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   یدهکچ

  آغاز   با   بود   مشهور   نجف   حوزه   در   نواندیش   عالمی   به   که   محالتی   اعیل اسم   شیخ 
  آن   برجسته   علمای   سایر   همراه   به   ایران   در   آن   استقرار   از   بعد   و   خواهی مشروطه   جنبش 
  مشروطه   از   دفاع   و   حمایت   به   طهرانی   و   نایینی   مازندرانی،   خراسانی،   آخوند   مانند   حوزه 

  کتاب   از   قبل   سال   یك   حدود   و   اول   ره دو   مجلس   بودن   دایر   با   همزمان   او .  برخاست 
  « المشروطه   وجوب   فی   المربوطه   لئالی »   عنوان   با   ای رساله   نائینی،   المله   تنزیه   و   االمه تنبیه 

  دغدغه .  بود   آن   شرعی   مخالفان   به   پاسخ   در   و   مشروطه   از   دفاع   در   آن   تمامی   که   نوشت 
  و   کردن   هار م   سپس   تبدادی س ا   نظام   بردن   بین   از   چگونگی   محالتی   اسماعیل   شیخ   اصلی 

  سه   حول   رساله   این   در   محالتی   سیاسی   اندیشه   گفتمان .  بود   حکومت   عملکرد   بر   نظارت 
  یك  هر  عقالنیت   و  دیانت  و  ملت   قدرت  قدرت،  تحدید : است  گرفته  شکل  اساسی  محور 

  با   آنها   پوشانی هم   و   ترکیب   از   که   باشند می   عناصری   دارای   فوق   گانه سه   های مولفه   از 
  یازده   دارای   ها مولفه   این   مجموع   در .  برد   پی   مولفه   هر   ذات   و   یت ماه   به   توان ی م   یکدیگر 

  وجوه   تا   است   تالش   در   وتحلیلی   تاریخی   رویکرد   با   مقاله   این .  باشند می   اساسی   عنصر 
 . نماید   تبیین   ایران   خواهی مشروطه   جنبش   از   دفاع   در   را   محالتی   سیاسی   های اندیشه   مختلف 
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                                                                                                                                                                                                                                                            مقدمه
  دیانت  از  عقالنی  تفسیر  ایران،  مردم  خواهیمشروطه  جنبش   به  راجع  مسائل  مهمترین   از  یکی  

  توسط   خواهی آزادی  و  نوگرایانه  هایاندیشه  با  اسالم   شرعی  احکام  سازگاری   برای  تالش  و

اسالمی    صورت  به  مواردی  در   بلیغ  سعی   این .  بود  خواهمشروطه  شریعتمداران   و   روشنفکران

  پردازیاسطوره  جنبه   بعضاً  که   نمود می  ظهور   غربی   مدنّیت   و  دموکراسی  قوانین  و   اصول  کردن

 یك  به   که   ماجرا  از  بخش   آن  امّا.  رسیدمی  افراط   حدّ   به   و  گرفته   خود  به   نیز  سازیافسانه  و

  را  مشروطه  ساسیا  قانون  و  البانق  توانمی  که  بود  جریانی  همان  شد  بدل  مسلّط  گفتمان

سازگاری  جریان  این.  کرد  تلّقی  آن   محصول بدنبال  دین  که  جامعه  میان    و   ایرانی   اسالم، 

آخوند    همچون  نامیصاحب  شریعتمداران   خواه،مشروطه  روشنفکران  از  صرفنظر  بود،  مدرنیته

  اصلی  یکردور  که  داشت  خود  کنار  در  را  محالتی  اسماعیل  و شیخ   نائینی  عاّلمه  خراسانی و

 و   شرع  میان  موجود  تضادهای  بتواند  که  بود  وجهی  بر  آن  تفسیر  و«  دیانت  عقالنی  فهم»  انآن

  اسالم  با  را  غیره  و  نمایندگی  اصل  برابری،  آزادی،  مانند  جدیدی  مفاهیم  و  دهد  پاسخ  را  عرف

برای  تأکید  باید  .سازد  آواهم تالش   صرفاً  غربی  مدنّیت  مبانی  با  اسالم  میان  سازگاری  نمود 

 قرائت  و  تفسیر  بلکه  نبود،  طلبمشروعه  مخالفان  مقابل  در  خواهمشروطه  علمای  ریگی موضع 

  معرّفی  قانون   حکومت  و  آزادی  دیانت   عنوان  به  را  آن  تاریخ   و   اسالم  تا   بود   اسالم  از  جدیدی

اسماعیل   .نمایند یکی  شیخ  سازگاری    از  محالتی  دنبال  به  که  است  دوران  این  علمای  همین 

و   سال  خواهی  مشروطهدین  در  وی  در  1269بود.  سال    قمری  در  شد.  متولد    1288محالت 

محضر  نجف  به  قمری در  و  رفت  همچون  اشرف    اهلل  حبیب  شیخ  شیرازی،  میرزای  اساتیدی 

جزء  تبریزی  سیدحسین  و  رشتی و  نمود    هیئت  عنوان   تحت  که   است  مجتهدی   بیست  تلمذ 

طرف  مجتهدان  نظارت مجلس    مراجع  از  برای  ملینجف  عالم    .شد  فیمعر  شورای  این  از 

از آن جمله،   مانده که    الرد  ،المکاسب  علی  حاشیه  ،الرسائل   علی  حاشیهگرانقدر آثاری برجا 
و المسیحیه مشروطه  حقیقت  کشف    وجوب   فی  المربوطه  لئالی  کتاب   اثرش   مهمترین  ، 

اثر  50  حدود  باشدکهمی  المشروطه این  است.    تنبیه   زا   قبل  و  مشروطه  از  پس   یکسال  صفحه 

تنزیه  االمه است  و  شده  نوشته  مخالفان  .  المله  به  پاسخ  با  دارد  تالش  کتاب  این  در  محالتی 

این   از  نوگرایی،  با  اسالم  سازگاری  و  دیانت  از  عقالنی  تفسیر  به  اتکا  با  مشروطه،  شرعی 
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با نماید.  دفاع  جدید    مختلفی   هایمقوله  از  المربوطه  لئالی  کتاب  در  محالتی  آنکه  گفتمان 

و   ملت  قدرت  قدرت،  تحدید  اصلی  مؤلفه  سه  بر اساس  هاسخن   آن  همه  ماا  است،  گفته  ن سخ 

عقالنیت  دیانت   که  را  مواردی   چنانچه (.  یك  شماره   نمودار )باشند  می  فهم  و   تبیین  قابل   و 

 بدون   است،   رانده  سخن  مشروطیت   عقالنی   شرعی   توجیه   برای  خود  کتاب   در   آنها   از   محالتی 

  عاید  او  مباحث   از   خاصی   گیرینتیجه  صورت   آن  در  بگیریم،  نظر  ر د  ها مؤلفه  این   به  توجه

  روشنفکرانه  انتقادی  یا  و  ژورنالیستی  مطالب  سطح  به  او  هاینوشته  سطح  و  شودنمی  مخاطبین 

شناخت  عنوان  به .  یابدمی  تقلیل    اساسی   هایشالوده  از  یکی  که  «قدرت  تحدید»  مؤلفه   مثال 

  لئالی»  متن  داخل   به  را  ما  راهنما  یك  انعنو  به   دهد،یم  تشکیل  را  محالتی   سیاسی  فقه  اندیشه

  این   درک  عدم  طبعاً.  نمایدمی  راهنمایی  محالتی  سیاسی  اندیشه  درون  به  آن  تبع  به  و  « المربوطه

  تأسیس  استبدادی،  نظام  نفی  مانند  آن  ذیل  مباحث  کلیه  محالتی  سیاسی  اندیشه  در  مؤلفه

  ارزشگذاری   فاقد  و  مبهم   ار...  و  اساسی   قانون  تدوین   پارلمان،  ایجاد  مشروطه،  حکومت 

 .   است صادق حکم این نیز هامؤلفه مورد سایر نماید، درمی دینی  نواندیشانه گفتمانی

  است  کلیدی  نقشی  دارند،  محالتی  سیاسی  اندیشه  تشریح  و  تبیین   در  اصلی  هایمؤلفه  که  نقشی

  راه  وی در  که  زحماتی  ردوم   در  را  مطلب   حق  نماییم  درک  را   آنها  خوبی  به  نتوانیم  اگر  که

شده  سیاسی   فقه   بالندگی ارزشمند  گمانبی  .ایمگرفته  نادیده  است  متحمل  در    محالتی   کار 

  در تکوین  ایمالحظه  قابل  سهم  نائینی  "االمه   تنبیه"گرانسنگ    کنار کار  در  "المربوطه  لئالی"

را    ین اثر فاخرین چ   و جایگاه  نقش   شده است  تالش  مقاله  در این   .است  داشته  شیعه  سیاسی  فقه

و  مورد داده  قرار  که  این   که  اصلی  پرسش نمائیم.    معرفی  واکاوی    اصلی  های مولفه  است 

کدامند؟ در   ایران  مردم  خواهیو مشروطه  دین   سازگاری  توجیه  در  محالتی  سیاسی  هایاندیشه

  سازگاری  به   اعتقاد  اساس  بر  محالتی   اسماعیل  شیخ  که  است  این  اصلی  فرضیه  سوال،  به  پاسخ

مشرو  اسالم قالب  تالش  خواهیطهو  در  قدرت"  :اصلی  مولفه  سه  نمود،    قدرت "،    "تحدید 

  شرعی  و حمایت  دفاع  مورد  را  ایران  مردم  خواهیمشروطه  جنبش   "عقالنیت   دیانت"  و  "ملت

دهد. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی، کیفی و مبتنی بر رویکرد تاریخی و    قرار  و عقالیی

به   که  است  کتاب تحلیلی  جمعاخانهشیوه  کار  فیش ی  منابع،  تحلیل  آوری  و  تنظیم  برداری، 

 مطالب آن صورت گرفته است. 
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 پیشینه تحقیق 
 علمای  سیاسی   اندیشه   باب   در   مشروطیت   به   مربوط   غنی   ادبیات   و   منابع   تنوع   رغم علی    

  و   آثار   متأسفانه   محالتی،   اسماعیل   شیخ   نظریات   و   آرا   تفسیر   و   بررسی   بویژه   خواه مشروطه 

  از  آبادیان   و حسین  طباطبایی   جواد   همچون سید   نویسندگان   برخی   دارد.   وجود   ی اندک   منابع 
ابعاد  موضوع  این  به   تریافزون   تفصیل   و  دقت   با   که   هستند   نویسندگانی  معدود و   پرداخته 

سید ساخته   آشکار   را   محالتی   سیاسی   های اندیشه   از   بیشتری  کتاب    طباطبایی   جواد   اند.  در 

باور   "ن ایرا   در   قانون   حکومت   نظریه " این    لئالی "  در   مشروطیت   تعریف   که   است   بر 
  سیاسی   اندیشه   از   مباحثی   با   را   آن   تواند و می   است   حکومتی   نظام   از   بدیع   تفسیر   "المربوطه 

  متن  نموده است و در   استنباط   وی   آنچه   مطابق   (. ۴53  : 1386  )طباطبایی،   نمود   مقایسه   جدید 
در   مشروطیت،   نظام   برقراری   غایت   شود می   مالحظه   نیز   محالتی   سخن ظلم   قلمرو  تحدید 

 :1386است )طباطبایی،    خارجی   دشمنان   برابر  در   کشور   مرزهای   از  دفاع   و   داخلی   سیاست 

اندیشه   قدیم   مفاهیم "کتاب    هفتم   فصل   اختصاص   با   نیز   آبادیان   (. حسین۴65 جدید   های و 
  رساله  است   معتقد   تی محال  سیاسی   های اندیشه   بررسی   با(  ایران   مشروطه   بر  نظری   درآمدی ) 

فی   لئالی "  زمره  در   "المله   تنزیه   و   االمه   تنبیه "  کتاب   کنار   در   "مشروطه   وجوب   المربوطه 
ها،  رساله   این  دو   هر   در   رود؛ می   شمار   به   مشروطه   دوره   در   ایران   سیاسی   رسائل   مهمترین

شیعه   و   فقه   کنار   در   کالمی   مباحث  کردند   ایفا   مشروطه   تبیین  در   کلیدی   نقش  اصول 
به 209  : 1388بادیان،  )آ    مورد   مستقل   صورت   به   بار   اولین  برای   مردم   منافع   بحث   وی   نظر   (. 

  او  منافع   و   سلطان   حقوق   آن   از   قبل   تا   که   دانیم می   و   شد   واقع   محالتی   همچون   فقهایی   توجه 

آبادیان، 222:  1388)آبادیان،    داد می   قرار   الشعاع   تحت   را   چیز   همه  در   محالتی   (.    زمره  را 
نوینی    بنای   کهن   اندیشه   سنت   از   آشکار   گسستی   در   داند که ی مشروطه م   دوره   فقهای   معدود 

  شده  تالش   مقاله   این  (. در 229  : 1388  )آبادیان،  نهاد   بر جای   ایران   سیاسی   اندیشه   در تاریخ 
  شود، بنابراین   پرداخته   محالتی   سیاسی   اندیشه   از   دیگری   وجوه   به   فوق   موارد   بر   عالوه   است 

  سه   در   را   وی   سیاسی   اندیشه   توان می   المربوطه،   ی لئال   در   التی ح م   نظرات   واکاوی   مجموع   از 

قدرت   مولفه؛ تحدید  دیانت   ملت   قدرت،    اضالع   مثابه   به   سه   این  . نمود   خالصه  و عقالنیت   و 
  توضیح  به  ادامه  در  که   یافته  تشکیل   عناصری  از  مولفه  هر  ضمنا  .دهندمی  را تشکیل   مثلث  یك 

 .   شودپرداخته می امکد هر  با مرتبط و عناصر هامولفه این 
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 وی  سیاسی اندیشه   شالوده  ( یك   نمودار شماره) 

   
 
 
 
 

   دهدمی  نشان مثلث یک اضالع در را محالتی سیاسی اندیشه گانهسه  هایلفه مو :1شماره  نمودار

 

                                                                              قدرت تحدید  مولفه
  امور  در  حکام  مقیدکردن  و  محدود  عبارت است از:  سیاسی   دبیاتا  در  قدرت   ددیتح  از  منظور

  به  سیاسی  نظام  عمل ننمایند و  خودرأی  و  خودسرانه  تا  مملکت  اداره  و  کشورداری  به  مربوط

  تشکیل   همین مسئله   را   محالتی   سیاسی  اندیشه  مرکزی  هسته .  نشود  منتهی  استبداد   و  دیکتاتوری 

  نظام  به  که  را  قدرت   خودسرانه  محدود کردن  هایراه  کندش میدهد؛ از یك سو وی تالمی

  حکومت   در  که(  هایینهاده)ابزارهایی    از  دهد و از سوی دیگر  نشان  شوندمی  منجر  استبدادی

استدالل  اند،شده  بینی پیش   منظور  بدین   مشروطه خود  و  عقلی   هایبا  نماید  می  دفاع  نقلی 

رت از عناصری تشکیل شده است که  ولفه تحدید قد(. م۴73:  1386)رجوع شود به طباطبایی،  

تر از این مولفه در اندیشه سیاسی محالتی در ادامه به تشریح  برای دست یافتن به فهم درست

                                         شود.                                                                                                هریك از این عناصر پرداخته می
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 . دهد می  نشان مشروطه در نظام را آن  و ابزارهای قدرت  تحدید مولفه وضعیت: 2  شماره نمودار

 

 مشروطه  سلطنت -الف
  در  استبدادی  سلطنت  نظام  گفتمانی  رقیب  مهمترین   عنوان  به  مشروطه  سلطنت  گفتمان

  برای  جایگزینی  مدل  هیچگونه  آن  از  پیش   که  تاشگذ  با استبداد  رقابت  میدان  به  پای  شرایطی

  سنتی   گفتمان  متولیان  از   یك  هیچ   عمل  و  اندیشه  در   که  آنچنان .  نداشت  وجود  استبدادی  نظام

  .شدنمی  دیده  حکومتی   مدل  یك   ارائه   از  نشانی  گردیدند،  فعال  مشروطه  نهضت   پیدایش  با   که

  رویتر،  واقعه  بایدوف،گری  مانند قتل  موضوعاتی  پیشتر در  علما  موردی  و اعتراضات  هامخالفت

  به  معطوف  شوند که می  شمرده  آمیزی اعتراض  هایمخالفت  صرفاً  دیگر   موارد   و   تنباکو  تحریم 

  حاکم   نخبگان   های مخالفت  و   عمومی  هایشورش"حتی    .بودند  معین  خواسته  یك   تحقق

  "شدمی  تلقی  آنان  خطاهای  مسئول  ندرت  به  پادشاه  و  بود  دولتی  مقامات  به  معطوف  عموماً

این   یك  هیچ  در  دلیل  همین   به(.  296:  1392  فتاحی،) عصر   علمای  اعتراضی  هایجنبش   از 

  جایگزین   حکومت،  از  خاصی  نوع  درخواست  و  استبدادی  نظام  مطلق  نفی  مشروطه؛  ماقبل
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 .  شودنمی دیده شرعی  حکومت حتی

  های شیوه  و   اهحلراه  اعتقادی  و  سیاسی  فعاالن  از  هر یك  ،وضعیت  آن  از  رفتبرون   برای

  روشنفکران.  نمودندمی  تالش  آن  اشاعه  جهت  در   و  داده  تشخیص   مناسب   را   جایگزینی

  گفتمان  با  که   بیشتری  و  بهتر  آشنایی  و  ارتباط  دلیل  به  دیگران  از  پیشتر  که(  منورالفکران)

  شیوه  به  قانون  حکومت  برقراری  درخواست  داشتند،  اروپا  فلسفی  و  تمدنی  و  سیاسی

  لحاظ   به  داخلی   دارانسرمایه  و  بازاریان  و  تجار .  کردند  مطرح  را  ااروپ  پارلمانی  های حکومت

  تغییر   از  ایگونه  خواهان  هاخارجی  به  انحصارات  و  امتیازات  واگذاری  و  واردات  از  جلوگیری

  رهایی  رکود  و  ورشکستگی  از   و  کند  تأمین   را  آنان  اقتصادی   منافع  که  بودند  سیاسی  وضعیت

  تنها  استقالل  خطرافتادن  به   و  شریعت   تضعیف  از  ترس  لحاظ  به  روحانیون  و   علما  اما.  یابند

  و  درباری  مفاسد  انواع  شیوع  و   بیگانه  استیالی  از  جلوگیری  و  االسالم بیضه  حفظ  و  شیعه  کشور

 با   سرانجام  مذهب،  و  علما  جایگاه  و  قدرت  به  نسبت  دولتمردان  از  بعضی  پرواییبی  و  حکومتی

 وادار   را  آنان  و  شدند  استبداد  با  مبارزه  عرصه  وارد  یخواه تظلم  ایرب  آنها  به  بازاریان  رجوع

  که   حداکثری  مطالبه.  نمایند  مطرح  حکومت   از   را   هایی درخواست  سلسله   یك  تا   ساخت 

  از  بنابراین .  بود  « عدالتخانه»  تأسیس   درخواست  رفتمی  شمار  به  نیز  آنها  مهمترین   و  نخستین 

  هیچکدام  سیاسی،  فعاالن  و  روشنفکران  جز  به  مشروطه  انقالب  در  فعال  گانهسه  نیروهای  میان

  این  از   .نداشتند  استبدادی  نظام  برای  جایگزین  مشخص  و  مدون  نسبتاً   حکومتی  مدل  و  طرح

 تفکر  و  مشروطه  جمله  آن  از  و  مدرنیته  سیاسی  هایاندیشه  چنانچه  که  شد  مدعی  توانمی  جهت

 نظام   قطعاً  بود،  شدهن  کشور  وارد   نزما  آن  در  اروپاییان  شیوه  به  قانون  حکومت  درخواست

  . ماند می  پایدار  مطلقه  استبداد  محور  بر  همچنان  گذشته  قرون  مانند  نیز  ایران  اجتماعی  و  سیاسی

  در   ابتدا   از   که   افرادی  حتی   علما   که  دهند   می  نشان   فراوانی  به   مشروطه  انقالب   شماری  گاه"

  فتاحی،)  "داشتندن  آن  اهداف  و  مفاهیم  از  روشن   طرحی  و  بیان   بودند،  انقالب  حامیان  زمره

این ( 300:  1392 که  درحالی  .    دخالت   دلیل  به"  سکوالر  سیاسی  فعاالن  و  روشنفکران  بود 

  دانش،   و   اروپا  به   نسبت   آنان  بیشتر   آگاهی  و  ایران  داخلی  امور  در  اروپاییان  اقتصادی  و  سیاسی

  از  خود   جداسازی  برای  را  الزم  سیاسی  ابزار  و  تاریخی  فرصت  آن  سیاسی،  های سیستم  و  نهادها

 نظام   از  محالتی  دفاع   (.297:  1392  فتاحی،)  "بودند  آورده  دست  به  دینی  نهادهای  اقتدار
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 هدف   مرحله  این   در.  بود  حاکم  استبدادی  گفتمان  با  وی  تقابل  لحاظ  به  اول  مرحله  در  مشروطه

  استبدادزده  نظام  و  جامعه  گوناگون  ابعاد  تحلیل  با  او  زیرا  ،« قدرت  تحدید»  جز  نبود  چیزی  وی

  قدرت  بر  بتواند  اول  مرحله   در  که   مشروطه  نظام  جز   به   شرایط   آن   از   رفت برون  برای  راهی   یچ ه

  با  صداهم  و   رأیهم  المربوطه  لئالی  در  بارها  و  بارها   او.  شناختنمی  بزند،  مهار   لگام   سیاسی

  حرام  او  مخالفت   و  واجب   او  اطاعت  حقه   شریعت  در  که   سلطنتی»دارد    اذعان  طلبانمشروعه

  سلطنت  نشد،  او  قبل  از  منصوبین   یا  او  جانب  از  اگر  و  باشد  خدا  جانب  از  که  است  آن  است،

 (.  52۴: 137۴ محالتی، ) « است طاغوت والیت  و جور

  آغاز   جا  همین   از  طلبانمشروعه  با  نواندیش   علمای  سایر  و  محالتی  اساسی  اختالف

  باشد  داشته  الهی   اییمبن   که   سلطنتی  مشروعیت  و  حقانیت  بر  تنها   طلبانمشروعه  زیرا  شود، می

  آنان.  نبودند  قائل  اصالتی   حکومت  گریعدالت  و  مردم  رضایت  برای  و  ورزیدندمی  تأکید

  حکومت  آن  حقانیت   و  مشروعیت  موجب   حکومت  یك  در   را   صفات   اینگونه  وجود

  یا  باشد  مشروطه  حکومت   این   عنوان   که  کردنمی  فرقی  طلبانمشروعه  برای.  دانستندنمی

 .  دیبدااست 

 

 ( مجلس) ارلمانپ -ب
  به  ها نظام  این   اساسی  ارکان  از   یکی  عنوان  به   مشروطه  هاینظام  در  پارلمان  همان  یا  مجلس 

  انتخابات  نامهنظام  و  اساسی  قانون  مطابق  را  ملی  شورای  مجلس   خواهانمشروطه  .رودمی  شمار

 آنان  .شناختندمی  یقانون  و  عادالنه  بحرانی  شرایط  چنان  در  را  آن  مصوبات  و  دانستندمی

حالیکه  .  است  مطلوب  و  مقصود  مجلس   همان  منعقد  مجلس،  این   که  بود  این   اعتقادشان در 

  در   زیرا.  است  موعود  مجلس   آن  از  غیر  موجود  مجلس   این   که  بود  این   اعتقادشان»  گروه دیگر

(.  135:  137۴  تبریزی،)  « نشده  ملحوظ  و  مرقوم  شرع  قانون  با   مخالفت   عدم  قید  مجلس   این 

  از   دفاع  به (  نقلی  و  عقلی  احتجاجات  در)  دوگانه   موقعیتی  داشتن   با  و  شرایطی   چنین  در  التیحم

  کردندمی  وارد   مجلس   به  طلبانمشروعه  که   ایراداتی  به  پاسخ  در  او.  گماشت  همت  مجلس 

  تقویم  و  اندازهبی  دستبردهای  و  زایده  تعدیات  رفع  جهت  به   مجلس   این   تشکیل»  :نوشت

  وحشیانه   دوره  آن  در  آنها  هیئت  و  کیفیات  در  که  است  مفاسدی  و  افاتانحر  دفع  و  اعوجاجات
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 (. 228: 137۴ محالتی، ) « بود حاصل

  اعالم   اینگونه  علما  به  خطاب  مجلس   درباره  را  خود   نظرات  و  دفاعیات  محالتی   سرانجام

  و  استبداد  رجال  از  که  نباشد  این   از  غیر  دوره  این   در  علما  حتمی  واجبی  تکلیف  پس »کند:  می

 و   تمدن  قواعد  شده  همدست  مملکت  سیاسیون  اخوان  به  و  بپوشند   چشم  یهاستبداد  االتی خ

  محالتی، )  « دارند  معمول...  و    اسالمیه  حق  سیاسیات  به   آنها  تطبیق  مراعات  با  را  منظمه  سیاست 

  و  مجلس  تقویت  به   اینکه   مگر  نشود،   میسر  علما  برای   صحیح  نحو   به  مطلب  و این(  230:  137۴

 .دبپردازن مشروطه

 

 اساسی  قانون -پ
  جمهوری؛  سپس   و  مشروطه  هاینظام  در   اساسی  قوانین   شدن  نهادینه   و  پیدایش   فلسفه

  قانون   اساس  بر  عمومی  حقوق  عرصه  بازیگران  و  قوا  رفتار  تنظیم  حاکمان،  قدرت  تحدید

 آنان  انتخاب  و  مردم  عمومی  اراده  به  دولت  و  سلطنت  الهی  مشروعیت  که  دورانی  از.  باشدمی

  گفتمان  در.  آمد  وجود  به  سیاسی   قدرت   گفتمان  در  نیز  اساسی  تغییر  یك  یافت  تغییر

  به   ...(  و   امیر  خلیفه،   سلطان،)حاکم    که  بود   آن  بر  فرض   زمامدار،  و   دولت  الهی   مشروعیت

  رأی، ».  کندمی  فرمانروایی  زمین   روی  در   خداوند  نماینده  نمایندگی  به   یا   خداوند  از   نمایندگی

 (.             ۴8: 1376کدیور، ) « ندارد  دخالتی  حکومت  یتمشروع در مردم نظارت و رضایت خواست،

  و   بود  مبرا  و  منزه  نفسانی  های آلودگی  هرگونه   از  که   داشت  الهی  و  قدسی  شخصیتی   او

  در  اما.  نداشتند  را  او  بر  نظارت  و  دخالت  حق  سرزمینش   رعیت   و  وی  اطراف  اشخاص

  همواره   گیرندمی  شکل   مردم  اراده  بر  تنی ب م   و  کنندمی  پیدا  زمینی   منشأ   که   هایی حکومت

  فلسفه   پردازاننظریه  عمده  هایدغدغه  از  یکی  حاکمان  قدرت  محدودکردن  و  آنها  بر  نظارت

 . رفتمی شمار  به سیاسی

و  اکرم  پیامبر   حکومت  نیز  تشیع  سیاسی  فقه  گفتمان  در   لحاظ  به(  ع)  معصومین   )ص( 

  غیبت   زمان  در  اما  است،  خارج  آنان  رتقد  ساختن   محدود  و  نظارت   شمولیت  از  آنان  عصمت

  نظارت   حکمرانان  و  دینی  حکومت  بر  باید  حاکمان،  در  عصمت  عنصر  فقدان  لحاظ  به  معصوم

 این   بر.  نیفتند  خودرأیی  و  استبداد  ورطه  به  دو  این   تا  شود  گرفته  کار  به  قدرت  تحدید  ابزار  و
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  هایمؤلفه  رسای  و  اساسی  نقانو  و  مجلس   از  حمایت  برای  خواهمشروطه  فقیهان  استدالل  مبنا

  به"باید    بنابراین  است،   عصمت  ویژگی  فاقد  مشروطه   چون  که  بود   آن  مشروطه  حکومت 

به  به  را  سازوکار  دو  معصوم  غیبت  زمان  در  مطلقه  سلطنت  پیدایش   از  جلوگیری  منظور   موقع 

 (. 75: 139۴پزشکی، ) "شورا  مجلس تأسیس  دوم و اساسی قانون تدوین   نخست گذاشت؛ اجرا

  یاد   « نامه   ضاللت»  عنوان  با  اساسی  قانون  از  بارها  « مشروطه  حرمت»  رساله  رد  اهلل  فضل  خی ش

 . داندمی  جعفری  مذهب  و  شریعت   مخالف  را  اساسی  قانون  در  مندرج  احکام  و  کندمی

  موجب   به  مگر  شودنمی  مجازاتی   هیچ  اجرا  و  حکم  است؛  این   نامهضاللت  آن  مواد   ازجمله"

  محالتی نگاه(. 166: 137۴ نوری،) "است  السالم هعلی  جعفری  هبذم مخالف حکم  این قانون،

  تاکتیك  یك  سطح  در"  و  ابزاری  نگاهی  خواه  مشروطه  علمای  سایر  همانند  اساسی  قانون  به

  فقیهان  برای  موضوع   این   که  صورتی   در(.  76:  139۴پزشکی،  )  "بود  حکومت   شیوه   برای

  شمار  به  بدعت  عینو  طبعاً  و  یدگردمی  مطرح  امامیه  مذهب  اصول  سطح  در  طلبمشروعه

  حساب   به   بدعت   جهت  سه  از   حداقل   قانونگذاری   و   اساسی  قانون  آنان،  نظر  از.  رفتمی

 : آمدمی

 است؛  بدعت اسالمی کشور  در  قانون تدوین  -1»

 است؛  بدعت شرعی الزام هیچگونه بدون آن مفاد به التزام -2

  « (.76:  139۴شکی،  پز)است    بدعت  قانونی  چنین   قبال  در  دیگران  و  خود  دانستن   مسئول  -3

  در  نائینی  هایاستدالل  همان  اسالم  شریعت  در  اساسی  قانون  بودن  بدعت  ایراد  به  محالتی  پاسخ

  به  و  بوده  شریعت  از  خارج  که  شودمی  گفته  امری  به  بدعت  که   مضمون   بدین .  بود  االمه   تنبیه

 . شود قلمداد شریعت  از  جزئی عنوان  به کمکم نحوی

  و   حکم  که  است  آن  تشریع  و  بدعت"بود    معتقد  خواهمشروطه  فقیهان  سایر  مانند  محالتی

: 139۴  پزشکی،)  "کنند  تشریع  شرعی   حکم   عنوان   به   کلی  یا  جزئی   صورت  به   را  جعلی  قانون

176 .) 

  شیخ .  نمودندمی  مخالفت  شدت  به  اساسی  قانون  در(  آزادی)  حریت  ماده  با  طلبانمشروعه

  در  آزادی  رواج  و  حریت  قانون  ناگوار  امدهایپی   از  مفصلی  تفهرس   الغافل  تذکره  در  اهلل  فضل

  و   اساسی  قانون   و  مشروطیت  چنانچه   که  گیردمی  نتیجه  سرانجام   و   کندمی  بیان  جامعه
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  شد  خواهد  ظاهر  ما  بلدان  در  عظیمی   ومرج  هرج  چنان»بگیرد،    پای  آن  در   مصرحه  های آزادی

  آسوده  خود  خانه  در   هیچکس  آنی  و  نباشد   خود  عرض  و  عز  و  مال  و   جان  مالك  احدی  که

                                 (.                                                                                                                           159:  137۴  نوری،)  « شد  عامه  مشهود  آن  نمونه  چنانکه   بود،  نخواهد  خاطر

  و  خودسری  نه  آن  از   مراد  که  شود  گفته  حریت  معنای  شرح  در»ید:  گومی  پاسخ  در  محالتی

. باشد  مردم  نفوس  و  اعراض  و   اموال  از  ولوکه  بخواهند  هرچه  در  است  خلق  عموم  رهابودن

  هیچگونه  تحت  در   ولوکه   انسان  نوع  بنی   طبقات  از   طبقه  هیچ  در  هرگز  مطلب  این  چراکه 

  که  هنگامی(.  221:  137۴  التی، مح )  « شد  واهدخن  و  نشده  نباشند،  مذاهب  از  مذهبی

  معنای   تشریح  به  محالتی  کنند،می  حمله  اساسی  قانون  نیز در  مساوات  قانون  به  طلبانمشروعه

  نباشد  چنان  مساوات  معنای»  .کندمی  دفاع  اساسی  قانون  ماده  این   از  سپس   و  پردازدمی  مساوات

 نشر  مردم  مابین   شرمیبی  و  ت احوق  کمال  با  و  کرده  تحریف  شیاطین   جنود   از  بعضی  که

  از  منظور  که   کندمی  روشن  و  دهد می  توضیح   محالتی   (.219:  137۴  محالتی، )  « اندداده

  از"  است  متفاوت  آنها  احکام  که   شرعی  مختلفه  موضوعات  و  عناوین   که  نیست  این   مساوات

  و  ضراح  حکم  مثاًل  و  "شوند  رانده   چوب  یك  به  خلق  اصناف"  همه   و  "شود   برداشته  خلق  بین 

  "است  شرع  قانون  خالف  این "  .باشد  یکسان  غیره  و  عامی  و  مجتهد  عادل،  و  فاسق  مسافر،

  امور   به  مربوط  که   آن  متمم  و  اساسی  قانون  از  اصولی  به  طلبانمشروعه(.  219:  137۴  محالتی،)

  قانون  متمم  دوازدهم،  اصل  طبق.  داشتند  سختی  اعتراضات  بود  هادادرسی  و  هادادگاه  و  قضایی

  هفتادوچهار   و در اصل  "قانون  موجب  به  مگر  شود،نمی  مجازاتی  هیچ  یاجرا  و  حکم"ی  اساس

  برخی   و  اصول  این "  .قانون  حکم  به  مگر  گردد  منعقد  نیست  ممکن   ایمحکمه  هیچ»بود:    آمده

  با  شیخ.  داشت  دنبال  به  را   طلبان مشروعه  دیگر  و   اهلل  فضل  شیخ   شدید  انتقاد   دیگر  اصول

  علیه   جعفری  مذهب  مخالف (  اصل)  حکم   این"  :نوشت  «مشروطه  حرمت»  رساله   در   صراحت

  پاسخ   المربوطه  لئالی  در  ایرادات  اینگونه  به  اسماعیل  شیخ(.  166:  137۴  نوری،)  « است   السالم

  به  عامی  باید  و  باشدمی  مربوط  شرعیه  کلیه   احکام  به  که  مردم  امور  از  دسته  آن  داد و گفت:

  آن  مصوبات   و   مجلس   کارکرد  ه ب  ربطی   اشندبمی  تقلیدی  موضوعات  از   و  کند   رجوع   عالم

  مجتهد  بایست  مرافعات  در  مرجع  اینکه  به  دارد  تصریح  اساسی  قانون  در"  امور  اینگونه.  ندارد

  و  عرفیه   اسباب  و  کرده  باز   را  خود  خانه   درب  که  مالئی   هر  نه  باشد  حکم   الشرایط   جامع  عادل
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  داشته را  عمل این اهلیت  شرعاً  آنکه و ول باشد، تکیده  خود دور را  کردن  مرافعه  رسمیه شئونات

 (. 218: 137۴ محالتی،) "باشد

 

 نظّار  هیئت -ت
  او.  است  برخوردار  خاصی  اولویت  از  حکومت   قدرت  تحدید  محالتی  سیاسی  اندیشه  در

  انتخابات،  مجلس،  طریق  از  را   مشروطه   حکومت  در  حاکمان  و  دولت  عملکرد  بر  نظارت

. داند  می   موضوعه   قوانین   و  اساسی  قانون   باالتر  همه  ز ا  و  مشورت   و   شور  قوا،   تفکیك   آزادی،

 تحدید   اول   درجه  در  طلب  مشروطه  علمای   سایر  مانند   محالتی  دغدغه  تر  روشن   عبارت  به

  مشروعه  اصلی   دغدغه   درحالیکه .  باشد  می  قانون   اساس   بر  دولت  امور  نظم  و   حاکمان  قدرت

  مفهوم   مشروطه،  به  نسبت  متفاوت  گفتمانهای  چنین   دلیل  به.  بود  شریعت  احکام  اجرای  خواهان

  نائینی   و  خراسانی  آخوند  مانند  محالتی.  داشت  تفاوت  نیز  آن  با  ملتزم  سازوکارهای  و  نظارت

  داشتند، حضور  مجلس در  روحانی(  طبقه یا ) صنف نمایندگان  عنوان به  که  علمایی  تعداد همان

  با  بات مصو  انطباق  ایبر  داشتند  تأکید  دین  با   قوانین   مغایرت  عدم  بر  که  اصولی  عالوه  به

  نظارت برای خواهانمشروعه اما. کردنمی پیشنهاد را  خاصی نظارت و دانست می کافی شریعت

  بتواند  که  مشخصی  سازوکار  هم   و  دانستندمی  الزم  را  مستقلی  اصل  هم  مجلس   قوانین   بر  علما

سرانجامی  پیشنهاد  کند  اعمال  را  نظارت  این   رسمی  طور  به  و  همیشه  برای   به   آنها  مکردند. 

  اساسی  قانون   متمم  دوم  اصل  در  تغییراتی  با  را  پیشنهادات  این   توانستند   اهلل فضل  شیخ  ری رهب 

 از  مشروطیت  با  درگیر  شیعه  سیاسی  فقه  گفتمان  در  « نظار  هیئت»   مبحث  بنابراین .  بگنجانند

  عالمان  دسته  دو  میان  متفاوتی  کاماًل  جایگاه  سازوکار  و  انگیزه  نهاد،  تعریف،  لحاظ

 دیگر   طرف  در  و  قدرت  تحدید  انگیزه  طرفیك  در  که  دارد  خواهوعهمشر  و  طلبوطهمشر

  علمای  با  خواهمشروطه  روشنفکران  و  علما  میان  اختالفات  تمام.  باشدمی  عمده  شریعت  دغدغه

 .گیردمی سرچشمه آنان میان متفاوت هدف و دوگانه باور همین   از طلبمشروعه

  آن   ایرادات  و  هانقص  کمکم  که  بود  نگذشته  سیاسا  قانون  نگارش  از  ماهی  سه  هنوز

  نگارش  مأمور  نمایندگان  از  هیئتی  آن  حل  برای  که  شد  هاییاعتراض  و موجب  گردید  آشکار

  هشتم،  اصل  در   اینکه   به  با توجه  .یافت  تدوین   ماده  107  در   شدند، متمم  «اساسی  قانون   متمم»
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  مطبوعات،   و  اجتماعات  آزادی  21  و  20  اصل  در  قانون،  برابر  در  ایرانیان  تمام  مساوات  مسئله

  از  عدلیه  محاکم   جدایی   71  اصل   در  و  قانون   حکم   به   منوط   عرفیه   محاکم  تعیین   73  اصل   در

  مفاد  این   با   را  خود  مخالفت   و  نمود  نارضایتی   اظهار  اهلل  فضل   شیخ  بود،  شده  آورده   شرعیه  امور

  هیئت   ویبتص   به  صورت  ین بد  زیاد   مباحث   از  پس   اساسی  قانون  متمم   اول  ماده.  ساخت  علنی 

 ایران  پادشاه  باید.  است  عشریه  اثنی  جعفریه   حقه  طریقه  و  اسالم  ایران،  رسمی  »مذهب  .رسید

اما  مذهب  این   مروج  و  دارا   که   آن  دغدغه  و  خود  فقهی  مبانی   اساس  بر  اهلل  فضل  شیخ  باشد« 

  نظارت  هیئت   تشکیل   باشند »پیشنهاد   داشته   شریعت  با  مغایرت  مجلس  مصوب  قوانین   بعدا  مبادا

نپذیرفت،   را  پیشنهاد  این  هیئت.  نمود  ارائه   را(  236:  1378  انصاری،)قانون«    بر  جتهدان م

  با مصوبات مغایرت عدم اساسی، قانون مفاد سایر در چون  که بود  آن کنندگان  تدوین  استدالل

  ستهخوا   ناگزیر  اهلل  فضل  شیخ.  نیست  اصل  این   به  احتیاجی  است  شده  آورده  اسالم  دین   قوانین 

  عنوان  او.  فرستاد  مجلس   به  نمایندگان  توسط  و  ساخت  مدون  الیحه،  یك  صورت  به  را  خود

  مشروطه   حکومت  تأسیس   نیز  محالتی  سیاسی   اندیشه   در.  نامید  «نظارت   اصل»  را   مذکور   الیحه 

 توسط   مردم  که  بودند  قدرت  کنترل   ابزارهای  آن؛  متمم  و  اساسی  قانون  مجلس،  وجود  نفس   و

  جلوگیری   حکام  خودکامگی  و  قدرت   فساد  و از  داشته  « رتنظا»  حکومت  و  حکام  کار  بر  آنها

  قانون  و  ضابطه  تحت  در  مملکت  نظم  در  است  دخیل  که  هرچه  و  کلیه  »سیاسیات  .نمایدمی

  خاصه  قوانین   چه  و...  اولیه  کلیه  قوانین   چه  باشد  که  هرچه  قوانین  این   و.  ..درآید  محدودی

  از  دولت   رجال  که   گردد  منتشر  ملت  عموم   مابین   و  طبع   ف مختل  هایکتابچه  در   بایست...  ثانویه

 سایر  و  حکومت  اعمال  در   نظارت  حق   ملت   تا...  نکنند  تخطی   و  تعدی  موازین   و   قوانین   آن

 (. 212: 137۴ محالتی،)باشد«  داشته را دولتی اشغال

 

 ملت  قدرت مؤلفه
  ر کشو  در  قدرت  ود  مشروطیت  واقعه  از  پیش   که  دادمی  نشان  ایران  جامعه  تاریخی  واقعیت

  خدمت در  دستمزد یا  و ترس  و اجبار  صورت  به مردم اغلب . علما و  سالطین :  داشتند حکمرانی 

 در .  کردندمی  تبعیت  علما  از  مذهبی  و  دینی  اعتقادات  واسطه  به  و  بودند  سلطنت  و  پادشاه

 دم رم  برای  آنچه.  نداشتند  قدرت  دو  این   به  نسبت  حقوقی  و  حق  و  مستقل  ایاراده  مردم  حقیقت
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 هردو   نظام  پیاده  عنوان  به  و  ابزاری  جنبه  آنها.  بود  قدرت  دو  این   از  اطاعت  و  تکلیف  بود  جایز

  به  سوم  نیروی  عنوان  به  هرگز(  توده  یا  ملت)  مردم  خواست   و  اراده.  شدندمی  شمرده  طرف

 دیدند می  خطر  در   را  شریعت  که  مواردی  علیه  بسیج  برای  مردم  از   علما.  آمدنمی  حساب

  نظام  از  پاسداری  و  امور  اداره  و  جنگ  برای  را  نیز مردم  هادولت  و  تسلطن   .کردندیم  استفاده

دو  برای  را  « رعیت »  نقش   مردم  که   بود   روشن   ساختاری  چنین   در.  داشتند  الزم  سلطنت   هر 

  سیاست  در  مردم  نقش   مشروطه  نهضت  در.  « ملت»  یك  عنوان  به  نه  نمودندمی  ایفا  قدرت  مرجع

  در  قدرت   هر دو  انفعال  باعث  و  گردید  آشکار  قدرت  بعمن   هر دو  از  لمستق   زیادی  بسیار  حد  تا

  به   را  علما  و  بودند  درآمده  حرکت  به  دیگری  منبع  از  هاتوده  بار   نخستین   برای.  شد  ملت  برابر

آنان   وادار  پیشوایی  و   همراهی  و   واکنش  ساختند  را   و  عنوان    به   را   توده   حرکت  تا   مجبور 

کنند  توانستند  انجامسر  نیز  را  تولد  .بشناسند  رسمیت  به  "ملت  قدرت"   به   ضمن   مجبور 

  که  قدرتی.  دهد  در  تن   آنان  هایخواسته  پذیرش  به(  ملت  قدرت)قدرت    این   شناختن   رسمیت

را  توانست وکالت  در  مشارکت  عنصر  سه  در  خود  قاعده  ملت  قدرت،  نظام   اکثریت  و   در 

 (.3 نمودار شماره)نماید  تثبیت  مشروطه

 

 

 

 
 دهد می  نشان را  ملت قدرتمولفه  در توالی سه عنصر وضعیت :  3نمودار

 

 قدرت  در مشاركت  -الف
  وجود   به  مردم  به  نسبت  ایمالحظه  رفتار قابل  و  نگرش   تغییر  علما  میان  مشروطه،  انقالب   در

  مشروطیت   از  و  برخاستند  استبداد  برابر  در  نهضت  و  مردم  حمایت  به   آنکه   ضمن   علما.  آمد

 و  ماندگی  عقب   و  استبداد  قید  از  رهایی  ایبر  مردم  خواست  تحقق  در  و  نمودند  پشتیبانی 

  نیز  پیشتر  که  خود  اجتهادی   و  فقهی   فهم  اختالف  دالیل  به  اما  نمودند،  فراوان  تالش  مآبیرعیت

 تبدیل  یکدیگر  با  ناسازگار  رقیب  گفتمان  دو  به  و  تقسیم  عمده  دسته  دو  به   آنان  شد،  گفته

  شیخ   رهبری  به  داشتند  را  الهض  فرق  نفوذ  از  ترس  و  شریعت  حفظ   دغدغه  که  گروهی.  شدند
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  از  دیگر  هایدست  و  برگزیدند  را(  خواهیمشروعه)  مشروعه  مشروطه   گفتمان   نوری  اهلل  فضل

  آوردن  در   امنیت   و  نظم   به   و   ماندگی  عقب   از  کشور   نجات   سلطنت،  قدرت  تحدید  به   که   علما

 .آوردند روی  طلبیمشروطه گفتمان به اندیشیدند،می قانون  نام به معینی ضابطه تحت  کشور

  رسمیت   به  جامعه  در  را  علما  و  دولت  قدرت  تنها  که  آنجا   از  خواهیمشروعه  گفتمان

  افکار  و   اراده  توانست نمی  بنابراین   داشت  ابزاری   نگاه   مردم  گونهبسیج  قدرت  به  و  شناخت می

 دولت،  و  ماعل  سنتی  استیالی  از   خارج  بتواند  که  مستقل  قدرت  یك  عنوان  به  را  مردم   و  عمومی

  اشاره   مطلب  این  به  خوبی  به   کسروی.  نماید  قبول  را   آن   و  باشد  داشته  باور   نماید  آفرینیش نق 

  گرد   نیز  مردم   و  کند  دولت  را  کشور  نگهداری  که  بودند  دیده  چنین   آنان»  :است  نموده

:  1395  کسروی،)  « پردازند  خود  کیش  و  زندگی  و  کار  به  ایشان  راهنمایی   به  گرفته  را  علماشان

  محالتی،   و  نائینی  و  خراسانی   آخوند   مانند  طلبمشروطه  علمای  گفتمان  در  هدرصورتیک   (.36۴

  و  گردید  اجتماعی  -سیاسی   تحوالت  و  تغییرات   وارد  سوم  نیروی  عنوان  به   « ملی   قدرت»  رکن

  آنان  توسط  دوره  این   در  « ملی  قدرت»  مؤلفه  که  شد  آن  مهمتر  این   از.  شد  شناخته  رسمیت  به

  ای وظیفه  شیعه،   علمای   سیاسی   فقه  پیشین   های گفتمان  در  یراز .  گردید  شیعه  سیاسی   فقه   وارد

.  ..بود  نشده  دیده  دیگری  وظیفه  اطاعت،   جز  عالم  و  سلطان  برابر  در (  رعیت)  مردم  برای

  تحول  دو.  نبود  اینگونه  قدرت  با  ارتباط  در  مردم  نقش   طلبی،مشروطه  نهضت  در  درحالیکه

  به  « ملت   قدرت»  اول؛ :  بود  داده  رخ   آنان  خود   توسط  مردم  اجتماعی   قدرت   حوزه   در  عمده

.  نمود خودنمایی   و گرفت قرار آنها از  مستقل و قبلی   قدرت دو  کنار  در  سوم  نیروی یك عنوان 

  و  کشور  اداره  و  حاکمیت  در  مشارکت   ادعای  خود  پیشین   سوابق  برخالف  قدرت   این   دوم؛

  و  غربی  مشروطه  اهیم مف   و  هاآموزه  از  ملی  قدرت  نوین   هایویژگی  این  قطعاً.  داشت  را  جامعه

  نقش   تنها   که  قبل   ادوار   ویژگی  برخالف   و   گرفتمی  سرچشمه  اروپا  در  مستقر  هایدموکراسی

  ساختار   برای  ایجابی  الگوسازی  ویژگی  دارای  داشت  تخریب  و  ویرانگری  سلبی،  ابزاری،

  یمعیشت   وضعیت  هب  تنها  نه  ملت  از  خود  دفاع  در  نیز  محالتی.  بود  نیز  آن  در  مشارکت  و  قدرت

  سیاسی  قدرت  در   ملت  که  ایتازه  نقش   به  مهمتر  همه  از  بلکه  دارد،  توجه  آنان  دنیایی  و  دینی  و

  بود  گرفته  بار تصمیم نخستین  برای قدرت  این زیرا. نگریستنمود، میمی ایفا  و  آورده دست  به

  حق  و  برساند  رظهو  منصه  به  آن  بر  اعمال  و  سیاسی  قدرت  ساختار  چگونگی  در  را  خود  اراده  تا
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[  مستبد]  او  به   ملتزم  خوف  مقام  غیر  در  مردم  نوع»  .باشد  داشته  مشارکت   و   نظارت  دخالت،

  دوره   این   در  ولکن   دانستندمی  حکام  ظلم  و  تعدی  شئونات  از  را  الزامات  آن  و  نبودند

  است،  مملکت  نوع  حق  در  بینیصالح  و  غرضیبی  روی  از  الزامات  اینکه  از  گذشته  مشروطیت

: 137۴  محالتی،)  « است  ناظر  « ملت»  خود  که  چون.  است  مسلمین   نوع  هب  عائد  هم  آن  نتیجه

  خود  سیاسی  اندیشه  اصلی  هایمؤلفه  از  یکی  توانست  سرانجام  طلبیمشروطه  گفتمان(.  2۴1

  با  گیرنفس   و  طوالنی   هایچالش   از  پس   را  ملت  قدرت  همان   یا   « ملی   قدرت»  یعنی 

  نظام  مشروعیت  مبنای   بار  نخستین   برای  و  یدنما  وارد   اسیسا  قانون  متمم   متن   به   خواهانمشروعه

  این  تبلور.  دهد  تغییر  سنتی  مشروعیت   مبانی  از  کامل  طور  به   نه  اگرچه  را  مشروطه  سیاسی

  خوبی  به   مشروطیت   اساسی  قانون   متمم  ۴3  و  39  ،36  ،35  ، 26  اصول  در   را   نوین  تغییرات

  است،  ملت  از  ناشی   مملکت  قوای :  است  دهآم  26  اصل  در  مثال  عنوان   به  نمود  مشاهده  توانمی

 . نمایدمی معین  اساسی قانون را قوا  آن استعمال طریقه

 

 ( مجلس وكیل) ملت  وكالت  -ب
 طلبانمشروطه   گفتمان   وارد   که  مشروطیت   جنبش   در   « ملت   قدرت »   نوین   های جلوه   از  یکی

 رد  محالتی   . بود   مجلس   نمایندگان   مفهوم   رفت می   شمار   به   دموکراسی   آوردهای ره   از   و   گردید 

 مطلقه  استبداد  از   کشور   و   جامعه   خروج   در  مجلس   وکالی   نقش   و   « ملت  وکالت »   مفهوم   از   دفاع 

 است   کرده   ارائه   عقلی   و   شرعی   اقناعی   بسیار   دالیل (  المربوطه   لئالی)   خود   کتاب   در  مشروطه   به 

 ذیل  "ملت  لت وکا "از   دفاع  در   محالتی سخنان  تردید   بدون . شود پرداخته می  آنها  به  اینجا  در که

 برای   طلب   علمای   فرض پیش   زیرا .  شود می   معناسازی   و   بندی صورت   « ملت   قدرت »   به   وی   اور ب 

 به  خواهانمشروعه   که  بود  « ملت   قدرت»   پذیرش   ملی،  اراده   تبلور   عنوان   به  مجلس   نهاد   از  دفاع 

 به  حمله   با  خواهی مشروعه  گفتمان . زدند می  باز  سر  آن شناختن  رسمیت به  از  شد   گفته  که   دالیلی 

 خالف   و  غیرشرعی  یکسره  حکومتی   و   عمومی  امور  در  را  آنان   دخالت  وکالت،   و  وکیل   مفهوم 

 و  پیامبر   حق  غصب   را   ملی   شورای   مجلس   کرسی  بر   نشستن   اهلل   فضل   شیخ .  دانست می   مبین   دین 

 این   از  آن  منع   است   واجب  نشست   مسند  این   در   غیراهل   اگر   که  دانینمی   مگر"  . دانست می   حرام 

 محمد  حق   غصب  عام   نواب  غیر   از   کار  این   که  دانینمی   مگر   او،  حمایت  است  ام رح   و  شغل
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: 137۴  نوری، )   "بگذارد  عامه   امور  مسند   بر   پا   که   چه   را   گبر   عزیز   ای .  است   محمد   آل   و (  ص ) 

 که   نماید می  چنین  دارد؟ معنی   چه [  مجلس ]  دستگاه این "نوشت   صراحت با اهلل  فضل   شیخ (. 156

 و   کیست   موکل   دارد؟   معنی   چه  وکالت   واال   بکنند   خواهند می   لتی ضال   احداث   و   بدعتی   جعل 

مقابل، (.  162:  137۴  نوری،)   "چیست؟   فیه  موکل  نمایندگان   از  یکی  عنوان  به    محالتی  در 

ابتدا مشروطه   گفتمان   به   نسبت   را   خواهان مشروعه   ایراد  و   شبهه   یازدهم   شك   قالب   در   طلبی، 

 بر   ملت  عموم  طرف   از  مجلس   اهل  ت وکال"  : کند می   بیان   اینگونه  آنان  زبان  از  « ملت  وکالت» 

: 137۴  محالتی، )   "نیست   شده   مقرر   وکالت   برای   مقدسه  شریعت   در   که   شرعیه  موازین   طبق

 شرعی  وکالت   تعریف   و  ماهیت   به   نسبت   بند   چهار   در  را  خواهان مشروعه   اشکاالت  سپس   (. 225

  .کند می   خالصه امر   دو  در   را  آنها  و   شمارد برمی   آنان   زبان  از 

  وکیل   پس   نیست،  شرعیه  وکالت  و  توکیل   جای [  مجلس   نمایندگی]  مقام  ینا  آنکه:  اول

  وکیل   و  شد  نخواهد  مترتب  او  بر  شرعاً  اثری  و  بود  خواهد  لغو  باب  این   در   را  کسی  ملت  کردن

  مداخله   حق  سلطنت  امور  در  شرعاً  آنها  برای  درحالیکه.  بود  خواهند  مساوی  هردو  موکل  و

  احدی بر آنها اطاعت پس . باشد حق  غیر به  بکنند باب ینا  در تصرفی  نههرگو پس. نباشد ثابت

 . بود خواهد  اثم بر اعانه آنها  اعانه بلکه نشود، واجب

.  اسالم  قانون  نه  است  انگلیس   و  آلمان  قانون  مطابق  وکالت  و  توکیل  از  نحو  این   آنکه:  دوم

و   وکالت مفهوم از  دفاع  در  محالتی. شود  داده اجرا   و معمول مسلمین بالد  در  که  باید چرا  پس 

  وکیل   عرفی  اصطالح  در  مجلس   نمایندگان  به  شود کهمی  یادآور  شرعی  وکالت  با  آن  تفاوت

  و  فقها  لسان  در  آنچه  نیست، مانند  شرعی  وکیل  اصطالح  این   کاربردن  به  از  مراد  و  گویندمی

  این  س پ  گویندمی  لوکی   ملت  امین   به  بینیمی  اینکه  اما  و»  .رودمی  کار  به  وکیل  درباره  شریعت

  نسبت   شرع  به  را  آن  خواهدنمی  هم   کسی  و  است   شرع  مذاق  و  فقها   لسان  حسب   به  نه   تعبیر

  سواد   از  عامه  مذاق  و  عامه  عارف  لسان  به  بلکه.  بگیرد  شرعیه  وکالت  را  آنها  وکالت  و  دهد

  دکنن می  وکیل  اطالق  آنها   به  لهذا...  آنها،  رضای  به   رعیت   نوع  مصالح  برای...  است  خلق

  « نباشد  شرعیه  وکالت  مورد  اگرچه  کنندمی  تعبیر  وکیل  به  موارد  اینطور  از  کثیری  در  چنانچه

 (. 228: 137۴ محالتی،)
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 اكثریت  قاعده -پ
  در   بررسی  و  شور  از   پس   نمایندگان  تصمیمات  مشروطه،  اساسی   قانون  هفتم  اصل  طبق

  به   کهآن  از  بعد  لس مج  مصوبه.  رسیدمی  تصویب  به   وکال   آرای  اکثریت  با  مجلس   علنی   صحن 

  ای رویه  چنین  اتخاذ .  شدمی  تبدیل  قانون  به   رسیدمی  نیز   پادشاه  امضای   و   سنا  مجلس   تصویب 

  موضوع  یك  تصویب   برای  اکثریت  آرای  شرط  گذاشتن  و  گیریرأی  شیوه  کارگرفتن   به  یعنی

. گردید  تلقی  قانونگذاری  نظام  در  نابخشودنی   بدعتی   خواهانمشروعه  نظر  از  مجلس   در

  مبانی  و   مقررات  آوردن   دست  به   برای   شریعت  در"خواهی  مشروعه  مان گفت   در  الیکهدرح

  در   و  انتخاب  خبرگان  توسط  باید  شایستگانی  تنها  و  گیردنمی  صورت  انتخاباتی  آن،  اصولی

  نظر  از  شریعت  قوانین   همچنین  ."گیرند  قرار  قضایی  و  اجرایی  و  قانونگذاری  کارهای  رأس

  به  رسیدن  و  است  بررسی  تنها   نیست،  استوار  اقلیت  و  اکثریت  أیر"مبنای    بر  خواهانمشروعه

  مصوبات  برای  را  « اکثریت  قاعده»  صراحت  با  اهلل  فضل  شیخ(.  202:  1378  انصاری،)  "حقیقت

  اسالم  شریعت"خواهان  مشروعه  سایر  و  او  زعمبه  زیرا  دانست،می  غیرشرعی  و  مردود  مجلس 

  "نیست  قائل  ارزش  روی  هیچ  به  هیچ،  یگرد  و  است  اکثریت  که  جهت  آن  از  اکثریت  برای

   (.200: 1378 انصاری،)

  اکثریت   رأی  و  عمومی  منافع  اساس  بر  قوانین   تصویب  در  را  مجلس   نمایندگان  عمل  او

 در   بدعت  او  نظر  از  کاری  چنین .  دانستمی  حرام  نتیجه  در  و  قیاس  و  « عقلی  استحسان»  نوعی

  شرعی   مسائل  در  ورود  جلس م  کار  که  دندکرمی  اظهار  طلبانمشروطه  گرچه  بود،  شیعه  فقه

  دینیه   احکام  در  کردن  تکلم  بیچاره   وکالی  »کار  :نوشت  المربوطه  لئالی  در  محالتی.  نیست

  از   نه.  نمودن  شرعی  حکم  تعیین   و  تغییردادن  نه  و  است  دین   تغییردادن  نه  آنها  غرض  و  نیست

  و حدود نه  و شهادت و قضا نه و کنند تکلم  معامالت مسائل در نه  و رانند سخن  عبادات  احکام

  مملکت   کلیه  سیاسیات  و  عامه  امورات  آنها  گفتگوی  محل  فقط...  فقهیه  ابواب   سایر  نه  و  دیات

با( 236:  137۴  محالتی،)است«    مغایرت  عدم  اساسی  قانون  متمم  اصول  برخی  در  آنکه  . 

  ولاص  این   وجود  اما(  متمم  20و  15  و  2  اصل)  بود  شده  بینیپیش   شرع  با  مجلس   مصوبات

  کار   که  کردندمی  استناد  این   به   آجودانی »عرفگرایان  گفته  به.  کردنمی   برطرف  را  هاآن  نگرانی

  چیز  نه  و  دولت  امور  اداره  برای  و  سلطنت  کردن  مقید  برای  است   دولتی  قوانین   وضع  مجلس 
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کنیم«  نمی  تصویب  شرع  مخالف  هم  قوانینی  و  کنیمنمی  مداخله  شرع  کار  در  ما  یعنی.  دیگر

  بار  چندمین   برای(  اکثریت  قاعده)ایراد    این   به  پاسخ  در  محالتی  (.373:  1383  ی،آجودان)

»نمیمی  تأکید   و  شرعی  حکم  تعیین   که  است  خبریبی  شدت  از  یا  گوییمی  دروغ  دانمکند 

 بلدی   هر  در  مجلس   عقد  من   عزیز   دهی،می  نسبت  مجلس   اهل  و  مجلس   به  را  الهی  تکلیف

  که  سیاسیه  امور  کلیات  در  و  عسکریه  چه  لیهما  چه  حکومت،  اشغال  در  ملت  امنای  نظارت  برای

  و  دنیوی  معاش  در  شود  رعیت  رفاهیت  باعث  که  آن  آبادی  و  مملکت  نظم  به  است  راجع

 به   است  راجع  آن  امثال  و  امور  این .  خارجه  به  احتیاج  و  نکبت  ذل  از  شود  آنها  اخراج  موجب

  مدخلیتی  آن  در   را   رعیهش  احکام  به   لجه  و  علم  و  ندارد  دینیه  امور  به  دخلی  دنیویه،  مصالح

 (. 215: 137۴ محالتی،)نیست« 

ترتیب   این   در  را  ابهام  و  « شك»  چندین  خودش   قول  به  یا  و  نکته   چندین  محالتی   بدین 

 .کندمی برطرف پاسخ

 جزئیه؛  موضوعات  و عرفی امور  در مشورت و شور  شناختن   رسمیت  به -

 عرفی؛  موضوع یك در خبره   تاکثری رأی بربرا در  دینی  عالم  حتی  رأی  بودن اعتبار بی -

 عرفی؛  مقررات و قوانین  تصویب برای « اکثریت قاعده» شناختن   رسمیت  به -

 آن؛  نبودن غیرشرعی  و  شیوه   این  بودن عقلی بر تأکید -

  موضوعات   و  مسائل  از   دنیایی  مصالح   و  امور   به  مربوط  موضوعات   و  مسائل  تفکیك  -

  در  اسالم  فقهای  فقه،   در  احکام  شناخت  »در  شیعه   قه ف   در  که   است   آن  جالب   نکته.  دینیه

  روایی  شهرت  یا  و  فتوایی   شهرت  به   را   تقدم  حق   موارد   از  بسیاری  در  واقعیات  تشخیص 

  به  استناد   که   اهلل   فضل  شیخ  هایدیدگاه  با  منافاتی  و  است   اکثریت  معنای   همان  این   و  دهند می

 (. 201: 1378 صاری،ان) ندارد«  ،خواندمی نادرست  قانونگذاری مورد در  را  اکثریت رأی

 

 عقالنیت )اسالم به مثابه دیانت عقالنی(  و دیانت  مؤلفه
 بشری   معارف  و  اندیشه  تاریخ  در  درازدامن   بسیار  سرگذشتی  مقوله  دو  این   میان  چالش 

  ارجح   یا  و  دین   و  عقل  ارتباط  چگونگی   یا  و  ذاتی  کالبدشکافی  بر  نیز  حاضر  پژوهش   بنای.دارد

  و  عقل )  دو  این   با  مرتبط  کالمی   و  فلسفی  مباحث  تبع  به.  دباش نمی  یگرید  بر  یکی  دانستن 
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  به  پرداختن   که  است  واضح  پر  همچنین .  شوندمی  خارج  پژوهش   این  رسالت  حوزه  از  نیز(  دین 

  سیاسی  اندیشه  های گفتمان  با   ارتباط  در  صرفاً  پژوهش   این   در   «عقالنیت  و  دیانت»  نقش

  بنابراین  .باشدمی  گفتمان  دو  این   در  محصور  و  دارد   قرار  خواهی مشروعه  و  طلبیمشروطه

  یکی  عنوان  به  صرفاً  اینجا  در  را   « دیانت   و  عقالنیت»  توأمان  جایگاه  تبیین   و  دادن  نشان  کشف،

  اما در.  ایمداده  قرار  مطالعه  مورد  محالتی  اسماعیل  شیخ  سیاسی  اندیشه  در  اصلی  هایمؤلفه  از

 و  اعتماد   اعتال،   استقالل،   عنصر؛  چهار   « عقالنیت   و  دیانت »  مؤلفه  دهنده  تشکیل   عناصر  میان

برخوردارند    زیادی  فراگیری  و  شمولیت  از  محالتی  اسماعیل  شیخ  سیاسی  فقه  در  اعتدال

  سیاسی   اندیشه  اجزای  تمامی  خوبی  به  تواندمی  آنها  تحلیل  که  ایگونه  به(.  ۴  شماره  نمودار)

 .  ددهن  توضیح « عقالنیت   و دیانت» مؤلفه ذیل را محالتی

          

                     

 

 

 

 

 

 
  یکدیگر نشان با را در ارتباط  عقالنیت و دیانت مولفه دهنده عناصر تشکیل وضعیت: 4  شماره نمودار

 . دهدمی

 

  طلبی مشروطه  گفتمان  با  مواجه   در  شیعه   سیاسی  فقه  که   نظری  از بحران   عبور  برای  محالتی 

  و سازگاری  توجیه   برای   را  عقالنی  هان بر  و منطق   وهشی   بود، ابتدا   گردیده  دچار   مقطع  در آن

از  الزم  که  اندازه  به   هرجا  و سپس   نمود  انتخاب   شریعت  با  مشروطه   استفاده  شرعی  ادله  آمد 

  به  عقلی   دیانت  یك  مثابه   به  را   اسالم  دیانت  مورد  این   در  نمود   اوسعی  ترتیب  بدین   .کرد

  نکته   در همین   نائینی  او با  زتمای  وجه  .یدنما  دفاع  و از آن  معرفی  مشروطه  و مخالفین   مخاطبین 

  و انطباق  توجیه  به  و کالمی  نقلی  از ادله  استفاده  با  تمامی  به  تقریبا  نائینی  که  معنی  است؛ بدین 
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  ترسنگین   عقلی  برهانات  به  نسبت  وی  شرعی  ادله  وزن  و  است  پرداخته  شریعت  با  مشروطیت

  احتجاجات  به  سبتن  انطباقی  ینچن  برای  محالتی  عقلی  استدالت  وزن  که  حالی  در.  است

عالِم  دهدمی  نشان  تمایز  این   که  است  پرواضح  .است  بیشتر  شرعی دو  منطق  شیوه  به  هر    و 

  دفاع   نوع  در  تمایز  خاطر  به  تواننمی  را  آنان  هرگز   اما  .اندنموده  دفاع  خویش   نظریه  از  اصولیون

قطب  به  مشروطیت  گفتمان  از  ردازیپنظریه   بلکه  .نمود  صورتبندی  متضاد  یا  متفاوت  دو 

یعنی   یك  روی  دو   کاری زینت  همانند   هرکدام   هرچند  .باشدمی  مشروطه  از  دفاع  سکه، 

  گفته  به   مثال  .نمود  مشاهده  آنان  پردازی نظریه  شیوه  در  را  جزئی  های تفاوت  برخی   توان می

  اثبات  را  مشروطه  بودن  مشروع  کند صرفانمی  سعی  نائینی   برخالف  »محالتی  از محققین   یکی

و (  81:  1385هجری،  )رود«    فراتر   مشروعه   -مشروطه   دوقطبی  گفتمان  از  کوشد می  ند، بلکهک

  حداقلی  حکومت   یك  تبیین   به   وی  همچنین .  دهدمی  تغیر  را  خود   گفتمان  مدار  ترتیب،  بدین 

بدینمی  دست   حکومت  یا  معصوم  حکومت  به   دسترسی   عدم  به   توجه   با  که   معنا   یازد، 

  استبدادی،   حکومت  یك  به  دادن   تن   جای  به  ار گذ  دوران  در  که  بیندمی  عقالیی   حداکثری،

  بنابراین (.  12:  1386هجری،  )گیرد    شکل   مشروطه  سلطنت   لوای  تحت  حداقلی  حکومت  یك

  و به   دانست  ارجح  هانظام   سایر  به  نسبت  را  مشروطه  حکومت  عقل،  حکم  به  توانمی  وی  نظر  از

  .دارد  اسالم  با  ی بیشتر  قرابت  و   سازگاری  مشروطه   حکومت  عقالنی،   تائید  همین  اتکای 

 نبرده   نام...(    الشرع  به  حکم  العقل  به  حکم)   مالزمه  قاعده  از  صراحت  با  جا  هیچ  گرچه  محالتی

  حاکمیت  نوع   از چهار  که   آنجا  مشروطه   حکومت  پذیرفتن  برای  او  عقالنی   استدالل  اما   است

  این  به  ناگفته  د کهدهمی  نشان  خوبی  به   گویدمی  سخن  (و مردم  امر  خداوند، معصوم، ولی )

  معرفت  اساس  بر  استبدادی  حکومت  در  محالتی  نظر  از  زیرا.  است  نموده  استناد  فقهی  قاعده

 :دارد  وجود ظلم چهار  شیعه  دینی

 است؛  شده  زیرپاگذاشته انسان بر خداوند  مطلق حاکمیت -

 است؛  شده واقع موردغصب( ع)معصوم حاکمیت -

 است؛  دهش گرفته نادیده امر ولی ی عامه  والیت-

 . ( 61: 1386محالتی، )است  شده  و زایل ضایع خویش   سرنوشت بر مردم کمیتحا  -

تجربه  عقالنیت   گفتمان  اساس   بر  اما   در  که  است   معتقد  او  بشریت،  عرفی  سیاست   و 
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  طریق  از  مردم  چون  لیکن  است  مستتر   اول  ظلم   سه   گرچه   سلطنتی،  محدوده  مشروطه  حکومت 

و    شوندمی  حاکم   خویش   سرنوشت  بر...  و  ارتن، آزادی، نظنمایندگان، قانو   انتخابات، تعیین

  حکومت   عقل،  حکم   به  توانمی  بنابراین   شود؛می  رعایت   بیشتر  سیاسی  نظام  اینگونه  در  عدالت

  ولی   و  خداوند، معصوم  حاکمیت  از  هدف  زیرا.  دانست  ارجح  هانظام   سایر  به  نسبت  را  مشروطه

آزاد  رفاه،  برقراری  جز   چیزی  مسلمین   امور  بر  امر استقالل  ی عدالت،  قیود   مسلمانان  و    از 

اعتدال  یعنی  مولفه  دهنده  تشکیل  عناصر  ترتیب  بدین.  است  نبوده   ظالمانه اعتال،  و    استقالل، 

  در  دیگر  سوی  از.  است  یافته  و منظم   منطقی  بسیار   و سازگاری   قرابت   دینی  عقالنیت  با  اعتماد

  "المربوطه  لئالی"  سرتاسر  رد  توانمی  یزن   مشروطه  با  محالتی   عقالنی   مواجهه  و کار  ساز   مورد

و    علوم  صنعت، ارتش،  وضعیت  تا  گرفته  گریحکومت  شیوه  از   را  وی  ستایش   روشن   مصادیق

  نائینی  طلبی مشروطه  متن   در   که  چیزی   .نمود  مشاهده(  مدرنیته)اروپایی    جوامع  در  رفاهیات 

  جوامع) وپایی  ار  ممالك   یاتترق  از   مصادیق   ذکر   با   که  ندارد   ابائی  هیچ   محالتی   .شودنمی  دیده

ازعقب  نماید  تعریف  (مدرن   در  که  است  درحالی  این   .کند  انتقاد   اسالمی  جوامع  ماندگی  و 

  عناصر  به  ادامه  در  فوق  موارد  به   توجه   با.  شودمی  یافت   مطالبی   چنین  ندرت   به   االمه   تنبیه   متن 

 .  شودپرداخته می و عقالنیت  دیانت مولفه دهنده تشکیل 

 

 استقالل -پ

  از  روند  این   که  است   آن  کشور   نسبی   استقالل   رفتن   ازدست  درباره  تاریخی   تلخ  تواقعی 

  به  مشروطیت  آستانه   در  و  گرفت  شتاب  امیرکبیر  قتل   از  پس   مشخصاً  و  ناصرالدین شاه  زمان

  و   قفقاز  هایجنگ  در  ایران  شکست   از  پس   انگلیس   و  روس  نفوذ  هرچند.  رسید  خود   اوج

شاه  حکومت  طوالنی  اندور  در  اما  ؛بود  شده  آغاز  روسیه  از  آذربایجان   استقالل  ناصرالدین 

 او   دوران  در  زیرا  گردید؛  دارخدشه  تحقیرآمیزی  شکل  به  ایران  اقتصادی  و  سیاسی

»این   گردید  اعطا   انگلیس   و  روسیه  به  گمرکی  و  مالی  اقتصادی،  امتیازات   ترینسابقهبی   و 

بودند«    شده  بسته  هدف  همین   با  و  بود  ایران  در  اقتصادی  نفوذ  آغازگر  دیپلماتیك  معاهدات

  تا  وی  از   بعد  و  ناصری  عصر  در   که   اعتراضی   و  منتقدانه  آثار  تمام  در  (.67:  1383  آبراهامیان،)

  از  یکی  است،  رسیده  چاپ  به   خارج  و  داخل   در   مکتوب  صورت  به  مشروطیت   آستانه
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  قاللاست   رفتن  دست   از  خطر  مظفری،  و  ناصری  حکومت   منتقدان  و   مخالفان  عمده  محورهای

  نظام   وجود  با  را  ایران  بر  استعماری  هایدولت  و  کفار  تسلط  محالتی.  شودمی  دهدی  کشور

  به   آنگاه  دانسته،  مفروض  امری  است  کشور   استقالل  رفتن   ازدست  با  مترادف  که  مطلقه  سلطنت

  تجربیات  از  تاریخی  بحث  یك  وارد  سپس   و  پردازدمی  آسیبی  چنین   پیامدهای  و  مضرات

  هایسرزمین   این   چگونه  که  شود می  کریمه  و  سیسیل   غازان،  س، تون   اسپانیا،  آندلس،  مسلمانان

  سالطین   و  امرا  اثر »استبداد  در  بودند  گردیده  فتح  زیاد   زحمات  با  که   نشین مسلمان  و  اسالمی 

  و   غفلت  و  ربانی  علمای  صموت  و  سکوت  و  دنیافروش  به  دین   متعالمان  بروز  و  استبدادیه

  به  کشور استقالل  از  دفاع رفتند. بنابراین  دست از( 537: 137۴  ی،محالت )اسالمیه«  ملل عملیبی

  اسماعیل  شیخ  سیاسی  اندیشه  در  « دیانت  و  عقالنیت»  مؤلفه  عناصر  و  نمادها  از  یکی  عنوان

  فکری  منظومه  در  استقالل  از  وی  عقالنی  دفاع  زیرا.  شودمی  تعریف   و  گیردمی  جای  محالتی

 . امدانجمی نیز نمسلما مردم شریعت و دیانت  حفظ به او

 

 (  توسعه و رشد) اعتال -ت

  خرابی   از   کشور   رفت برون   برای  طلبانمشروطه  و  نواندیش   علمای  سایر  مانند  محالتی  نگاه

  با  هم  که  معنی   بدین .  است  دوگانه  نگاهی  ارتقا  و  اعتال   راه  گرفتن   پیش   در  و  ماندگی  عقب   و

  هایمقوله  توانیم می  دلیل   همین   ه ب.  شرعی  موازین   با  هم  و  است  منطبق  عقالنیت  های انگاره

  دو  مثابه  به  « دیانت  و  عقالنیت»   مؤلفه  ذیل  وی  سیاسی  اندیشه  در  را  ملت  ترقی  و  ملك  خرابی

  عصر  ایران  جامعه  بارفالکت  های ماندگی  عقب  زیرا.  نماییم  تبیین  و  تعریف  سکه  یك  روی

  به  هم  ازینی   و  کند   کاران  را   آن   بتواند  سلیمی  عقل   هیچ  که  نبود  وضعیتی  آن   ماقبل   و  مشروطه

 .نداشت شریعت تصدیق و تأیید

  این   در  دخول  از  غرض  »اگر  :گویدمی  مخالفان  دوازدهم  شك  به  پاسخ  از  فرازی  در

  که   شد  استبداد  دوره  تعدیات  زیادتی  اسقاط  و  اعوجاجات  تقویم   و  انحرافات  رفع  مجلس،

مرج  هرج  هایظلم  از  رعیت  نوع  آسایش   جز  آن  نتیجه   مملکت   حفظ  عالوه  هب  استبدادی  و 

  و  محض  خیر  عمل  این   آیا(.  530:  137۴  محالتی،)نیست«    دیگری  چیز  کفر  غلبه  از  اسالمیه

شوند    میدان   وارد  باید  علما   بنابراین   بود؟  نخواهد  اهلل  سبیل  فی   مجاهده  و  مسلمین  مفاسد  اصالح
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  تطبیق  اتمراع  با   را  منظمه   سیاسیات  و  تمدن  قواعد  شده  همدست  مملکت   سیاسیون  اخوان  »با

  و  جاری  شده  مبین   سنت   و  کتاب  در  که  حقانیت  مدنیات  و  اسالمیه  حقه  سیاسیات  به  اآنه

  محالتی  جمله  آن  از  و  نواندیش   علمای  نظر  از  بنابراین (.  531:  137۴  محالتی،)دارند«    معمول

  و   سیاسی  اصالحات   طریق  از  تا   باشد  کشور   نجات   برای  راهی  متضمن   توانستمی  »مشروطیت

  حفظ  اسالمی  کشور  یك  عنوان  به  را  ایران  ارضی  تمامیت  هم  و  لیم  استقالل  هم  اقتصادی،

  توانی،  مالئی)آورد«    فراهم  گوناگون   های عرصه  در  را  آن  رشد   و  شکوفایی  امکان  و  کند

1381  :5۴ .) 

 

 اعتدال  -ت
  در  چه  طلبیمشروطه  ایجابی  گفتمان  و  خواهیمشروعه  سلبی  گفتمان  دو  میان  برخورد  در

  مواضع  که  است   دست   در   فراوانی  شواهد  عملی  سیاست   حوزه  ر د  چه  و  نظری  سیاست  حوزه 

  تفریط   و  افراط  وادی  به  و  رفت  بیرون  تعادل  حد  از  مسائل  بیشتر  درباره  تقریباً  گفتمان  هر دو

  موجود   حکومتی  های نظام  فاسدترین   طلبمشروعه  علمای  دیدگاه  از  »مشروطیت.  شد  کشیده

  که  بود غربی غیرمسلمان جامعه از برخاسته و داتیوار حکومتی،  نظام این  زیرا. بود زمان آن در

  جواهری،) کرد«  می  فراهم  را  استعمارگر  بیگانگان  نفوذ  بسط  و  غربی  فرهنگ  نفوذ  موجبات

  تفریطی   گفتمان  نوع  آن  خواهان، مشروعه  افراطی  دیدگاه  این   برابر  در(.  66:  1380

  یك  تأسیس   و  اخذ  به  را  مسلمان  ملت  و  کشور  نجات  راه  تنها  که  داشت  قرار  طلبیمشروطه

  سیاسی  استبداد  و  مذهب  سیطره  و  سلطه  از  کاماًل  که  دانستمی  دموکراسی  لیبرال  مشروطه  نظام

 .باشد مردم اکثر اراده تحت  و خارج

  است  الزم  دهیم  نشان  محالتی  سیاسی  اندیشه  در  را  اعتدال  جریان  بتوانیم  بهتر  آنکه  برای 

 : دهیم نشان گفتمان دو عملی و نظری قلمرو دو در را تفریط و افراط  رویه  دوسویه ابتدا

 

 نظری  حوزه  در: اول
 انجام  سرعت   به   اروپا   اساسی  قوانین   از   اقتباس  با  که  اساسی   قانون  نگارش  کار  شروع   با      

 دو   میان   نظری   تفاوت   و   گردید   آغاز   حوزه   این   در   و تفریط   افراط   های نشانه   نخستین   گرفت می 



 241 خواهی محالتی در توجیه سازگاری دین و مشروطه اسماعیل شیخ سیاسی اندیشه اصلی هایمولفه
 

 خود   اوج  به  اساسی   قانون  متمم  در  و  شد  آشکار  سکوالر طلبیوطه مشر   و  خواهیمشروعه   گفتمان

 پیدا   دیگران   و   نمایندگان   میان   اختالفی   کمتر   نبود   اساسی   نامه نظام   و   قانون   از   سخن   »تا .  رسید 

 را   کمیسیونی  و گرفت  آن تنظیم  و اساسی  قانون  تدوین  به تصمیم  مجلس  که آنگاه از  اما شد،می 

 با  و  سپرد  بدیشان  را  اساسی  قانون   نویس پیش   نگارش  و  کرده   ابانتخ  پیش   از  رابطه  همین   در 

 و   نویسندگان   میان  اختالف  داد،   دست   به   جهان   قوانین   دیگر   ترجمه   از  مذکور  گروه   که   ترتیبی 

 (. 1۴9:  1378  انصاری،)   گردید«   آغاز  مجلس   روحانیون   و   اساسی قانون   مترجمین 

  حال   عین  در  و  ناقص  و  کلی  ربسیا   اصولی  یحاو  اساسی  قانون   شد  معلوم  آنکه   از   پس 

  تدوین   و  نگارش  به   که  آمد  پیش   آن  تمیم   و  تکمیل   مسئله  باشد،می  ساکت   شریعت  به   نسبت

  مبانی  از  بیشتری  جزئیات  که  نیز  متمم  تهیه  و  نگارش  طول  در.  گردید   منتهی  اساسی  قانون  متمم

 از   دیگری  مواضع  و  شکالا  دوباره  گرفت،  قرار  تدوین   و  تأکید  مورد  دموکراسی  مشروطه

  لیبرال  تفکر  ادامه  در  سکوالر  طلبانمشروطه.  گردید  پدیدار  گفتمان   دو  میان  تفریط  و  افراط

  قالب  در  اساسی   قانون  در   را  مشروطه   نانوشته  و  ناگفته  جزئیات  داشتند  سعی   خود   دموکراتیك

 مانند لیاصو شدند وفقم آنان.  نمایند روشن  را آن ابعاد و نمایند وارد  اساسی قانون  متمم اصول

  ها ده  و  بود   ملت  اراده  از  ناشی  که  را  پادشاه  و  سلطنت   مشروعیت  مبانی  آزادی،  مساوات،

 .   بگنجانند اساسی قانون متمم  در بودند منطبق سلطنتی مشروطه مبانی با که را  دیگر مفهوم

 

 عملی حوزه در: دوم
  و   نمایندگان  از   هیئتی   و  درسی  اساسی  قانون  متمم   نگارش   ضرورت  به   مجلس  آنکه  از  بعد

  چندان  اساسی   قانون   تدوین  در  که   علما.  شدند  آن  تدوین  مشغول  علما  از   برخی   و  ها دولتی

  خود  از  زیادی  هیجان  و  شور  اساسی  قانون   یك  به  یافتن   دست  برای  نیز  مردم  و  نداشتند  نقشی

  دبرس  تصویب  به  علما  از  برخی  نارضایتی  علیرغم  اساسی  قانون  که  گردید  باعث  دادندمی  نشان

 عملی  برابر  در  تاحدی  خواه  شریعت  علمای  حقیقت  در.  شود  مشروطه   کشورهای  جزء   ایران  و

  در   اما .  داشت  انفعالی   جنبه  آنان  بعدی   اعتراضی  های واکنش   و  بودند  گرفته   قرار  شده   انجام

  از   ماه  هشت  از  بیش   و  بود  کرده   تغییر  اوضاع  اساسی   قانون  متمم  تدوین   و  نگارش   زمان

 .بود گذشته  یاساس قانون  بتصوی
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  علما   از  کسانی"که   شد  گذاشته   آن  بنابر  و  ترسید  آن  پذیرفتن  از   مجلس  اما  شد  آماده  متمم

:  1395  کسروی،)گذرانند«    دیده  از  اصل  به  اصل  را  آن  و  بنشینند   نمایندگان  از  چندتنی  یا

  به   را  آنها  رهبری  آذربایجان  نمایندگان  عمدتاً  که  سکوالر  طلبمشروطه  نمایندگان(.  367

 درصدد   وی  طرفداران  و  اهلل  فضل  شیخ  و  محمدعلی شاه  و  دربار  که  شدند  متوجه  داشتند  عهده

  در  را   رویارویی  عملیات  صحنه   دلیل  همین   به  هستند،  اساسی   قانون  متمم  تصویب   از  جلوگیری

(  گردی  برخی   و   زاده  تقی)  آذربایجان  نمایندگان  از   »کسانی  .کردند  آغاز  تبریز  از   میدانی   عرصه

 خواهند  تبریز  از  را  چاره   بایستمی  چون  و  دریافتند  را  آن  آسیب  و  زیان  و  اردرب  نقشه

  ترین   برجسته  از  یکی  که  را   ماه  اردیبهشت  شورش   این   و  نوشتند  آنجا  به  را  چگونگی

  چهار ماه از  پس  سرانجام(. 369: 1395 کسروی،)آورد«  پدید  است مشروطه تاریخ  پیشامدهای

طرفد  بین   میدانی  کشاکش    و  مجلس   تصویب  به  اساسی  قانون  متمم  1286  ماهمهر  در  و 

شاه  امضای   و   شاه  پرقدرت  نماینده  عنوان  به  السلطان  امین   شدن  کشته.  رسید  محمدعلی 

  مصادیق   از   دیگر  یکی  خواهمشروطه  افراطیون  دست  به  خواهانمشروعه  حامی  و  درباریان

  و  بهبهانی   یدعبداهللس   ترور.  بود   عملی   سیاست   حوزه  در  گفتمان  دو   تفریط  و   افراط  فرایند

  تفریط   و  افراط  عملی  سیاست   همین   چارچوب  در   نیز  خواهانمشروعه  خیابانی  هایآشوب

گفتمان  هواداران دو    رویارویی  از  میدانی  عرصه  در   نیز  دیگری  مصادیق.  دارند  قرار  هر 

  جاخرا  نمونه   نعنوا  به  که  دارد  وجود   شهرها  سایر  و  تبریز  و  تهران  در   طرف  دو  گرایانهافراط

زنجان    از   ضدمشروطه  زنجانی   قربانعلی   مال  آخوند  تبریز،  از   خواهمشروعه  مجتهد  میرزا  حاجی

  محمدباقر  شیخ  کردن  زندانی  و  عتبات  به  مشهد  از  الغربا  معین   تبعید  و  (۴۴:  1355  گوهرخانی، )

 .اندجمله آن از( 113: 1383 آجودانی،) تهران در  نیشابوری

  کودتای  همان  عملی  سیاست  حوزه  در  گفتمان  دو  کاری  تفریط  و  افراط  مهمترین   اما

شاه   توسط   تهران  فتح  از  پس   اهلل  فضل   شیخ  اعدام  و  خواهانمشروعه  پشتیبانی  به  محمدعلی 

  و   مشروعه  سر  بر  نظر  اختالف  و  دشمنی  از  گمانبی  تفریط،  و  افراط  »این .بود  طلبانمشروطه

 (. ۴6:  137۴ نژاد،زرگری)خاست« بر نمی مشروطه

  آرای  از  متأثر  شیعه   سیاسی   فقه   چارچوب  در   که   «اعتدال»  گفتمان   نماینده  عنوان   به  محالتی

  را  گفتمان  هر دو  عملی  و  نظری  مبانی  نمود  تالش  بود،  نائینی   و  خراسانی  آخوند  سیاسی  فقه 
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  ،« لاعتدا»  یعنی  میانه  راه  این .  بگشاید   ایمیانه  راه   عقلی  و  نقلی  ادله  بر  تأکید  با  و  نماید  تعدیل

  عنصر  میتوان  بنابراین.  باشدمی  وی  سیاسی   فقه  در  عقالنیت   و  دیانت   مؤلفه  ناصرع   از  یکی

  حوزه  در  -الف:  کرد  صورتبندی  زیر  شکل  به  محالتی  سیاسی  فقه  گفتمان  در  را  « اعتدال»

  یا  باشد  رقیب  گفتمان  با  وی  عملی   درگیری  دهنده  نشان  که  مدرکی   هیچگونه  عملی  سیاست

  وی  گریافراط  از   ناشی  فیزیکی  هایحذف  و  هاشورش  و  انیخیاب   مداخالت  به  تهییج  و  تشویق

  خود  « اعتدالی»  گفتمان  به  رویکرد  پنج  با  محالتی  نظری،  حوزه  در  -ب.  شودنمی   دیده  باشد

 بخشید؛ بیشتری غنای شیعه سیاسی فقه  به و ماند وفادار و کرد تأکید

  یك   مثابه  به  اسالم  با  عرفی  وطهمشر  گفتمان  سازگار نمودن  و  توجیه  تطبیق،  در  تالش •

  بشریت  تاریخی  و  و تجربی   عقلی  هایمیراث  به  که  صرف  شرعی  دیانت   یك  نه   عقالنی   دیانت

 است؛  توجهبی

  تفریط  و   افراط  هایآسیب  از  طبعاً  که  داشته  نقلی  و  عقلی  منطقی،  ماهیت  تالش   این  •

 گرفت؛  خود  به «اعتدالی» سرشتی و بود مبرا

 نگردید؛ هاغربی  استعماری سوابق و کارکردها  زا او نقد انعم مشروطه از دفاع •

  تفریط  و  افراط   از  نشانی  که   سخنی  هرگز  استبدادی   مطلقه   نظام  و  استبداد   از   انتقاد   در •

 .شود نمی دیده باشد داشته آمیزاغراق و غیرواقعی  هایتحلیل یا و

  و  شدن  خارج  عتدالا  جاده  از  نیز  آنها  به  پاسخ  و   خواهانمشروعه  از  انتقاد  در •

  وی  از  تنها  نه  آنان  از  یك  هیچ  که  نمود  مطرح  چنان  را  خود  عقالنی  و  فقهی  هایاستدالل

  نیز  آنها  پذیرفتن  از  منطقی  لحاظ  به   بلکه(  بیان  شیوه  و   ادبیات  لحاظ  به )  نداشتند  رنجیدگی 

 . بودند ناگزیر

 

 اعتماد  -ث
  یکی   ، « عقالنیت  و  دیانت»  صلیا  مؤلفه  ذیل  محالتی  اسماعیل  شیخ  سیاسی  فقه  گفتمان  در

  مفهوم  مانده  مغفول  پژوهندگان  نظر  از  که  وی  سیاسی  اندیشه  در  با ارزش  و  مهم  بسیار  نکات  از

  مشروطه   از   دفاع   در  خود  هایتحلیل  و  نظریات  مواضع،  از  شیخ  که   است  اطمینان  و   « اعتماد»

 و  تردید  یا  و  تذبذب  دهنده  نشان  که  مطلبی  « المربوطه  لئالی »  کتاب  سرتاسر  در.  دارد
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  و  سیاست  از  مبرا  وی   سیاسی  اندیشه  ترواضح  عبارت   به.  شودنمی  دیده  باشد  وی  کاریمحافظه

  به  نائینی  همچون  نظیریکم  نفس   اعتماد به   با  او.  است  زدن  میخ  به   یکی  و  نعل  به   یکی  روش

  اندیشه  در  «اعتماد»  ویژگی  توانمی  کلی  طور  به  .پردازدمی  استبداد   نفی   و  مشروطه  از  دفاع

 : نمود بندیصورت زیر عوامل در را محالتی سیاسی

  شمار   به   وی   سیاسی  اندیشه  اصلی  گاه تکیه  نظری،  ایگنجینه  عنوان  به   تشیع  سیاسی   فقه   *

 رفت؛ می

 وی؛  شخص و مشروطه از  نجف ثالثه آیات تأیید و پشتیبانی و حمایت *

 مسلکان؛ مه  سایر به بت نس  نوگرایانه و آزاداندیشی مشی و خصال و خوی بودن دارا  *

 آن؛  حامیان  و حواشی و استبداد نظام مطلق دانستن  باطل *

 .مشروطه نظام جز  به دیگری مطلوب و مناسب  جایگزین  نظام هرگونه  فقدان *

  آخوند   که   شودمی  احساس  بیشتر  وقتی  محالتی   سیاسی  اندیشه  در   «اعتماد»  مفهوم  اهمیت 

  تقریظی   بود  نوشته  مشروطه  از  دفاع   در  که  محالتی  لاسماعی   شیخ  هاینامه  از  یکی  بر  خراسانی

  اساس   مخالفت   که  را   ماها  احکام  »حقیقت   :کندمی  تصریح  تقریظ  آن   در  و  نویسدمی

  استفاده   ایشان  واضحه  بیانات  از   دانستیم  فداه  ارواحنا  زمان  امام  محاربه  منزله  به  را  مشروطیت

  عینی  واجب  خود  برای  را  مشروطه  از  عدفا  محالتی  وقتی(.  ۴79:  137۴  خراسانی،)   ایم« نموده

  به   توانمی  بیشتر  گمارد می  همت  مشروطه  مخالفان   پاسخگویی  به  مدون  طرحی   در  و  داندمی

  « اعتماد»  عنصر  طور کلی   به  .برد   پی  مشروطه   از  دفاع  برای  وی  راسخ  عزم  در   «اعتماد»  مفهوم

 :یابدمی تجلی صورت  سه به محالتی سیاسی اندیشه در

  آرا  به  و  باشدمی  درست  که  دارد  یقین   و  است  نوشته  و  دارد  اعتقاد  که  آنچه  به  اعتماد:  اول

  نموده   بیان   را  آنها  تردید  و  تزلزل  بدون  و  داشته  کامل  اطمینان  خود  هایتحلیل  و  مواضع  و

 ؛ است

  و   عقالنیت  از  استفاده  و  نظام  این   درستی  به  که  خواهانمشروطه  و  مشروطه  به  اعتماد:  دوم

 است؛  داشته ایمان غیرروحانی و روحانی از  اعم خواهانروطهمش و سیاسی  نفعاال خبرویت

  به  ایامیدوارانه  نحو  به  که  ایگونه  به  مشروطه  نظام  کارآمدی  و  کارآیی  به  اعتماد:  سوم

 . نگریستمی سلطنت  قدرت محدودشدن و قانون و مجلس  نقش 
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  از   ریجلوگی   راهکار  بهترین   «ملت  عقالی »  تصمیم  بر  تأکید  محالتی  سیاسی  اندیشه  در

  را  خلیفه  و  الشرایط  جامع  حاکم  حتی  او.  است  شده  معرفی  خودسرانه  و تصمیمات  خودکامگی

 و   شرع  حاکم  است  معتقد  و  داندمی  عقال   نظر  تابع  حقوق  تعیین   و  تمییز  و  تشخیص  مقام  در  نیز

  و  یرحقغ   از  حق  »تعیین   مقام  در  نه  دارد،  امر و نهی  حق  اجرائیات  و  صغرویات  در  فقط  ولی،

  منافع  از  مضار  تمیز  و  غیرحق  از  حق  تشخیص  از  پس   شرع  حاکم   وظیفه.  « الاثبات   و  اثبات

  .ندارد  تعیین   و  تمیز  مرحله  در  صالحیتی  هیچگونه  او  و  شودمی  آغاز  مملکت  عقالی  توسط

 و   عمل  مقام  در  که  ندارد  اقتضا  این   بر  زیاده  برساند  اهلش   بر  را  حقی  آنکه  مجرد  در  »والیت

  منافع  از  مضار  تمیز  و  حقوق  »احراز  از  پس   هم  آن  باشد«   اختیار  صاحب   و  ولی  ااجر  موقع

  اینکه   نه ...  باشد  او   حق  آنها   از  یك  هر  به  است  متعلق  که  اعماالتی   و   مجاری  در  آنها  اجراآت

  صاحب  و  ولی  نیز  آنها  الاثبات  و  اثبات   و  غیرحق  از  حق  تمیزدادن  و  حقوق  تعیین   مقام  در

 (. 238: 137۴ محالتی،)شود«   اختیار

  شبیه   استصوابی  هاینظارت  و  ممیزی  هایمالک  محالتی،  سیاسی  اندیشه  منظومه  در  طبعاً 

  به   بودن   وفادار  و  مؤمن   مانند)  شد   گرفته  نظر  در  نمایندگان  برای  بعدی  ادوار  در  که   آنچه

  عمجم  عنوان  به  مجلس   کارآیی  و  نمایندگان  به  محالتی  « اعتماد»  بنابراین .  ندارد  وجود(  حاکم

.  شودنمی  دیده  آن  در  « فراوان  خوشبینی »  هیچگونه  و  است  بدیهی  و  طبیعی  امری  « ملت  عقالی »

  ناصواب   تصمیمی  و  نامطلوب  امری  تواندنمی  دلسوز  و  عاقل  و  خبره  جمع  یك  دادبرون   زیرا

  سیاسی   فقه  در  « ملت  عقالی»  بدیلبی  نقش   به  شدن  قائل  اصالت  در  « اعتماد»  عنصر.  باشد

  « عمل  و  اجرا»  وظیفه  از  شرعی  حاکم  چنانچه  است  معتقد  وی  که   رودمی  پیش   آنجا  تا  محالتی

  مسلمین   مضار   از   مصالح   و  غیرحق  از   حق   تمیز  در   والیت   حیطه  به   و  شد  خارج  حکومت   در

  در  را  امور  سررشته  خود  و  نمایند  اقدام  او  برکناری  به  نسبت  باید  « ملت  عقالی»  گردید،  وارد

 و   خود  است  سلطنتی  امور  متصدی   فرض  حسب  به  هک  شرعی  حاکم  »اگر.  بگیرند  دست

  در  اسالمیه  ممالك  حقوق  واسطه  این   به  و  برنیایند  عمل  این   عهده  از  باید  چنانچه  آن  حواشی

  ولو...  کنند  اقدام  مطلب  این   به  که  است   الزم  مسلمین   عقالی  نوع  بر  پس .  شود  واقع  ضیاع  مقام

  محالتی،)نباشد«    امر  این  به   راضی  و  ندبدا  کافی  باب  این  در  را  اجزا  و  خود  نظر  حاکم  آنکه

137۴  :238 .) 
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 باید  « امت  عقالی»  اقدام  و  تشخیص   به  محالتی  نظر  از  نیز  شرع  حاکم  عزل  مشخص  طور  به

 بایست   کردند،  مشاهده  مقام  این   در   را  آنها  کفایت  عدم  که   امت  عقالی  »نوع  بگیرد؛  صورت

 (. 239: 137۴ محالتی،)ند« بگیر عهده  به را کفائیه  نوعیه مصلحت این  آنها  خود  که

 

   گیرینتیجه 
دیگر   سوی از استبدادی نظام فاسد و و استقرار پایدار سو یك از  مدرنیته گفتمان با  مواجهه

  فکری  نیروی  در دو  داشت  دنبال  به  را  ابعاد  تمام  در  ایران  جامعه  درماندگی  و  ماندگیعقب  که

  دینی   نواندیشی   جریان  یانتجددگرا  و  ماعل  . آورد  وجود  به   داریدامنه  های واکنش   ایران  جامعه 

  به  توجه  با  شیعه  علمای  میان  در   بود؛  شده  آغاز  جمال  سید  از  که   و فکری  سیاسی  اصالحات  و

آموزه  موجود  وضع  مشاهده بزرگ  جدی  مخالفانی  هم   و  طرفداران  هم  شیعی،  هایو   و   و 

  طه، مشرو  سلطنتی   نظام  استقرار   سپس   و  خواهی مشروطه  جنبش  آغاز  با.  کرد  پیدا  تاثیرگذار

  به   نجف  گانهسه  مراجع  .شدند  تقسیم  خواه مشروطه  و  طلبمشروطه  عمده  گروه  دو  به  آنان

طباطبایی   عتبات   حوزه  از   محالتی  و  نایینی   همراه   به  ایران  داخل   از   دیگران   و  بهبهانی   و  و 

دفاع  حمایت را    معصوم  امام  غیبت  در  مشروطه  نظام  گرچه  آنان  .پرداختند  مشروطه  از  و 

 استبدادی   نظام  به  نسبت  آن  مظالم  و  مفاسد  اینکه  دلیل  به  اما  دانستندمی  یاغتصاب   کومتیح

  شیخ.  شناختندمی  "معروف  امربه"  فریضه  عین   را  آن  از  حمایت  و  دفاع  بود  کمتر  بسیار

  تئوریزه  به  نسبت  نایینی  عالمه  کنار   در  که  بود  نجف  حوزه  علمای  از  یکی  محالتی  اسماعیل

  وی   اثر  معروفترین   .نمود  اقدام  شرعی   و  عقلی  هایاستدالل  قالب  در  نتیسلط  مشروطه  نمودن

  المشروطه« وجوب  فی المربوطه »لئالی عنوان با ایرساله  طلبی،مشروطه گفتمان از دفاع باب در

  و در آستانه  نگاشت  شاه  علی  محمد   کودتای  از  قبل  و  اول  مجلس   برقراری  دوره  در  که  است

  دو   به  را  هاحکومت  انواع  ابتدا  رساله  یا   کتابچه  ین ا  در  محالتی   .رسید  چاپ  به   استبداد صغیر

  را  مطلقه  سلطنت  سپس   .نمایدمی  تقسیم  مطلقه«   سلطنت  و  محدوده  مشروطه  »سلظنت  عمده  نوع

از    پس.  مستبده  مطلقه  و سلطنت  معصوم  مطلقه  نماید، سلطنتمی  نامگذاری  دیگر  قسم  دو  به

 امام  حکومت  به  مردم  نیافتن   ستد  امکان   و  دهمستب   مطلقه   سلطنت  رد  در   مفصل   توضیحات 

بهترین   حال  در  که  گیردمی  نتیجه  غیبت  دوران  در  معصوم   سلطنت"  حکومت  نوع  حاضر 
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             .                                                                                                                       باشدمی "محدوده مشروطه

  هایآموزه  با  غربی  مشروطه  نظام  نهادهای  و  مفاهیم  نمودن  سازگار  و  توجیه  برای  محالتی

  سیاسی  اندیشه  در   اصلی  مولفه   سه  به  یافتن   دست   آن  حاصل  که   نمایدمی  زیادی  تالش   شیعی

 بر  محالتی   سیاسی  فقه  . عقالنیت  و  دیانت  مولفه   و  ملت  قدرت  قدرت،  تحدید  :گرددمی  وی

 مجموع  در  و  باشندمی  عناصری  دارای  از آنها  هر یك  که  گیردمی  شکل  مولفه  سه  ین ا  مبنای

  گفتمان  بتواند  که  آن  برای  محالتی  .دهندمی  تشکیل  را   وی  طلبیمشروطه  گفتمان

اساس   را  خود  طلبیمشروطه پس   تئوریزه  شیعی  هایآموزه  بر    انواع  بندیتقسیم  از  نماید، 

  درباره  مغالطه  پنج  و  (شکیات) شك    یزدهس  در  را  اهانخومشروعه  هایمخالفت  ها،حکومت

سپس   نمایدمی   مطرح  مشروطه  برای  او  همچنین .  پردازدمی  آنها  به  پاسخگویی  به  دقت  با  و 

  را در  شغل  هفت  این .  است  قائل  "اشغال "  خودش  تعبیر  به   یا  و کارکرد   وظیفه   هفت   حکومت 

  با  که  دهد می  اطمینان   اهان خو مشروعه  بهو    نمایدمی  مقایسه   یکدیگر  با   مشروطه  و  استبداد   دوره

  حکومت  اشغال   این  ناحیه  از  که   و مظالمی  مفاسد  از   بسیار زیادی   حد  تا   مشروطه   نظام  استقرار

  در  که   عناصری  .آمد  خواهد  عمل   به   جلوگیری  شودمی  وارد  مردم  به  (حکومت  وظایف)

  هیات  اساسی،  قانون  شروطهم  نظام  از:  عبارتند  اندگرفته  قرار  بررسی  مورد  قدرت  تحدید  مولفه

  مهار  و  تقابل  در  عناصر  و این   قدرت  تحدید  مولفه  که  آن  دلیل  به  اما(.  مجلس )  پارلمان  و  نظار

  نیز از نظر  استبدادی  نظام  مذکور  مولفه  ذیل  در   بنابراین  اند؛گرفته  شکل  مطلقه  استبدادی  نظام

  "لتم  قدرت "  ولفهم  در.  است  گرفته  قرار  بررسی   مورد  مشروح  و  مفصل  طور  به  محالتی

  توضیح   "اکثریت   قاعده"و    "ملت   وکالت"،    "قدرت   در  مشارکت"  عنصر  سه  (ملی  قدرت)

  اراده  مظاهر  بعنوان  ایران   سیاسی  تاریخ  در   بار   نخستین  برای  عناصر  این  زیرا.  است  شده   داده

  و  هاگیریتصمیم  وکار  ساز  وارد   سپس   و  خواهیمشروطه  گفتمان  وارد  ملی  و حقوق  عمومی

  به   شیعه   سیاسی   و فقه  محالتی  از طرف  مشروطه  نظام  عملی  ساختار  در  و  ندگرفت   قرار   اتمصوب

عقالنیت   دیانت"  مولفه.  شدند  شناخته   رسمیت  چهار   "و  اعتدال  از  اعتال،  استقالل،  و    عنصر 

با  گوناگون  اشکال  به  عنصر  چهار  این   .است  شده  تشکیل  اعتماد و    محالتی  خاص  شیوه  و 

کهمی  مستتر  "المربوطه  لئالی"  متن   تمامی  در  طیتمشرو  زمان  رایج  ادبیات   به  توجه  با  باشد 

  کتاب   متن   درون  از  را  عناصر  این   محالتی  طلبانهاصالح  و  طلبیمشروطه  گفتمان  رویکرد
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  سه   پایه  بر  محالتی  سیاسی  اندیشه   گفت  توانمی  طورخالصه  به  بنابراین .  ایمنموده  استخراج

ه  گردیده  بنا  (مولفه)سترگ    ستون ستونو  هم  هایونست   از  ر    کوچکتری  شده  کالف  در 

 . است گرفته شکل وی سیاسی فقه گفتمان آنها مجموعه از  نهایت در که .  است شده تشکیل 
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