاء عدم مسئولیت عما یفع

صفات الهیه جل جالله و غاصب این مقام نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام والیت است از صاحبش ،بلکه به موجب نصوص مقدسه 

 مذکوره غاصب رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت عزت کبریائه هم خواهد بود.

 (772) ص [ رابطه قدرت و آگاهی مردمی در نظام استبدادی31]

انتخاب از آن قوای ملعونه اغتصاب قوای حافظه ملیه من المالیه والعسکریه و غیرها و صرف آن ها در سرکوبی خودشان است.         

ه سرداران عسکریه از اجانب و معاندین دین مبین و زمام عساکر اسالمیه را به آنان واگذاشتن و تربیت جُند را به ایشان مُفوّض داشتن، هم

 رای تکمیل این قوه و به غرض عدم مباالت و استنکاف نداشتن آن بی خردان از همه چیز بی خبر و وظیفه مقامیه ناشناس است. ب

از مخالفت با احکام شریعت و جسارت در قتل نفوس وهِتک اعراض و نهب اموال ملت و تهریش عشایر و ایالت وحشیه هم مکمل       

 همه، همان نادانی و جهالت است . چنانچه سایر خرابی ها هم همه مترتب بر آن و از فروع آن است.  عللعلةالاین قوه و سر آمد علت و 

 (731[ راه های مساعدت استبداد)بت پرستی()ص 33]  

سکوت و ترك و اعانت براین بت پرستی )به نص آیات و اخبار سابقه( را چه به مساعدت و همدستی با فراعنه و ظالمین باشد و یا به         

 نصرت و خذالن حق بصورت اعانت بر حفظ دین و به حساب تورّع و احتیاط از شبهات به خرج توان داد.

لهذا در این جزو زمان که بحمد اهلل چشم و گوش ملت باز و به این امراض مزمنه مهلکه نوع پی برده و آزادی از این استعبادات را         

یعرف الرجال بالحق و ال الحق سته استبداد دینی بی اثر خواهد بود. بلکه به مقتضای حدیث مأثور:] هر دو دبرخورده اند، ان شاء اهللاندکی 

عقلیه و موجب تمامیت حُجت و عدم [ )مردم به وسیله حق شناخته می شوند نه حق به وسیله مردم( که مفادش از مستقالت بالرجال

 اشد یا به عدم موافقت در سلب صفات خاصه الهیه عز اسمه از ظالمین.معذوریت است. این ظالم پرستی چه به همدستی ب

 (2[ حمایت از درخت خبیث استبداد)ص32]

ثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دست ای ابقاء شجره خبیسته گرگان آدمی خوار ایران چون برلکن د        

[ گفت از این اسم بی مسمی و لفظ خالی از اخاف ان یبدل دینکمهذا نسبت ملعونه فرعونیه که:]آویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند ، ل

 آنچه کردند!! دمعنی رفع ید نکرده با فراعنه ایران همدست و کردن

ا یفعل و شنایع عهد ضحاك و چنگیز را تجدید و دینداریش خواندند و سلب فعالیت ما یشاء و حاکمیت ما یرید و عدم مسئولیت عم     

نحو ذلک از صفات خاصه الهیه عز اسمه را از جابرین ، با اسالمیت منافی شمردند. و از آلوده ساختن شرع قویم به چنین لکه ننگ و عار 

در مجمع مسیحیان عیب جو بدان اعالن و چنین ظلمی را به ساحت مقدسه نبوت ختمیه صلوات اهلل علیها بلکه ذات ،عظیم هیچ پروا نکرده 

درجه ظلم و استبداد را به این مقام منتهی و ظلم به خالق را وسیله ظلم به مخلوق قرار دادند. .س احدیت تعالی شأنه مستبدانه روا داشتنداقد

 صدق اهلل العظیم و کذلک یقول:

 [] ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوء ان كذبوا بآیات هللا و كانوا بها یستهزؤن                        

 (773[ اقویا و استقرار عدالت)ص 21]

در جبلت و فطرت نوع بزرگان و اقویا مملکت از آن قوای ملعونه ، ارتکاب رذیله استبداد و استعباد رقاب ضعفاء و زیر دستان است.         

از این مام طبقات آنان. بین ت لبخواهانه و تحکمات خودسرانه فیمایعی شدن زورگویی و معامله استبدادیه و تحمیالت دببطبقاتهم و ط

جهات عدیده با مقاصد و اغراضشان و بی ه واسطه منافات تسویه و عدالت ازاکین ایشان بجهت است که نوع اقویاء مملکت و خاصه ملّ

خبری و غفلت از توقف حفظ دین و شرف و استقاللشان به اغماض از آن ها و غلبه حُبّ عاجله و اهواء زائله بر عاقبت اندیشی و 

 دست و نسبت به این شجره خبیثه به منزله فروع و اغصانند.عقالنیه با منشأ و اصل استبداد همدرد و همدراکات ا
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پرده بود. چنین گمان می شد که  قدم نهادن مشروطیت به ایران و وزیدن نسیم عدالت به مرز و بوم ویرانش تا مطلب دردر ابتدای        

فقط برای همسایه است[ از تمام طبقات من المعممین الغاصبین لزی العلماء و المالکین و غیرهم  ب استبداد مخصوص دولتیان] و مرگسل

محض برداشته شدن پرده از روی کار و دانستن آنکه و به  به چه درجه بذل مجهود و در اقامه اساسش به چه اندازه مساعدت مشهود بود؟

گونه ورق را برگردانیده شعبه استبداد دینی به اسم حفظ دین و شاه پرستان روزگار را چه روی در پیش و مطلب از چه قرار است؟ چ

بدست آویز دولتخواهی و سائر چپاول چیان و مفت خواران هر کس با هر سالحی که داشت حمله ور گردیدند، مخالفت و رد احکام 

رد و الراد علینا کالراد علی اهلل و هو فی حدالشرك باهلل.  فانما بحکم اهلل استخف و علیناحُفّاظ دین و پیشوایان مذهب و اندراج در عنوان: 

 : [ تجدید شد و سزاوار است باز هم به شعر سابق نكث طائفة و فسقت اخري و مرق آخرون]داستان کالعدم و

 ..........................................       رگ رگ است این آب شیرین آب شور                               

 که مأخوذ از اخبار است تمثل کنیم. 

 (22[ استبداد به قانون خراج گردن نمی نهد!)ص27]

بدیهی است قناعت این دسته چپاول چیان و غارتگران معمم و کالهی به مقدار مذکور بعد از اعتیاد به آنهمه چپاوالت و  چهاگر        

ل مبعوثان ملت در این وادی)خراج و محاالت است و به واسطه اندك دخو از تطاوالت مملکت ویرانه ساز و خانمان برانداز. عادةً

 مالیات( و قطع تیول و تسعیر و کاستن اندکی ار تجاوزات فوق العاده تمام این هنگام ها بر خواست!

 (773[ هدف استبداد ایجاد تفرقه است)ص23]

لمه ملت است. هر چند اصل این قوه خبیثه واساسش و جهات و فعلیت از آن قوای ملعونه القاء خالف فیما بین امت و تفریق ک        

خارجیه اش غالباً به شعبه استبداد دینی و مقداری هم به شاه پرستی مستند است و مستقالً در عرض آن ها نباشد لکن چون تمام استعبادات 

و وظائف سلطنت ،  جهالت ملت نسبت به حقوق خود)ابقواقعه در امم سابقه و این امت به همین تفرق کلمه ملیه منتهی و قوای ثلثه س

استبداد دینی، شاه پرستی( به منزله مقدمات آن. و نتیجه مطلوبه از آن ها همین تفرق و اختالف و فی الحقیقة جزو اخیر علت و اصول 

 سابقه معدات آن است.

قال  و اختالف آراء مستند فرموده اند، کلمه ملیه و تشتت اهواءاز این جهت در لسان آیات و اخبار تمام استعبادات را به همین تفرق      

را به معنی شیعاً کلمه مبارکه  یذبح ابنائهم[اهلها شيعاً یستضعف طائفة منهم وجعل :] اّن فرعون عال في االرض وعِزّ مَنْ قائل

فرعون بر همین تفریق کلمه بسی ظاهر و هویدا  متفرقین تفسیر فرمودند. داللت آیه مبارکه بر ترتب فرعونیت و استعبادیه بودن سلطنت

 .است

 (771[ اهداف استبداد از شکنجه و عذاب مردان شریف)ص22] 

حریت موهوبه الهیه عز دعاة قوای ملعونه قوة ارهاب و تخویف و تعذیب است که به سیرت مأخوذه فراعنه و طواغیت سلف، ازآن         

والقتل و التنکیل و  طیبه من االسریاء و اولیاء علیهم السالم را به انواع عذاب های وارده برآن انواراسمه و بر پادارندگان سیره مقدسه انب

 و دس السموم و هتک االعراض و نهب االموال و غیرها معذب و برای احدی بقاء و فروگذاری نشود. والحبس فی المضائقالتمثیل 

به اباء و حریت و قلب است از آن شرفاء و امجاد و هم به طمع قلع و قمع شجره طیّاِعمال این بی رحمی ها خلفاً عن سلف هم تشفی     

منع از سرایتش به عموم مردم و هم به غرض تخویف و تمکین ملت است به اسارت و ذُل رقیت و اغماض از شرافت و مجد حریت و 

بی اعتقادی به مبدأ و معاد و عذاب آخرت و قیامت ساوت و انسالخ از فطرت انسانیت ودرجات اعمال به اختالف مراتب بی رحمی و ق

 مختلف است.

 (33[ آزادی از استبداد از شئون توحید است)ص22] 

شخص سلطان در زاویه اختفاء و خوف منزوی و همّش به اعدام ملت و تخریب ملت محروم و از ذکر خیر و همسری با سالطین         

[ که برهانش الکفر وال یبقی مع الظلم ]الملک یبقی معبلکه به نصّ مجرّب :  نام عالمیان است. جهان بی بهره و آلت چپاول غارتگران و بد
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در طی فرمان تفویض  السالماعلیه و آله افضل الصلواة وظاهر و عیاناً هم مشاهده و محسوس است و صریح فرمایشات حضرت اوصیا، 

وق والی و رعیت بر همدیگر که سابقاً نقل شده بقاء و دوام مُلک و دولت به والیت مصر به مالک اشتر و خطبه مبارکه صادره در بیان حق

 اتحاد والی با رعیت منوط و اجحافات و استیثارات و ظلم وُالت به انقراض عاجل مؤدی است.

 (721[ تنها راه، سلب قوای استبداد است)ص21]

از حیف و میل و صرف در مشتهیات مغصوب و مالیه در تحت نظارت وکالء ملت تا قوای فعاله مِلّیّه من المالیّه والعسکریه و غیرهما         

که قاطبه ملتند نه  –شخصیه و چپاول شاه پرستان مصون نباشد و عسکریه هم به واسطه کمال جهالت و فرط غباوت به ولی نعمت خود 

صیاء علیه و آله افضل الصلوة والسالم حصون حافظه که به نص مبارك سرور او –ناسپاس و از وظیفه مقامیه خود هم  –غاصبین رقابشان 

بی خبر و در تحت ارادات طاغوتیه مسخر باشند. البته جز صرف قوای فعالیه ملیه در شهوات و  –رعیت بودن است نه آلیت اعدائشان 

 است. غضب رانی و سرکوبی و استیصال خود ملت مترقب نباشد. صدور حکم به تحریم دادن مالیات به این مالحظه

و همانا نوع عساکر و اغلب عشایر وحشی ایران حتی از شامیان اتباع معاویه و یزید هم در بی ادراکی و غباوت گوی سبقت ربوده اند!     

نه از دیانت و مسلمانی بهره و نه از فطرت انسانی نصیب و نه از وطن و نوع خواهی عِرقی دارند جز انتزاع قوی و سلب فعالیت بالکلیه 

 نه تعالی و حسن تأییده عالج دیگری متصور نباشد. بعو

  فصل نهم: شعبه استبداد ديني                                                                     

 (713[ استبداد دینی)ص21]

وب و از لوازم دیانت محسوب بودن ازآن قوای ملعونه که بعد از جهالت ملت از همه اعظم و عالجش هم به واسطه رسوخش در قل        

و درحدود امتناع است همان شعبه استبداد دینی است. که اجماالً در مقدمه مبین و حقیقتش را هم دانستی که عبارت از  بْعصاز همه اَ

جهالت و عدم خبرت  ارادات خودسرانه است که مُنْسِلکین در زِیّ سیاست روحانیه به عنوان دیانت اظهار و ملت مجهول را به وسیله فرط

 به مقتضای کیش وآئین خود به اطاعتش وامیدارند.

و هم دانستی که این اطاعت و پیروی چون غیر مستند به کالم الهی عز اسمه است لهذا از مراتب شرك به ذات احدیت و به نص آیه     

اخبار وارده در تفسیرش به عبودیت آنان و در عنوان  [ و] واتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون هللا والمسيح بن مریممبارکه: 

 روایت شریفه مرویه در احتجاج هم مندرج است.

 (21[ نقش شعبه استبداد دینی)ص23]

به اقتضای همان وظیفه مقامیه خود که حفظ شجره خبیثه استبداد را به حفظ دین قدیماً و حدیثاً متکفل  همان شعبه استبداد دینیلهذا         

این  مخاطبین اولین آن پس پشت انداخت و[ را مانند تکتمواالحق وانتم تعلمون وال تلبسواالحق بالباطل وه و هست و خطاب مستطاب: ]بود

دو اصل سعادت و سرمایه حیات ملت را) که دانستی حفظ حقوق ملیه و مسئولیت وُالة و غیرها همه مراتب برآنها است( محض تنفر و 

 ملت به مطلوب به صورت های زشت قبیح دیگر جلوه ساخت!صرف قلوب و پی نبردن 

 (11[ همکاری علمای اخباری با استبداد)ص22]

و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عامیانه مذکور بعینها از جمله اخباریه که به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت از برای نفس         

از واضحات است. سبحان اهلل شدت  -را بافته و مقابلی با دستگاه نبوتش خواندندهمین هَفَوات رسائل عملیه نوشتن فقهاء عصر غیبت بعینه 

تحدید استیالء و  می رساند که به غرض ابطال کار انسان را به اینجاها[ اخلد الی االرض و اتبع هواهانهماك در غرضانیت و داستان : ] 

نه در نفوس و اعراض و اموال مسلمین چنین اراجیف بر هم ببافند و شبهات واهیه جَهَله اساس مسئولیت جائرین، از ارتکاب دلبخواها مْدْهَ

  را بالتمویه . اخباریه

و اساس دیانت مسلمین و نتیجه زحمات حُفّاظ دین مبین خصوصاً مُجدّدین قرن سیزدهمین را من حیث الیشعر به باد فنا  ثانیاً احیاء        

و بدعت با این کمال وضوح و بداهت مجهول بوده؟ و یا از روی نقشه سابقین که در  مگر حقیقت تشریع[ بصارفاعتبروا یا اولی االدهد.]

 رفتار شد؟ راقهم زبرجها[نيا في اعينهم و:]بلي قد سمعوها و وعوها و لكن حليت الدآخر خطبه مبارکه شقشقیه در وصفشان فرمود
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که بعد از هدم اساس سعادت ملت ایران به تعلیم روسیان ترتیب جرای قانون نامه نظامی گویا مساعدت های فوق العاده مشهوده در ا       

یافت و آن احکام مخالفه با ضرورت دین اسالم را متضمن بود و اجراء آنهم به عهده تحکیم و تسلط لیاخوف روسی بر نفوس و اعراض 

آنیه در اجرای آن و قطع نفس ملت بذل اهتمام شد،موجب تعیین شق و اموال مسلمین موکول و زیاده از تمام احکام اسالمیه و آیات قر

 دوم باشد!

 (32 [ استبداد دینی همدست معترضین به مشروطیت)ص711]

و سرحدیه  بالجمله مادامیکه خود آنان درالغاء این لجام و ابقاء طاغوتیت خود به دسائس و حِیَل و تحریک مواد اغتشاشات داخلیه          

جبات انصراف قلوب توسل می نمودند، ما ظالم پرستان نیزاز روی همان نقشه حرکت و در هدم این اساس سعادت فنون حیل و و سایر مو

تزویراتی را که الحق سزاوار و درخور است نه تنها دُهات معروفین عرب بلکه تمام حیله گران عالم به قصور باع خود از این درجه دُهی و 

 ر بردیم.تزویر اعتراف کنند به کا

بعد از یأس هر دو شعبه استبداد از وصول به مقصد به اینگونه دسائس و حیل عمروعاصیه آنان بهدر دماء و اعراض و اموال مسلمین و       

احیاء سیره چنگیزیه اقدام و ما ظالم پرستان هم برای تصحیح این شنایع به منافی اسالمیت بلکه موجب خروج از ربقه مسلمانی شمردن 

تعالی شأنه از جبابره و طاغیان و حکم دینی جلوه دادن بدعت استبدادیه مأخوذه از معاویة بن ابی سُفیان قیام ب صفات خاصه احدیت سل

کردیم!! ساحت مقدسه ی قویم اسالم را به این اتهام خالف ضروری در نزد سائر ملل لکه دار و مذهب جعفری علی مشیده افضل الصلوة 

  اسطه این اِفْک و بُهْتان عظیم نزد سائر فرق اسالم، سربزیر و شرمسار نمودیم!والسالم را هم به و

بذرمال مردم خوری کاشتن و چراغ سرقت مَصْحوب خود داشتن و عَلَم دی تحصیل علم به غرض دنیا طلبی وآری آری! دخول در وا     

 بخشید؟! و لنعم ما قال: چپاول و تطاول افراشتن چگونه جز این قبیل شنایع نتیجه ی دیگری تواند

 تیغ دادن در کف زنگی مست            به که آید علم نادان را به دست                                                  

 (12[ وسوسه ها و تحریکات استبداد دینی)ص717] 

[ از کفرستان روسیه بر ایشان نازل لشیطان لیوحون الی اولیائهمانّ او کتاب جور و استبدادی)قانون نامه نظامی( هم که به مقتضای: ]          

آسمانیش خواندند و به همدستی با طواغیت امت مستظهر و در که متضمن این دستورالعمل های جوریه و مبتنی بر همین مبانی است قرآن 

 و داستان : بلد اسالم به چنین خالف ضروری واضح اجهار و چنین نغمه ها سرودند

عصمنا اهلل تعالی را تجدید نمودند. ل االلهة الهاً واحداً ان هذا لشئ عجاب ما سمعنا بهذا في الملة اآلخرة ان هذا اال اختالق[] اجع

 .الطاهرین ، صلوات اهلل علیهم اجمعین من غلبة الهوی و ایثارالعاجلة و معاونة الظلمة و سوء الخاتمة بمحمد و آله

       (21تضعیف مشروطیت )ص[ شگردهای ظالم پرستان در 713]

هر قدر از مقتضیات دین و مدالیل کتاب و سنت  با اینکه و ما ظالم پرستان ایران که خود را متمسک به مذهب جعفری می شماریم          

حدید استیالء وقصر خبر باشیم ، الاقل قیام ضرورت مذهبمان را بر غاصب بودن این دسته متصدیان و لزوم ت و سیره پیغمبر و امام خود بی

شاء تصرفشان به قدر قوه و امکان مجال انکار نداریم و هم عیاناً می بینیم که یک روزگاری اولین ملل عالم بودیم و حاال به واسطه فعال مای

 بودن و مسئولیت از ارتکابات نداشتن هواپرستان دچار چه محنت و در چه ورطه و مُهلکه قریبه التهلکة گرفتاریم!

بلکه با غنیمان خارجی هم که استوارشدن این اساس سعادت در ایران موجب هدرشدن تمام زحمات آنان است همدست شدیم و به         

برداشتن این لجام تحدید از دهان ظالمین کمر همت بستیم و به اختالف مقتضیات اوقات هر روز نقشی تازه زدیم. گاهی به غرض 

تخم فتنه و فساد در فصل دائر به نظارت هیأت مجتهدین عظام مسأله طراز اول را که همیشه تعیین  اساس استبداد خود و کاشتناستحکام 

مصداقش محل تنازع و تشاجر و مایه مخاصمه و اختالف است عنوان کردیم و به این هم قناعت نکرده و برای اخراج مجلس شورای ملی 

مجلس بودن هیأت نُظّار را به میان آوردیم و با صراحت فصل دائر به نظارت از تمامیت و ابطال رسمیتش داستان عدم عضویت و خارج ال

در مطاعیت و حاکمیت امضاء و رد هیأت مجتهدین نسبت به مخالفت و موافقت مواد قانونیه معنونه در مجلس با شرعیات و بداهت اجنبی 
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نمودن ساده لوحان با خود شبهه واهیه آنکه با عضویت  و متأخر بودن اکثریت آراء از این مطلب ،معهذا به طمع فریب دادن و همدست

 هیأت مجتهدین تصدیقشان در مخالفت و عدم مخالفت با شرعیات مغلوب اکثریت شدن را القاء نمودند.

  (713[ معاویه و نقش صحابی دروغین!)ص712]

دْع معاویه است که از برای مقابله با سرور اوصیاء علیه افضل اصل ابتداع و اختراع این قوه میشومه )استبداد( و اعمالش در اسالم از بِ          

الصلوة والسالم عده ای از دنیاپرستان از قبیل عمرو عاص و محمد بن مسلم و مسلم بن مخلد و مغیرةبن شعبه و اشباههم را که در انظار 

 به صحابیت نفوذ و مطاعیت داشتند. عوام امت در عداد صحابه محسوب و در مغلطه کاری به اسم دینداری به واسطه انصاف

هم از دسته دیگر ابو موسی اشعری که از معیت علنیّه .الم اهلل علیه با خود همدست نموددر تفریق کلمه و معارضه با مقام والیت س        

ذالن به ترك نُصرت و خم و تزهّد صوری ایشان مأیوس بود به همان اعتزال و تقاعدشان از نصرت حق و خذالن شاه والیت علیه السال

 حضرتش به خرج بی خردان امت دادن قناعت نمود.

 (731[ استبداد سیاسی نباید مشروعیت داشته باشد)ص712]

از این جهت طریق عالج مسدود و تخلیص از این ورطه متعذر به نظر می آید ، لکن معهذا چون فاعلیت مایشاء وحاکمیت مایرید و           

بابره و طواغیت ، نه مطلبی است که در هیچ شریعت و دین و مذهب و کتابی شریک الباری بودن جسئل عمایفعل و الیقاهریت بر رقاب و 

 فضالً از دین قویم اسالم و خاصه بر مذهب امامیه ، لباس مشروعیتش توان پوشاند.

 (731[ عالج استبداد دینی)ص711]

استبدادات و چه بالضرورة رادع ومانع از ر حدود امتناع است عالج شعبه استبداد دینی است.که اَصْعَبْ و اَشْکَلْ  همه درد ها و د           

اظهار مُرادات شهوانیه بعنوان دیانت به همان ملکه تقوی وعدالت منحصراست. و جز اجتماع اوصافی که در روایت احتجاج تعداد نموده 

ه در مرجعیت شرعیه اعتبار فرموده اند، عاصم دیگری متصور بودن را ک[ مُخالفاً لهواهصائناً لدینه، حافظاً لنفسه، مطیعاً المر مواله، و : ] 

 نباشد.

که در همان روایت شریفه احتجاج برای علماء سوء و راهزنان دین مبین و گمراه  با انصاف به اضداد مذکورات و اجتماع اوصافی      

 ة هللا علي الحسين عليه السالم [شيعتنا من جيش یزید لعنضر علي ضعفاء ] اولئك ا تعداد و در آخر همه: کنندگان ضعفاء مسلمین

فرموده اند ، نه ازاعمال استبداد و استعباد رقاب و اظهار تحکمات خودسرانه بعنوان دیانت منعی متصور است و نه ضعفاء وعوام امت بر 

از وقوع در شبکه صیادان راهزن مقتدرند ونه بعد از افتادن تمیز فیما بین اصناف و اوصاف متضاده ی مذکوره در روایت شریفه و تحذر 

در این دام از روی تقصیر یا قصور و الزمه دیانت پنداشتن این پیروی و تمکین را از استحکام مبانی دین و جهل مرکب و شرك به ذات 

 احدیت عزاسمه مفرّی از آن دارند.  

 و خراج مملكت اسالمي و موارد مصرف فصل دهم: طرح ماليات                            

 (21[ خراج و مالیات مملکت اسالمی)ص711] 

از بدیهیات است که حفظ و نظام و  می باشدیل خراج و تطبیق دخل و خرج مملکت اول واهمّ تمام وظائف این باب ضبط و تعد          

استعدادات داخلیه و سرحدّیّه غیر ممکن است و توقف تمام تحفظ بر حوزه و بیضه اسالم جز به ترتیب قوای نظمیه و حفظیه و تهیه 

ترتیبات مذکوره به تصحیح و تعدیل خراج و ضبط آن از حیف و میل و صرف در مشتهیات شخصیه و ارادات طاغوتیه از واضحات می 

 باشد.

 (22[ مالیات ادای حقوق واجب مسلمین است)ص711]

مطهره حفظاً للنظام ه و ضبط و ترتیب قیاسش نکنند و دراداء حقوق واجبه نوعیه که در شریعت بعد از این تصحیح و تسویه و تعدی          

 تشریع فرموده اند کما ینبغی اهتمام نموده اهمیت آن را از سایر تکالیف محضه رعایت کنند. و صیانة لحوزة االسالم

 (22[ مالیات برای نظم و نظام کشور است)ص713] 
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مید است که چنانجه بعون اهلل تعالی و حسن تأییده حکیمانه در این باب اقدام و شالوده و اساس مطلب صحیحاً تأسیس لکن معهذا ا          

شود و بوسیله احداث مکاتب و مدارس کافیه به جهات تربیت و تهذیب اخالق و تکمیل قوای علمیه و عملیه عموم طبقات کارگزاران و 

، به فطرت اصلیه اسالمیه توان ارجاع و از رذائل موروثه از معاویه و سایر اغصان شجره ملعونه امویه نوع مسلمان را در بطون طبقات الحقه

 توان تهذیب نمود. 

ووُجوب اداء خراج مضروب برای حفظ و نظم ممالک اسالمیه و حلیت بلکه لزوم صرفش در مصارف مذکوره را بعد از تعدیل و      

ه اندازه خدمت به نوع و حفظش از حیف و میل به عموم مسلمین توان فهماند که بعون اهلل تعالی و توزیعش به نهج مذکوره و تفریقش ب

 به اقتضای دیانت اسالمیه از اداء آن نوعاً تکاهل ندارند.اسمه حُسن تأییده چنانکه در سایر حقوق واجبه الهیه عزّ

همین رفتار را وظیفه و تکلیف دینی خود دانسته تهاون در اداء را روا همینطور نسبت به خراج هم بعد از تطبیق برسنت مقدسه نبویه      

ندارند و به حالت حالیه که اخذ و استیفای صرف آن چون همه بر طبق شهوات طاغوتیه و مظالم استبدادیه است لهذا حرام اندر حرام 

 است. 

 (23[ سنت و اراضی خراجیه )ص712]

 خراجیه مفتوحة العنوةالی مسلمین بر اراضی ت و قبل از فتوحات اسالمیه و استیاسالم بعد از هجردر صدر  ظاهر است که چنانچه          

سیره مقدسه نبوت ختمیه صلوات اهلل علیها بر بسط و توزیع مصارف الزمه نوعیه بر عموم مسلمین و معاهدات من الیهود و غیرهم به اندازه 

 التزام به آن هم از شروط معاهده با معاهدین بود. تمکن و دارایی به سنت متساویه مستقر گردید و

حتی تشریف فرمایی حضرتش به حصن یهودیان بنی النضیرهم برای مطالبه حصه زدیه ی وارده ی بر مسلمین بود که به موجب     

 عهدنامه ، دادنی بودند و باالخره به نقض عهد نمودن آنان و جالء دادنشان مؤدّی گردید.

 (27امه مالک اشتر)ص[ خراج در ن771]

مالک اشتر رضوان اهلل علیه هنگام تفویض والیت مصر  رك که بهحضرت سید اوصیاء علیه افضل الصلوة والسالم در طی فرمان مبا          

 به او شرف اصدار فرمودند و متضمن دستورات کلیه است در خصوص خراج چنین مقرر فرموده اند:

سواهم اال بهم، الن اهله ، فان في صالحه و صالحهم صالحاً لمن سواهم و الیصلح لمن و تفقد امرالخراج بما یصلح     

عمارة اخرب البالد و اهلك العباد و لم ومن طلب الخراج بغیر -الي ان قال صلي هللا علیه-الناس كلهم عیال للخراج و اهله

 الي اخر ما كتبه صلوات هللا علیه. -یستقم امره اال قلیالً 

 (22ضی خراجیه در اختیار چه کسانی باید باشد؟)ص[ ارا777] 

عالوه بر آنکه عیناً مجهول است استقرار ید مالکانه متصرفین و احتمال مفتوحةالعنوة همین طور در این عصر چون اراضی خراجیه           

 خراجیه است.استناد آن به نقل صحیح شرعی بر فرض معلومیت عین مانع از اجراء احکام مقرره در باب اراضی 

وظیفه حالیه در تصحیح عمل مالیه منحصر است که طبق همان سیره مقدسه صدر اسالم مصارف الزمه نظم و حفظ مملکت و لهذا     

اخراجش از حلق غنیمان خارجی که به وسیله خیانت های مملکت فروشان بلعیده اند، صحیحاً تعیین شود و به تعدیل صحیح و ممیزی 

اویه و به اندازه انتفاع از تمکن و دارایی بر طبقات ارباب مستقالت و تجارات و مواشی و غیرهم توزیع و از برای علمی به نسبت متس

 طبقات کارگزاران و متصدیان امورهم به اندازه لیلقت خدمتشان به نوع مقرر و ایصال گردد.

که روزگار دین و دولت و مملکت و ملت را چنین تباه و در جلوگیری از حیف و میل و صرف در انجام فسوق و فجور و مشتهیاتی     

ه نموده و مراقبت و نظارت کامله به عمل آید. بعد از تصحیح امر خراج به این کیفیت و تطبیق آن بر سیره مقدسه نبویه صلی اهلل علیه و آل

ست و گرفتن آن هم بر تمام طبقات متصدیان در به این ترتیب اداء آن بر هر مسلمان نظر به توقف حفظ و نظم بالد اسالمیه بر آن واجب ا

 صورت عدم تجاوز از اندازه لیاقت خدمت و عملشان حالل و بدون شبهه و اشکال خواهد بود.

 فصل يازدهم: نقش احكام و قانون و تأثير آن ها در نظم ونظام اسالمي                           

 (12[ بدعت در اسالم)ص773] 
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لب از اظهر بدیهیات اسالمیه و متفق علیه کل علماء امت و از ضروریات است که مقابلی با دستگاه نبوت در مقابل شارع این مط          

اخبار بدعت و به اصطالح فقهاء تشریعش هم گویند در صورتی متحقق و صورت پذیرگردد که غیر مقدس دکان باز کردن که در لسان 

یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی هر چه باشد بعنوان آنکه مجعول شرعی و حکم الهی مجعول شرعی خواه حکم جزیی شخصی باشد 

 عزاسمه است ارائه واظهار و الزام و التزام شود و اال بدون اقتران بعنوان مذکور هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود.

به مثل خوابیدن و بیدارشدن و غذاخوردن در ساعت معینه و نحو ذلک از تنظیمات خواه شخصی باشد مانند التزام و الزام خود یاغیر        

به تنظیم امورشان بر وجه خاص و طرزی مثل التزام و الزام اهل یک خانه یا قریه و شهری مثالً  قلیلةاالفرادشخصیه و یا نوعی باشد

به تنظیم امورشان بر وجه مذکور خواه آنکه قرارداد تنظیمات مذکور مخصوص و یا کثیرة االفراد مانند الزام و التزام اهل قطر یا اقلیمی 

محض بناء بر عملی و صرف قرارداد خارجی باشد یا به ترتیب کتابچه دستوریه و نظام نامه چه بالضرورة معلوم است. مالك تحقق تشریع 

 نبود کتابچه و قانون نامه در بین. و بدعت و عدم تحقق آن اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است نه بود و

 (12[ واجب قراردادی)ص772]

همچنانکه امور غیر واجبه بالذات به تعلق نذر و عهد و یمین و امر آمر الزم االطاعة و اشتراط در ضمن عقد الزم و نحو ذلک،           

حاله عقالً الزم العمل و بالعرض واجب خواهد بود. هر واجب و الزم العمل می شود. همینطور اگر اقامه واجبی هم بر آن متوقف شود الم

چند اتصاف مقدمه واجب را به وجوب شرعی استقاللی هم قائل نباشیم چه بالضرورة توقف واجب بر آن عقالً موجب لزوم اتیان است و 

 این مقدار از لزوم مقدمه فیما بین تمام علماء اسالم اتفاقی و از ضروریات است.

 (21ولیه و احکام ثانویه)ص[ احکام ا772] 

تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آن ها بر شرعیات و تمیز مواد از اصول و مهام وظائف مذکوره            

 قابله نسخ و تغییر از ماعدای آن است.

ی راجعه اولیه متکفله اصل دستورالعمل های وراتبدانکه مجموعه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دست     

به وظائف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود. چه بالضرورة یا 

نصوص است که وظیفه منصوصات است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر مه ک

 عملیه آن بواسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است.

واضح است که همچنانکه قسم اول نه به اختالف اعصارو امصار قابل تغییر و اختالف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة       

همینطور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصارو امصار و به اختالف آن قابل اختالف و اری در آن متصور تواند بود. وظیفه و رفت

 تغییر است.

چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی عز اسمه حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات     

مأذون  عمن له والیةاالذنت . در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نُوّاب عام یا کسیکه در اقامه وظائف مذکوره اهلل علیه موکول اس

 باشد موکول خواهد بود و بعد از اکمال وضوح و بداهت این معنی فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل بدین ترتیب است.

 (717[ اجرای احکام ثانویه جزء امور حسبیه است)ص771]

والیت ولی امر علیه السالم و نُوّاب خاص یاعام و ترجیحاتشان  ظم سیاسات نوعیه از قسم دوم و در تحت عنوانعْآنکه چون مُ          

مندرج و اصل تشریع شورویت در شریعت به این لحاظ است.البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و 

 ن آن ها بطور قانونیت بر همین وجه متعین است و قیام به این وظیفه الزمه حسبیه است.تجاوزشان بر تدوی

 (713[ احکام ثانویه عُدُول از واجبی به واجب دیگر است)771] 
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دیگر و قدر چه دانستی که این نَسخ و تغییر از تمام شقوق تردید مغرضانه مذکوره خارج و از باب عُدُول از فرد واجب است به فرد           

به ترجیح  خصوصیات مصالح و مقتضیات اعصار و مشترك آنها که حفظ نظام و سیاست امور امت است واجب حسبی و اختیار افراد تابع

  اهد بود.جهت فرد دیگر البته عدول الزم خو من له والیه النظر موکول و با اصلحیت و از

 (713کس نیست)ص[ احکام ثانویه عُدُول از واجب به حرام و بالع771]

والحق موجب کمال حیرت است که غیر مطلعین به دقایق اسالمیه چگونه اینچنین وظائف دقیقه را استفاده و صحیحاً ترتیب نمودند.          

خیلی افل و تجاهل نموده مغالطه تردید به و مقتضیات اصول مذهب غفلت و یا تغ. از این عجب تر آنکه مُنتحلین اسالم چگونه از لوازم 

بی ربط که آیا این نسخ و تغییر عدول از واجب به حرام و یا حرام به واجب و یا از مباح به مباح دیگر است؟ برای تشویش اذهان عوام 

 القاء و بر هر تقدیر نغمه ی مُضحکه سرودند!!

 (17[ رابطه قانون با شرع)ص773]

فظاً للنظام مقرر شده یا شرعیاتی است بین العموم مشترك و غیر مختلف دستورات تفصیلیه هم یا سیاسیاتی است عُرفیه که ح          

سایر ابواب عقود و ایقاعات و مواریث و قصاص و دیات و یه یا توصّلیه و احکام معامالت ومناکحات وبه تکالیف تعبّد-الصنف و اصالً

کول به دیانت مسلمانان و خارج از وظائف متصدیان و نحو ذلک، از آنچه مرجع درآن رسائل عملیه و فتاوای مجتهدین و متابعتش هم مو

به استیفای قصاص و دیه و اجرای  –مداخله و ربطی ندارد و نه به وظائف حکومت شرعیه و تفصیل موارد حکم  -هیأت مبعوثان است

موکول و از برای قوه  حكومةمجتهد نافذالعز اسمه بر مسلم و کافر اصلی و مرتد فطری و ملی و غیر ذلک از آنچه به نظر  حدود الهیه

انکاری دارد و نه از ضم قانون مساوات به قانون  -بحمد اهلل تعالی مسدود است  اجرائیه جز انفاذ احکام صادره ابواب مداخله در آن 

د بی تأمُل رجوع و احکام صادره هر چه باشد بر محکوم علیه هر که باش مجتهد نافذالحكومةمحاکمات جز آنکه در این ابواب باید به 

 اجرا شود به نتیجه و مفاد دیگری توان ادعا نمود.

 (11[ چگونه قانون اساسی با شرع یکی می شود)ص772]

اساسی بطوری که به همان کیفیت سابقه تحدید استیالی جوری را بر  رو چون این دو مطلب مبین شد وُجوب اصل ترتیب دستو          

تضمن باشد نظریه توقف حفظ نظام و صیانت اساس محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن وفق مقتضیات مذهب کامالً متکفل و م

در عنوان تشریع و بدعت و  -جاتش من عند اهلل استربدون ارائه و ادعایی آنکه مند -از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه

 مقابلی با دستگاه نبوت ظاهر و هویدا است.

 (721انون جامع و کامل)ص[ بسط عدالت با ق731]

تا این  و اما عالج بقیه قوای ملعونه جز به قلع شجره خبیثه استبداد و سلب فعالیت مایشاء و انتزاع قوای فعاله مغصوبه ممکن نگردد!          

و حبس و استیصال  شجره ملعونه برقرارو اساس دلبخواهانه حکمرانی استوار و قوای فعالیه ملیه مغصوب است نه تعذیب و قتل و اسر

نفوس ابیّه و احرار وامجاد امت به حدی واقف و نه اغتصاب هستی و دارایی ملت و صرف در سرکوبی خودشان به جایی منتهی و حالت 

 مملکت چنان است که شاعر از لسان جغد ساکن خرابه به جغد دیگر گفته:

 ین روزگار                  زین ده ویران دهمت صد هزار گر مُلک این است و هم                                       

الیطمع القوی تا قانون جامع وظائف تمام طبقات در مملکت مُجری و عدم تفرقه بین قوی و ضعیف در احکام قانونیه به حدی که ]        

 ضعفاء بال عالج باشد.[ مستحکم نباشد ، زورگویی اقویاء مملکت بطقاتهم بر فی باطله و الییأس الضعیف من حقه

 (72[ قانون تعیین کننده حدود و حقوق دولت و ملت)ص737] 

مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه الزمةاالقامة ازآنچه درآن حق مداخله و تعرض نیست، کامالً وافی           

تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب  و کیفیت اقامه آن وظائف و درجه استیالی سلطان و آزادی ملت و
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نت داری به هر یک از طرفین افراط و تفریط چون خیانت به نوع است مانند خیانت ابطور رسمیت متضمن و خروج از وظیفه نگهبانی و ام

 در سایر امانات رسماً موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مرتّبه بر خیانت است. 

چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معامالت و نحوهما و اساس         

حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است لهذا نظامنامه و قانون اساسی اش خوانند و در صحت ومشروعیت آن بعد از اشتمال بر 

د مذکور و استقصاء جمیع مصالح الزمه نوعیه جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر عدم جهات راجعه به تحدی

 ین خواهد آمد ان شاءاهلل تعالی.است بعد از ا نخواهد بود و مزید توضیح این امر جهاتی که رعایتش در تمامیت این اساس الزم

 (23قوانین شرعی مربوط به احکام اولیه است) [733]

قوانین و دستوراتی که در تطبیق آن ها بر شرعیات کما ینبغی باید مراقبت و دقت شود فقط به قسم اول مقصور و در قسم دوم  آنکه          

 اصالً این مطلب بدون موضوع و بال محل است.

 (717[ قوانین متکی به احکام ثانویه در حال تغییرند)ص732]

از سیاسیات نوعیه در تحت ضابطه و میزان معین غیر مندرج و به اختالف مصالح و مقتضیات مختلف و آنکه چون دانستی قسم دوم           

موکول است. پس البته قوانین راجعه به این قسم نظر  الیةالنظرترجیح من له ومنصوص و به مشورت و از این جهت در شریعت مطهره غیر 

تأیید ومانند قسم اول مبنی بر دوام و در معرض نسخ و تغییر استاله مختلف وبه اختالف اعصار المح به اختالف مصالح و مقتضیاتش

از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص. و چه قدر صحیح و الزم و بر طبق نتواند بود.

 وظیفه حسبیه است.

 (12[ قرآن و قانون اساسی)ص732] 

تان اطراف برای برداشته شدن این لجام از دهان فلک پهنای ظالمین به الحان مختلف نغمه سرایی ها نمودند مآل همه آنکه ظالم پرس          

قانون دیگری در بلد اسالم  دین ما مسلمانان اسالم و قانونمان کتاب آسمانی قرآن و سنت پیغمبر آخرالزمان صلی اهلل علیه آله است تدوین

شریعت دکان بازکردن است. والتزام به آن هم چون بدون ملزم شرعی است بدعتی دیگر و مسئول داشتن از  در مقابل صاحب بدعت و

 تخلف هم بدعت سیم است.

نتیجه و محَصّل این مغالطات بعد از تهذیب و تقریب آن ها ادعای بدعت بودن این ترتیب است از جهات ثلثه مذکوره . به محض      

حقیقت و روح این مغالطات بعینه داستان رفع مصاحف شامیان و ال حکم اال اهلل گفتن خوارج نهروان است آنکه هر کس تواند فهمید 

 باالی آنها است.

 (11[ مساوات در قانون اساسی) ص731] 

قیام ضرورت  این است حقیقت مساوات و معنی تسویه ، اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات می باشد.و          

دین اسالم بر عدم جوازتخطی از آن از بدیهیات است و انطباق فصل دستور اساسی ملتین اسالمیتین هم که متحدالمفاد و هر یک به منزله 

بر همین معنی ضروری می باشد نه بر آن مغالطه ملحدانه مخالفه با  ی ترجمه دیگری و متکفل بیان این روح سیاست و اساس عدالت است

 رت تمام شرایع و ادیان حتی نزد اهل لسان هم از واضحات است.ضرو

لت است نسبت به قوانین دستوریه که هر یک متضمن بیان بودن تمام م صریح عبارت هر دو دستور متساوی الحقوقچه بعد ازآنکه        

تبه بر هر یک از آن عناوین عامه یا ی است. پس بالضرورة مساوات جزآنکه احکام مرحکم خاص برای عنوان عام و یا موضوع مخصوص

داشته باشد نخواهد بود. بلکه نزد تمام نخاصه نسبت به اشخاص موضوعات آنها بالسویه مجری گردد و ادارات شهوانیه بر آنها حاکمیت 

 هادم تمام قوانینشان خواهد بود.وجز این معنی مراد نباشد و اال مناقض  –از قاون مساوات -ملل

تالفات مشهوده فیما بین سیاسات آنان با شرع اسالم عدم انطباق قوانین تفصیلیه ایشان است بر احکام شریعت. نه التزامشان به اخمنشأ        

 عدالت و مساوات در اجرای آن قوانین و یا انطباق آن دستورات تفصیلیه بر احکام شرعیه ، چنانچه دستورات اسالمیه مبتنی بر آن است.
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لتزام به این قانون مبارك مساوات جز عدم امتیاز وضیع از شریف و قوی از ضعیف و احیای ملت و سیره مقدسه نبوت بالضرورة بر ا     

ختمیه صلوات اهلل علیها و سلب حاکمیت ارادات و اختیارات جائرانه طاغوتیه در اجراء و یا الغاء دستورات مذکوره و استحکام اساس 

 یگری مترتب نتواند بود.مسئولیت از تجاوزات، اثر و نتیجه د

یت و تحفظ بر این حاکمیت لکن چون تمام مطلب و جان مقصد تخلیص خود از مساوات با آحاد ملت و رهانیدن ظالمین از این مسئول     

تمام اُمَم از  و اساس عدالت به چنان صورت قبیحه و به لباس رفع امتیاز فیما بین اصناف مختلفة االحکام که دانستی این اصل بود. ازاین رو

 [ هم مشهود گردید. لهم قلوب الیعقلون بها]  :[ تجدید و مصداقفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمونیحرّآن بیزارند جلوه گر شد، داستان : ]

 عجیب تر آنکه با وضوح آنکه اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیالء و تعیین وظائف آنان و    

 تشخیص وظائف نوعیه الزم االقامه از ماعدای آن است.

 (71[ نظارت بر اساس قانون)ص731]

استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیأت مسدده و رادعه نظاره از عقالء و دانایان مملکت و           

و مراقبه و محاسبه ه وظائف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند. برای ملت که به حقوق مشترکه بین الملی هم خبیر و بخیرخواهان 

نظارت در اقامه وظائف الزمه نوعیه و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط و مبعوثان ملت و قوه علمیه مملکت عبارت از آنان و مجلس 

 شورای ملی مجمع رسمی ایشان است.

تحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل والیت به مالکیت تواند بود. که قاطبه متصدیان که قوه محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی م     

اجرائیه اند در تحت نظارت و مسئولیت هیأت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند.فتور در هر یک از این دو 

در صورت انتفاء  کم و استبداد متصدیان خواهد بود ،انت به همان تحمسئولیت موجب بطالن محدودیت و تبدّل حقیقت والیت و ام

 مسئولیت اولی و به تحکم و استبداد هیأت مبعوثان در صورت انتفاء مسئولیت ثانیه.

دانسته مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور مُتّبع      

 اند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود.

مور نوعیه و سیاست امور امت را از وظائف نُوّاب عام عصر غیبت علی مغیبه السالم می طائفه امامیه که اینگونه ا اما بنا بر اصول ما      

ل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای بَذونین از قِدانیم اشتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عُدول و یا مأ

 مشروعیتش کافی است و مزید توضیح این مطلب هم بعد از این خواهد آمد، ان شاء اهلل تعالی.

 (713[ تجزیه قوای مملکتی)ص731]

ون صحیح علمی ئف نوعیه را در تحت ضابط و قاناز وظائف الزمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب وظا          

ن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند و اصل این منضبط نموده اقامه آ

 تجزیه را مورخین فُرس از جمشید دانسته اند.

 (712[ وزارتخانه ها در فرمان مالک)ص733]

 ضرورة شغل وزارت داخلیه و مالیه ودول متمدنه در اصناف مذکوره ظاهر است. چه بال های حالیهه اندراج تمام شعب وزارتخان          

 دفتر در تحت عنوان کتاب مندرج و جمیع محاکم در تحت عنوان قضاوت داخل . وزارتخارجه در آن عصر بی محل بود.

 (12[ هیأت نظارت و تفکیک قوای مملکتی)ص732]

وتوقف بودن این جانشینی به همین تجزیه قوای مملکت و مأخوذ بودن تمام این مبانی پس از رد هر یک از فروع به اصل خودش            

از شرع قویم اسالم ، خاصه از مقتضیات مذهب ما طائفه امامیه ، چقدر بدیهی و عدم انطباق تحدید استیالی جوری که وجودش در فصل 

 است، جز بر این ترتیب چه قدر ضروری است. سابق عدیده مبین
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الحق جودت استنباط و حُسن استخراج اول حکیمی که به این معانی بر خورده و مسئوله و شورویه و مقیده و مشروطه و محدوده        

به بر آن ها ، و متوقف بودن بودن نحوه سلطنت عادله والیتیه و ابتناء اساسش را بر آن دو اصل مبارك)حریت و مساوات( و مسئولیت مُترتّ

 حفظ مقوّماتش را به دو رُکن مقوم.

از آنچه بیان نمودیم استفاده و استنباط نموده و بطور قانونیت و بر وجه اطراد و رسمیت هم به چنین تمامیت مرتّبش ساخت و امکان    

و علم و عدالت از کیفیت انبعاث ارادات نفسیه از اقامه قوه مسدده و رادعه خارجیه را بجای قوه عاصمه عصمت و الاقل ملکه تقوی 

ملکات و ادراکات استخراج نمود و به وسیله تجزیه قوای مملکت و قصر شغل متصدیان به فقط قوه اجرائیه تحت آراء قوه مسدده و 

ریزی و غبطه ما مردم  مسئول آن و آنان هم مسئول آحاد ملت بودن وجود خارجیش داد. زهی مایه شرف و افتخارش و بسی موجب سر به

   است! 

 فصل دوازدهم: مديريت و مشروعيت بخشيدن مجتهدين به نظام اسالمي                                              

 (32)ص[ علماء نگران هجوم غرب هستند721] 

غات شفاهیه ای که از لسان حضرات مشیخه ض ایرانیان مقیمین اسالمبول در طی ابالاست کالمی را که در همین اوقات بعخوب           

نوشته بودند به عالقه ضدیت با شنایع و هَفَوات اسالمیه به نجف اشرف به حضرت آیة اهلل آقا آخوند مال محمد کاظم خراسانی دام ظله 

تمام در تشیید این اساس را ختم دهیم. در طی بیانات مفصله که در لزوم اه این فصلاین مقام ذکر وصادره از ظالم پرستان ایران در

 سعادت از لسان آن خیر خواه بزرگ اسالم نوشته بود این عبارت بود: 

این سیل عظیم بناء تمدن بشری که از بالد غرب به رسمیت ممالک اسالمیه سرازیر است. اگر ماها رؤساء اسالم جلوگیری نکنیم و       

 لمانی تدریجاً از آثار آن سیل عظیم محو و نابود خواهد بود انتهی!تمدن اسالم را کامالً به موقع اجرا نگذاریم اساس مس

 ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا!! این مرد بزرگ در مقام حفظ اسالم با اینکه بحمد اهلل تعالی استقالل دولت عِلّیه عُثمانی هنوز    

و اقامه این اساس سعادت را از روی  ت اندیشی می فرماید اقبکامالً محفوظ است مع هذا عواقب را ملتفت و در حفظ اسالم چنین ع

 بودنش از کتاب و سنت اجرای تمدن اسالمی می شمارد.بداهت مأخوذ 

 (12[ دشواری کار مجتهدین در دوران استبداد)ص 727]

قهای عصر غیبت ممکن است و نه بر جز به همین عنوان و به غیرازاین وسیله ی رسمیه با حالت حالیه نه اصل گماشتن نظاری برای ف          

فرض گماشتن جز اهانت و تبعید نتیجه و اثر دیگری محتمل و نه آن اساس اطراد و رسمیتی که دانستی وسیله منحصر تحدید است به جز 

تیه هم بر همین بر این مرتب تواند بود و لهذا با اغماض از آن جهات مشترکه ی عمومیه و خارجه از باب والیات از نفس همین جهت والی

 وجه متعین است.

 (2[ نقش علمای شیعه و سنی در حرکت مردمی)ص723]

صدور احکام حجج اسالم نجف اشرف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقب آن به           

ن اسالم از چنین احکام جوریه مخالف با ضرورت فتوای مشیخه اسالمیه اسالمبول که مرجع اهل سنت اند برای برائت ساحت مقدس دی

 عقل مستقل ، حجتی شد ظاهر و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت.

 

 (21[ رهبری عالمان دینی در بیداری ملت)ص722]

صر فرخنده )که این عل الصلوة والسالم است که در ازانبیاء و اولیاء علیهم افضبرای پیروی و متابعت همین سنت و سیره مأخوذه           

قظت و انقضای دوره اسارت و انتهای سیر قهقرایی اسالمیانش بعونه تعالی باید شمرد( ربّانیین فقهاء روحانیین و رؤسای عصر سعادت و ی

 مذهب جعفری علی مشیّده افضل الصلوه والسالم هم در استنقاذ حریت و حقوق مسلمین و تخلیص رقابشان از ذُلّ رقیّت و اسارت جائرین

[ ما ال یدرك کلّه ال یترك کلّههمان همت مُجدّانه را مطابق همان سیره مقدسه مبارکه مبذول و بر طبق دستور مقرر در شریعت مطهره: ]

در تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی) که عالوه بر تمام خرابی های عیانیه اصل دولت اسالمیه را هم به انقراض عاجل مشرف 
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مواد فساد و مانع استیالی کَفَره بر بالد است ، بذل مُهَجه و مجاهدت الزمه در حفظ بیضه اسالم نحوه ثانیه که حاسم اکثر به نموده است( 

 را مصروف فرموده و می فرمایند:

صبین و پی بدیهی است تنبیه غیرتمندان اسالم به آزادی رقابشان از رقیت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیات مملکت با غا 

 بردن به خطرات مُتَرتّبه بر استبداد و فعال مایشاء بودن ظالمین برای جِدّشان در طلب و شوقشان به اعظم وسیله و اقوی سبب است.

 (712[ علماء و اهمیت فرمان مالک)ص722]

مشق سرهُ ، غالباً این فرمان مبارکه وسَ سِرَّچنانچه مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی سیدنا االستاد العالمه آقای میرزای شیرازی قُدِّ          

کس به اندازه مرجعیتش این سیره حسنه را از دست نداده و مین طور تمام مراجع امور شرعیه وسیاسیه هرهگرفتن از آن مواهب می فرمود.

 خودساخته اند کان لم یکان نشمارند.در استنباط قوانین سرمشق قین اروپائیان ترجمه ها نموده واین فرمان مبارکه را که به نقل مُوَثّ

خوب است در استقصاء اصول وظائف سیاسیه عصر غیبت به آنچه ذکر شد قناعت و بقیه را به عهده ی درایت مبعوثان ملت و هیأت      

 بعون اهلل تعالی و حُسن تأییده ، موکول داریم. -بعد تحدیده و تشییده –مجتهدین نُظّار 

 (11ص [ دعا برای مسلمین)721]

جمع اهلل تعالی علی الهدی کلمتنا و علی التقی شملنا و الجعلنا من الذین یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت ،           

 بمحمد و آله الطاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین.

 (31[ شرایط مجتهدین برگزیده)ص721]

متضمن و بحمد اهلل تعالی در تمامیت هم فوق مأمول است شرط دیگری معتبر نباشد. عمده چنانچه فصل دوم دستور اساسی کامالً           

 و اصل مطلب اجتماع شرط و اتصاف به کماالت نفسانیه معتبره دراین باب است و اصول الزمه و اُمّهات آن ها چند امر است.

 (33[ شرط اول: آگاه به فقاهت و سیاست روز)ص721]

یت کامله در باب سیاست و فی الحقیقة مجتهد بودن در فن سیاست ، حقوق مشترکه بین الملل و اطالع بر دقایق و اعلم –اول           

الی و حُسن تأییده ع بر مقتضیات عصر که بعون اهلل تعخفایای حِیَل معموله بین الدول و خبرت کامله به خصوصیات وظائف الزمه و اطال

یض آراء و تطبیقش بر شرعیات ، قوه علمیه الزمه در هت هیأت مجتهدین منتخبین برای تنقبه فقابه انضمام این علمیت کامله سیاسیه 

 سیاست امور امت به قدر قوه بشری کامل می شود و نتیجه مقصوده مُرتّب می گردد ان شاءاهلل تعالی.

 (33و حرص و حسادت)ص [ شرط دوم: دوری از ریاست طلبی ،مال اندوزی723]

بی غرضی و بی طمعی و اال چنانچه پای اَدْنی شائبه غرضانیت و اندك طمع چپاول و ادخار اموال و یا خیال نیل ریاست و  -دوم          

نفوذی خدای نخواسته در کار باشد، موجب تبدّل شخص به استبداد جمعی و اَسْوء از اول خواهد بود. بلکه مُهذّب بودن از بخل و جُبن و 

ان تفویض والیت مصر به مالک اشتر رضی اهلل عنه در اهل یه افضل الصلوة والسالم در طی فرمیاء علحرص را هم حضرت سرور اوص

 م می فرماید:امشورت الز

ال تدخلن في مشورتك بخيالً یعدل بك عن الفضل و یعدك الفقر و ال جباناً، یضعفك عن االمور و ال حریصاً یزین لك الشره     

 هللا عليه. الي اخر ما كتبه صلوات-بالجور

 (32[ شرط سوم: دفاع از حقوق ملت با غیرت و حمیت)ص722] 

کامله و خیر خواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسالمی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزاء و حدود و ثغور غیرت  -سیم           

اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصی مملکت را از خانه و مِلک شخصی خود به هزار مرتبه عزیزتر و دماء و اعراض و 

 خود گرامی بداند.

هبانی همه را در عهده دارد تالی آن را که رتبه ی حراست و نگ ناموس اعظم کیش و آئین را اهم نوامیس و استقالل دولت اسالمیه     

غیرها و هم به واسطه توقف تمامیت و رسمیت شورویت شمارد، حتی نسبت به فرق غیر اسالمیه هم هر چند نظر به اشتراکشان در مالیه و 
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عمومیه بر دخولشان در امر انتخاب ، المحاله باید داخل شود.و اگر از صنف خود کسی را انتخاب کنند حفظ ناموس دین از او مترقب 

 برای عضویت کافی است. مذکوره در صالحیتنباشد لکن خیر خواهی نسبت به وطن و نوع از آنان هم مترقب و اتصافشان به اوصاف 

 (13[ حکومت از وظائف مجتهدین است نه مردم!)ص721]

وساوس دسته دیگر که بعد از تسلیم اصل وُجوب تحدید استیالی جوری به قدر قوه و امکان و لزوم گماشتن هیأت نُظّار برای           

القاء نمودند، حاصلش آنکه هر چند هیچیک سوسه دیگری نظارت و جلوگیری از تجاوزات متصدیان . معهذا برای هَدْم اساس تحدید و

از این دو مقدمه جای شبهه ومجال انکار نباشد لکن چون قیام به سیاست امور امت از وظائف حسبیه و از باب والیات است. پس اقامه آن 

عوثان بیجا و از باب تصدی غیر اهل و از از وظائف نواب عام و مجتهدین عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در این امر و انتخاب مب

 انحاء اغتصاب مقام است!

یم اصل ست و چون متضمن تسلبی سر و پا نی انند سائر تلفیقات واهیه چندانن علمی است و ماهر چند این شبهه فی الجمله به لس      

ر امر امامت بودن آن است. لهذا موجب تشکر و وجوب تحدید و گماشتن هیدت نُظّار و رفع ید از انکار اصل مطلب و ادعای مداخله د

شیئاً و غابت عنک اشیاء[ است. )یعنی( چیزی را یاد گرفتی و چیزهایی لکن معهذا ازمصادیق واضحه مثال معروف: ]حَفظت  امتنان است.

 سلم و مجال انکار نباشد. چه بالضروره از وظائف حسبیه نه از تکالیف عمومیه بودن وظائف سیاسیه اوالً و بالذات م -از یادت رفت

لکن گذشته از آنکه نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسالمیه چنانچه سابقاً مبین شد عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی         

رج و بهروسیله ای که از برای اقامه مصالح الزمه می دهند حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهی ازمنکر مند

که ممکن شود واجب است. و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است. عالوه بر این ها از جهات سیاسیه وظیفه فعلی نظر به 

مغصوبیت مقام و عدم تمکن از تحدید صحیح جز بر این وجه موجب تعیین نظر آن است، چه در باب وظائف حسبیه دو امر دیگر هم 

 از واضحات است.مسلم و 

 (12[ وظائف امور حسبیه)ص727]

آنکه عدم تمکن نُوّاب عام بعضاً وکُلّاً ازاقامه آن وظائف موجب سقوطش نباشد بلکه نوبت والیت در اقامه به عدول مومنین و با           

، چون وسیله اقامه وظائف الزمه و تحدید عدم تمکن آنان به عموم بلکه به فساق مسلمین هم به اتفاق کل فقهاء امامیه منتهی خواهد بود

 مذکور به همین مشروطیت رسمیه بین الملل و انتخاب نوع ملت نظر به اشتراك درآن جهات عمومیه منحصراست.

 (21[ اقدام برای اموال وقفی)ص723]

مای اسالم یات است این معنی نزد تمام علآنکه در ابواب والیات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غیرها از آنچه راجع به باب وال          

مُسَلّم و از قطعیات است، که چنانچه غاصبی عُدواناً وضع ید نماید و رفع یدش رآساً ممکن نباشد لکن با ترتیبات عملیه و گماشتن هیأت 

ضاً صیانت نمود البته وجوب آن الً از حیف و میل و صرف در شهواتش کُالً اَمْ بعش را تحدید و موقوفه مغصوبه را مثنظاری توان تصرف

 بدیهی وخالف در آن نه تنها از علماء متشرعین بلکه از عقالء دهریین هم هیچ متصور و محتمل نخواهد بود.

 (711[ اختیارات نمایندگان امام و فقهاء منحصر به احکام ثانویه است)ص722]

ة و عُمّال منصوبین از جانب ولی کُل صلوات اهلل علیه مُلزم قسم دوم آنکه همچنانکه در عصر حضور و بسط ید حتی ترجیحات وُال          

در عرض  اطيعواهللا و اطيعواالرسول و اولي االمر منكم[]است به همین جهت است که اطاعت ولی امر علیه السالم را در آیه مبارکه: 

ات اهلل علیه را با هم در عرض اطاعت خالق عالم عزاسمه اطاعت خدا و رسول صلی اهلل علیه و آله بلکه اطاعت مقام رسالت و والیت صلو

 تعداد فرموده اند بلکه از وجوه و معانی اکمال دین به نصب والیت یوم الغدیر هم همین امر است.

کل تقدیر همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نُوّاب عام و یا مأذونین ازجانب ایشان المحاله به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی      

شف ملزم این قسم است و از این بیان بخوبی حال هفوات و اراجیف مغرضین که این الزام و التزامات قانونیه را شرعاً بالملزم پنداشته ، منک

 و ظاهر شد که جز کمال غرضانیت و یا عدم اطالع به مقتضیات اصول مذهب منشأ دیگری دارد.
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 (21[ وظائف فقهاء در عصر غیبت)ص722] 

آنکه از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السالم ، آنچه از والیات نوعیه را که عدم            

را در آن قدر متقین و معلوم باشد وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت –در این زمینه –ن حتی شارع مقدس به اهمال آرضاء 

ستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب بیضه اسالم بلکه ثابت دان

اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسالمیه از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است. لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نُوّاب عام 

 کوره از قطعیات مذهب خواهد بود.عصر غیبت در اقامه وظائف مذ

 (21[ مشروعیت حکومت حقه با نظارت و اذن مجتهد)ص721]

الیتیه است که والیت در آن ها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت وتصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات           

عمن له موقوفه که به وسیله نظارت از حیف و میل صیانت شود. و با صدور اذن متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امر 

لباس مشروعیت هم تواند پوشید و ازاغتصاب و ظلم به مقام امامت و والیت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد و مانند  والیة االذن

 متنجس بالعرض است که به وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود.

و تصرفات نحوه اولی به عکس مذکور و ظلمی است قبیح بالذات و غیر الیق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصالً جائز      

نیست و از قبیل تملک غاصب نفس عین موقوفه را و ابطال رسم وقفیت آن و مانند نفس اعیان نجاسات است که تا در محل باقی است 

 بعد از ازاله. اال اصالً قابل طهارت نتواند بود

و تبدیل و تحویل نحوه سلطنت بعینه همان داستان گماشتن نُظّار است برای صیانت موقوفه مغصوبه و تحدید تصرفات غاصب بر      

مقتضیات وقف و منعش از حیف و میل و صرف در  او که غصبی است زائد و الزامش بهموجبات صالح آن و رفع نحوه ید تملکیه 

 قبیل ازاله عین نجاست است از محل متنجس. شهوات خود از

 (31[ نقش مجتهدین در مشروعیت قوانین مجلس)ص721]

شرایط معتبره در صحت و مشروعیت مداخله ی مبعوثان ملت در این وظائف حسبیه و عمومیه از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبین           

به عضویت عده ای از مجتهدین عُدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ  شد که جز اذن مجتهد نافذ الحکومة و اشتمال مجلس ملی

 آراء.

 (12[ مشروعیت اجرا با اذن مجتهد)ص721] 

عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن)امور حسبیه(و این مطلب از فرط وضوح و کمال           

 آن است.عه هم مبتنی برم شیبداهت مستغنی از بیان ، حتی عمل عوا

 (12[ لزوم اذن مجتهد برای مشروعیت هیأت مبعوثان)ص723]

غایت آنچه مع التمکن، محض رعایت این جهت من باب االحتیاط الزم الرعایة تواند بود . وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین           

طور اطراد و رسمیت بر عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء است به اذن مجتهد نافذالحکومة و یا اشتمال هیأت مبعوثان ب

 صادره ، چنانچه فصل دویم از دستور اساسی متضمن است.

 (23[ تالش علمای سوء در تقویت ظالمین)ص722]

که در روایت احتجاج برای  و هم چنین اتصاف ما دسته ظالم پرستان عصر و حامالن شعبه استبداد دینی راهم به تمام اوصافی          

]اولئك اضر علي ضعفاء علمای سوء و راهزنان دین مبین و گمراه کنندگان ضعفای مسلمین تعداد فرموده و درآخر همه می فرماید: 

دمان چه دانند که از این درجه همدستی با ظالمین در کما ینبغی فهمیده و می نة هللا علي الحسين عليه السالم [نا من جيش یزید لعشيعت

: ] واذا اخذ هللا ميثاق الذین اوتوالكتاب لتبيننه للناس و التكتمونه فنبذوه وراء و مقصدمان چیست؟! خود را در عنوان آیة مبارکه
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سودی الهی مندرج ساختیم و باالخره جز افتضاح ابدی و خزی دارین و عذاب الیم  ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليالً فنبئس ما یشترون[

 .]سنة هللا في الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنة هللا تبدیالً[یم بردنخواه

 فصل سيزدهم: ديدگاه و عكس العمل مخالفين و معترضين به مشروطيت                                               

 (777ان)اهل خاصه( از حکومت کوتاه است)ص[ دست مفتخوار711] 

و مراجع حکومات می  وُالةهمین دسته مفتخواران هستندکه به عنواان دولت خواهی و شاه پرستی خود را به مراد از اهل خاصه           

 چسبانند و هم در لزوم حسم ماده ی ایشان در همان فرمان مبارك می فرماید:

لئك بقطع اسباب تلك فاحسم مادة او ،قلة انصاف في معاملةو، فیهم استیثار و تطاولو بطانة ، ثُّم ان للوالي خاصة      

في ، تضر بمن یلیها من الناس ، وال یطمعن منك في اعتقاد عقدة  ، و التقطعن الحد من حاشیتك و حامتك قطیعة، االحوال 

و الزم   .و عیبه علیك في الدنیا و اآلخرة، ذلك لهم دونك  فیكون مهنأ،  همونته علي غیرشرب او عمل مشترك یحملون مؤ

 الي آخر ماكتبه صلوات هللا علیه و آله الطاهرین.-قریب والبعیدالحق من لزمه من ال

 (777[ چاپلوسان و توده عمومی ملت)ص717] 

حضرت سیداوصیاء علیه افضل الصلوة والسالم در طی فرمان تفویض والیت مصر به مالک اشتر رضوان اهلل علیه در وصف این           

 می فرماید:   دسته مردم چپاولگر و تحذیر از مساعدتشان 

و لیس احد من الرعیة اثقل علي الوالي مؤنة في الرخاء و اقل معونة له في البالد و اكره لالنصاف و اسئل بااللحاف و       

اقل شكراً عند العطاء و ابطاً عذراً عند المنع و اضعف صبراً عند ملمات الدهر من اهل الخاصة و انما عمودالدین و جماع 

 لالعداء العامة من االمة فلیكن صفوك لهم و میلك معهم. المسلمین والعدة

 (32[ مشروعه ترفند جدید مخالفین مشروطه!)ص713]

و چون شبهه از رسمیت انداختن مجلس به خرج کسی نرفت و واهی و مغرضانه بودنش بر هر ذی شعوری مشکوف بود حیله ی           

برعدم مشروعیت و حرمت اصل تصدّی غاصبین  بوبا قیام ضرورت مذه ء شدابدارفع مصحفیه دیگری به غرض ابطال مشروطیت رسمیه 

علی کل تقدیر ، مع ذلک به امید همراهی ساده لوحان در این مقصد و هدم اساس مشروطیت رسمیه به این وسیله پای نوشتن لفظ مشروعه 

ب صورت اهتمام در مشروطیت و به حسب واقع غرض هدم به میان آمد و از برای نوشتن این کذب بین آن هنگامه ها بر پا شد که به حس

 اساس تحدید و القاء لجام از دهان ظالمین بود.

 (      13 )صمشروطه [ طرح شبهات مخالفین 712] 

غیت ند با وضوح آنکه اساس این وساوس به همدستی با جبابره و طواو شبهات القائیه ورفع آنها. هر چ در ذکر جمله ای ازوساوس          

مبتنی و ناشی از همان شعبه استبداد دینی و به غرض حفظ شجره خبیثه استبداد و محض استرقاق و استعباد رقاب عباد است ، لهذا مستغنی 

 از تعرض و جواب و اعتناء به آن خروج از وظیفه و بعید از صواب است.

اسالم شمارند  اقوال علمایه مغرضانه را در عداد یه این اباطیل مستبدانلکن به مالحظه آنکه مبادا ملل اجنبیه و غیر مطلعین به احکام شرع    

 و چنین واضحات ضروریه را در شریعت مطهره قابل اختالف و در نزد متشرعین محل خالف پنداشته لسان طعن به دین مبین گشایند.

و دفع بقیه اباطیل را با اینکه  سعادت اکتفاء و استقصاءاین اساس  دراین مختصربه دفع وساوس راجعه ی به اصول و مقدماتلهذا عجالتاً     

 اوقات اشرف از آن است به مقاله علیحده موکول می داریم.

-چون دانستی که اساس والیتیه و عادله بودن نحوه ی سلطنت چه آنکه به حق تصدی شود یا به اغتصاب به آن دو اصل طیب و طاهر    

و محدودیت و سائر مقوماتش هم به ترتیب دستور اساسی و عقد مجلس شورای ملی متوقف  مبتنی و حفظ شورویت -حریت و مساوات

 است.

 (713[ جاهلین به نام دین و دولت جنایت می آفرینند)ص712]

دولت و موجب چنین بی دینی و بی ناموسی و ظالم پرستی و اشنع انحاء راهزنی را شجاعت و شهامت بلکه خدمت به وطن و           

اعراض و نهب پندارند، مانند اراذل کوفه و اوباش شام به قتل و اسر علماء و سادات و اخیار و احرار و هتک  ندی و شرافتهم میسربل

 یزیدیان هیچ پروا ندارند.   اندراج در عداد اموالشان افتخار و از
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فشانی در حفظ دین و حراست وطن اسالمی با بی ادراکی و غباوت است که این صنف حیوان دوپا و اضلّ از انعام به جای جان       

همدست و به اسم دین داری و یا دولتخواهی  دشمنان روسی که جز اعدام دین و دولت و استیصال ملت و بلعیدن مملکت همّی ندارند

 چنین شنایع را بر پا می دارند.

 (17[ دیدگاه مخالفین در باره مساوات)ص711]

مذکوره تعداد و با قانون مساوات  مغرضانه مذکوره اختالف موضوعات و احکام شرعیه را در ابواب یم مغالطهمعهذا کُلُّهُ برای تتم         

با صراحت آنکه قانون مساوات در  آنکهازاین هم عجب ترکه نتیجه و مفادش را دانستی ، منافی بخرج داده و ضمناً خودنمایی شد و

برای ضبط اعمال متصدیان است نه رفع امتیاز کلی فیما بین آنان و بداهت مختلف اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه  تساوی 

 ت مذکوره به این داستان.قوانین و اجنبی بودن تمام مغالطا الصنف نبودن آن

اصلش معذلک برای توجیه این مغالطات و صرف اذهان از این بی ربطی و بینونت بدیهیه پای مغالطه عجیبه دیگری به میان آمد! ح    

ر مخالف با اسالم است مذکوره چگونه تساوی ممکن و اگ آنکه اگر قوانین مذکوره مطابق اسالم است با اختالفات مشهوده درابواب

 چگونه ممکن است قانونیت بهم رساند!

بر این قوانین و دستورات  یاللعجب گذشته از آنکه دستورات قانونیه همه به مرئی و مسمع است و این مغالطه تردید به محل ندارد. بنا     

نباشد نه آنچه احکام اسالم است، از ابتدای کتاب طهارت تا آخر  موضوعه برای تحدید استیالء و ضبط اعمال متصدیان مخالف اسالم

دی دیات در طی سیاسات نوعیه جزء دستورالعمل متصدیان و مسئول عنه آنان شود. گویا مثال معروف: ]هر گردکانی گرد است نه هر گر

گردکان [ هم که در طفولیت برای تمرین کودکان تعلیمشان می کنند به واسطه شدت غرضانیت و غلبه هوی و طبع بر قلوب فراموش 

 شد! والحق اوقات اشرف از تعرض این اقاویل و دفع این اباطیل است.

 (712[ آثار سوء فرهنگ شاه پرستی)ص711]

شاه پرستی است در مملکت. و بجای مراتب و درجات قوه علمیه و عملیه و سایر موجبات تفوق و  از آن قوای ملعونه نفوذ دادن به          

امتیازات نوعیه اش مقرر داشتن و مرجعیت امور لشگری و کشوری و سایر نوعیات مملکت را تابع این رذیله خبیثه قرار دادن و به اندازه 

 . تن استمراتب و درجاتش منصب دادن و زمام امور را مفوض داش

به درجه رسوخش اعمال قوه ملعونه اهم مقدمات استعباد رقاب ملت و درجاتش هم به اختالف درجات استعباد و تملک رقاب مختلف     

است. نفوذ شاه پرستی در مملکت است که نادانی و جهالت عمومیه را بی عالج و ریشه علم و دانش و سایر موجبات سعادت و حیات 

عدم فایده بلکه مُضر به ترقی بودن به کلی از مملکت بر می اندازد. تمام قوای مِلّیّه را مضمحل و نابود و همه را در قبال ملی را به واسطه 

 غنیمان خارجی به منزله صعوه در چنگال شاهین و در تمام حوائج شبانه روزی محتاجشان می سازد.

 (771[ شاه پرستی و استبداد دینی)ص711] 

ریشه ملت است که منسلکین در زیّ اهل علم فضالً عن العوام با علم به قیام ضرورت دین اسالم بر ین رذیله دررگ ورسوخ ا          

غاصبیت و حرمت اعانت بر فعال مایشاء و حاکم مایرید بودن طواغیت امت، معهذا به اقتضای جبلّت ثانیه در این اعانت و ظلم که دانستی 

رت احدیت عزاسمه است بی اختیار و به ترهات بافی و حفظ دینش نامیدن ساحت مقدسه دین مبین را از اعظم کبائر و شرك به ذات حض

بت پرستی من حیث الیشعر وادارشان می نماید، نوعیات مملکت را تابع درجات این رذیله استحکام این لکه دار و حتی به بذل هستی در 

 خبیثه قراردادن است.

 (771ص[ شاه پرستی و نفوذ اجانب)713]

هر رذل پَست فطرت و دزدغارتگری و بی دانش ولیاقتی به وسیله اظهارش زمام مهام مملکت و رقاب ملت را مالک و بدون تعب           

 و مشقت راهزنی ، باکمال قوت و شوکت و از باب استحقان و مالکیت دارایی آن اذالء وارقاء را انتزاع می نماید!



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

207 
 

ی و جهالت و پست فطرتی ورذالت وازغیرت دینی و وطنی بهره و نصیب نداشتن و شرف استقالل و قومیت و به وسیله کمال بی علم     

و آبادانی مملکت و جمیع جهات  نشناختن به طمع جزئی انتفاع شخص و یا اندك چاپلوسی تمام مَدْخَل و مَخْرَج ْو شعب ثروت و مُکنت

متیاز و معاهدات منحوسه به غنیم خارجی واگذار و ملت و دولت و مملکت را به حفظ استقالل قومیت مسلمین بی صاحب را به وسیله ا

 حال تباه و روزگار ما ایرانیان اَذَلْ از قوم سبا می نشاند.

 (771[ شاه پرستی و جدایی دولت از ملت)ص712]

اء رفتن هر سلطنت قدیمه قویمه ، به خیانت باد فن هر سلطان و رعیت از همدیگر و به تفرق کلمه هر دولت و ملت و توحش و تنفر          

 این دسته مردم و اعمال این قوه ی خبیثه و اتکال به آن مستند است!

اه پرستی رعیت از سلطان است و اهتمامشان در اظهار شعدم وقوفشان در اغتصاب هستی و دارایی امت بر هیچ حد، موجب تنفر قلوب     

سلطنت بخرج دادن و دفع هجوم و اغتیاالت امت را وانمود نمودن موجب توحش سلطان است و دولت خواهی و خود را حافظ و حارس 

 از رعیت.

به ضرورت تجربت و تصفح تواریخ اعصار سابقه مآل این توحش و تنفر و نتیجه نفوذ دادن به شاه پرستی در مملکت جز زوال و      

 انقراض نباشد!!

 (733[ مسیر ریشه کن کردن شاه پرستی)ص711]

قلع شجره خبیثه شاه پرستی و ترویج علم و دانش ومرجعیت امور نوعیه را تابع لیاقت و درایت قرار دادن و ریشه چپاول و مملکت           

استعباد در مملکت استوار است سلب این قوه و  ه ملعونه استبداد بر قرار و بنیانتا شجر بالضرورةفروشی شاه پرستان را بر انداختن است. 

بانی گله بودن آن به واسطه شدت دیلش به علم و دانش ازمحاالت و مادامیکه حقیقت سلطنت و والیت بر حفظ و نظم و به منزله شتب

و قاهریت و  هماك در هواپرستی بر شخص سلطان مجهول و سلطنتش را عبارت از مشارکت با ذات احدیت عزت کبریائه در مالکیتان

و عدم تمکین امت را از این مقهوریت و جِدّ در تخلیص رقابشان از این عبودیت را یاغی  ا یفعل پنداردم مسئولیت عمفاعلیت مایشاء و عد

    گری و مساعدت بر این فرعونیت را دولت خواهی شمارد.

مت گمارد و موجبات المحاله بر استیصال دسته اولی که به گمانش یاغی دولتند و نفوذدادن به فرقه ثانیه که دولتخواهشان پنداشتند ه       

ترقی و نفوذ و مرجعیت نوعیات مملکت فقط به اظهار شاه پرستی منحصر و سلطان و رعیت به واسطه افساد و چپاول شاه پرستان از 

 همدیگر متوحش و متنفر و مهره سلطنت بازیچه این چپاولچیان غارتگر خواهد بود!

 دهم: آثار وحدت و تفرقه در صفوف مسلمينرفصل چها                                                         

 (721[ تفرقه و جدایی عذاب امت اسالمی است!)ص717] 

به همین ارائه و اظهار  -بالجمله مبنی و اساس تفرق در اقامه وظائف نوعیه راجعه به هیأت جمعیه، از صدر اول تا به حال و الی االبد          

 نوعی و ابواب آن از حد احصاء خارج است. به مقتضای اخبار وارده در تفسیر آیه مبارکه :غرض شخصی است بصورت غرض 

  قل هوالقادر علي ان یبعث عليكم عذاباً من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسكم شيعاً و یذیق بعضكم بأس بعض[]     

نازله بر امم سابقه از امت مرفوع و به همین تفرق و بهم افتادن و  به دعای نبی رحمت صلی اهلل علیه و آله عذاب های آسمانی و زمینی      

 بأس و شدت و قتل و نهب و هتک نوامیس و سایر عذاب دنیوی به همدیگر چشانیدن تبدیل شده است.

ونه و یا عنوان ملت مبادی این اختالف و افسادها چه مرکز استبداد باشد یا شعبه استبداد دینی و یا شاه پرستی و یا سایر قوای ملع     

و بهم افتادن است ، تماماً مبادی عذاب الهی عزاسمه اند خواهی را بهانه و دست آویز نمودن الی غیر ذلک از آنجه منشأ تفرق و اختالف 

     بر این امت.

ل و الحاح و توسل و استشفاع از و عالج آن از دست علماء امت و عقالء و دانایان ملت هم خارج و جز به توبه و انابه و تفرع و انتها     

 مظاهر رحمت صلوات اهلل علیهم عالج ناپذیر است: 

 الطاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین. رَ بَّنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون و اجمع علی التقی کلمتنا و علی الهدی شملنا بمحمد و آله    
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 (771[ تفرقه عامل نابودی قوای ملی)ص713]

می کشاند و تدریجاً به غرض استیصال قوای دفع و د است همه را به زیربار رقیت خود نتفاء قوه دافعه ملیه که فقط عبارت از اتحاو ا          

تخلص از اسارت و رقیت خود تمام قوای ملیه و جامعه نوعیه و موجبات حفظ از صولت و شوکت غنیمان خارجی را هم بالتبع مضمحل و 

 ند.نابود و همه را می میرا

و به وسیله اعمال قوای استعبادیه و برانداختن ریشه ی علم ودانش از مملکت و نفوذ دادن به شاه پرستی و غیرها از قوای ملعونه و       

تخافون شدت و مواظبت بر منع از اجتماعات و سایر موجبات حیلت و یقظت ملت قهراً همه را به چنگال آنان گرفتار و به حالت ]

 [ )نگرانید که از اطراف مردم شما را بربایند( می رساند.سیتخطفکم النا

 (771[ تفرقه مردم به استبداد می انجامد)ص712]

در مواقع عدیده دیگر از خطب مبارکه و سایر اخبار وارده هم استناد ذلت و اسارت و اضمحالل قومیت هر قومی را به تفرق کلمه         

 خودشان تصریح فرموده اند.

همه حریت رقاب و ناموس اکبر کیش وآئین  حافظ حقوق نوعیه هر قومی که اعظمبالضرورة چه  هم از بدیهیات اولیه است برهاناًو        

و استقالل وطن و قومیتشان است به همان جامعه نوعیه منحصر و متوقف بر استحکام آن است.و اول آفت مترتبه بر فتور و اختالل این 

 الی به اسارت و رقیت طواغیت امت و اقویای داخلیه است .حصن حصین ذهاب حریت و ابت

 (723[ دستورالعمل اجتماعی شریعت برای وحدت کلمه )ص712]

حتی ازحکمت های منصوصه برای تشریع جمعه و جماعت که هر شبانه روزی پنج مرتبه مسلمانان درعبادت با هم مجتمع و از حال           

 تحاد و در اخبار وارده منصوص است.یکدیگر با خبر شوند همین حفظ ا

همچنین تحریص بر سائر اجتماعات موجبه الفت ومحبت وترغیب به ضیافتهای بی تکلیف و احسان های بی منت و عیادات مرضی و      

ریم نمیمه و تشییع جنایزو تعزیت مصاب و معاونت بر قضاء حوائج و اجابت خواهش و عفو و صفح از زالت و نسخ انزواء و رهبانیت و تح

ایذاء و تفتین و افساد الی غیر ذلک از تشریعات راجعه به استحکام اتحاد و الفت و دفع و رفع منافرت ، تماماً برای حفظ این حصن حصین 

 است.

و و تخلق به مواسات -به مراتب و درجاتش –بلکه شدت اهتمام شارع مقدس در تهذیب از اخالق رذیله خودخواهی و نفس پرستی       

 ایثار و نحوذلک همه برای استحکام مبانی اتحاد و قلع مواد تفرق است.

 (722[ وحدت کلمه و تهذیب اخالق)ص711]

مبدأ تفرق کلمه و تشتت اهواء و اختالف آراء به همان رذیله خودخواهی و نفس پرستی و حرمت بر طبق اغراض بالضرورة چه           

و اغراض نوعیه منتهی است. مادامیکه این رذائل و ملکات بهیمیه مالک اختیار و خودپسندی و  شخصیه و تقدم و تحکم آن ها بر مصالح

ن ها عندالدوران در نفوس متمکن نوعیات بر آنفس پرستی در کار و مبادی مواسات و ایثار الاقل گذشت از اغراض شخصیه و تقدیم 

 نباشد ، حفظ این حصن از محاالت است. 

ید و متسعی پدیدار گردد و سلب صفات الهیه عز اسمه از طواغیت منافی اسالمیت و قرآن بشمار آید! ظالم پرستی و هردم رخنه جد      

موهوبه ی الهیه عز اسمه عالوه بر مظلومیت و اغتصاب ، لباس اباحه مذهبی پوشد و موهومه  حریتخوانده شود.حمایت و حفظ دین 

 موسوم گردد.

جلوه کند. مغالطه و تمویهات  االحكام اصناف مختلفةن حریت و حقوقشان به صورت رفع امتیاز فیما بین مساوات آحاد امت با غاصبی     

طه شهادت در رکاب مبارکش تجدید معاویه و عمروعاص در نسبت قتل عمار به سید اوصیاء علیه و آله افضل الصلوة والسالم به واس

ز همدستی در استعباد رقاب امت به عدالت و حقوق و حریت و رفع ظلم از ملت خون ریزی های چنگیزی و سایر شنایع ظالمانه ناشی او

 مظلومه منتسب گردد الی غیر ذلک.
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پس اولین وظیفه ای که بعد از رفع جهالت امت و تشریع حقیقت استبداد و مشروطیت و مساوات و حریت فریضه ی ذمت دُعاة حریت      

نوع است بذل جهد و صرف مهجه در تهذیب اخالق امت است از این رذائل ملکات و قلع  و توحید و حمات دین و وطن و ترقی خواهان

 مواد خودپسندی و نفس پرستی و غیر ذلک.

 (723[ موجبات اتحاد ملت)ص711]

الم که عالج تفریق کلمه و ترتیب موجبات اتحاد است. این مطلب چنانچه از فرمایشات برهانیه ی حضرت سید اوصیاء علیه الس          

حفظ حریت رقاب و صیانت حقوق ملیه از اغتصاب و منع تعدیات اشرار و دفع  اسابقاً نقل شد مستفاد و برهاناً هم از بدیهیات است نه تنه

 تجاوزات گرگان آدمی خوار بر آن متوقف و فائده اش فقط منحصر در این امور است.

و استقالل قومیت و عدم وقوع در اشدّ از محنت بنی اسرائیل الی غیر ذلک ،  بلکه حفظ تمام موجبات شرف و نوامیس دینیه و وطنیه    

همه بر این اتحاد کلمه و عدم تشتت آراء و مختلف نشدن اهواء مترتب است. از این جهت در شریعت مطهره در حفظ آن و رفع موجبات 

  اختالف و تفرق این همه اهتمام فرموده اند.
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                      الف

 جمع احد، یک ، یکی   آحاد:    تک تک مسلمانان آحاد مسلمين:

 جمع آفت ها، ضرر و زیان ها آفات:      برای همیشه آخر االبد:

 آرزو ها، جمع امل آمال:   ابزار و وسیله ای در دست دشمن. آليت اعداء:

 نهج البالغه ( 12ی برای حکمرانی مصر است.)نامه ی منظور فرمان امیرالمومنین علی)ع( به مالک اشتر نخع آن دستور:

 امتناع ، سرباز زدن اِباء:    خودداری کرد. اباء فرمود:

 مبارز :اباة     مبارز راه آزادی :اة الضیمباُ 

 چیز تازه آوردن،  بدعت نهادن ابتداع:   جمع باطل، سخنان خالف حقیقت اباطيل:

 بنا کردن، پی افکندن، ساختن بتناء:اِ    در بال افتادن، گرفتاریابتالء: 

 آغاز و آشکار شد. ابداء شد:   زاری کردن، به زاری دعا کردن. ابتهال:

 ازبین بردن و نادیده گرفتن حدود اختیارات حاکم تسلط و حکومت بر مردم. ابطال تحديد استيالء:

 بر هم زدن راه و رسم وقف که واقف وصیت نموده است. ابطال رسم وقفيت:

 دور تر ابعد:     باطل کردن ال:ابط

 رساندن پیام و سخنان دیگران بطور شفاهی. ابالغات شفاهي:     باقی گذاشت ابقاء:

ق(  از طرف یزید حاکم کوفه و عراق عجم بود و تمام تدارك کشتار و تهاجم از طرف او برعلیه امام 11مرگ -ق33عبید اهلل بن زیاد.)والدت ابن زياد:

ق صورت گرفت. عبید اهلل عاقبت بدست ابراهیم بن اشتر کشته شد. پس از آنکه بدنش را  17ر صحرای کربال در سال حسین و یارانش د

 سوزاندند سرش را به کوفه فرستادند و در داراالماره ی خود وی نزد مختار گذاشتند.

لشکریان عرب مسلمان که تعلیمات پیامبر و عشق به اسالم و این شخص فرزند سعد بن ابی وقاص بود که پدرش در عصر خلیفه دوم همراه با  ابن سعد:

واقف توحید در وجودشان موج می زد دروازه های ایران ساسانی)قادسیه( را گشود . ابن سعد با اینکه به حقانیت راه خداپسندانه امام حسین )ع( 

ان شام و افراد بی وفای کوفه بودند بر علیه امام حسین)ع( را بود به طمع حکومت ری که درآن زمان پر رونق بود رهبری سپاهی را که از جنگاور

 هدایت نمود. 

ق در کوفه 22ابو موسی اشعری یکی از حکمین در وقعه صفین بود که فریب عمرو عاص را خورد و موضوع به نفع معاویه تمام شد. و در سال ابو موسي: 

 در گذشت.

قسم 77: هر کاری که نیازمند به اجرا صیغه است ولی نیاز به دو طرف ندارد و یکجانبه قابل انجام است . ایقاعات جمع ایقاع است وایقاع  ابواب ايقاعات:

 است : طالق، خلع و مبارات، ظهار، ایالء، لعان، عتق، التدبیروالمکاتبه واالستیالد، اقرار، جُعاله، االَیمان،نذر.

 راه های خالف کاری ابواب تخلف:   راه های رهایی و آزاد شدن. ابواب تخلص:

 مطالبی که در باره سرشت و فطرت آدمی در کتاب های روایی آمده است. ابواب طينت:

قسم  72عقود جمع عقد است. و عقد کاری است که نیازمند به اجرای صیغه است و نیاز به دو طرف دارد و یکجانبه قابل انجام نیست و  ابواب عقود :

حجر)منع(، ضمان، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و است: تجارت،رهن، مفلّس)ورشکسته(،

 صدقات، سکنی و الحبس، هبات، سبق و رمایه، وصیت، نکاح.

 شکوه . بزرگی جایگاه خالفت بعد از رسول)ص( اُبّهت و هيبت مقام خالفت:

 ن معاویه ، مردم شام در عصر حکومت معاویهپیروا اتباع معاويه:    پیروی کردن همه اتّباع كُلّ:

 پذیرش آزادی های بیشتر برای مردم بعضی از مذاهب و مکتب های فکری.  اتّساع مشرب:
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 پهناور شدن ، گشادگی. اتّساع: حالت گشایش و پذیرشی که یک مرام و مسلک دارد اتساع مشرب:

 همرأی و نظر بودن همه اتفاق كل:  یدارا بودن کماالت و فضائل نفسان اتصاف به كماالت نفسانيه:

 جمع اجنبی ، بیگانگان  اجانب:    توکل کردن، اعتماد کردن.اتكال : 

 جمع اجنبی، بیگانگان. اجانب:

 تجمعات قانونی ، اجتماعاتی که طبق مجوز رسمی بر قرار شده است. اجتماعات مشروعه:

 ت درازی و مزاحمت مردمپاداش دس اجرت تعرض:    جمع اجحاف، زورگوئی ها اجحافات:

 بیگانه اجنبي:     خالصه و مختصر اجماالً:

 آشکار کردن. اجهار:  آشکارا دست به امور زشت زدن. اجهار به منكرات:

 جمع حدیث، منظور سخنان چهارده معصوم می باشد که حجت خدایند. احاديث:

 جمع حبر، دانشمندان و روحانیون دین یهود. احبار:

بومنصور احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی، متضمن سخنان حضرت رسول )ص( و حضرت فاطمه)س( و ائمه معصومین با پیروان ادیان و تألیف ااحتجاج: 

 دانشمندان فرق مختلف.

 خدای احد، خدای یگانه احديت:   ساختن مکتب ها)مدرسه ها( احداث مكاتب:

 جمع حشم، چهارپایان احشام:     جمع حُرّ، آزادگان احرار:

 گرفتن و مطالبه نمودن حقوق احقاق حقوق:    شمردن، شماره کردن احصاء :

 احکام سیاسی)حکومتی( و مدنی )شهر نشینی( احكام سياسيه و تمدنيه:   حکم های ستمگرایانه و ناعادالنه احكام جوريه:

 ، زندگان جمع حیّ احياء: زنده کردن و برقرار نمودن ارتباط اجتماعی و مردمی احياء رابطه نوعيه:

 کسانی هستند که به ظاهر روایات استناد کنند نه به دلیل های عقلی.اخباريه:   خبر ها و احادیث رسیده از معصومیناخبار مأثوره: 

 تمام یک چیزی را گرفتن و بر گرداندن. اخذ و استيفاء :    پدید آوردن چیز جدیداختراع: 

 فیف تر، سبک ترخ اخف:     گرفتن ،فرا گرفتن اخذ:           

 جمع خیّر، نیکوکاران اخيار:    جمع خلف، فرزندان اخالف:

 اندوخته کردن، پس انداز کردن. ادخار:   جمع ادیب، دانایان، افراد با فرهنگ و علم. ادباء:

 اصل می شود.دانایی و فهمی که از طریق عقل ح ادراكات عقالنيه: درك نمودن و فهمیدن بزرگی و عظمت آزادی ادراك شرف حريت:

 جمع دلیل ادلّه:     دقیق تر ، باریک تر اَدَقّ:

 جمع ذلیل، افراد پست. اذالء :   کوچکترین لغزش و آلودگی ادني شائبه:                

 جمع ذهن اذهان:     جمع ذلیل اَذِالء:

 اتخاذ می نماید. تصمیماتی که دستگاه سلطنت استبداد ارادات سلطنت:    سخنان بی اساس و دروغ اراجيف:

 دست زدن به امورزشتی که چنگیز انجام می داد. ارتكاب شنيعه چنگيزيه:   خواسته و تصمیمات شخصی ارادات شخصيه:

 انجام اعمال زشت و ناشایستارتكابات:   اقدام به کاری نامشروع کردن، سر زدن گناه از کسی. ارتكاب:

 تر،برتربهتر، خوب ارجح:    جمع رجس، پلیدی ها ارجاس:

 جمع رذل، فرومایگان، افراد پست ارذال:

 ارض موعود، کنعان، که موسی بنی اسرائیل را وعده بازگشت به آنجا را داد. ارض مقدسه:

 روح وحیات ما فدای او باد.ارواحنا فداه:     جمع رقیق، مملوك ها، بنده ها ارقّاء:

 نه اینکه بدون لیاقت تعلق گرفته باشد. بخاطر دانایی و شایستگی است از باب تخصص است نه تخصيص:

 از برجستگی ها و امتیازات و استثنائات آن است.از ماعداي آن:     یک موضوع بازگشت   از باب عدول:

 بر طرف کردن. ازاله:

 خارج از اسالم است.که توسط صبح ازل تأسیس گردید . این فرقه  پیروان منسوب به صبح ازل. آئین ازلی شعبه ای منشعب از بابیهازليان: 

 فرزند زادگان قوم بنی اسرائیلاسباط بني اسرائيل:     علت های نابودی اسباب نزول:

 حق داشتن ، سزاوار بودن، شایستگی. استحقاق:  کارهایی که از روی استبداد انجام می شود. استبدادات:

 حق داشتن ،  شایستگی استحقان:
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 ریافتن مطلبی از طریق تفکر و مطالعه ، پیدا کردن یا بیرون آوردن ماده ای از ماده دیگر.بیرون آوردن و داستخراج:             

 به بندگی گرفتن استرقاق:     باز پس گرفتن.  استرداد:

 به بندگی گرفتن، کسی را بنده خود گرفتن.استعباد:      شفاعت خواستن. استشفاع:

 کسی را بنده خود ساختن استعباد:

 سلطنت و حکومتی که مردم را به بندگی گرفته است. سلطنت: استعباديه بودن

 منظور حکومتی است که مردم رابه جای آزادی به بندگی و بردگی گرفته است.استعباديه:          

 .توانگری، بی نیاز شدناستغناء:   توان های انسانی و تجهیزات جنگ استعدادات حربيه:

 قرار گرفتن چیزی در دستان افرادی که به غلط مالک آن شده و آن را متصرف شده اند. متصرفين:استقرار يد مالكانه                 

 کوشش و تحقیق کردن. استقصاء:     قرض گرفتن استقراض:

ترکیه مسقر  سخنرانی آخوند مال محمد کاظم خراسانی در زمانی ایراد شد که هنوز نوگراها که کهنه های غرب را در استقالل دولت علّيّه عثماني:

شالی و رو ساختند روی کار نیامده بودند و دولت عثمانی استقالل داشت و بلند مرتبه بود. و در میان مسلمانان مطرح بود. و نائینی به این دولت پو

 به اضمحالل دل بسته بود!

 رشد و کمال طلبی عمومی استكماالت نوعيه:

 بی از مطلب دیگر، دریافتن امری به قوه و  اجتهاد خود.بیرون آوردن ودرك کردن مطل استنباط:            

 کسی را از دست دیگری نجات دادن، رهانیدن. استنقاذ:  رها کردن آزادی )از دست استبداد( استنقاذ حريت:                

 سرباززدن. از روی تکبر از انجام کاری استنكاف: رهانیدن و نجات دادن حریت مردم از چنگال استبداد. استنقاذش:

 طلب ایثار و امتیاز مالی کردن. استيثار:   ازروی تکبرازانجام کاری سرباز زدن. استنكاف:

 ریشه کن ساختن، درمانده شدن استيصال: امتیاز خواهیهایی که شخص را به اموال و نفوذ بیشتر برساند. استيثارات:

 تمام و کمال گرفتن چیزی استيفاء :

 تمام و کامل گرفتن و بکارگیری آن در مسیر سود و غرض های شخصی. شخصيه: استيفاء در مصالح و اغراض

 اسیر کردن، اسیری اَسْر:   دست یافتن بر چیزی، چیره شدن، چیرگی. استيالء:

 اندوهگین شدن ، اندوه اسف:     جمع اسیر اُسَراء:

 جمع سفر اسفار:  مسافرت های لهو و لعب، سفرهای خوش گذرانی. اسفار لهويه:

 افکندن، انداختن اِسقاط:             

کی از استنبول) کلمه یونانی بیزانسی است یعنی به سوی شهر( قسطنطنیه شهر و بندری در ترکیه در ساحل بُسفُر. سابقاً پایتخت دولت عثمانی و ی اسالمبول:

ی و تنباکو است. قبل از تسلط طرفداران آتاترك و مشهورترین شهرهای عالم بود . یک مرکز فرهنگی و دانشگاهی ، صنعت نساجی ، کشتی ساز

 تشکیل ترکیه جدید ، اسم واقعی این شهر اسالمبول)شهر اسالم( بود. بعداً به شکل استانبول در آمد.

 مسلماناناسالميين:      مردم مسلماناسالميان:           

 تر.سهل تر ، آسان  اسهل:   سیاه تر و بدتر از حالت اول. اسوء از اول:

  شبیه آناناشباههم :      شبیه آن اشباه ذلك:

 شرط کردن، شرط بستن اشتراط:    شدت و سختی مرض اشتداد مرض:

 بدتروشدید ترازآن حالتی که به انسان دردورنج می رسد. اشدّ از محنت: احاطه کردن، فراگرفتن و در بر کردن چیزی چیزدیگر را. اشتمال :

 شدیدتر، سخت تر اشدّ:

 شریف ترین موجود خلقت، وجود مبارك حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اهلل علیه آله و سلم.كائنات:اشرف 

 به زشت ترین شکل و روش اشنع انحاء:  شنیع ترین و زشت ترین نوع ظلم و ستم. اشنع انحاء ظلم:                

 به واقعیت رسیدناصابه واقع: 

 ن، خوردن تیر به نشانه ، برخورد چیزی به چیز دیگر.راست آوردن و آهنگ راست کرد اصابه:

 صعب تر، سخت تر اصعب:    دشوارتر، مشکل تراصعب ، اشكل:                 

 اصل و اساس بنای مشارکت در احکام شریعت اصل تشريع شورويت در شريعت:

 صالح تر بودن اصلحيت:
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 جمع ضد اضداد:ام مختلفی هستند.صنف هایی از مردم که دارای احک :اصناف مختلفة االحكام

 جمع ضعف اضعاف:      مضرتر اضرّ:

 گمراه تر از چها پایان اضلّ از انعام:   ضعیف کردن، دو چندان کردن. اضعاف:

 خاموش کردن آتش فتنه ها. اطفاء نوائر فِتَن:   فرمان طرد دادن، به راندن کسی فرمان دادن. اطراد:

 آشکار کردن خواسته های نفسانی اظهار مُرادات شهوانيه:  ات حساس و ظریف.پی بردن به نک اطالع بر دقايق:

 آشکار تراظهر:   واضح ترین و روشن ترین مصداق ها. اظهر مصاديق:

 کمک به استبداد ، که نوعی بت پرستی است. اعانت بر اين بت پرستي:   چیزی را به جای خود بر گردانیدن. اعاده:

 اعتماد دوستی اعتبار:    ساندن، کمک کردن.یاری راعانت:           

 از راه راست منحرف شدن اعتسافيه:     گوشه نشینی اعتزال:

 کشتن و نابود کردن ملت. اعدام ملت:    عادت کردن، خوگرفتن. اعتياد:                

 جمع عصر اعصار :   جمع عِرض، آبروها و حیثیت هااعراض: 

 منظور اتحاد بین مردم است. اعالء كلمه اسالميه:    هابزرگترین بخشش  اعظم مواهب:

 اعلم بودن، در علم و دانش باالترین مرتبه را داشتن. اعلميت:     آشکار شدناعالن: 

 جمع عمر، عمرها اعمار:    باالترین حد واندازه اعلي درجه:

 یاران و دوستان ستمگران اعوان ظالمين:    بکار بردن،بکار بستن اِعمال :

 چیزی را به زور از کسی گرفتن. اغتصاب: منظور خود نجاسات است مثل بول و غایط روی لباس. اعيان نجاسات:

 بطور پنهانی و ناگهانی ملت را به قتل رساندن. اغتياالت امت:   غصب کردن، به زور و ستم گرفتن چیزی اغتصاب:

 غرض، اهدافجمع  اغراض:   غرض ها و نیات نفسانی و شهوانی. اغراض نفسيه:

 نادیده گرفتن بزرگی و احترام افراد شریف اغماض از شرافت:    جمع غصن، شاخه هااغصان: 

 گوسفندان ،  چهارپایان اغنام و احشام:    چشم پوشی کردن. اغماض:

 فایده رساندن افاده:    جمع غنم، گوسفندان.اغنام:

 فتنه و فساد بر پا کردن. افساد:   یرسوایی و بی آبرویی همیشگ افتضاح ابدي:                

 جمع فوه: دهان ها افواه:  برترین سالم و درود و ستایش.: افضل الصلوة والسالم            

 بر پا داشتن اساس و بنیان آن. اقامه اساسش:    انجام و اجرای آن. اقامه آن:

 جمع اقوال، جمع الجمع قول، سخنان اقاويل:     بر پا داشتن اقامه:

 پیروی کردن اقتداء:   نور گرفتن ، فایده گرفتن. اقتباس كردن:

 نزدیک شدن، نزدیکی و پیوستگی اقتران:    جمع اقتراح، نوآوریها اقتراحات:

  کمتر از کم، بخش ناچیز و کمیاَقَلِّ قليل:     کوتاه کردن، به کوتاهی پرداختن. اِقتصار:             

 قوی ترین دلیل و علت اقوي سبب:    ك تر، کمترین.کمتر، انداَقَلّ:           

 جمع کسری، کسری معرب خسرو است. اكاسره:     جمع قوی، توانایان. اقويا:

 کفایت کردن اكتفاء:

 حقیقت موضوعی که به شکل کامل و تمامی آشکار شده باشد. اكمال وضوح:

 نکار خداوند کردن، کفر و بی دینی.از دین برگشتن، االحاد:      اصرار در طلب چیزی کردن. الحاح:

 جمع لسان، زبان ها ، گویش ها السنة:

 مادر مرض ها و دردها اُم ّاالمراض:     لطیف تر، پاکیزه تراَلْطَفْ: 

 لغو کردن، باطل کردن. الغاء:  دور کردن و انداختن این لگام و دهنه الغاء اين لجام: 

 عهده دار شدن کاری :التزام    ملزم شدن به امری التزام نمودن:

 ار دادن کاری بر خود یا بر دیگری بر عهده قر الزام:    ه کسی و چیزی.توجه داشتن ب التفات:

 به دالیلی اللتيا و اللتي:    انداختن موضوع اختالف در بین مردم. القاء خالف:

 ان.جمع امة، کنیز اماء:  ریشه و مادر همه شرارت ها و مرض ها ام الشرور واالمراض:
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 نشان، نشانه، عالمت.اماره:   امیر شدن، فرمانروایی ،حوزه فرمانروایی امیر. امارت:

 امام زمان)عج( امام ثاني عَشر:

ق اتفاق افتاد. امام همان راه وروشی را ادامه داد که امام صادق 712ق و شهادت آن حضرت 733موسی بن جعفر ، امام هفتم شیعیان. والدت امام هفتم: 

برنامه ریزی فکری و آگاهی دادن عقیدتی و چاره گری  محور اول:وبرو شدن با اجتماع بر محور عمل و برنامه ریزی اتخاذ کرده بود.)ع( در ر

نظارت مستقیم بر محور دوم: در روبروشدن با عقاید منحرف و انگیزه ها و واپس گرائیهای شعوبی و نژاد پرستی و عقاید مختلف دینی.

موضع محور سوم: طرفداران و پیروان خود و هماهنگی با آنها در پیش گرفتن مواضع سلبی و منفی در برابر حکومت. پایگاههای توده ای و

 آشکار و صریح در احتجاج با کسیکه زمامدار حکومت بود به اینکه خالفت حق اوست نه دیگری و بر همه ی مسلمانان در احراز این مقام برتری

وجدان انقالبی امت از راه تشویق آنان برای شورش و مبارزه. شورش و مبارزه را علویان بکار گرفتند تا وجدان بیدار کردن محور چهارم: دارد.

برای امام این فرصت فعاليت هاي آشكار و اراده اسالمی را از سقوط در برابر حکام منحرف نگاهدارند. امام از این مبارزات حمایت می کرد.

بهه های الحادی و کفر آمیزی بپردازد که از نتیجه گشودن  دروازه های جامعه اسالمی، امت مسلمان را بیمار و را به وجود آورد که به درمان ش

آگاه شد که امام در پی کار خالفت برای خویشتن است و به  پایگاه های خود در همه نقاط کشور اسالمی نامه يحيي برمكي نادان ساخته بود. 

وت می کند و از آنان می خواهد که بر ضد حکومت قیام کنند. یحیی به هارون خبر برد و او را بر علیه امام می نویسد و آنان را به خویش دع

سال  تحریک کرد. هارون امام را به زندان انداخت . و از شیعیان و فعالیت های مبارزاتی جدا ساخت. و امام روزگاری دراز به مدت حدود شانزده

تباط برای آنکه با مبارزین علوی و پیروان باوفای خود تماسی نداشته باشد از زندانی به زندان دیگر منتقل می شد. در زندان بسر برد و در این ار

زندان سالمتي اورا از ميان برد و كالبدش تحليل رفت تا آنجا كه بدن شريفش را ضعف و الغري فرا گرفت و هنگامي كه 

روزی فرستاده خلیفه در زندان به دیدار ني بود كه بر زمين گسترانيده باشند.در پيشگاه پروردگارش سجده مي كرد  مانند پيراه

اب امام آمد و گفت خلیفه از تو پوزش می طلبد و می خواهد به آزادی تو فرمان دهد ولذا تو باید به دیدار او روی واز او پوزش بطلبی و اسب

امام در زندان عذاب هاي گوناگوني راتحمل راحت به او پاسخ منفی داد. رضایت او را فراهم نمایی. امام ابرو در هم کشید و با کمال ص

نمود.دست وپاي اورا به زنجيرمي بستند و فشار زياد و آزار هاي كُشنده بر او وارد مي كردند. و پس از اين همه دردها و 

ق رخ داد.) 371ه رجب سال رنج هاي جانفرسا زهري كَشنده به او خوراندند و  شهادت آن بزرگوار پنج روز قبل از ما

 (502زندگاني تحليلي پيشوايان ما، عادل اديب، ص
 گروهی از یک مردم، جماعت، پیروان یک پیامبر. امت:  امت، جامعه اسالمی که پیرو قران و حضرت رسول اکرم)ص( است. :امة

 چیزهای مثل آن. امثال ذلك:  امتیازات دینی و ملی)وطنی( امتيازات دينيه و وطنيه:

 جمع ماجد و مجید و مجد. بزرگواران امجاد:    بزرگ داشتن، به بزرگی ستودن امجاد:

 تلخ تر ، محکم تر امرّ:   سخن دستوردهنده و پیشنهاددهنده.امر آمر: 

 جمع مصر، شهرها امصار: بیماری های درونی که مربوط به نفس انسان است.  امراض نفسانيه:

 کارهای مربوط به اجتماع مردم. امور نوعيه:      امت ها اُمم:                

از قبیله قریش اند. ولی شمار امویان از هاشمیان بیشتر بود و رجال برجسته آنان زیادتر از  عبد منافهر دو از شاخه قوم  امويان و هاشميان اُمَويّه:

در جنگ حرب پدر ابوسفیان جد معاویه بود. اميهحرب  ابن هاشمیان بودند و پیش از اسالم به بزرگی شهرت داشتند. و پیشوای آنان 

الفجار)جاهلیت( سمت فرماندهی داشت و بر هر دو تیره اموی و هاشمی حکومت می کرد. همینکه پیغمبر از هاشمیان ظهور کرد امویان از این 

مدینه قحطانیان بنام انصار به پیغمبر یاری کردند پیش آمد بر آشفته با پیغمبر ستیزه کردند تا جایی که وی را مجبور به مهاجرت از مکه نمودند.در 

. و تمام و پس از مرگ ابوطالب پسران وی با پیغمبر به مدینه آمدند و حمزه و عباس و بنی هاشم به دنبال آنان آمدند. و مکه بدست بنی امیه افتاد

ا در فتح مکه عفو نمود واز تمام آزارهایی که بنی امیه و هم قریش زیر درفش آنان در آمدند . ابوسفیان پیشوای قریش شد ولی پیامبر بنی امیه ر

بنی امیه با زیرکی به قدرت و تسلط بر  پیمانان آنها بر رسول خدا)ص( و مسلمانان در رکاب او نموده بودند در گذشت وآنان مسلمان شدند.

ز رهبری مردان خدایی چون علی )ع(محروم نمودند و به مسلمین دست یافتند و به توسعه مرزهای خاکی همت گماشتند ولی جامعه مسلمین را ا

 قول نائینی استبداد را که انحراف از سنت رسول خدا )ص( بود حاکم گردانیدند.

 جمع امّ، مادران، مهمترین امّهات :

 مادران مومن )براساس آیه مبارکه قرآنی زنان پیامبر حکم مادران مومنین را دارند.( امّهات مومنين:

 بر انگیخته شدن انبعاث:   امانت دار و مورد اعتماد مردم. :امين نوع

 گرفتن و سلب نیرو انتزاع قوي: حریت و آزادی را از چنگال استبداد بیرون کشیدن انتزاع حريت:

 نصرت یافتن، پیروزی یافتن، کمک کردن. انتصار:     بر کندن، برکنده شدن. انتزاع:
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 دور شدن از مسئولیت دوم  انتفاء مسئوليت ثانويه:   ئولیت اولیدور شدن از مس انتفاء مسئوليت اوليه:

 بهره مند شدن از دارایی انتفاع از تمكن:    دور شدن و از میان رفتن. انتفاء:

 انواع کارهای گناه و خالف انحاء فسوق:   وظائف شرعی گوناگون انحاء تكاليف:                

 داخل شدن، وارد شدن دراج:ان    خلع نمودن، دور کردن. انخالع:

ق به 23و به هشت والیت تقسیم می شود.ناحیه ای است بسیار حاصلخیز. تازیان مسلمان در سال .ناحیه ای است که در جنوب اسپانیا واقع استاُنْدُلُس: 

و چون سپاهیان اسالم ابتداء وارد ناحیه مزبور شدند سرداری طارق غالم موسی بن نصیر این ناحیه را به تصرف در آوردند و سپس بر تمام اسپانیا تسلط یافتند 

  ، مورخان و نویسندگان اسالمی همه کشور اسپانیا را اندلس نامیدند.

 جمع انزجار، کارهایی که باعث تنفر و دوری مردم می شود. انزجارات:   بیزارو متنفر شدن قلوب مردم. انزجار قلوب:

 بیرون آوردن چیزی از چیز دیگر، از پوست کندن انسالخ:  ت انسانیدور شدن از سرشت و فطر انسالخ از فطرت:

 برگشتن نظر مردم انصراف قلوب: مردم مدینه که مهاجرین همراه رسول خدا را یاری رساندند انصار:

 دوری و برکناری همیشگی)از رحمت حق( انعزال ابدي:  یکسان گشتن، برابر شدن چیزی با چیز دیگر. انطباق:

 از میان رفتن، نابود شدن انقراض:   به اجرا در آوردن حکم های شرعی م:انفاذ احكا

 قطع شدن، بریده شدن. انقطاع:    سپری شدن، به پایان رسیدن انقضاء:

 یده می شد.بریتانیای کبیر. جزایر شامل انگلستان، گال و اسکاتلند. مرکز آن لندن است. از زمان رومیان این قسمت به نام برتانی مطلق نام انگليس:

 خدایی الوهيت:                                                        روشن تر، درخشان تراَنْور:  

میالدی ( فرزند غباد 112و وفات 127لقب خسرو اول شاهنشاه ساسانی ملقب به دادگر، بیست و یکمین پادشاهی ساسانی) جلوس به سلطنتانوشيروان: 

و دختری دهقان بود که غباد به هنگام فرار از بالش در نیشابور به زنی گرفت و چون می خواست وی به سلطنت رسد و ساسانی است و مادر ا

برادران او پسران دیگر ارشد از او بودند. قصد کرد اورا به امپراطور روم سپرد ولی امپراطور این تقاضا را نپذیرفت. پس از غباد بین انوشیروان و 

او در جنگ های خارجی با دولت روم و مهاجمان روم و  عاقبت انوشیروان به همراهی مهبود وزیر به پادشاهی رسید.کشمکش در گرفت و 

مهاجمان شرقی کامیاب شد و در اصالحات داخلی و اشاعه عدل و داد موفق گردید. دوران پادشاهی وی را می توان از درخشان ترین دوره های 

 ( در زمان این پادشاه متولد شد.سلطنت ساسانی شمرد ،حضرت محمد)ص

 حاالت ضد یکدیگر اوصاف متضاده:  سرگرم کاری شدن ودر انجام آن کوشیدن. انهماك:

 جمع وصف، )وصف: شرح حال و چگونگی کسی یا چیزی را بیان کردن( اوصاف:

 کوشش کردن در کاری اهتمام :    توهین کردن، خوار کردن اهانت:

 ها و تالش ها.کوشش  اهتمامات:           

مردم قاجاریه در تبریز نفوذ داشتند و ولیعهد قاجار قبل از پادشاهی در تبریز اقامت داشت و این باعث گردید تا در جریان مشروطیت گروهی از  اهل تبريز:

 تبریز که به تحلیل نائینی افراد جاهل و نادان بودند به طرفداری استبداد قاجاریه اقدام نمایند.

کسانی که در گرم ترین منطقه مسکونی )خط استوا( زندگی می  اهل قطر:هل کتاب که بر اساس مالیات در سرزمین اسالمی زندگی می کنند.ااهل ذمه: 

 کنند.

 سخنرانان روحانی که بر منابر مساجد برای مردم وعظ و خطابه می خوانند. اهل منبر:

 با اهمیت تر ، مهم تر مّ:َه    مهم تر و واجب تر اهمّ و الْزم:                 

 جمع یتیم ايتام: هوی و هوس هایی که باعث نابودی انسان می شوند. اهواء زائله:

 صل کردن، پیوند دادن، رسانیدو ايصال:     اذیت کردن ايذاء :

 ب
 شدت سختی و زشتی و ناروایی باشد مثل اعراف که حائل بین دوزخ با بهشت است. بأس:

 از جمله ، یکی از همه بالجمله:    ، و به دنبال آن.و به پیروی آن بالتبع:

 بطور مساوی و یکسان بالسويه:    از جمله،یکی از آن ها. بالجمله:                 

 به ضرورت، به ناچار، ناچار، ناگزیر بالضرورة:   وجود و ضرورتش در دین. :بالضرورة من الدین                

 دریای سبز بحر اخضر:   و بدون اختیاراز روی اجار  بالمجبوريه:
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ه این کلمه در اصل بابلی است. به معنی )نبو( تاج را نگهبانی کند. نبوکه نصر، بخت نرسی، بختنرشه، عالی ترین لقب بابلی که به دو پادشابُختُ النصر: 

قبل از میالد. بخت نرسی یا بختنرشه  113-111یا 112قبل از میالد. بخت نصر دوم 7732-7721بزرگ بابل داده شده، بخت نصر)نبوکه نصر( اول 

 ایرانی شده همین نام است. استعمال این کلمه به شکل الف و الم غلط است.

 آشکار شدن ، ناگهان وارد شدن بداهت:  دخالت بیگانگان) بداهت: ناآگاه در آمدن( بداهت اجنبي:

 گ بدر شرکت داشتنداز مجاهدین مسلمان که در رکاب رسول خدا)ص( در جن بدريين:

 بدعت معاویهبدع معاويه:      جمع بدعت بِدْع :                

 چیز نوکه سابقه نداشته باشد. بر خالف دستور دین سنت تازه بوجود آوردن. بدعت:

 سعی و کوشش کردن بذل جهد:    بکارگیری همه نیروها بذل تمام قوي:

 تالش زیادی در حد خون دل خوردن. بذل مهجه:   تالش و کوشش نمودن در حد توان بذل مجهود:

 بر طریق راست و مستقیم شدن بر وجه اطراد:    از جان و هستی گذشتن. بذل هستي:

 موضوعی که شکل اجرایی گرفته و همه موظف به اجرای آن هستند. بر وجه رسميت:

 پاك شدن از عیب و تهمت برائت:    بر یک روش و طریق بر يك منوال:

 حائل و حاجز بین دوچیز، عالم بین دنیا و آخرت، و آنچه میان دوچیز مخالف حائل  برزخ:           

 دلیل، حجتبرهان :    بر حمایت از یک گروه برطرفيت:

 گستردن عدالت در جامعه بسط عدل:   حجت، دلیل، دلیل قاطع، براهین جمع. برهان:

 خوشرویی، خوشحالی بشاشت:   آزادی عمل در انجام کاری داشتن. بسط يد:

 به امورمهم میپردازند وتصمیمات اساسی گرفته می شود. راز،سرّدرون،راز دار،دراینجا مشاورین وکاردانانی هستند که درکناربطانه:             

 در طبقات و اصناف آنان از جمله علماء و برگزیدگان بطبقاتهم من العلماء و االخيار:

 موضوعی که به شکل قانون در آمده باشد. ونيت:بطور قان     باطل شدن بطالن:

 بعد از آنکه مستقر شد و استوار گردید. بعد تأييده و تشييده: قرار دادن مردم در داخل طبقات شایسته جامعه. بطون طبقات الحقه:                

 بعضی از آنها یا همه آنها: بعضاًو كُالً                

 بعضی از آنها نسبت به بعض دیگر و همینطور سایر افراد. لك:بعضهم علي بعض الي غير ذ

 به یاری خدا که پاك و منزه و بلند مرتبه است. بعون اهلل سبحانه و تعالي:   به یاری خدای بلند مرتبه بعون اهلل تعالي:                

 یدوری از حق و راست بعيد از صواب:    به یاری خدای بلند مرتبه بعونه تعالي:

 درست مثل آن.بعينها:     عین همان، شبیه به آن. بعينه:

 کشورهای اسالمی بالد غرب:  ابوبکر ، در اینجا بعنوان فرض استفاده شده است. بكر:

 جامعه و کشوری که اسالم بر آن حاکم است. بلد اسالم:     جمع بلد، شهر ها بالد:

 ه در آن است.به آنچه را کبما فيها:      به حد رشد رسیدنبلوغ: 

 دختران پاکیزه بنات طاهرات:

ابراهیم )ع( دو فرزند داشت اسماعیل و اسحاق. اسماعیل به کمک پدر خانه کعبه را بنا نمود و فرزندان او ساکن عربستان  بني اسماعيل و بني اسرائيل:

اسحاق است و بنی اسرائیل فرزندان او هستند که در زمان   شدند و پیامبر اسالم )ص( از نژاد اسماعیل است. یعقوب)اسرائیل: مجادل با خدا( فرزند

ور حضرت یوسف از کنعان به مصر رفتند و موسی از بنی اسرائیل ساکن مصر بود که آنان را از چنگ استبداد فرعون رهانید و از رودخانه نیل عب

 داد.

 بنیاد، شالوده بنيان:     فرزندان عاص بن امیه بني العاص:

 به دلیل به غرض:  به محله ای که قابل دیدن و مشاهده است. ه:به درجه مشهود

 بخاطر اندك وارد شدن و دخالت کردن. به واسطه اندك دخول:

 پیروان منسوب به بهاء اهلل . آئینی است منشعب از بابیه. این فرقه خارج از اسالم است. بهائيان:

 عظمت، کیان و مرکزیت اسالم بيضه اسالم: ور است.کشی که مثل حیوان عمل می کند واز انسانیت بد بهيمه صفت:

 جدا شدن از کسی. بينونت:   بین دو مذهب شیعه و سنی. بين الفريقين:

 بین آنها و بین خدا) منظور انجام کاری است که انسان خدا را در آن شاهد و گواه قرار دهد.( بينهم و بين اهلل :
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 پ
 پیروان مذهب کاتولیک هستند.جمع پاپ، کسانی که رهبران روحانی  پاپان:

 به معنی کشیشان و مبلغین مسیحی. ) (PADARجمع پادر پادريان:

 توجه و اعتنا کردن ، ترس و واهمه داشتن.پروا: 

 ت
 تابع، پیرو، از پی آینده تالي:

 تغییر حقیقت تبدل حقيقت: بازگردانیدن ، گردانیدن کالم و بر خالف ظاهر معنی کردن آن. تأويل:

 شخص به کمک دیگران استبداد دستجمعی را تشکیل    می دهد. صي به استبداد جمعي:تبدل شخ

 بیزاری جستن، بیزاری تبري:    بدل شدن، دگرگون شدنتبدّل: 

 دور کردن تبعيد كردن:     خنکی ، سردی. تبريد:

 دادو ستدها، تجارت هاتجارات:     تمام کردن، کامل کردن. تتميم:                 

 تجربه، آزمون. تجربت:    خود را به نادانی زدن. هل:تجا

 جرأت و گستاخی بدعتگزارانتجري مبدعين:

 منظور این است که قوای سه گانه مملکتی) مقننه، مجریه، قضائیه( جدای از هم عمل کنند و در کار همدیگر مداخله نداشته باشند. تجزيه قوي:                 

 د نمودن و جلوگیری از تسلط و استبدادی که از روی ظلم و جور اعمال می شود.محدو تحديد استيالي جوري:

 دور شدن تحذر:   ممانعت از انجام کاری نمودن. تحذر از وقوع:

 پرهیز کردن، دوری کردن تحرز:  دوری از کمک نمودن، کمک نکردن تحذير از مساعدت:                

 کج کردن، گردانیدن، تغییر و تبدیل کردن. حريف:ت   آزمند کردن حریص گردانیدن،تحريص: 

 منع نمودن مردم از سخن چینی تحريم نميمه:

 انجام ندادن کاری که باعث رمیدن و دور شدن مردم می گردد. تحفظ از رميدن:

 خود را حفظ کردن، خویشتن داری. تحفظ:    حفظ و نگهداری کردن.تحفّظ: 

 ل خود حکومت می کنند و به دیگران زورمی گویند.جمع تحکم، کسانی که به میتحكُُُّمات: 

 محکم و استوار کردن ، حاکم گردانیدن. تحكيم:     زور گویی ها تحكمات:

 خطاء کردن، از حد خود گذشتن. تخطّي:     برگردانیدن تحويل:

 یت امت.خالص گردن ها ، رهایی انسان ها از طواغرهایی و تخليص رقاب:    خالص شدن، رهایی جُستنتخلص: 

 پنهان کردن و پوشاندن عیب چیزی، عوام فریبی تدليس:    ترسانیدن، بیم دادن تخويف:

 تربیت مردم و اجتماع تربيت نوع:    آموزش نیرو های نظامی تربيت جند:

 پشت سرهم مسلط شدن حکومت های استبدادی و تداوم زورگویی ها به مردم ایران. ترتّب فرعونيت:

 تشکیل و نظم بخشیدن به قوای نظامی و انتظامی برای برقراری امنیت کشور.رتيب قوي: ت                 

 اولویت اجرای یک حکم و موضوع که مجتهد نافذالحکومة تشخیص می دهد. :ترجیح من له والیةالنظر

 اولویت بندی و برتری دادن به حکمی که ولی امر تشخیص می دهد. ترجيح ولي نوعي:

 یحجمع ترج ترجيحات :

 آنچه را والیان)فرمانداران( والیات برای اداره محیط خود تشخیص و ترجیح می دهند. :ِوالةترجيحات                 

 مرخص کردن. ترخيص:  مواردی است که انجام آن را تشخیص داده اند. ترجيحات:

 بلندی و برتری جُستن. سربلندی و غرور. ترفع:     خواهان کردن.ترغيب: 

 گفتن سخنان بیهودهترهات بافي ها:      یاری نکردن :ترك نصرت

 جمع تزویرة نیرنگ ها تزويرات:   ساختن عبارات و سخنان بی اساس ترهات بافي:

 نرخ گذاشتن روی اجناس تسعير:  به شکل ظاهری و غیر منطقی زهد داشتن. تزهد صوري:
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 مساوی و برابر بودن تسويه:  تسلطیه، سیطره و تسلط یافتن بر کسی یا چیزی. تسلتيه:

 شبیه سازی شدن ، شبیه دیگران شدن. تَشبُّه:    مشاجره کردن، با هم نزاع کردن تشاجُر:

 گوناگونی در نظرات و خواسته های شخصی. تشتت اهواء :

 بیان کردن شریعت، در اینجا حکم جدیدی را بر خالف مذهب داخل شریعت نمودن. تشريع:

 نشان دادن و بیان کردن راه های شریعتتشريعات:    نمودار ساختن راه یا شریعت بیان کردن وتشريع:          

 باعث آرامش خاطر تشفي قلب:  خدا قرار دادن فرعونیان و زور گویان. تشريك فراعنه:

 عهده دار کاری شدن. مبادرت به امری کردن. تصدي:    استوار کردن، بر افراشتن تشييد:

 آشکار ساختن تصريح:  رف سلطان که باید در یک محدوده صورت گیرد.تص تصرفش:                

 دست درازی کردن، گستاخی نمودن تطاول:    چیزی را به دقت مالحظه کردن. تصفُُّح:

 دست درازی ها به مال و ناموس مردم. تطاوالت:   گردن کشی کردن، دست درازی کردن.تطاول: 

 بندگی کردن، پرستش کردن تعبّد:     رنج و سختی. تعب:                 

 روا داشتن.تعديه :   تجاوز کردن، ستم کردن، دست اندازی کردن به چیزی. تعدّي:

 به کاری پرداختن، دست درازی کردن، مورد نقد و بررسی قرار دادن. تَعرُُّض:     عذاب کردن، شکنجه کردن تعذيب:               

 علت و سبب امری را بیان کردن. تعليل:   دیدهدلجویی و تسلیت مصیبت  تعزيت مصاب:

 زندگی کردن ، اسباب زندگی و معیشت ساختن، کوشش برای آماده کردن وسائل زندگی. تعيّش:

 آشوب کردن ، فتنه بر پا کردن. تفتين: چشم پوشی کردن و نادیده گرفتن و اظهار بی خبری کردن. تغافل:

 اختالف رأی و نظر ملی و مردمی. تفرق كلمه مليه:   شاخه شاخه شدن، شعبه شعبه شدن تفرّع:

 کوتاهی کردن در کاری، ضایع کردن. تفريط:    جدایی در رأی و نظر تفرق كلمه:

 شرح و توضیح دادن.تفصيل:   فرع قرار دادن، بیرون آوردن فرع ها از اصل چیزی. تفريع:

 واگذار نمودن حکومت و رهبری بر کشور مصر تفويض واليت مصر: افزون شدن ، برتری یافتن، نکویی کردن، لطف و مهربانی. تفضل:

 فهماندنتفهيم:    واگذار کردن حکومت و والیت تفويض واليت:                

 از کاری باز ماندن، گوشه نشینی تقاعد:    مقابل هم قرار گرفتن تقابل:

 پاك و منزه است نام های الهی. تقدست اسمائه:

 مقدم داشتن خواسته های فردی بر جمعی و اجتماع بر نوعيات:تقديم اغراض شخصيه 

 در کاری سستی و کوتاهی و خطا کردن. تقصير:     نزدیک کردنتقريب: 

 دو چیز را بهم آوردن، مرتب ساختن. تلفيق:  واجبات احکام اولیه که انجام آن بر همه واجب است. تكاليف محصنه:

 جمع تلویح، کارهایی که از روی اشاره انجام می شود. تلويحات:   اساسبهم آمیختن سخنان بی  تلفيقات واهيه:

 مثال زدن. تمثل:   برخودداری یافتن، حظ و بهره بردن. تمتّع:

 مثال زدن، اسامی افراد را برای خنده دیگران به عنوان تشبیه به چیزی بیان کردن. تمثيل:

 پیروی و پذیرفتن آن تمكين از آن:  .راه بردن، راندن، به راه انداختن، روان ساختن تمشيت:

 پذیرفتن وقبول کردن از انجام ندادن بعضی از کارها. تمكين از ردع و منع:  اطاعت و پذیرش امر و دستور کسی. تمكين از حكم:                

 پا بر جا کردن ، فرمان کسی را پذیرفتن. تمكين:   پذیرفتن و گردن نهادن ملت. تمكين ملت:

 تسلط بر سرنوشت جامعه اسالمی تملّك رقاب امت:    تسلط بر بدن ها كِ ابدان:تَمَلُُّ

 مال شدن، ملکی را به اختیار خود در آوردن. تمَلُُّك:  تسلط و نفوذ بر قلب ها و درون آدمیان تملُُّك قلوب:

بر کشور است)تملیکیه( و یا بر اساس قانون و به شکل رسمی حاکم و سلطان یک کشور یا بر اساس دلبخواهانه و بدون مسئولیت مسلط  تمليكيه يا واليتيه:

 و شرعی والیت و رهبری دارد )والیتیه(

 به چیزی یا خبری را خالف آنچه هست نمایاندن، باطل را یه لباس حق جلوه دادن، تلبیس و تزویر. زر اندود کردن، آب طال دادن،تمويه: 

 تشخیص آنچه را که مصلحت عامه است. لح نوعيه:تميز مصا    فریب کاری ها، تزویر ها تمويهات:

 کشمکش و درگیری کردن. تنازع:  تشخیص وظائفی که به عهده مردم است. تميز وظائف نوعيه:

 آگاهی و توجه تنبّه و التفات:     ازدواج نمودن. تناكُح:
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 انحطاط و پیشرفتتنزل و توفق :      بیدار شدن، هوشیار شدن.تنبّه: 

 نصرانی شدن ، به دین مسیحی در آمدن، به یا ری کسی شتافتن.تَنْصُر:    از عیب و آالیش پاك کردن. کسی را تنزيه:

 امضاء و تأیید کردن حکم و نامه تنفيذ:  برنامه های شخصی یا اجتماعی تنظيمات شخصيه و يا نوعي:

 ساختن.سرکوب کردن، مایه عبرت دیگران  تنكيل:   ضد و نقیض بودن رآی ها تنفيض آراء :

 جمع تاریختواريخ:       ارث بردن توارث:               

 پارسایی کردن، دوری کردن از کارهای بد، پرهیزکاری تورّع:     وحشی شدن، رمیده شدن.توحُّش:                 

 بوسیله چیزی به کسی نزدیکی جُستن. توسل:     پرهیز کردن. تورُّع:

 والیت دادن، سرپرستی و رسیدگی امری را به عهده کسی سپردن. توليت:  مستحبی برای نزدیکی به خدا. انجام اعمال و تکالیف توصليه:

 پاکیزه کردن، خالص کردن تهذيب:   خوار شمردن، سستی و سهل انگاری تهاون:

 ترغیب کردن بر یکدیگر، فتنه انگیختن میان مردم. تهريش:    فتنه انگیزی عشایر تهريش عشاير:

پرورش یافت  برالس ق( وی پسر امیر ترغای بود و در ترکستان و میان طایفه311، وفات117، جلوس121امیر( سدار و پادشاه بزرگ مغول)والدت) تيمور:

در جنگ با والي سيستان نامیدند.  يعني داماد گوركاناورا دخترخان كاشغر  سواری و تیر اندازی مهارت یافت. پس از ازدواج بادر و 

می تيمور لنگ برداشت و دو انگشت دست راستش افتاد و پای راستش چنان صدمه دید که تا پایان عمر می لنگید و لذا اورا نیز چند زخم 

را با سپاهی مأمور تسخیر خراسان کرد و خود نیز بدانان پیوست. نیشابور و هرات را گرفت و ميرانشاه فرزندچهاده ساله خود  133نامیدند. در سال 

می گویند. سرانجام در يورش هفت ساله ق ایران انجام شد 311تا313های مردم مناره ساخت. لشگرکشی های او که از سال  در هرات از کله

 سالگی در گذشت. 17به سن 311بیمار شد و در سال اترار پایان عمر قصد تصرف چین را داشت که در 

 اداره کند. د تا زندگی خودراملک وزمینی که در گذشته از طرف پادشاه به کسی واگذار می شتيول: 

 جمع تیول، زمین های دولتی که پادشاهان تیموری و صفوی به رجال می دادند که از در آمد آن حقوق خود را برداشت نمایند. تيوالت:

 ج
 مؤنث جائر، ستم کننده جائره:   کسی که در اجرای حکم ستم کند. جائر در حكم:

 ستمگران جائرين:  ، مستبدین تاریخ.ستمگران روزگار گذشته  جائرين اعصار:

 مؤنث جاهل، نادان جاهله:     گناهکارجاني:            

 زورگویانجبابره:   حالت جهل و نادانی، دوره پیش از اسالم در عربستان.جاهليت:

 سرشتطبیعت، اصل،  جبلت: طبیعت و سیرت دومی) غیر از فطرت اولیه انسانی است( جبلت ثانيه:                

 کوشش و رهایی ملت از بندگی و استبداد. جِدّ در ترخيص رقاب:      ترس جُبن: 

 یک مقطع از تاریخ، بخشی از زمان. جزء زمان:    جمع جریده، روزنامه ها جرائد:

 استقرار و تشکیل حکومت جعل سلطنت:

سرش دو دسته پر شبیه به گوش گربه قرار دارد. بیشتر در غارها و  دارای چهره پهن و چشم های درشت و پاهای بزرگ و منقار خمیده در دو طرف جغد:

 ویرانه ها بسر می برد. به شومی معروف است.

 از وطن و خانه کسی را دور کردن.جالء دادن:    بزرگ است جالل و عظمت حق. جل جالله:

 است عظمت و شکوهمندی او بزرگ جلّت عظمته:   نعمت هایش زیاد و موثر است. جلت آالئه:

ز به گفته شاهنامه جشن نورودین خود را بدو سپرد.  اهورامزداپسر خورشید. یکی از پادشاهان پیشدادی و به قول اوستا او اولین کسی است که  جمشيد:

 او را بر انداخت. ضحاكازرسوم اوست. 

و مسلمانان در گرفت. مسیحیان از ممالک اروپایی چند  جنگ هایی که از قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم میالدی میان سپاهیان مسیحیجنگ صليب: 

 دفعه به قصد  تصرف بیت المقدس حمله کردند و چون عالمت صلیب به لباس های خود نقش کرده بودند به جنگجویان صلیبی موسوم شدند.

 خوب شدن، نیکویی و خوبی.جودت:   نیکویی درك و فهم مسائل و مطالب جودت استنباط:

 آن است که شخص نمی داند و اعتقاد به دانستن خود هم ندارد یعنی می داند که نمی داند. جهل بسيط:                

  جمع جاهل، نادانان جَهَله:
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     چ
 دزدی ها، چپاول ها چپاوالت:

  داشتن. در موقع سرقت و دزدی چراغ روشنی در دستچراغ سرقت مصحوب خود داشتن: 

 چند روزی ، مدتی چند صباح:

-111به معنی قوی، محکم، بزرگ. نام اصلی وی تموچین و پسر یسوکای بهادر رئیس قبیله فیات از قبائل مغول بود)والدت در مغولستان، جلوس  گيز:چن

 ممالك خوارزمشاهيق به 171گردید و در سال  چنگيزخانغلبه یافت. و ملقب به  قبيله كرائيتق( او پس از مرگ پدر بر 132وفات

 ق درگذشت.132به مغولستان بازگشت و در سال 172ظرف دوسال شهرهای ایران را تسخیر کرد. ودر حمله برد و در

 ح
 بُرنده )حسم:بریدن(حاسم:      هباننگ حارس:

 پنهان شدن. حاق:  از آنها دور است که آن کار را انجام دهند.حاشاهم عن ذلك: 

 ی که سلطان اراده نماید.حکومت نمودن و اداره کردن کشور به هر شکل حاكميت مايريد:

 شرایط فعلی مملکت)در عصراستبداد قاجاریه بویژه درآستانه نهضت مشروطیت کشوردوران سختی را می گذراند( حالت حاليه:                

 دوستی با دنیا حب عاجله:    جمع لحن، آوازها، آهنگ ها الحان:

 برهان ، دلیل حجت:  زندانی شدن در جاهای تنگ و نامطلوبحبس في المضائق: 

 حجت های اسالم، کسانی که سخنان آنان دارای حجت و استحکام است. منظور رؤسای شیعه جعفری است ، علماء وفقهای طراز اول. حجج اسالم:                

 جدید، تازه حديثاً:   مرزهای کشور حدود و ثغور مملكت:                

 نگهبانی  است:حر    آهن گداخته حديده محماه:

 اولین کسی بود که به درجه شهادت در رکاب مبارك امام حسین)ع( نائل امد. حربن يزيد رياحي:                

 کشف کردن و درك مطلب به بهترین روش. حسن استخراج:     آزادی حُرّيّت:

 راهنایی و هدایت نیکوحسن داللت:    تأیید و حمایت نیکوی او حسن تأييده:

 دژ محکم و دیوار نفوذ ناپذیر حصين:حصن 

 شهری که با دیوار بلند و محکمی محصور بوده و مردم از دروازه های آن رفت و آمد می نمودند. حصن:

 حصار و دیوار محکمی که ملت را حفظ و حراست نماید. حصون حافظه رعيت بودن:

 نصیب، بهره حصّه:

لمومنین علی علیه السالم . این لقب بخاطر آن است که علیرغم شایستگی تمامی که موال در رهبری جامعه اسالمی بعد حضرت امیر ا حضرت سيد اوصياء:                

از رسول خدا )ص( داشت بر اساس وصیت و سفارش و تعیین پیامبرخدا)ص( به والیت امر مسلمین و جانشینی بعد از خود برگزیده شد. و عالمه 

 غدیر از روایات منقول اهل سنت این حقیقت و رخداد بزرگ تاریخ اسالم را اثبات نموده است.امینی در کتاب پر ارج خود ال

 آقایی که در والیت و رهبری از همه شایسته تر و باالتر است، منظور امیر المومنین علی)ع( است. حضرت شاه واليت:           

رعون به دنیا آمد و مادرش تا سه ماه اورا مخفیانه نگهداشت و بعد از ترس فرعون وی را در موشا یا موسی. پیغمبر بنی اسرائیل که در زمان فحضرت كليم: 

زنبیلی قیر اندود گذاشت و در میان نیزار رودخانه نیل رها ساخت. دختر)یا زن( فرعون موسی را برداشت و بزرگ کرد. موسی در سن چهل 

بانه روز در کوه سینا به راز و نیاز با خداوند مشغول بود و از این نظر اورا کلیم اهلل سالگی به رسالت از طرف خداوند برگزیده شد و مدت چهل ش

 لقب داده اند. عمر موسی را صد و بیست سال نوشته اند.

 برای حفظ نظام اسالمی و حکومت شرعی حفظا ًللنظام :   )علماء و فقهاء( 1حافظان دین اسالم حُفاظ دين:

 مبلغی که بابت زمین می گیرند. حق االرض:برای حفظ نظام و نگهداری حوزه اسالم .  :ة االسالمحفظاً للنظام و صیانة لحوز 

 .حقوقی که بین مردم مشترك استحقوق مشتركه نوعيه: 

 حقیقت سخن کسانی که با نوآوری خالف دین مسائلی را وارد دین و شریعت می نمایند. حقيقت تشريع و بدعت:

  حکیمانی که در علوم و کشور داری کامل بودند. حكماء كاملين:              فراد پستدستور و امر احكم لئيمان: 

 عبارت از علومی که مربوط به سیاست مُدُن ، تدبیر منزل و تهذیب اخالق است. حكمت هاي عمليه:
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 کومتی که بر اساس احکام و فتواهای مجتهدین باشد.ححكومت شرعيه:  عدل، علم،حلم، در اصطالح علمای اسالم علم به حقایق اشیاء.حكمت:              

 حکومتی که اساس اداره آن بر مشورت با عموم مردم قراردارد. حكومت شورويه عموميه:

 جامه بلندی که از سرزمین یمن است. حلّه يمانيه:    شیرینی دادگری حالوت معدلت:

 حامیان دین. حمات دين:      زیور حلّي:

 مملکتی که اسالم در آن مستقر و شکوهمند است.حوزه و بيضه اسالم:     حمل کنندگانحاملین،  حَمَليّه:

 جمع حیله، حیله ها و چار جویی ها  حِيَل:  نیرنگ هایی شبیه نیرنگ های عمروعاص  حيل عمروعاصيه:

 ها برود!) منظور نوعی عوام فریبی برای انحراف افکار عمومی(چاره و روشی که مانند جنگ صفین قرآن دیگری روی نیزه  حيله رفع مصحفيه ديگر:                

 خ
 آگاهی کامل داشتن. خبرت كامله:     ویژه ، مخصوص خاصه:                

 مطلع و دانا خبير:                

 مهر خوردن بر قلب ها ، منظور این است که مردم فکر نکنند و چیزی نفهمند.ختم بر قلوب:  

 جمع خادم، خدمتگزارها.خُدّام:            

قبل از هجرت والدت یافت و در سه  13ام المومنین، دختر خویلد بن اسد بن عبد العُزّی ، نخستین زن رسول خدا)ص( و مادر فاطمه که در سال  خديجه:

 سال بعد از هجرت وفات نمود.

 خواری و شکست خذالن:    خوارنمودن حقیقت خذالن حق:

 و مالیات های چندگانه  خراج خراج مضروب:

می گرفتند مالیات ارضی، مالیاتی که از زمین و حاصل مزرعه یا در آمد دیگر گرفته شود. در قدیم مالیات ارضی را که در بالد اسالم از غیر مسلمان  خراج:

های بعد مالیاتی به میزان عُشر یا نیم عُشر را گفته  خراج می گفتند. و نیز مطلق مالیاتی را گفته اند که از اغیار و اهل ذمه اخذ می کرده اند. در دوره

 اند که سالطین از در آمد ساالنه رعیت می گرفته اند.

 فروتنی کردن، تواضعخضوع:    خواری و ذلت در دنیا و آخرت خِزْيِ داريْن:

 جمع خطابه ، سخنرانی ها خطابيات:

ه امام علیه السالم  در آن از نکوهش ابلیس سخن می گوید که خودبینی کرد و سجود آدم را ترك نمود نهج البالغه است. ک 723خطبه  خطبه ي قاصعه:             

 و او اولین عصبیت رااز خود نشان داد . 

 ، پنهان کاری هاپنهانی هاخفايا:      ناحیه ،  شهر بزرگخِطّه: 

 دارد. مسائل پنهانی که در سیاست های معمول جهانی وجود خفاياي حِيَل معموله:

 خلق کننده جهان خالق عالم:

 دور نمودن حلقه ی اسارتی که ستمگران برای بردگی و بندگی بر گردن آنان انداخته اند. خلع طوق رقيت ظالمين:

 جامه با ارزشی که به عنوان جایزه به کسی دهند. خلعت واال:  انداختن و دور کردن حلقه بندگی و اسارت خلع طوق رقيت:

  پشت اندر پشت: یکی پس از دیگری خلفاً عن سلف:

 اشاره به خلفاء راشدین است، چهار خلیفه اول بعد از حضرت رسول)ص( خلفاء اولين:

 جمع خلیفه، جانشینان بعد از پیامبراسالم )ص( که منظور چهار تن از خلفای بعد  پیامبر اسالم )ص( می باشد.خُلَفاء:           

 بن خطاب، از صحابه رسول خدا)ص( ، دومین خلیفه مسلمین، در زمان خالفت او عراق، ایران، مصرو شام بدست مجاهدین اسالم فتح شد.عمر خليفه ثاني:               

از یاران علی)ع( بودند که در جنگ صفین بعد از جریان حکمیت به حضرت اعتراض نمودند و ازاو جدا شدند . خوارج برای مدتی  خوارج نهروان:

وه تند سیاسی با افکار ویژه ، مشکالتی را در سر راه برپایی حکومت اسالمی ایجاد کردند بعدها در دوره عباسیان منقرض شدند. در بعنوان یک گر

حال حاضر گرچه در ظاهر کسی به عنوان خوارج شناخته نمی شود ولی اندیشه های ناصواب آنان علی الخصوص در زمینه حاکم و رهبری بر 

 ده می شود. امت اسالمی هنوز دی

 تحکم خود سرانه، زورگویی دلبخواهانه به هر نحوی که حاکم صالح بداند. خودسرانه تحكم:
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 د
 مؤنث دال، داللت کننده، امری که به وسیله آن علم به امر دیگر حاصل شود. داله:

 عرب می ریزد.شطی که دیاربکر، موصل و بغداد را مشروب می سازد و با فرات یکی شده به شط ال دجله و فرات:

 درجستجوی اصول و پایه ها در استقصاي اصول:    داخل شدن، مقابل خروج دخول:

 پنهان بود. در پرده بود:  در حضور و دیدگان مردم نادان و کم تجربهدر انظار عوام: 

 در شمار در عداد:  در شمار صحابه و یاران پیامبر خدا)ص( در عداد صحابه:

 دانایی کامل درايت كامله:  ار و ردیف آنان نباشد.در شم در عرض آنان نباشد:

 میزان و اندازه تیزهوشی. درجه دهي:     دانستن، دریافتن درايت:

 حد واندازه ای که مسلّم و قطعی است. درجه مسلّمه :

 از کرك های سفید است. ترجمه شیح است . گیاهی دارویی است . بیابانی ، خودرو و دارای ساقه راست و برگ های ریز و پوشیده درمنه:

 جمع دسیسه، نیرنگ ها دسائس: کشتن افراد در زندان ها از طریق خوراندن سم وزهر دسّ السموم:

 فرمانی که از روی ظلم و جور صادر می شود.دستور جوريه:  منظور رسالت و نبوت حضرت رسول)ص( می باشد. دستگاه نبوت:

 حکومتی که برطبق قانون اساسی شکل گرفته است. دستوريه: مقرراتی که به جزئیات امور شامل می شود.قوانین و  دستورات تفصيله:                

 چپاول مردم را دارند. همان کسانی که نائینی آنان را طرفداران استبداد می داندکه قصد دریدن ودسته گرگان:                 

 داعیان و مدعیان آزادی. :ة حریتدعا     جمع دعامه، ستون ها دعائم:               

 دعای افتتاح ]اللهم انی افتتح الثناء بحمدك..........[ آغاز میشود که خواندن آن در ماه مبارك رمضان توصیه شده است. دعاي افتتاح:

 جلوگیری از چپاول و دست درازی دفع تطاول:      پست دعي:

 رفداری از دولت استبدادط دولتخواهي:    دو چهره بودن، نفاق داشتن دوئيت:

 دهان افرادی که در بیهوده گویی به اندازه فلک باز می شود. دهان فلك پيما:      جمع داهی، هوشمندان، زیرك ها دُهات:

 جمع دهر،روزگاران دهور:

 جمع دیه، خونبها، اموالی که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب ده یا وارث او بدهد. ديات:

 و افسانه ای که هیکل او شبیه به انسان و بسیار تنومند و زشت و قوی است. موجود خیالی ديو:

 ذ
 خوار شدن ، خواری و پَستی ذُلّ:   پستی ناشی ار بندگی و اسارت ذُلّ رقيت:

 از بین رفتن آزادی، رفتن آزادی از میان ملت. ذهاب حريت:     خواری و پستی ذلت:           

 صاحب حق ق:ذي ح     رفتن، گذشتن ذهاب:

 صاحب درك و فهم ذي شعور:                

 ر
 مربوط به راجعه به:    باز گردنده، برگشت کننده. راجع:

 بازدارنده، مانع رادع:    مانع خارجی رادع خارجي:

 رشوه دهنده و رشوه گیرنده راشي و مرتشي:

 ا غارت می کنند و راهزنان مردم به حساب می آیند.در نظر نائینی حاکمان مستبد مردم ر راهزنان ملت:                 

 رشته بندگی ربقه عبوديت: جمع ربانی، مردان خدا، کسانی که در علم دین راسخ اند. ربانيين:

 تسلط و آقایی نمودن افرادی که مسلط بر تاریخ هستند. ربوبيت قاهرين:   رشته و پیوند مسلمانی  ربقه ي مسلماني:

 بازداشتن، از بین بردن ردع: ال پوش، جُبّه، هر لباسی که روی لباس های دیگر بر تن کنند.با رداء:           

 امور زشتی که از گذشته به ارث رسیده است. رذائل موروثه:
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حسب نیاز  کتاب هایی که جهت مقلدین فتواهای مجتهدین در آن آمده است.و بطور معمول این کتاب ها بر اساس درخواست مردم و بر رسائل عمليه:

 آنان جمع آوری می گردد.

 خداوند از او خوشنود است. رضي اهلل عنه:    جمع رسم، طریق،  آداب رسوم :

اکم عامه مردم، قوم و جماعتی که راعی و سرپرست داشته باشند. در نامه علی)ع( به مالک ، مردم و ملت از آن جهت رعیت نامیده  شده اند که حرعيت: 

 ن دارد و برای انجام آن وظایف در رأس حکومت قرار گرفته است.وظایفی در قبال آنا

 باال بردن قرآن ها به نیزه ها که توسط شامیان در جنگ صفین صورت گرفت. رفع مصاحف شاميان:

 چیزی را از دست دیگران گرفتن رفع يد:    دور نمودن نفرت رفع منافرت:

 درت سیاسی، قدرت طلبیکسب ق رفعت طلبي:     بر داشتن، از بین بردن رفع:

 مردم کشور که شخصیت و حقوق آنان توسط استبداد غصب شده است. رقاب مغصوبه ملّيّه:

 گردن های ملت، منظور زنجیر اسارتی است که بر وجود و شخصیت مردم وارد می شود. رقاب ملت:

 ت حیوانیبندگی و اسار رقيت بهيمه:  جمع رقبه، گردن ها، مالک رقاب: صاحب اختیار رِقاب:

 بندگی پست و حیوانی. رقيت بهيميه:

 بندگی پست که چون گیاه هرزه خودرو و بی ریشه است. رقيت خبيثه خسيسه:                

 رقیت خبیثه، بردگی به شکل زشت و پلید. رقيت خبيسه:

 ق را در پی دارد.بندگی و ذلتی که برای مردم پلیدی و زشتی و دوری از رحمت و لطف حرقيت منحوسه و ملعونه: 

 پایه رُكن:      بندگی رقيت:          

 راویان از شیعه و سنی :رواة فریقین    رُکن و اساس محکم داشتن رُكنيت:

 حدیثی که بین همه مذاهب اسالمی مورد قبول واقع شده است. :روایت متواتره بین االمة                 

 ح مسیحیان اُقنوم سوم. گویند روحی است که بر مریم تجلی کرد و بر او دمید و عیسی متولد شد.روح مقدس. جبرئیل، در اصطال روح القدس:

منظور روسیه است. مسکو مرکز آن است. اکثر روس ها از نژاد اسالو هستند. قبل از فروپاشی کمونیست در شوروی اتحاد جماهیر سوسیالیستی  روس:

 شوروی همسایه شمالی ایران محسوب می شد. 

 باغ و گلستان پر نور و معنوی، منظور گنبد و بارگاه امام هشتم )ع( است.وضه منوره: ر

 عابد مسیحی، کسی که در دیر بسر می برد و به عبادت مشغول باشد. جمع راهب. رُهبان:

 گروه گذاشتن رهن:

 ز
 زناکار زاني:

 خ تنهایی خود بطور ترسناکی پنهان شده است.منظور نائینی سلطان است که در کا زاويه اختفاء و خوف:                

 جمع زندیق ، کافران زنادقه:

 کمر بند مخصوص مسیحیون ، نوار یا گردن بندی که مسیحیون با صلیب به گردن می آویزند.   زُنّار: 

 بی دین، زنادقه و زنادیق جمع.جمع زندیق، معرب زندیک، کسی که در باطن کافر باشد و تظاهر به ایمان کند.ملحد، مرتد، کافر، زندقه:    

 کلمه تحسین به معنی خوشا، البته در اینجا معنی عکس دارد. زهي:                

 کسانی که به شکل روحانیون لباس می پوشند و زندگی می کنند. زيّ سياست روحانيه:

 دیریهزیارت نامه فصیح و بلیغ غزيارت غرّي غديريه:     بیش از اندازه زياده از رجحان:

 دو نفر فرضی هستند که در مثال ها آورده می شوند. زيد و عمرو:

 ازدواج نمود.ابي العاص زینب دختر خدیجه همسر رسول خدا)ص( است که با خواهر زاده جدیجه  زينب:                

 س
 ن، زمینی که سقف نداشته باشد.ناحیه، میدا ساحت: در غزوه بدر در رکاب رسول خدا جهاد نمودند. کسانی کهسابقين بدريين:  

 دشنام دادن سبّ:      دزد سارق:
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 ستایش کرد، اورا به خوبی یاری کرد. ستود:     حیوانیت سبُعيّت:

 مرزهای کشور، مناطق مرزی سر حديه:  کل راه های ورود را بستن و ممانعت بعمل آوردن. سدّ ابواب:

 فرماندهان ارتش عسكريه:سرداران     جمع سریره، راز ها و نیت هاسرائر: 

 جمع سعادت، خوشبختی ها سعادات:      دزدی سرقت:

 پادشاهان پیشین سالطين متقدمين:    بیهوشی و سختی دم مرگسَكْرَت:            

 گرفتن تمام فعالیتهای موجود سلب فعاليت بكليه:

بار به معانی قهر و غلبه ، قدرت ، که بیشتر قدرت روحی و معنوی 72، برهان.و بار به معانی حجت، دلیل32بار در قرآن آمده است.  21واژه سلطان  سلطان:

منظور است آمده است.در اواخرقرن چهارم خلفایی مانند قادر و موفق و مردانی چون یعقوب لیث صفاری به این لقب ذکر شده اند. ابن خلدون 

لطان به معنی حاکم و زمامدار ریشه ای در دین ندارد. ابن اثیر می نویسد : برمکی چنین لقبی ذکر کرده و همینطور در باره آل بویه.و واژه س

محمود غزنوی از قادر خلیفه عباسی چنین لقبی را گرفته است.ابن منظور می نویسد: حرف نون در سلطان زاید است، زیرا اصلش از سلیط است 

 ولذا باب رباعی یعنی سلطن و سلطنة در عربی اصلی ندارد.

حکومتی که بر اساس حقیقت ، مشارکت مردمی و شرع تشکیل یافته است. و در نظر نائینی سلطنت به معنی حکومت و سیستم و نظام حاکم  :سلطنت حقه

 بر آن است نه به معنی پادشاهی و شاهنشاهی.

 آسمان ها، جمع سما سماوات: حکومت بد شوم و تبهکار استبدادی سلطنت ميشومه استبداديه:

سانتی متر می  31شبیه سوسمار که در آب و خشکی ، هردو زندگی می کند ، چهار پا دارد. پوشش تیره رنگ با لکه های زرد، قدش به جانوری سمندر: 

 رسد. 

       نیزه سنان :

 آیه که در مکه بر رسول خدا )ص( نازل شده است.731قرآن، دارای  31سوره  سوره شعراء:

 ش هایی که قرآن و اولیاء اسالم بیان داشته اند.اصول و رو سياسات اسالميه:           

 افرادی که در کار سیاست و اداره کشور وارد شده اند و یا از روش های متداول اطالع و آگاهی دارند. سياسيين:           

 ء:بزرگ و سرور زنانسيدةالنسا

 جمع سیره، کتاب هایی که در باره زندگی حضرت رسول)ص( نوشته اند. سِيَر:

 خلق و خوی و روشی که از زورگویان گرفته شده است. يرت مأخوذه فراعنه:س

 روش نیکو وپسندیده. سيره حسنه:

 روش مقدس حضرت رسول اکرم )ص( که در قول و فعل داشتند و مورد پیروی و اطاعت مسلمین است. سيره مقدسه نبويه:

 کتابی است که سنت)قول و فعل رسول خدا( در آن آمده است. سيره:

 ش
 مؤنث شائب، عیب، آلودگی، آمیختگی، شک و گمان. شائبه:جمع شأن،و شأن به معنی کار ،حال،امر بزرگ ومهم، قدر و مرتبه. شئون:

 شرابخوار شارب خمر:    نادر ، کمیاب، تنها مانده شاذّ:

 سوریه بزرگ که در انجیل آرام خوانده شده است. ناحیه ای در مشرق مدیترانه شامات:

 حضرت علی)ع( ت:شاه والي

 پرنده شکاری شبیه عقاب، پرهایش زرد با خال های تیره، بسیار چاالك است . بر فراز کوه های بلند و در الی سنگ ها تخم گذاری می کند.شاهين: 

 جمع شبهه شبهات:  سخنان بی منطق نادانان اخباری. شبهات واهيه جهله اخباريه:

 ه ذکر آن در قرآن آمده است.درخت پلید ک: في القرآن ةالشجرةالملعون

 درخت زشت و پلید) منظور عناصری هستند که با همکاری یکدیگر نظام استبداد را پابرجا نموده اند.( شجره خبيثه:               

 تالش سخت و جدی شدت اهتمام :  زیادی سرگرمی در کار و مبالغه نمودن در آن. شدت انهماك:

 جمع شریعت شرايع:     ن.شرافت و بزرگی خودشا شرافتهم:

 حیثیت و آبروی بزرگانشرف ارباب شرف:     جمع شریعت و آئین شرايع:        

 جمع شریف، مردمان مورد احترام وبزرگ. شرفاء :  به بزرگی و عظمت صادر شدن چیزی)نامه ای(  شرف اصدار:                
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 شریک حضرت حق شريك الباري:

 و آداب ورسوم ملی یا مذهبی. نی عالمت و نشانه است. هر یک از مناسک حج وآداب مذهبی جمع شعیره، به معشعائر: 

 طریقه و روش سوم. شقّ ثالث:    جمع شعبه، قسمت هاشعب:                

 جمع شق، نیمه های چیزی، کرانه ها شقوق:     بدبختی ، ضد شقاوت. شقاوت:

ق( . در صفین در لشکر 11رحبیل و کنیت او ابوالسابغه است. از رؤسای هوازن و مردی شجاع بود. )مرگ شمر بن الجوشن ضبابی کالبی. نام او ش شمر:

علی )ع( حضور داشت. سپس در کوفه اقامت کرد و به روایت حدیث پرداخت. در وقعه کربال شرکت جست و در شمار قاتالن امام حسین)ع( در 

ع( به شام نزد یزید فرستاد. چون مختار به قدرت رسید شمر به خوزستان رفت. جمعی از سپاهیان مختار آمد. عبید اهلل او را همراه با سر امام حسین)

او به به سرکردگی ابو عمره به کلتانیه از قرای خوزستان به جنگ او رفتند وپس از کشته شدن شمر تن اورا نزد سگان افکندند. بعضی از فرزندان 

 مغرب و اندلس رفتند. 

 جمع شنیع، زشتی ها شنايع:      زشتی شناعت:

 جمع شائبه ، عیب ها و آلودگیها شوائب:     شنیدن شنودند:

 منظور حکومتی است که بر اساس عدل و قسط اداره می شود. شورويه: مشارکت و مشورت حکومت با مردم در انجام امور کشوری.شورويت:                 

 شهد انّ محمد رسول اهلل که نشانه اعتقاد و ایمان یک مسلمان است.دو شهادت ال اله اال اهلل و ا شهادتين:

 تمایالت و خواسته های حیوانی. شهوات بهيميه:

 ص
 کسانی که آزادیخواهند و زیر بار زور و ستم نمی روند. صاحبان نفوذ ابيّه:    صاحب امتیاز روزنامه صاحب جريده:

 مداد،نقیض مساءاول روز، با صباح:     سازنده، آفرینندهصانع: 

 سنگ سخت صخره صماء: صحراهایی که در آن حیات و آبادی نیست صحراهاي درمنه زار:

 روبرو، قصد) در صدد: به منظور(صدد:                

 منظور نیم قرن اول تمدن و حکومت اسالمی است که پیامبر اسالم)ص( به عنوان رهبر نهضت آن را بنا نهاد. صدر اول:          

 زن بسیار راستگویی که پاك و پاکیزه است. صديقه طاهره:   راست گفت خدای عظیم ق اهلل العظيم:صد

 استعداد درونی که بتواند حق را از باطل تشخیص دهد. صرافت طبع:     روشنی ،آشکار صراحت:

 مصرف نمودن صرف:   تالش نمودن تا حد خون دل خوردن . صرف مهجه:

 جمع صغیر، کوچک ها، بچه هایی که هنوز به بلوغ نرسیده اند. صغار:  ده کوجک به اندازه گنجشک.گنجشک کوچک، هر پرنصعوه: 

 نسبت دهد. صفاتی که مخصوص خداست و کسی نمی تواند آنها را به خودصفات خاصه الهيه: 

 عفو نمودن و در گذشتن از لغزش ها و خطاها صفح از زالت:

ق بین امام علی )ع( خلیفه مسلمین با 21ل فرات. از جانب غربی بین رقه و بالس. جنگ صفین در غره صفر موضعی است در نزدیک رقه در ساح صفّين:

 771نفر از لشکر معاویه کشته شدند. مدت جنگ 21111نفر از لشکر علی)ع( و 31111نفر در گرفت. 21111نفر و معاویة بن ابو سفیان با 731111

 روز بود. و نود بار جنگ اتفاق افتاد.

 نیکو شدن، نیکوکار شدن ، خیر و نیکی ضد فساد صالح:  کاری که از روی مصلحت و به درستی باشد. صالح و صواب:

 درودخدا براوو برکسانی که درجلوی چشمان اودر راه خدا به شهادت رسیدند.صلوات اهلل عليه وعلي المستشهدين بين يديه:

 ت و کریهشکل زش صورت قبيحه:    شکل های زشت صُوَر قبيحه:

 برجستن و حمله بردن. صولت:  منسوب به صورت، ظاهری، سطحی مقابل معنوی. صوري:

 نگهداری، حفظ کردنصيانت: 

 ض
 گرفتن و توزیع عادالنه مالیات زمین ها. ضبط و تعديل خراج:                

. سرانجام وي پسرمرداس شاه ناحيه اي ازعرب بوداخت. اژی دهاك، اژدها، پادشاه داستانی که پس از جمشید در ایران به سلطنت پرد ضحّاك:

 فریدون به کمک مردم بر ضحاك شورید و او را به کوه دماوند برد و دستش را به تخته سنگی بست.
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 جمع آوردن، گرد آوردن ضمّ:     گمراهی ضاللت:

 ظلم و ستم، ضیوم جمع.ضيم:           

 ط
 پیروی بد کاران طاعت فجره:    باد. قبرش پاك و پاکیزه طاب رمسه:           

 از اندازه تجاوز کردن. طغيان:   گروه های یاری رسان، همفکران طبقات اعوان:

 حکومت های ظالم و مستبد گذشته طواغيت سلف:  طاغوت ها)پادشاهان( که بعداً حکومت یافتند طواغيت خلف:

 چیز باطل که آن را پرستش کنند.(جمع طاغوت)طاغوت: متعدی و سرکش ، هر  طواغيت:           

 میل خود ، مال خود طيب نفس: گردن بند، چنبر، هر چه که گرداگرد چیزی را بگیرد، اطواق جمع. طوق:

 ظ
 کردند.ازاستبداد قاجاریه طرفداری می  منظورآن بخش ازروحانیونی هستند که ظالم پرستان:                

 جمع ظالم، ظالمین ظَلَمه:   ماندارانستم گری های والیان و فر ظلم وُالت:

 ع
 از روی عادت عادةً:    مؤنث عاجل، دنیا، این جهان عاجله:

 ننگ بزرگعار عظيم:  منظور حکومتی است که بر اساس عدل و قسط اداره می شود. عادله:          

 امانتی که کامالً مشخص است، امانتی که ضمانت شده است. عاريه مضمونه:

 فرزند امیه و پدر یک تیره از بنی امیه است و حرب فرزند دیگر امیه و پدر تیره دیگر از جمله معاویه است.عاص  عاص:

 عالم بزرگی و عزت عالم شرف:     حفظ کننده عاصم:

 جمع عبد، بندگان عباد:

سلسله عبد اهلل سفاح و به کمک ایرانیان که به سرداری ابو بنی عباس . آل عباس یا عباسیان ، سلسله ای از اوالد عباس بن عبد المطلب . موسس این عباسيه: 

تن بر قسمتی از ممالک  21مسلم خراسانی در برابر جور و بیداد خلفای بنی امیه قیام کردند به خالفت ممالک اسالمی رسیدند. از خاندان عبداهلل 

 ق بود.111ستعصم ق و آخری آن م723اسالمی و آسیای غربی حکومت کردند. اولی ابوالعباس سفاح 

 بندگی و بردگیبوديت: ع     بندگی و ذلت افرادی که خوار شده اند. عبوديت مقهورين:

 بنده عبيد:     بنده و کنیزعبيد و اماء: 

 فعالً، اکنونعجالتاً:     خشم گرفتن، سرزنش کردن عتاب:

 نداشتن تجربه و داناییعدم خبرت:      قبول نکردن عدم اجابت:

 در کاری اهتمام و اندیشه نکردن. عدم مباالت:    عدم موفقیت و پیروزی عدم فوز:           

 از روی دشمنی :عُدواناً پاسخگو نبودن در برابر آنچه که انجام می شود. عدم مسئوليت عمايفعل:

 جمع عادل عدول:    مومنین عادلعدول مومنين: 

 بهره، شمرده شده. مؤنث عدید، عديده:     جمع عادل عُدول:             

 عذاب دردناك عذاب اليم:

 چیزی که مربوط به عرف مردم است و ین مردم متداول و معمول است. عرفي:

 عزیز است نام او. عزّ اسمه:    رگ و ریشه، اصل و ریشه چیز عِرق:

 جمع عسکر، نیروهای نظامی) قشون نظامی( عساكر:    لشکریان اسالم عساكر اسالميه:

 عشیره، طایفه هاجمع  عشاير:

 شدت ارتباط و تعلق شخص به قوم و جماعت یا مرام و مسلک خود و تعصب و کوشش در حفظ و حمایت آن. عصبيت:

 دورانی که حضرت ولی عصر )عج( در غیبت بسر می برند.  عصر غيبت:  زمانی که حضرت ولی عصر)عج( تشریف دارند.عصر حضور: 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                            مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                مشروطیت از منظر عالمه  نائینی                                                                                                

227 
 

ی نفس از گناه ،  پاکدامنی، ملکه اجتناب از گناه و خطا. و در اعتقاد شیعه چهارده معصومین از گناه و خطا بدورند و اولیاء الهی می منع، نگهدار عصمت:                 

 باشند.

 عهد و پیمان ، بستن. عقد:    جمع عظیم ، بزرگان عظماء:

 منظور وجود مبارك خاتم االنبیاء محمد مصطفی )ص(است. عقل كل و نفس عصمت:

 جمع عقوبت، سزای گناه و بدی عقوبات:    جمع عاقل، عاقالن و خردمندان. ء:عقال

 پرچم درازدستی و تطاولعَلَم تطاول:     ریشه و علت همه علت ها :علةالعلل

 گردنکشی و فرعونیت در روی زمین. علو در ارض:    عالمان بد رفتار.علماي سوء: 

رحمت حق بر قلب معصوم ، و این علوم از طریق اکتساب و حس و تجربه بدست         نمی آید.بلکه به علوم لدنی که انعکاسی است از  علوم لدُنيه:

 عنایات الهی نیاز دارد.

 هر چه که تقدیر و سرنوشت انسان ها باشد. علي كل تقدير:               

 است سالم و درود باد. بر امیرالمومنین علی)ع( که باعث بزرگی و شرف شهر نجف شده علي مشرّفها السالم:

 بر کسی که از دیده غایب است سالم باد. علي مغيبه السالم: بر کسی که پرچم عزت دین و روش جعفری را بر افراشت.علي مشيده : 

 عمو عمّ:

 عماربن یاسر از بزرگان صحابه رسول خدا)ص( که در جنگ صفین بدست یاران معاویه شهید گردید. عَمّّار:

 جمع عامل، کارگزاران، کارگران، کارمندان،  عُمّال:کارگزارانی که از جانب ان حضرت)عج( برگزیده شده اند. عُمّال منصوبين:

 عمدی، از روی عمد و قصد ونیت عمديه:      چیز کلی ، بسیار عمده:

شرکت کرد  اي مسلمانان با روميانجنگ هسال بعد از فتح مکه( اسالم پذیرفت. در عهد عمربن خطاب وی در  1میالدی)132او در سال  عمروعاص:

را بنا نهاد. و بعد ها از  شهر فسطاطرا فتح کرد و  مصر را نیز متصرف گردید و مغرب اردنفاتح شد و قسمت  يرموك اخبادين و. ودر 

موسی اشعری که مردی یاران صمیمی معاویه و از دشمنان علی)ع( گردید.در جنگ های صفین در انتخاب حکمین او که نماینده معاویه بود ابو 

ز ساده لوح بود فریب داد و علی)ع( را از خالفت خلع نمود. پس از آن از طرف معاویه به حکومت مصر تعیین شد. عمروعاص در ایران مَثَل بار

 مکر و فریب و نیرنگ است.

 از جانب کسی)مجتهدی که( امضاء و تأیید آن مالك انجام حکم شرعی است. :عمن له والیةاالذن

 زمانی که دو چیز مخالف و ضد هم باشند عندالتعارض:    ستیزه و دشمنی کردن. اد:عن

 جمع عامه به معنی همه، همه مردم، مردم جاهل. عوام :   در طول روزگاران و دوره ها عندالدوران:

 به مالقات و عیادت مریضان رفتن. عيادات مرضي:   حمایت مردم نادان را جلب نمودن. عوام ربايي:

 پناه می برم به خدای بلند مرتبه.العياز باهلل تعالي:      پناه بر خداعياذ باهلل: ال

 مؤنث عیانی، شاهد، گواه که آنچه را به چشم دیده بگوید. عيانيه:

 غ            
 .غصب کننده اموال اوقافی ، خواه آن وقف عموم مردم باشد و یا مصرف خاصی داشته باشد غاصب اوقاف عامه و خاصه:

 نهایت سختی و دشواری. غايت صعوبت: کسی که مال دیگری را بر خالف نظر او تصاحب می کند. غاصب:

 احمق شدن، نادانی و غفلت. غباوت:     پایان ، نهایت. غايت:                

 آرزوی نعمت و سعادت دیگران را داشتن بدون آرزو کردن زوال نعمت وسعادت آنان. غبطه:

 زیبا و نیکو، ساختمان و بنای خوب، یکی از نام های شهر نجف. غري:        مقصود داشتن. غرض و غرضانيت:

تن از  11دومین غزوه معروف پیامبر اسالم)ص( که در نزدیکی کوه احد به سال سوم هجری با کفار قریش اتفاق افتاد. حمزه عموی پیامبر با  غزوه اُحُد:

 مسلمانان در این غزوه شهید شدند.

قریش و احزاب و قبائل مشرکین عرب به سوی  پنجم هجريو دیگران با استناد خود چنین نقل نمودند که در سال  طبرياین داستن را  احزاب: غزوه

مدینه حرکت کردند، مسلمانان با مشورت و پیشنهاد سلمان فارسی در یک قسمت از مدینه خندقی حفر کردند، مشرکین در آن قسمت خندق 

برای ایجاد تفرقه در پيامبر اسالم )ص( لمانان را محاصره کردند. در این مدت جز تیر اندازی از دو قسمت جنگی واقع نشد.قریب یک ماه مس

ه صفوف دشمن و کم نمودن فشار آنان با دو تن از سران قبائل گفتگو نمود که یک سوم محصول خرمای مدینه را به آنان بدهد و از محاصره مدین
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موضوع با سعدبن عباده و سعد بن معاذ که دو تن از سران اوس و خزرج مدینه بودند در میان گذاشته شد. آنان مخالفت دست بر دارند، این 

 کتاب( 33نمودند و رسول خدا )ص( برای وحدت در صفوف مسلمین پس از این مشورت از این صلح تاکتیکی صرفه نظر کرد.)ص

 غصب کردن و به ناروا گرفتن اصل حکومت و حکمرانی. اصل تصدي:غصبيت    غصبی بیش از غصب های دیگر. غصب زايد:

 خشونت طلبی، از طریق غضب و زور حکومت کردن غضب راني:

 تسلط نفس )منظور انجام کارهایی است که براساس خواسته های فردی باشد( غلبه هوي :               

 غیر از آن ، مابقیغير ذلك:     دشمنان خارجی غنيمان خارجي:

 غیر مسلمانان غير هم:  مالحظه نشده است ، در نظر گرفته نشده است. غير ملحوظ:

 ف
 مؤنث فارق، جدا کننده فارقه:   مؤنث فائق ، زنی که برتری داشته باشد. فائقه:

 از بین رفته فانيه:  انجام هر عملی که دلبخواهانه باشد. فاعليت ما يشاء:                

 سستی و اهمال فتور:     جمع فتنه، آشوب ها فِتَن:                   

 گناه کردن فُجُور:    حکم و رأی فقیه و حاکم شرع فتوي:

 باالفراز :    گناه کردن، سر پیچی از حق کردن.فجور: 

 قدرتمندان و زورگویانی که در رآس حکومت بر امت قرار می گیرند.فراعنه امت: 

 جمع فرعون، لقب پادشاهان مصر قدیم. فراعنه:  اکمین مصر بودند.فرعون های گذشته که ح فراعنه سلف:

 کیلومتر مربع است.123111کشوری در نیمه شمالی است. جزو کشورهای اروپای غربی است. مرکز آن پاریس است . مساحت آن  فرانسه:

 ایران وروم فُرس و روم:     فرد مخالف فرد بائن:

 شدت و زیادی روشن و آشکار بودن چیزی رط وضوح:ف    شدت حماقت و نادانی فرط غباوت:

 نهج البالغه. 12منظور فرمان امام علی)ع( به مالک اشتر، نامه  فرمان مباركه:   دسته دوم، منظور شاه پرستان هستند. فرقه ثانيه:

 ل زشت از مسیر حق خارج شده اند.جمع فاسق، کسانی که با اعما فسقه:  افراد فاسقی که در میان جامعه مسلمین هستند. فُسّاق مسلمين:

 جدا نمودن فصل نمودن:  جمع فسق، گناهانی که ما را از حق دور می گرداند. فسوق:

 فصل های پنجگانه کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله فصول خمسه:    فصل های پنجگانهفصول خمسه:              

 جمع فاضل فضالء :

 رعملی که ستمگران براساس نظرخود انجام می دهند.انجام هفعال ما يشاء بودن ظالمين:

 انجام کاری که ریشه و عاملی در بیرون دارد. فعليت خارجي:   رفتار و بر خورد رسول خدا)ص( فعل حضرتش:

 جمع فقره، جمالت برگزیده از کالم. فقرات:  قدرت استنباط و فتوی از فقه و شریعت داشتن. فقاهت:

 آزاد کردنفُكاك: 

 بر اساس هیأت قدیم فلک نهم که بر همه افالك محیط است چرخ اطلس فلک االفالك است. فلك اطلس:                 

 رستگاری و موفقیت مردم. فوز ملت:   رستگاری در راه شهادت در راه خدا فوز به فنا :

 در حقیقت، بطور حقیقی و درست. في الحقيقة:      موفقیت فوز:           

 در آنچه را که بین مردم است. فيما بين عباد:    ذات و درون خودش در في نفسه:

 جمع فیض، بخشش ها، رحمت ها فيوضات:                 

 ق
 همه ملی گراها، احزاب ملی قاطبه مليين:  کسی که به قسط و عدل اقدام نموده است. قائم به قسط:

 بادی.لغت نامه معروف فیروز آ قاموس:     همه ، جمیع قاطبه:

 منسوب به قبط، کسی که مصری اصیل و طرفدار فرعون است. قِبطي:   از روی قدرت .و چیرگی، قدرتمندانه قاهرانه:

 کشتن انسان ها قتل نفوس:  چیزی که بطور ذاتی و فطری زشت و پلید است. قبيح بالذات:

 م کاری در حد تواندر خور توانایی، انجاقدر مقدور:    چیزی که ثابت و مسلم است. قدر متقين:
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 قدیم و جدیدقديماً و حديثاً:     سرور و بزرگ مردان خدا :قدوةالمتألهین

 باشد، برای پی بردن به امری یا رسیدن به مراد و مقصد. جمع قرینه که مؤنث قرین، به معنی عالمت و نشانه چیزی که برای انسان دلیل  قرائن:        

 نزدیکی مرگ)کوچ کردن( قرب ارتحال:    خویشاوندینزدیکی،  قرابت:                

 سنگدلی قساوت:   نزدیک به مقام )عقال و ادباء( است. قرينه مقاميه:

 احکام ثانویه) که به نظر ولی امر بستگی دارد( قسم دوم:  احکام اولیه)که در رساله عملیه مندرج است( قسم اول:                

 سزادادن بر گناه و کار بد برابر آنچه که مرتکب شده است. قصاص:    ت قاتلجزاء و مکافات، مجازا قصاص:

 کوتاه نمودن دست سیطره و استبداد قصر تصرف:

 محدود شدن کارکارگزاران )یک شغل بیشتر نداشته باشند( قصر شغل متصديان:

 آنان. کوتاه کردن دست متجاوزین و محدود نمودن تسلط ظالمانه قصر و تحديد استيالي جوري:

 جمع قصر، کوتاهی کردن. قصور :

 عدم توانایی) قصور: کوتاهی، باع: فاصله انگشت راست تا چپ موقعی که دو دست به شکل افقی قرار گیرند و باز شوند.( قصور باع:

 واسته های نفسانی.رسیدن به تمایالت و خ قضاء شهوات:جمع قصر، واگذاشتن کاری از عجز و درماندگی ، کوتاهی کردن. قصور:          

 قضات ، جمع قاضی قضاة:

 جمع قطیعه، )قطیعه ملکی است که به کسی دهند تا از در آمد آن زندگی کند.( قطايع:

 جلوگیری از امتیازاتی که عده ای را صاحبان زمین و قدرت نموده است. قطع تيول:

 وامل و علل جدایی و تفرقهیشه کن نمودن ع قلع مواد تفرق:   اموری که قطعی و حتمی است.قطعيات: 

 اشخاص کم و محدود :قلیلةاالفراد

 قوانینی که به تصویب مجلس رسیده است ویا دردستورکارمجلس است. قوانين موضوعه:

 منظور نائینی از سه قوه که در کتاب ذکر نموده است این موارد است)جهل مردم، روحانیون طرفدار استبداد، شاه پرستان( قواي ثلثه سابقه:

 نیروهای فعال کشوری) اقتصادی، نظامی ، اختماعی، سیاسی، ....( قواي فعاله مليه:                

 نیروهای نظامی و انتظامی برای امنیت داخلی و حفظ مرز های کشور. قواي نظميه و حفظيه:

 رسانندهنیروی ت قوه ارهاب: قوای مختلف مملکتی) مالی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره( قواي نوع:

 نیرو های دفاعی کشور قوه دفاعيه:    استعداد و توان انسان. قوه بشريه:

 توانایی ناشی از مصونیت عصمت. قوه عاصمه عصمت:

 می دارد و عاصمه مؤنث عاصم به معنی مرکز است.صوم را از گناه و خطا مصون نیروی پاکی و عصمت که شخص مع قوه عاصمه:

 پیروزی یافتن، چیرگی قهر تغلب: نظور همان هیأت نظارت است.م قوه مسدده و رادعه خارجيه:

 جمع قیصر، پادشاهان رومقياصره:      غلبه کردن، چیرگی. قهر:

 برخاستن، اقدام کردن.قيام:            

 ك
 انگار آن چیز وجود ندارد، چیزی که بی اثر باشد. كان لم يكن:     مانند عدم و نیستی كالعدم:

 ر، گناهان کبیرهجمع کبی كبائر:

 اجرایی است.  کتابی که به شکل قانون اساسی و مقررات و دستورالعملهایكتابچه دستوريه و نظامنامه: 

 کتاب های آسمانی )مثل قرآن ،تورات،انجیل،..........( كُتُب سماويه:         

 ین تر از معجزه است.پائلیاء و صالحان دیده می شود .بزرگی ورزیدن، امر خارق عادت که از او كرامت:

 شایستگی در بیشترین حد كفايت كافيه:     پانصد هزار كرور:

 همه یا بعضی كُالً ام بعضاً:     جمع کافر كفره:

 سخن بیهوده كلمه واهيه:  سخن کفر آمیز که مخالف احکام شریعت است. كلمه كفريه:

 ده است.همچنانچه شارع) حضرت رسول اکرم )ص(( قرار داكما جعله الشارع:

 آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است ، مثل گذشته. كما في  السابق:           
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 همچنانکه حقیقت آن ظاهر است بلکه در عمل متعین و مشخص شده است. كما هوالظاهربل المتعين:

      شایسته نیست. كما ينبغي:

 آشکار شده است.چیزی که هیچگونه نقص و ابهامی نداردو همه چیزش  كمال بداهت:

 باعث بیشترین تعجب و شگفتی كمال حيرت:                 

سال  11که چهارتن بودند کمتر از نصف قرن یعنی کمتر از  منظور دوران زمامداری خلفاء راشدین است که مدت خالفت آنان كمتر از نصف قرن:  

 بوده است.

 یکی از شهرهای یمن( این مثل شبیه مقل فارسی، زیره به کرمان بردن است. مثل بُرنده خرما به هجر) كُنّا فل التمر الي الهَجر:

 کلیسا، معبد نصاری، معبد یهود، کنشت ، کنائس جمع.كنيسه: 

 گ
 توپ گوي:   از همه پیشی گرفتند. گوي سبقت ربودند:

 ل
 آن شدند. کسانی که بعد از فتح مکه به اسالم روی آوردند و تابع دستورات و احکام الحقين تابعين:

 چیزی که رعایت و انجام آن الزم است. :الرعایةالزم    چیزی که اطاعتش الزم است. الزم االطاعة:

 چیزی که اقدام و عمل به آن الزم است. :الزمةاالقامة  چیزی که انجام عمل به آن خواسته شده است. الزم العمل:

 که عمل می شود و مورد سؤال مردم قرار نمی گیرد.آنچه را  اليسئل عما يفعل:     بناچا ، ناگزیر المحاله:

 دشمنی لجاج: شکل مجوز و مشروعیت مذهبی یافتن. لباس اباحه ي مذهبي:

 دهنه و افساری است بر دهان ستمگران که بیهوده سخن می گویند. لجام دهان ظالمين:                 

 وء استفاده و چپاول بیت المالالزم بودن قطع رابطه ایشان از س لزوم حِسم ماده ايشان: 

 زبان لسان:   زبان عیب جویی و ایراد گیری لسان طعن:

 خدای متعال آن ها را از نعمت خود دور گرداند.1 لعنهم اهلل تعالي:    بازی کردن، بازی، مزاح،شوخی. لعب:          

 انجام دهد. تکالیفی که یک مسیحی باید لوازم تنصر:    منسوب و مربوط به لغت لُغَوي:

 با این همه، بعد از این موضوع لهذا:

سرهنگ )پالکونیک( روسی، افسر ستاد ارتش روسیه تزاری و فرمانده بریگاد قزاق در ایران. وی از طرف دربار تزار به ایران اعزام   لياخوف روسي:

ف در مقابل وزیر جنگ و هیچیک از مقامات ایرانی بر گردید. و در زمان سلطنت محمد علی شاه فرماندهی بریگاد قزاق را بعهده داشت. لیاخو

ق از طرف محمد علی شاه به سمت 7231جمادی االولی 33خود مسئولیتی قایل نبود و مستقیماً از پطرزبورگ کسب تکلیف می کرد.وی در 

که در خدمت شاه بود و  روسيسرگي ماركويچ شابشال جمادی االولی به دستور شاه و توصیه 32فرماندار نظامی تهران منصوب شد و در 

سفیر روسیه در ایران مجلس شورای ملی را به توپ بست.نمایندگان مجلس را متفرق ساخت و عده ای را کشت و از طرف محمد  گارتويك

پس از ق در خدمت شاه بود. در آن روز با مجاهدان به جنگ پرداخت ولی 7231علس شاه مورد تقدیر قرار گرفت. لیاخوف تا روز اول رجب 

قرار  يوسف خان امير مجاهدتحت حفاظت  سردار اسعد بختياري و سپهساالر تنكابنيفتح تهران تسلیم اردوی مجاهدان شد و از طرف 

ق استعفای خود را به سپهساالر وزیر جنگ تقدیم کرد و به 7231رجب  2گرفت تا مورد حمله مشروطه خواهان واقع نشود. لیاخوف در 

پیوست. و پس از سقوط تزار در  ژنرال نيكينق( که انقالب کونیستی روسیه پدید آمد به 7221میالدی ) 7271ل پطرزبورگ رفت. در سا

 به دست سه تن گرجی کشته شد.باطوم 

 م
 توانگر مُؤسِر:     ادا کننده، رساننده  مؤَدّي:

 ، عاقبتمرجع، بازگشت، جای بازگشت مآل:    عاقبت امر، سرانجام کارمآل امر:             

 حدیث، حدیث نقل شده. مأثور:     حدیث ،  نقل شده مأثور:

 گرفته شده از روایات معصومین)ع( مأخوذ از اخبار:     محو کنندگان ماحيان:
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 مجازات کردن. مأخوذ:

 باشد. منظور حکومتی است که قوانین جاری آن از شریعت اسالم گرفته شده مأخوذه از شرع:            

 پولی که بابت اجاره مستقالت می گیرند. مال االجاره:کسانی که از طرف مجتهدی اذن و اجازه دارند. قِبَل مجتهدي: مأذونين از

ق. فرزند حارث بن عبد یغوث. در جنگ یرموك شرکت کرد و یک چشم خود را از 21از اصحاب خاص امیرالمومنین علی)ع( . مقتول در  مالك اشتر:

فین با علی)ع( بود و شجاعت ها نسان داد. علی)ع( اورا به حکومت مصر گماشت. ودر راه رفتن به مصر به توطئه دست داد. و در جنگ جمل و ص

 معاویة مسموم شد.

 آرزو شده، آرزو و خواسته مأمول:   مسلط بر سرنوشت مردم شدن مالك رقاب:

 طفلی که به سن بلوغ نریده ولی خیلی از مسائل را تشخیص می دهد. مايه تميز:

 مقدار، اندازه، بنیاد چیزی مايه:    عامل جنگ و دعوا مايه مخاصمة:

 جمع مبحث،گفتگو ها،مطالب. مباحث:    جمع مباح، حالل کرده شدهع حالل ها مباحات:

 شناخت و به کارگیری نیرو هایی که ناشی از پدیده های طبیعت است مانند برق، بخار، موج، باد ........ مبادي طبيعيه:

 بنا ها، ساختمان ها ، جمع مبنی. مباني:    جمع مبدأ، آغاز ها، اصول مبادي:           

 بدعتگزاران ، جمع مبدع مبْدعين:     دنیا و آخرت مبدأ و معاد:

 بذل شده، بخشیده شده مبذول:    تبدیل شده و تغییر یافته. مُبَدّل:

 فرق گذاشته شده. مُبْعِض:

 ت برای نمایندگی مجلس برگزیده شده اندکسانی که از طرف مل مبعوثان ملت:

 ضد هم، جدای از هم. متبائن:     انتخاب شده اند. مبعوثند:

 دارای یک معنی متحدالمفاد:   چیزی که مورد تبعیت قرار گرفته است متَّبع:

 استوار و ثابت و بجای خود ایستاده. مترتّبه:    راست و درست شوند. متحقق:

 انتظار کشنده، نگرنده مترقب:     رتب و منظم شده.ممُترتّبه:            

 چشم دارنده، انتظار کشنده، نگرنده)مترقب نباشد: انتظار دیگری نیست( مترقّب:

 مذهبیون و طرفداران شریعت اسالم. متشرعين:    گشایشی، بهبودی و فرجی متسعي:                

 را غصب نموده است.حاکمی که الیق حکومت نیست بلکه آن  متصدي مغتصب:

 مؤنث متضمن، در بردارنده، شامل متضمنه:    در بر گیرنده، شاملمتضمن:

 ظاهر و آشکار متعيّن:  عذرآورنده، کسی که عذر و بهانه بیاورد، دشوار. متعذر:

 جمع متفرق، افرادی که جدای از هم و متفرق هستند. متفرّقين:    جدا شده، شاخه شاخه شدهمتفرّع:

 که بر آن متحد و هم قول هستند. متفق عليه:  .چیزی که همه در آن دارای یک رأی و نظر باشند ه:متفق علي

 بهم تکیه نمودن و کمک کردن. متقوّم بهم بودن:     متحد، یکپاچه متفق:

 عهده دار انجام چیزی و کاری بودن.متكفل بودن:    قوام گیرنده، راست شونده ، گرانبها. متقوّم:

 آن چیزی که از دیگران جدا باشد. متمايز: نث متکلف، کسی که ضامن و عهده دار امری شده است.مؤ متكفله:

 چیزی که ذاتاً نجس نیست ولی به واسطه نجاستی نجس می شود. متنجس بالعرض:

 صاحب نعمت متنعّم:    عبادت کننده، دین دار، پارسا مُتَنَسّك:

 ق اسالمی آن را قبول داشته و نقل نمایند.حدیث و موضوعی که همه فر :متواتر بین االمة

 به یقین داننده، بی گمان دانسته، بی شبهه و گمان. مُتيقّن:     بستگی دارد به متوقف به:

 عظمت و بزرگی انسانی مجد انسانيت:اجزاء بدن مثل گوش،بینی،چشم وغیره را بریدن و جدا کردن. مثله كردن:

 بزرگی و عظمت آزادی مجد حريت:

 منظور فقهایی است که با نوآوری مثبت و سازنده خود مسیر فقه و آگاهی از دین را در جهت رشد و تعالی قرار می دهند. ن قرن سيزدهم:مجددي

 جعل شده، قرار داده شده. مجعوله:   حکم و موضوع شرعی مجعول شرعي:

 با هم جنگیدن. محاربه:  اجتماع یا مجلس و محفل مسیحیانمجمع مسيحيان: 

 جمع محال، اموری که انجام آن ها نشدنی است. محاالت:   جمع محکمه، دادگاه، جای دادرسی محاكم:                
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 مؤنث محدّث، چیزی که تازه پیدا شده است. مُحَدِّثه:   جمع محتسب، شمارندگان، نگهبانان محتسبين:

 دارای مرزبندی و حدود مشخص محدوده:    محدود شده، محدود محدّد:

 حاصل شده، بدست آمده مُحَصَّل:    دور شده، پرهیز شده ذور:مح

 بخاطر ایجاد تنفر و بیزاری کردن مردم. محض تنفر:  فقط برای بندگی گرفتن و اسارت ملت. محض استرقاق:                

 عامل و وسیله ای است برای امتحان) محک سنگی است که عیار طال را با آن می سنجند( محك امتحان:

ق( وی 732وفات -ق17محمد بن مسلم بن عبید اهلل معروف به ابن شهاب و مکنی به ابوبکر از بنی زهره، تابعی و محدث مشهور)والدتمحمد بن مسلم: 

حدیث از آنان و گروهی کثیراز زن و مرد از اشراف و موالی فراگرفته و نخستین کسی است که 3111ده تن از صحابه را دیدار کردو قریب 

 را تدوین کرده. اودرشام سکونت داشت. حدیث

 مثل تراشیدن)محمول( سری)موضوع( که وجود ندارد. محمول بال موضوع:     حمل شدهمحمول : 

 بدعت: از بین بردن بدعت و نوآوری غیر مشروع در دین .محو     آزار، اندوه، مِحَن  جمع محنت:

 افرادی که طرف صحبت ما هستند. :مخاطبين   سرگردان کننده ، گیج کننده.محيّر العقول: 

 خدمت کرده شده، سرور،آقا مخدوم:

 مداخله و دخالت کسی در چیزی که از نظر شرعی سرپرست آن محسوب نمی شود.مداخله غير متولي شرعي:                 

 جمع مدلول، معانی ، رهنمودها مداليل:    با کسی به نرمی رفتار کردن مدارات:

 متهم مُدّعي عموم:    ی داخل شدن و جای خارج شدن.جامدخل و مخرج: 

 مشورت و صحبت پنهانی و سری ملکه سبا با قوم خود. مذاكرات سرّيّه:    جمع مدعی، دعوی کنندگان. مدعيان:               

 مؤنث مذکور، ذکر شده مذكوره:  مشورت و صحبت آشکار ملکه سبا با قوم سبا مذاكره علنيه:

 مذموم، نکوهیده، مذمت کرده شدهمؤنث  مذمومه:

ق. دو طایفه بنی امیه و بنی عباس بر کسب قدرت 723وفات -ق 32در زمان امام جعفربن محمدالصادق ، صادق آل محمد )ع( . والدت  مذهب جعفري:

ه خدا و مکتب اسالم نائل آمدند. تن از یاران با وفایش به فیض شهادت در را 13سیاسی در کشمکش بودند. بعد از واقعه کربالء که امام حسین و 

ج کمال برسد. بهترین موقعیتی بود تا تعلیماتی را که امام محمد بن علی باقر العلوم النبی)ع( آغاز کرده بود با تدبیر و تعلیم فرزند برومندش به او

رفانی، تفسیری و غیره آن موقع را تحت بصورتی که این تجدید حیات در عرصه های گوناگون جهان اسالم نحله ها و مشرب های فکری ،فقهی،ع

مذهب جعفری روش و مسیری است که امام صادق علیه السالم برای  تأثیر شگرف خود قرار داد و در این راه هزاران شاگرد تربیت گردید.

یامبر شهر علم است و علی شناخت واقعی اسالم بعد از عاشورای حسینی به مسلمین نشان داد و مذهب جعفری حاصل این تالش هاست. بهر حال پ

 و فرزندانش دروازه های آن. چون اهل بیت از نسل مطهر زهرای بتول علیهم السالم راسخون در علم هستند.

 دیدنی مرئي:

 در ردیف اعتقاد به وحدانیت خدار متعال است . اعتقاد به موضوعی کهمراتب و شئون توحيد:

 مراد+ات، مراد ها و آرزو ها مُرادات:ه تصدی حکومت و اداره کشور را به عهده دارند.مدیران کشور ک مراجع حكومات:                

 مواظبت و حسابرسی مراقبه و محاسبه:    مقاصد، خواسته ها مُرادات:

 کسی که در یک خانواده کافر متولد شده باشدو به همان دین باقی باشد. مرتد فطري:

 پس مرتد شده باشد و توبه چنین کسی در اسالم پذیرفته نیست.کسی که قبالً مسلمان بوده و س مرتد ملي:

 اموری که انجام آنان ارجح و برتر است. مرجحات نوعيه:    کسی که از دین برگشته است. مرتد:

 رهبری نمودن در صدور فتواهای شرعی. مرجعيت شرعيه:  مفتی و رئیس مذهب اهل سنت و جماعت مرجع اهل سنت:

 .برداشته شده مرفوع:

ید مروان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف در خالفت عثمان وزیر و مشاور بود. در جنگ جمل به هواداری عایشه با علی )ع( جنگ مروانيه:

 ماه حکومت کرد. 71ق ادامه داشت. مروان 723ق تا12ق در دمشق به خالفت رسید و سلسله آل مروان در سال 12و سال 

 اشتغال به کاری داشتن، ممارست در کاری. مزاولت:     شده، نقل شده.روایت مرويّه: 

 توضیح اضافی و بیشترمزيد توضيح:    مؤنث مزمن، کهنه، دیرینه مزمنه:

 زایل کننده مزيل:   اضافه بر آنچه را که در گذشته بود مزيداً علي ما سبق:

 کسی که در قبال چیزی مسئول و جوابگو باشد.. مسئول عنه:
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 منظور حکومت و حاکمی است که در برابر مردم مسئول و جوابگوی رفتار  خود است.  مسئوله:          

 منظور احساس مسئولیت و جوابگویی در قبال اعمال و رفتار خود نسبت به ملت. مسئوليت:

 رع صورت گیرد.ارتکاب مستبدانه، انجام هر عمل زشتی که از روی اقتدار و خارج از قانون و ش مستبدانه ارتكاب:

 پشت گرم، دلگرم مستظهر:    صغار و ایتام شمردگان مستصغرين:

 توانگر،بی نیاز مستغني:    از آن کامالً بی نیاز است. مستغني عنه:

 قرارگیرنده در جایی، آنکه قرار و ثبات می ورزد. مُسْتقر:   استفاده شده، آنچه که معلوم ومفهوم است. مستفاد:

 خانه، زمین و ملک شخصی مستقالت:     قلبطور مست مستقالً:

 دلیل و مدرك مستند:    گیاه های صحرایی مستنبتين:

 مورد سجده و پرستش قرار گرفتن. مسجوديت:      پنهان ، پوشیده مستور:

 تسخیر شده. مُسخّره:   تسخیر شده و خلق شده. مسخر مخلوق:

 خیر کردنتس مسخريت:   تسخیر شدن، رام و مسخر شدن. مُسخّريت:

 راست و درستمُسَدّد:     راست و درست کننده مّسَدِّد :

 مسلمان مُسلم:     نوشته شده مسطور:

 مسلمانانی که طاغوت بر آنان حاکم است و از نعمت حاکم عادی بی بهره اند. مسلمانان بي صاحب:

 شنیدنی مسمع:    سلب و گرفته شده مسلوب :

 نامیده شده. مُسمّي:

 که مانند حضرت مسیح مرده را زنده می کند و دارای نفس ملکوتی و پاك است. کسی مسيحاوش:

 خواسته و شهوات شخصی مشتهيات شخصيه:  جمع مشاجره، کسانی که با هم کشمکش می کنند مشاجرات:

 مشروطه خواهی، طرفداری از مشروطه مشروطگي:    خواسته ها و تمایالت نفسانی مشتهيات:

 هایی که در قانون اساسی آمده است.بر اساس شرط مشروطه: 

یه از شرط کرده شده، حکومتی که مقید به شرط و حدود باشد.)و این تعبیر نائینی است( از طرفی مشروطه که مانند کلمه های عدلیه ، نظمیه ، بلد مشروطه:

ز لغت کارت التینی آمده ( که معنی آن منشور و فرانسه )معادل چارتر انگلیسی مأخوذ اcharteاصطالحات عثمانیان اقتباس شده ، از لغت شارت 

قانون است. مراد از حکومت مشروطه حکومت متکی به قرآن است. در آن  زمان حرف )ت( زبان های اروپایی را با )ط( می نوشتند ك کمانند 

 (12مصطفی رحیمی، چاپ سوم ، ص ایطالیا ، بریطانیا و غیر آن )نقل از کتاب قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ، نوشته ی دکتر 

 آلوده شدن  مشوب شدن:    آگاه کننده ، خبر کننده مُشعِر:

 دیده شده. مشهود:     دیده می شد. مشهود بود:

 گرفتار ها و مصیبت های بزرگ. مصائب جليله:   بزرگان و رهبران مذاهب اسالمیمشيخه اسالميه:

 اموری که انجام آنها مورد نیاز است.کارها و  مصالح نوعيه:     جمع مصیبت مصائب:

 یار و رفیق ، همراهمصحوب: 

 کسی یا چیزی که شاهد صدق و راست گفتن شخص باشد، گواه و گواهی و دلیل راستی سخن. مصداق:

 مؤلف، نویسنده کتاب.مصنّف:    دلیل و گواهی راستی سخن. مصداقيت:

 ارجمع مضحک، کارهای خنده د مُضحكات:     محفوظ مصون :

 نیست و نابود مضمحل:     خنده دار مضحكه:

 مورد اطاعت مردم قرار گرفتن. مطاعيت:         فرمانبرداری کردن مطاعيت:

 عام وشامل، روان وجاری مطرّد:    پسندیده و مورد قبول مطبوع:             

 شدن.جمع مظهر، جاهای آشکار  مظاهر:     آگاهان، دانایان مُطّلعين:             

 جمع معاند، دشمنان معاندين:  آنچه را که با پایداری و استواری همراه است.مع التمكن: 

هنگامي كه رسول اكرم مكه را فتح كرد به ق( نخستین خلیفه از تیره امویان،  11قبل از هجرت و وفات  71معاویة بن ابی سُفیان)والدت  معاويه:

ه قسمتی از سپاهیان بود. در خالفت عمر به حکومت شام منصوب شد. چون علی )ع( به خالفت . در زمان ابوبکر فرمانددين اسالم در آمد

یشه را که رسید اورا از امارت عزل فرمود. اما معاویه نپذیرفت و علی را در قتل عثمان متهم ساخت و خود را خونخواه او خواند و طلعه و زبیر و عا
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ر نهان تقویت کرد و چون جنگ بصره به سود علی به پایان یافت معاویه در دمشق کار جنگ با علی در بصره به مخالفت با علی برخاسته بودند د

را آماده ساخت و در نبردی که در صفین که بین سپاهیان او و علی در گرفت به همکاری عمروبن العاص موجب اختالف رأی در سپاهیان علی 

درباره حقانیت ادعای دو طرف به حکمین واگذار شد. داور معاویه داور علی را فریب داد و  شد و در نتیجه کار جنگ موقتاً پایان رفت. و داوری

به سود معاویه رأی داد لیکن عراقیان نپذیرفتن. واین خود موجب فتنه بعدی گشت. پس از شهادت علی ،امام حسن پس از نبردهایی برای 

سال معاویه خود را خلیفه همه  72ق( و از این تاریخ به مدت 27ه صلح نمود )سالجلوگیری از خونریزی و برادرکشی و اتحاد مسلمین با معاوی

 مسلمین خواند. 

 شمرده شده ها مُعَدّات:     مورد عبادت قرار گرفتن معبوديت:

 عذاب شده، شکنجه شده معذّب:     شماره شده، کم و اند معدود:

 یشناخت بیمار معرفت داء :     عذاب و شکنجه شده. معذّب:

 نیازمند و تنگدستمُعْسر: 

در اعتقادات شیعه پیامبر)ص( و فاطمه)س( و دوازده امام از هرگونه گناه و خطا دورند و معصوم هستند.و در نظر نائینی علی و فرزندان  معصومين:

 معصومش حق حکومت و والیت بر امت اسالمی را دارند.

 هر چیز.شتر چیزی، جزء بزرگ ترو بهترازسمت بیبزرگ، قمُعْظَم :     اعطاء کننده ، بخشنده مُعْطي:

 بزرگ ترین سیاست های اجتماعی و مردمی. معظم سياسات نوعيه:                 

 بیشترین صدمه ها و لطمه هایی که وارد می شود. معْظم صدمات و لطمات:                 

 معمول و متداول معموله:     جمع معمم، روحانیون معممين:

 با این وصف همه آنها معهذا كُلّه:  عنوان و الیحه مطرح شده در مجلس شورای ملی. نه در مجلس:معنو

 جمع مغالطه، سخنان بی منطق مغالطات:      همراهی معيت:                

 سخن خاص که ازروی غرض خاص وبی منطقی گفته شود. مغالطه مغرضانه و عاميانه:                

 جمع مغلطه، سخنانی که دیگران را به خطا و اشتباه بیندازد. مغالطه: سخن بی اساس کفر آمیزی که مخالف شریعت است. نه مخالفه:مغالطه ملحدا

 کسانی که نیات و مقاصد ناپاك دارند.مغرضين:       غصب کنندگان مغتصبين:

 یا چیزی را از کسی گرفتن.به زور مالی  مغصوبيت:   به زور وستم چیزی را از دیگران گرفتن. مغصو بيت:

 اورا دارد برای خوش خدمتی والیتعهدی یزید را به معاویه پیشنهاد نمود. از طرف معاویه حاکم کوفه بودو چون فهمید که معاویه قصد برکناری: مغیرة بن شعبه

 مده است. جهاد بدست آن هایی که بدون جنگ و سرزمی :مفتوحة العنوة       تهمت ها، افتراها مفتريات:               

 مؤنث مفصل، گسترده مفصله:      محل فرار و گریختن مفرّ:

 واگذار کردن مُفوِّض داشتن:     واکذار کردن مفوض داشتن:

 جمع مقصدع اهداف مقاصد:       در مقابله و ضدیت مقابلي:

 خنسخن گفتن ، س مقالة:  قصاص کردن بجای سیاهی و کبودی بدن مقاصه نمودن سواده:

روایتی است که مشایخ ثالث ) طوسی،کلینی و صدوق( به استناد خود از عمربن حنظله از امام صادق )ع( نقل نموده اند که در  مقبوله عمربن حنظله:

امرحق و باطل نباید به حکومت طاغوت مراجعه نمود بلکه باید ازکسانی که فقیه اهل بیت هستند و دارای ویژگی اجتهاد می باشندپرسش 

 کتاب(31مود.)صن

 نزدیک مقرّب:    تقاضا کرده شده، اقتضاء شده ، در خور. مقتضا:             

 کوتاه شده مقصور:      تعیین و مقرر شده مقرره:

 قطع شده مقطوع:

 جمع مقلد، کسانی که برای انجام احکام شرعی از یک مجتهد جامع الشرایط تقلید می نمایند. مُقلّدين:

 بهمدیگر تکیه و مساعدت نمودن. مقوّم همديگر بودن:      ارقانون گذ مقننه:

 جمع مقوم، راست کرده شده ها، ارزیابی شده ها مقومات:      راست کرده شده، ارزیابی شده. مقوّم:

 سلطه پذیری ناشی از پذیرش حکومت ظالمین. مقهوريت بيعت:     مؤنث مقوّم، ارزیابی شده مقوّمه:

 پایبند، و در قید و بند اجرای قانون و شرع. مقيده:    تسلیم پذیری ملت. پستی و مقهوريت رقاب:

 جمع مکیده، خدعه ها ، فریب ها مكائد:  کسانی که در جایی زندگی می کنند و ساکن آنجا هستند. مقيمين:                
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 ده دار شده اند.جمع مکلف، کسانی که وظیفه و امری را عه مكلفين:      پاداش دادن، کیفرمكافات: 

 پنهان شده هامكمونات:      مؤنث مکمل، کامل و تمام شده مُكمّله:

 پوشیده ها مكنونات:     قدرت، توانایی، توانگری مُكنَت:

 جمع مؤنث مکنون، پنهانی ها مكنونات:

لمی فقیه، اصولی، آشنا به فلسفه بود. و عا در نجف در گذشت. ق7232ق در مشهد متولد شد و در سال 7311وی در سال مال محمد كاظم خراساني: 

حاشيه بر اسفار  شاگردانی تربیت کرد که از فقهای مبرز شیعه به شمار می روند. با مشروطه خواهان موافق و حامی آنان بود. از جمله آثار وی

 است. مالصدرا و حاشيه بر رسائل شيخ مرتضي انصاري و كفاية االصول

 ملحد، کافران.مالحده:      نرمی و آرامی با  مالئمت:                

 دلتنگی، بیزاریماللت:     جمع مالّك، صاحبان ملک و زمین. مالكين:

 ملتی که جهل و نادانی او را فرا گرفته است. ملت مجهول:   مردمی که بدبخت و تهیدست هستند. ملت فلك زده:

 پیروان دو مذهب اسالمی)شیعه و سنی( دو ملت اسالم،  ملتين اسالميتين:      توجه کننده ملتفت:

 کار یا امری که انجام آن واجب است. مُلزم شرعي:     جمع ملحد، کافران ملحدين:

 صفت راسخ تقوی در نفسملكه تقوي:    مؤنث ملعون، رانده و دور کرده شده ار رحمت و لطف حق. ملعونه:

بود. که به مالقات اورفت. در روایات اسالمی وی همسر سلیمان معرفی شده است. و سبا شهری  ملکه شهر سبا، بلقیس که معاصر سلیمان بن داود ملكه سبا:

 در عربستان قدیم در ناحیه یمن می باشد.

 آنچه که در تصرف و قبضه شخص باشد. زمین یا چیز دیگر که مال شخصی است. و نیز به معنی عظمت و سلطه و پادشاهی است. مُلكيه:

 به کاری پرداختن و همیشه به آن مشغول بودن و تمرین کردن.ممارست:   کشور های طرفدار دین مسیحیت)کشور های اروپایی و آمریکایی سيحيه:ملل م             

 جمع ممتنع، اموری که نشدنی هستند و انجام نمی پذیرند. ممتنعات:       نشدنی ممتنع:

 نکته سنجی از روی علم و تحقیق بررسی و مميزي علمي:     )عصای( بلند و باریک ممشوق:

 از اقتصادی و نظامی و غیر از آن دو من الماليه والعسكريه و غيرهما:

 آن ها.ان استبداد( وصاحبان زمین وغیر)طرفداریون غاصبی که ازرده علماء هستنداز روحان من المعممين الغاصبين لزي العلماء والمالكين وغيرهم :

 از هر جهتی که راه نادانی برای آنها باز گذاشته است. من حيث ال يشعر:    اط و دور اندیشیاز روی احتیمن باب االحتياط: 

 از نظر ذاتی و ساختمان وجودی من حيث نفسه:                

 منظور مجتهدی است که دارای فتوای الزم االجرا و دارای امضاء واذن است. من له االمضاء و االذن :

     جمع منازعه، ستیزه ها ، جنگ ها عات:مناز                 

 جمع منصب، مقام ها مناصب: کاری که با حکمت تناسب دارد، کاری که از روی حکمت است. مناسبت حِكَميه:

 مخالفت پیدا کرد. منافي يافت:  مخالفت با مساوی قرار گرفتن با سایرمردم در برابر قانون.منافات تسويه: 

 ارتکاب و انجام اموری که مخالف عفت و پاکی عمومی است. منافيات:    ننده، نیست کننده، مخالفطرد کمنافي:             

 مخالف، برضد مناقض:   جدل ها و دعواهایی که در گفتگو پیش می آید مناقشه لفظيه:

 بر انگیخته، روان گشته منبعث:    مقررات و احکام مربوط به ازدواج مناكحات:

 کسانی که اسالم را به خود بسته اند. منتحلين اسالم:      نتیجه شده  منتج:

 شوم و بداختر منحوسه:     نفع و سود بردن. منتفع شدن:             

 دور ساختن مندفع:      دفع و دور شده مندفع:

 پنهان و دور از مردم منزوي:     رانده شده، ترسانده شده. منزجر:

 کسانی که داخل یک مسلکی شده باشند. طرفداران دین و مذهب مُنْسلكين:  که از پوست خود جدا شده است.کنده شده، کسی یا چیزی  مُنْسَلَخْ:

 بافتنی هایی که توسط عنکبوت به وجود می آید.  منسوجات عنكبوتيه:

 احکام شریعت که انجام آنها واجب است و باید رعایت شوند. منصوص شرعي:

 از تجاوزات و زور گوئیهای بدکاران ممانعت کردن. منع تعديات اشرار:    جلوگیری از تجاوزات منع از تجاوزات:

 ستایش آزادی که دارای ارزش باالیی است. منقبت علياي حريت:    بازداشتن و از انجام کاری جلوگیری کردن منع و ردع: 

 آشکار، هویدا منكشف:    زشتی ها و پلیدی های فراوان منكرات عديده: 
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 جمع میراث مواريث:       مربوط منوط: 

 چهار پایان از قبیل گاو، گوسفندو شتر، جمع ماشیه مواشي:    یاری کردن، بهم کمک کردن. مواسات:

 کسانی که مورد اطمینان و اعتماد هستند. موثقين:      بهم پیوستن مواصلت:

 دم بدانجا پناه می برند.عاملی که مرموجب توسل و التجاي ملت:      عامل هوشیاری و بیداری موجب تنبيه:

 باعث انجام و تحقق آن می شود. موجب لزوم اتيان است:   باعث انجام ندادن)آن وظیفه( نباشد.موجب سقوطش نباشد: 

 عواملی که در مردم ایجاد تنفر نماید. موجبات تنفر:   عواملی که باعث بیداری مردم شود.موجبات تنبه ملت: 

 تاریخ نویسانی که از ایران باستان می نویسند. مورخين فُرس:      اسباب و عوامل برتری موجبات توفق:                

 ارث گذاشته شده، مالی که به ارث به کسی برسد. موروثه:          

 وصل کننده و رساننده آدمی به پائین ترین درجات جهنم است.مُوَصّل باسفل دركات: 

 وعده داده شده. موعود:   ، جای نهادن چیزی،مواضع جمع.جا، جای گذاردنموضِع:               

 بخشش و مرحمت خدایی موهوبه الهيه:    چیزهایی که مورد وقف هستند. موقوف عليهم:

 چیزی که وهم و بی اساس است. موهوم:

 که با رسول خدا از مکه به مدینه هجرت کردندمردم مکه  مهاجرين:اولین مسلمانی که با رسول خدا)ص( از مکه به مدینه مهاجرت نمودند مهاجرين اولين:

 جمع مهم مهام:                

 کسانی از یهود که بر اساس عهد و پیمان با مسلمین در صلح و آشتی بودند. مهاهدين من اليهود:

 هالك کنندهمُهْلكه:  مکان هالکت و نابودی که سقوط در آن نزدیک است. مهلكة قريبة التهلكة :

 مهم مؤنث مهمه:

حاج میرزا محمد حسن بن میرزا محمودبن محمد اسماعیل حسینی شیرازی. از علمای عالیقدر شیعه. میرزا در اوایل زندگی در سال  ميرزاي شيرازي:               

ق به عتبات رفت و 7312 ق از مولد خویش شیراز به اصفهان آمد. و نزد علمای آن شهر به تحصیل علوم عقلیه و نقلیه پرداخت. و از آنجا در7323

ق 7273ق در سامره اقامت نمود و در آنجا به تدریس و تعلیم مشغول بود تا اینکه در سال 7327نزد شیخ مرتضی انصاری به تلمذ پرداخت. در سال 

 بدرود حیات گفت. و جنازه اش را به نجف حمل کرده و به خاك سپردند.

 مؤنث میشوم ، نامبارك ضد میمون.ميشومه: 

 ن
 آتش بر افروخته ، فتنه بر پا شده. ائره:ن

به معنی اینکه آتش فتنه را شعله ور می سازیم و از کسی ترس و عاری  322ص723یک ضرب المثل است. جمله ای از نهج البالغه خطبه  النار والالعار:

 نداریم.

 یرد.می گجرا در مردم  مورد پذیرش قرار منظور حکم مجتهدی است که جهت ا نافذ الحكومة:

 شتر ماده ناقه:    زنگ بزرگ که در کلیسا نصب می کنندناقوس: 

 جمع نبات، گیاهانع رستنی ها.نباتات:   شرف، راز و سرّ، کلمه ناموس معرب از یونانی است ناموس:

 رسالت حضرت رسول)ص( که خاتم االنبیاء والمرسلین است. نبوت ختميه:

 از حضرت رسول )ص( نقل شده است.منظور حدیث نبوی گذشته است که  نبوي سابق:

 منظورحضرت رسول اکرم )ص( است که رحمتی  برای همه عالمیان است. نبي رحمت:                

 نتیجه ای که مورد نظر و باعث خوشایند است. نتيجه مطلوبه:   پیامبری که یهودیان وعده آمدن آن را می دهند. نبيّ موعود:

بزرگ است . نجف در لغت به معنی سرزمینی بلند است که آب به آن نرسد. و شهرت و اهمیت این شهر به خاطر  شهر نجف که شریف و نجف اشرف:

ا آن است که آرامگاه مطهر امیر المومنین علی )ع( در آن واقع است. و به همین لحاظ قرن ها مرکز علوم دینی و فقه شیعی است. فاصله نجف ت

 کیلومتر است. 11کربال 

 به همان شکل نحو ذلك:      نسل و نژاد، فرزند. نجْل:           

  دی است که غاصبانه و ظالمانه استحکومت استبدانحوه اولي:     حکومت استبدادی نحوه اولي:                

 که مورد تأیید نائینی است.حکومت والیتیه نحوه ثانيه:  حکومت مشروطه اسالمی است که مورد تأیید نائینی است.نحوه ثانيه:                
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 منظور حکومت نوع اول است که ستمگرایانه بود و خود را مالک مردم می دانست. نحوه جائره تمليكيه:                

 چیزهایی شبیه آن دو.نحوهما:      به آن روش ، مثل آن نحوها:

 جمع نسخه نسخ: ت عادی.برگردان زندگی مردم از حالت گوشه گیری به حال نسخ انزواء و رهبانيت:

 حیات انسانی نشأة بشريت:       نظم و ترتیب نسق:

 زندگی پست نباتی)گیاهی( ، چون در نظراستبداد مردم در حد یک گیاه هرزه می باشند! نشأة خسيسه نباتيه:

 نو پیدا شدن، زنده شدن، نشأتین: دنیا و آخرت.نشأة:        زندگی گیاهی نشأة نباتيت:

 کالم صریح و آشکار قرآن، آیاتی که موضوع را بطور صراحت بیان نمایندو نیازی به تأویل و تفسیر نباشد. نصّ كتاب:

 جمع نصرانی، کسانی که پیرو دین مسیحیت می باشند.نصاري:   سخن محکم و استواری که در عمل و تاریخ تجربه شده است. نصّ مجرّب:

 پیش چشم، در برابر چشم نصب العين:

 ود.انتخاب حکمین در صفین ، که عمرو عاص از طرف معاویه و ابو موسی اشعری از طرف یاران علی)ع( برگزیدن شدند ولی موال موافق ابو موسی نب : نصب حكمين

 جمع نصّ نصوص :      مسیحیت نصرانيت :

 جمع ناظر، ناظرین. نُظار:       جمع ناظر نُظّار:

 شتر، به گاو و گوسفند نیز اطالق می شود. انعام جمع. عَم:نَ     نعمت ها و بخشش ها الهی نعم الهيه:

 نغمه ها)منظور سخنان مخالفین مشروطه است( نغمها:     نعمت زیاد و بزرگ نعمت عظمي:

 زور و ستم نمی روند. این عبارت بخشی از سخنان سیدالشهداء امام حسین علیه السالم در روز عاشوراست. منظور کسانی می باشند که زیر بار : نفوس ابيّه   

 جمع نادر نوادر:منظورفقهای درعصرغیبت هستندکه به شایستگی نیابت آن حضرت می رسند. نُواب عام:

 مرحلی نهایی و پایانی. نوبت مقتضي:      جمع ناموس نواميس:

 مرحله سرپرستینوبت واليت: 

 شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد می باشد. ت. جنس صنف، گونه، انواع جمع، در اصطالح منطق نوع اخص از جنس اس نوع:    

 امور وکارهایی که در مملکت انجام می شود. نوعيات مملكت:   در بیشتر موارد سهل انگاری نمی کنند. نوعاً تكاهل ندارند:

 چپاول و تاراج نهب و غارت:     غارت و چپاول دارایی ها نهب اموال:

ق( سخنان پراکنده امیرالمومنین علی)ع( را در نهج البالغه فراهم 211یا  212وفات -ق212د رضی محمد حسین موسوی بغدادی )والدت سینهج البالغه:

حکم می باشد. یکی از کتاب های پرارج جهان اسالم است . شرح های گوناگونی بر آن نوشته  231رسائل، 12خطبه،  327آورد. نهج الباغه شامل 

 شده است .

 روش نهج:      راه روشن و آشکار. نهج:      

 جانشینی افراد فقیه و عالِم به دین. نيابت فقهاء:              

 و
 درستی هاست.واوراست کننده وهدایت کننده به للصواب:و هوالمسدد     و چه نیکو گفته استو لنعم ما قال: 

 سرزمین.بین دو کوه،  وادي:     سرزمین مقدس وادالمقدس:          

 روشن ، معلوم واضح:  منظور آیه ای است که بطور آشکار معانی آن معلوم است. واضح الداللة:

 حوادثی که در جوامع گذشته اتفاق افتاده بود. واقعه در امم سابقه:     کامل، وفاکننده.،تمام  وافي:

 ایستاده ، توقف نموده واقف:  (رخداد مهم و بزرگ )اشاره به جنگ های صلیبی استواقعه عظيمه:            

 بی اساس و بیهوده بودن واهي بودن:    فرمانروا، صاحب امر و اختیار، وُالت جمع. والي:

 ضرورت بدست آوردن چیزی وجوب تحصيل:

 اموری را که در چهارچوب امور حسبیه واجب میشود وامور حسبیه از اختیارات مجتهدین در عصر غیبت است. وجوب حسبي:

 علت نامیدن وجه تسميه:    جمع وجه،روی و چهره، طریقه و جهت. وجوه:             

 غرق شدن در باتالق حیوانیت ورطه ي بهيميت:      شکل و کیفیت وجه:

 حمع وسوسه، فریب ها وساوس:    گرداب، منجالب،هر امری که نجات از آن دشوار باشد. ورطه:

 چیزی را ازکسی گرفتن و در دست)اختیار( گرفتن. وضع يد كردن:    ندهتنها وسیله محدود کنوسيله منحصر تحديد: 
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 تکالیف مهم و ارزشمند. وظائف دقيقه:      پست و زبون وضيع:

    وظائفی که به عهده مسئولین نهاده شده است. وظائف نوعيه:

 وظیفه و تکلیفی که در حال حاضر به عهده ما قرار گرفته است. وظيفه حاليه:

 وظیفه و مقامی که بر حسب داشتن منصب و مقام متوجه انسان است. اميه:وظيفه مق

 جمع وکیل، نمایندگان مجلس شورای ملی وكالء:    ایستادن، دانستن، آگاهی، ایستادگی. وقوف:

 والت، جمع والی ، حاکم ها :ُوالة

 جمع والیت، رهبری ، سرپرستی، حکومت کردن، خویشی و قرابت. واليات:

 رهبریت سیاسی و حکومتی واليت بر سياست:                

 در عصر غیبت ، فقیه جامع الشرایط بدان حکومت اذن و اجازه داده باشد.راامام معصوم داشته باشد.ویا رهبری آنمنظور حکومتی است که والیت و واليتيه:

 حضرت حجت )عج( است.منظور  ولي كلّ:  منظور خداوند است که مالک حقیقی جهان خلقت است. وليّ بالذات:

 ولی و رهبر مسلمین که از طرف خدا منصوب و تعیین گردیده است. ولي منصوب من اهلل:

 ولی معصوم، منظور ائمه اطهار)ع( می باشند وليّ نوعي:    صاحب نعمت) رعیت،ملت( وليّ نعمت:

 هه
 ویران کننده هادم:

 لیغ و دعوت فرعون و مردم مصر پرداخت.پیامبر بنی اسرائیل، برادر موسی، که با او به تب هارون:

 از بین بردن آبروی مردم. هتك االعراض:   از بین بردن آبروی افراد محترم.. هتك اعراض محترمين:

 کسانی که خون شهیدان را به هدر می دهند. هدر كننده دماء:   از بین بردن خون)شهدای مشروطیت وآزادی هدر دماء :

 خراب کردن، ویران کردن هَدْم:  نابود ساختن پایه حکومت ستمگران هدم اساس مسئوليت جائرين:

 جمع هفوه، لغزش ها، خطاها هفوات:    جمع هفوه)هفوت( ، لغزش ها و خطاها هَفَوات:                

 همت و تالش او همّش:     تالش جدی و مدام همت مجدانه:

 نگامه ها، غوغاها و آشوب هاه هنگامها:    غوغا و بلوا ایجاد کردن. هنگامه جويي:

 شکل و ترکیب جمعی و گروهی. هيأت جمعيه:

گروهی که براساس راستی و درستی عمل کنند و نظارت آنان باعث جلوگیری از تجاوزات متصدیان به قانون و کشور و مردم هيأت مسدده و رادعه: 

 ریه(گردد.) این هیأت در اجرا مکمل قوای سه گانه کشور مقننه، قضائیه، مج

 اسم فعل یعنی دور است. دریغا هيهات:     گروه الیق و درستکار هيأت مسدده:               

 همچنان بقیه چیزهایی که از موارد زشت است.  الي غير ذلك من الشنايع:

 هستند. همچنین سایر چیزهایی که دارای عناوین مختلف: الي غیر ذلك من العناوین المختلفه

 ي
ق( پس از پدر به مسند خالفت نشست. وی جوانی بود عاری از علم و فضیلت و شهره به فسق و 12ق وفات31اویة بن ابی سفیان)والدتفرزند معيزيد: 

را فجور. سلطنت یزید سه سال و نیم طول کشید. در سال اول حسین بن علی)ع( و یارانش را در کربال به شهادت رساند و در سال دوم شهر مدینه 

 ر چه بود به یغما برد و در سال سوم به مکه حمله برد.تاراج کرد و ه

 بیداری يقظت:     بیداری و آگاهی مردميقظت ملت:               

 یک پیمانه سه کیلویی يك صاع:

 گرم. 711لیتر ، مقیاسی معادل یک چارك یا  73پیمانه ای است در عراق ، معادل يك مُدّ: 

 قسم ، سوگند.يمين:                 

 روز غدیر خم در آخرین حج رسول خدا)ص( که علی را به والیت از جانب حضرتش بر گزیده شد. يوم الغدير:

یهودانی بودند که در نزدیکی مدینه می زیستند و در تحریک مشرکین بر علیه مسلمین دست داشتند و سرانجام توسط بد عهدی و پیمان يهود بني نضير:

شدند. شکنی از اطراف مدینه کوچ داده   


