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Abstract 

Dealing with "people" in a new meaning that indicates their important position and role 

in the political and social arena with the beginning of constitutionalism and can be seen 

clearly in the opinions of prominent thinkers such as Naini. This emergence and 

manifestation of thought in a new format in a way, it is considered to be in the 

relationship with the modern world. But the issue that exists about Naini in general and 

his opinion about the position of people in particular are two different views; the first 

view considers Naini as a thinker whose views are He considers the role and position of 

people to be the same as the modern world; And the second point of view considers 

Naini as a religious scholar of new thinking, who based on the principles and 

foundations of thought in Iran (Iranian-Shiite Islam), according to the conditions and 

requirements of the time, proposed a new idea about the role and position of the people. 

In the first point of view He understood the modern world and in the second point of 

view it is just an alignment and he did not understand the essence of the modern era. In 
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this article, the ratio of Naini's opinions about the people with the principles and 

foundations of the modern state is investigated using a descriptive-analytical method. 

Keywords: Mohammad Hossein Naini, People, Political thinking, Mmodern government, 

New religious thinking. 
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  در آراء نائيني در چارچوب دولت مدرن بررسي نقش و جايگاه مردم
  *فرشته اكبريان

  ***محمد ساالر كسرايي ،**عبدالرحمن حسني فر

  چكيده
جايگاه و نقش مهم آنها در عرصه سياسي در معنايي جديد كه دال بر تعيين » مردم«پرداختن به 

و اجتماعي باشد با شروع جريان مشروطيت و در نمود بارز در آراء متفكران برجسته اي چـون  
نائيني قابل مشاهده است.اين ظهور و نمـود انديشـگي در قالـب جديـد بـه نـوعي در نسـبت        

به طـور عـام و نظـر وي     همراهي با جهان مدرن تلقي مي شود.اما مسئله اي كه در مورد نائيني
درباره جايگاه مردم به طور خاص وجود دارد دو ديدگاه متفاوت اسـت؛ديدگاه اول، نـائيني را   

داند كه آراء او را در مورد نقش و جايگاه مردم با جهان مدرن يكي مي دانـد؛ و  انديشمندي مي
و مبـاني انديشـه در   داند كه بـر اسـاس اصـول    ديدگاه دوم، نائيني را عالم ديني نو انديشي مي

اسالم شيعي)با توجه به شرايط و مقتضيات زمان، انديشه جديدي را در خصوص  - ايران(ايراني
نقش و جايگاه مردم طرح كرده است.در ديدگاه اول جهان مـدرن را درك كـرده و در ديـدگاه    

ش دوم صرف يك همسوي است و بن مايه دوران مدرن را درك نكرده است.در اين مقاله با رو
تحليلي به بررسي نسبت آراء نائيني در مورد مردم با اصول و مبـاني دولـت مـدرن     –توصيفي 
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  محمد حسين نائيني، مردم، انديشه ورزي سياسي، دولت مدرن، نوانديشي ديني ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

ساختار سياست همراه باال رفتن نقش مردم در مشروعيت بخشي به نظام سياسي كه با تغيير در 
شود.در اين انديشه، كارآمدي و كاركرد نظام سياسـي بـا   بوده انديشه دوران مدرن از آن ياد مي

شود. در اين انديشه تهيه و تنظيم قانون اساسي، وضـع قـانون و ايجـاد    حضور مردم حاصل مي
ميت آموزش ها، اهپارلمان و تحقق شورا، تفكيك قوا، نظارت، محدود شدن قدرت، نهادسازي
اسـت.نظام  » مردم«و تربيت عمومي و مهم بودن برابري و آزادي و غيره همه با محوريت نقش 

 Modern(دهد دولت مدرن نام دارد. دولـت مـدرن   سياسي هم كه بالتبع اين تغييرات، روي مي

Stateاين دولت ) يك ساخت سياسي جديد بود كه در آن نقش مردم، محوري و برجسته است .
منتهـي  » دموكراسي«هاي آزادي خواهانه شكل گرفته بود و به مدل هايي چون اس انديشهبر اس

هاي مثبـت و منفـي مـردم    ها، محدود و تحقق آزاديشد. در اين نوع از نظام سياسي، حكومت
  هدف بود.

نمود و ظهور اوليه مطالبه براي ايجاد ساختار جديد سياسي در جامعه ايراني كه در آن نقش 
اه مردم برجسته است در دوره مشروطه بود؛ چرا  كه مطالبه اوليه با عدالتخانـه بـود كـه    و جايگ

بعدا همسو با تغييرات و تحوالت جهاني، اسم مشروطه خواهي به خود گرفت.جنبش مشروطه 
هـاي  خواهي در راستاي افزايش حقوق و آزادي هاي مردم بـود. در ايـن زمـان افـراد و گـروه     

بندي، ديدگاه هـاي  و كيف مطالبات مردم انديشه ورزي كردند.يك تقسيممتفاوتي در مورد كم 
تواند از هم تفكيك شوند.تقسيم بنـدي ديگـر، مشـروطه    روحانيون و روشنفكران هستند كه مي

خواهان و مشروعه خواهان هستند.البته اين دو تقسيم بندي مربوط به دوره مشروطيت اسـت و  
  س منطق و شرايط روز در جامعه ايراني شكل گرفت.هاي ديگري بر اسابعدا تقسيم بندي

پردازي و انديشه ورزي درخصوص موضوعات همانطوري كه اشاره شد نقطه شروع نظريه
اي است كه انقـالب مشـروطيت رخ داد.   جديد و در قالب انديشه نو، در عرصه سياست، دوره

مد حسين نائيني است؛ نائيني يكي از انديشمندان مهم در بين روحانيون طراز اول، آيت اهللا مح
هاي حكمراني را  بر جزء اولين انديشه ورزاني است كه به طور كلي تالش كرد مباني و انديشه

االمـه و   تنبيـه نمايـد. او در كتـاب   اش ارائـه  هاي جديد، و با توجه به نيـاز زمانـه  اساس آموزه
الفت بـا اسـتبداد، طرفـداري از    به ارائه ديدگاه خود در مورد حكومت مشروطه، مخ المله تنزيه

قانون گذاري و قـانون اساسـي، تبيـين آزادي و برابـري بـا محوريـت نقـش و جايگـاه مـردم          
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هاي مهم بودن اين كتاب، تعريف و تقريظ تاييدي دو مرجع شيعه يعني آخوند پرداخت.از نشانه
  خراساني و شيخ عبداهللا مازندراني بر آن است.

هاي نائيني كارهاي زيادي انجام شده است؛ بازگويي، و انديشه در باب آراء پيشينه پژوهش:
هاي اين مطالب و منـابع اسـت. تصـحيح و    تحليل و تفسير و حتي نقد انديشه نائيني از ويژگي

حاشيه سيد محممود طالقاني بر كتاب تنبيه االمه و تنزيه المله و تحليل و تفسيرهايي كه ديگران 
قالب كتاب و مقاله داشـته انـد،  از جملـه ايـن منـابع اسـت. شـايد        بر انديشه و آراء نائيني در 

مهمترين منابع، آثار افرادي چون عبدالهادي حـائري در كتـاب تشـيع و مشـروطيت، فريـدون      
هـاي سـيري در   آدميت در كتـاب ايـدئولوژي نهضـت مشـروطيت، حميـد عنايـت در كتـاب       

مرتضي مطهري در كتاب بررسـي   هاي سياسي عرب و انديشه سياسي در اسالم معاصر، انديشه
اي از تاريخ هاي اسالمي در صد ساله اخير و رضا داوري اردكاني در كتاب شمهاجمالي نهضت

غربزگي ما، سيد جواد طباطبايي و داوود فيرحي در برخي آثارشان باشد كه در توصيف، تحليل 
اگـر معطـوف بـه، مسـئله     و نقد ديدگاه نائيني قلمفرسايي كردند. پژوهش در مورد آراء نـائيني  

هاي جديد يا نفس نوانديشي ديني باشد، مي تواند نو و جديد باشـد كـه   نسبت سنت با انديشه
 شود.در اين مقاله تالش شده به اين مسئله  با محوريت موضوع نقش مردم پرداخته 

اي است چگونگي مواجهه روحانيون شيعه با جهان مدرن به طور كلي، داراي تنوع گسترده
هاي جديد و دولت مدرن نيز، حائز اهميت است؛ زيرا ما انطباق و افتراق نظرات آنها با انديشها

هاي جديد از يك طرف باعث تحرك و پويايي انديشه ورزي روحانيون دينـي برجسـته   انديشه
با تفكر  شده است و از طرف ديگر در مقابل انديشه جديد در ميان روحانيون با وجود همراهي

  هايي نيز به وجود آمده است. نوين، اختالف نگرش
وي » عـدم آگـاهي  »يـا  » آگـاهي «هايي كه در مورد نائيني وجود دارد بحث از جمله مناقشه

به عنوان مبناي دوران جديد است.از يك طرف عبدالهادي حائري » دموكراسي«نسبت به اصول 
ي به عنوان يـك تئوريسـين فعـال و مـنظم     در كتاب تشيع و مشروطيت مطرح مي كند كه نائين
هاي عربي و فارسي بود كه بيشتر اين منـابع،  اصول مشروطه، منابع آگاهي اش محدود به نوشته

: 1360توجهي به نقاط اساسي اختالف ميان اسـالم و مشـروطه دموكراسـي نداشـتند.(حائري،     
مفهــوم آزادي در  ). ايـن عــدم آگــاهي از اصــول دموكراسـي و در نظــر نداشــتن معنــي و  329

در چنـد جـا از   » مليت«و » ميهن«چارچوب دموكراسي و نداشتن تجزيه و تحليل نو از مفاهيم 
) بـه  302و  284: 1360جانب عبدالهادي حائري مورد اشاره و تاكيد قرار گرفته است(حائري، 
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طور مشخص و مصداقي روي چند موضوع هم تاكيد شده كه در معناي جديد، فهمـي از آنهـا   
  ر اختيار نائيني نبوده است:د

اينكه نائيني آزادي را تنها به مفهوم اسالمي اثر يعني ضد بردگي در نظر داشته است،  ـ
معادل معناي مدرن آن در دموكراسي نيست؛ چـرا كـه مفهـوم آزادي در يـك رژيـم      
مشروطه و دموكراسي نمي تواند صرفا در محدوده ضد بردگـي و آزادي از اسـتبداد   

 )302و  301: 1360ائري، تلقي شود.(ح

نائيني از جدايي قوا يا همان تفكيك قوا تصوير روشني نداشته اسـت و ديـدگاه وي    ـ
برگرفته از كتاب عبدالرحمن كواكبي است كه او هم ديدگاه آلفيـري ايتاليـايي را كـه    

 )269: 1360مورد استفاده قرار داده، نفهميده است(حائري، 

حوزه غيرمنصوصات دانسته است خالف رويه مدرن  اينكه نائيني، قانونگذاري را در ـ
 )294: 1360قانونگذاري نو است.(حائري، 

از نظر حائري نائيني تفاوت هاي بنيادين و اجتناب ناپذير ميان اسالم و دموكراسي را  ـ
از ديده دور داشته و به اين نتيجه رسيده بوده اسـت كـه ميـان اسـالم و دموكراسـي      

 )302: 1360.(حائري، همساني فراواني وجود دارد

اما از طرف ديگر اهميت نائيني در دفاع وي از اصول مشروطه با محوريت مردم است زيرا 
اي اثباتي و بسيار منظم آنهـم  براي نخستين بار موضع شيعيگري را در برابر مشروطيت به شيوه

را نيـز   به عنوان يك مجتهد نامدار بيان و تصويب بزرگترين مجتهـدان و مراجـع تقليـد وقـت    
كند.نوگرايان دنياي اسالم پـيش از نـائيني پيرامـون مسـئله     هاي خود جلب مينسبت به ديدگاه

هـاي آنـان   هماهنگي ميان اسالم و مسائل نو سياسي و اجتماعي سخن رانده بودند ولي نوشـته 
اي در مـورد حكومـت برخـوردار اسـت نشـان      موضع كيش شيعه را كـه از تئـوري جداگانـه   

) به تعبير حميد عنايت، بحث نائيني، مشروطه بود كه شيعه را براي 269: 1360ي، داد(حائر نمي
نخستين بار در تاريخش با نيازهاي دموكراتيك عصر جديد رو در رو قرار داد و اين جريـان را  

) باز به تعبيـر  281: 1372اي بدل كرد(عنايت، از يك فرقه باطني و بي عمل به يك جنبش توده
  وي

وطيت نمايانگر نخستين مواجهه مستقيم بين فرهنگ سنتي اسالمي و غرب در انقالب مشر
ايران جديد است.همه كوشش هاي قديمتر در جهت نوسازي، هر چند متضـمن تحـوالت   
در نظام هاي حقوقي، حكومتي و اداري بود، به راه ها و در حوزه هايي افتاده بود كه تماس 
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خالف اينها انقالب مشروطيت، نهضتي بود كـه   هاي سنتي داشت....بردورا دوري با ارزش
هاي وسيعي از همه وجوه و طبقات اجتماعي را در تاريخ جديد ايران سابقه نداشت و گروه

هـاي مخـالف و و   در بر گرفت و بدين سان بحث و گفت و گوي حادي بـين ايـدئولوژي  
هـاي مربـوط بـه     مختلف اعم از قديم و جديد براه انداخته بود.فحواي بسياري از انديشـه 

سياسي و نيز هماهنگي فرهنگي نظام سنتي را به معارضـه   - مشروطيت، مبناي اجماع ديني
خوانده بود و لذا شكاف و شقاقي در ميان نخبگان پديد آورده بود....در ايران هـيچ يـك از   

و  285: 1372(عنايت،  اي نداشتهاي قانوني، چنين سابقه و تجربهطرفين بحث و مناقشه
286(  

حضور نائيني در دفاع از اصول مشروطه، دليل عيني است بر پيونـد نظريـه سياسـي وي بـا     
اش و نشانگر پيشرو بودن وي است. به عبارت ديگر نائيني، نماينده يك نگرش و ديدگاه فقهي

جريان نوگراي ديني است و در مقابلش، البته يك جريان ضد غرب قرار دارد.نائيني داراي يك 
محكم و قوي است و انديشه ورزي سياسي نيـز در دوران جديـد كـار راحتـي      انديشه سياسي

نيست؛ چرا كه از يك طرف سنت سترگ تاريخي و ديني وجود دارد و از طرف ديگر جريـان  
قوي انديشه جديد كه هر دو سمت، دست و پاي انسان انديشه ورز را مي بندد يـا بـه سـمت    

  كشد. خود مي
ا  با محوريت مردم معيار مسـتقيم و غيـر مسـتقيم تحليـل     ر» دولت مدرن«هاياگر شاخص
ها و نظرات نائيني توان از آن براي بررسي ديدگاههاي داخلي قرار داده شود مينظرات و انديشه

در مورد مردم و بالتبع آن نهاد دولت به عنوان يك مسئله جديد و قابل بررسي مسـتمر اسـتفاده   
شـود  هاي جديد ديده نميئيني به صراحت، رجوع به انديشهكرد.هر چند در ديدگاه و انديشه نا

هاي داخلي(ديني، تـاريخي و عقلـي)   ها و آموزهكند بر مبناي داشتهو حتي به نحوي تالش مي
رسد مي توان از نوعي تاثير پـذيري از وضـعيت جديـد كـه     خود، نظرورزي كند اما به نظر مي

رد نقـش و جايگـاه مـردم و نـوع نظـام سياسـي       است، در آراء وي در مو» مدرنيته«يا » تجدد«
وجـه  نيز تلقي كرد كه البته بـي » گرياصالح«يا » نو انديشي«توان مشاهده كرد. اين اقدام را مي

اي از نائيني به عنوان يك نوانديش و اصالح گر ياد كـرده انـد.اما نكتـه ايـن     هم نيست. و عده
اي مبتني بر پارادايم و فضاي جديد محسـوب  است كه كه اين نوع از انديشه ورزي كه به گونه

شود، خود جديد است و الزم است مورد توجه قرار گيرد. ممكن است سوال شود كه چـرا  مي
اي مثل ايران قرار گيرد؟ اين سوال مهمي است كه بايد دوران جديد، معيار بررسي داخل جامعه

هـاي غيـر   دند از آنجا كه دولـت بايد در مورد آن تأمل كرد.در جواب بايد گفت كه برخي معتق
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شوند و نمود و ظهور اين ترقـي  تلقي مي» پيشرفته«يا » راقيه«شرقي(دول غربي) وجود دارد كه 
هـاي متفـاوت سـخت افـزار و نـرم افـزار آنهـا بـوده و         و پيشرفت در فن و تكنيك در حـوزه 

، دول پيشرفته است. هاي ديگر از اين نظر  در مقايسه با آنها عقب هستند پس معيار توجه دولت
توان دريافت كه پيشـرفته و توسـعه يافتـه بـودن، لزومـا و صـرفا در       هر  چند با تأمل بيشتر مي

تكنيك نبوده بلكه در مباني و علوم جديد سياسي، اقتصاد و حقـوق و مـديريت هـم پيشـرفته     
رسي كـرده  شوند و جالب اينجاست كه تمام آنها را از منظر فلسفي و بنيادي نيز برمحسوب مي

اند.مع الوصف مبنا و اند و به اشتراكات فكري و قابل قبول در حد گفتمان و پارادايم هم رسيده
معيار، دول راقيه و پيشرفته است و از آنجا كه مهمترين نهاد سياست، دولت با محوريت نقـش  

رفتـه  در ارتباط با بررسي انديشـه نـائيني مـورد توجـه قـرار گ     » دولت مدرن«مردم است مبناي 
است.به اين صورت كه ميزان انطباق يا دوري ديدگاه وي در مورد مردم از انديشه دولت مدرن، 

گيرد.بواسطه اين بررسي، مي توان سطح ابتكار و توانـايي نـائيني   مورد بررسي و تحليل قرار مي
  در وضعيتي خاص را شناسايي كرد.

  
 نظري چارچوب. 2

هاي دولت مدرن و بيان مباني دوران جديد بـراي  خصچارچوب نظري اين مقاله استفاده از شا
  با آراء ونظرات نائيني است. مقايسه
دولت مدرن را شايد بتوان بهتـر  ، هاي آن با محوريت مردمشاخص مدرن و دولت - الف

اي از ترتيبات نهادي مشاهده كرد كه بـه وسـيلة فعاليـت مـداوم و     از هرجا در مجموعة پيچيده
مي يابد كه پست هاي اداري را در اشغال دارند. دولت به عنـوان سـرجمع   منظم افرادي جريان 

آن ادارات، كار حكومت بر جامعه مقيم در يك محدودة ارضي را به خـودش اختصـاص مـي    
دهد، ازطريق قانون و تا سر حد امكان، در عمل تمامي تأسيسات موجود و الزم براي تحقق آن 

در اصول منحصرا و فقط به همـان مقولـه در شـكلي     آورد وموضوع را به انحصار خود در مي
 :1377پردازد كه با توجه به منافع خاص او و قوانين عملي آن، برايش متصور است(پوجي، مي
17.(  

آشـنايي بـا   «مدرن برگرفته از گزارشـي بـا عنـوان      دولت معيارهاي و هاشاخص مهمترين
  :از عبارتند دخل و تصرف،) با اندكي 1395صالح نژاد، »(هاي دولت مدرنشاخص

 دولت محدود و مشاركتي. 1
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 ) و آگاه agencyانسان عامل(. 2

 در دولت خشونت ابزارهاي كنترل مشروع انحصار .3

 (مرز) و بحث تابعيت و خدمات عمومي اجتماعي معين و مشخص سرزميني قلمرو. 4

 حاكميت و قدرت اعمال آن وجود. 5

 متمركز و البته منعطف قدرت .6

 مدون كه ساختار و وظايف كلي را تشريح كرده باشد اساسي وجود قانون. 7

 گرايي يا ناسيوناليسمحكمراني مبتني بر ملي. 8

 وجود بوروكراسي مبتني بر خير و مصالح عمومي. 9

 بخش مشروعيت اقتدار، مشخصه. 10

 و حقوق معين شهروندي. 11

، قانونگذاري و مسائل مربوط به نظام تعاملي دولت و مردم در حوزه مشاركت، نظارت. 12
 آزادي، حقوق، مالكيت و امنيت

 هاي ملي و دائميگيري ارتششكل. 13

در باب مباني دوران جديد كه روي ديدگاه هاي حوزه سياسـت   ،1مباني دوران مدرن - ب
و دولت نيز تأثير دارد محورهاي انسان شناسي، هستي شناسي و غايت شناسي قابل طرح است 

  شرح قابل ارائه است: كه به اين
 برابـر،  ،)خوداتكـاء ( خودمختـار  عـالم،  آزاد، ها، انسان دوران جديد، شناسي انسان در ـ

، پديدآورنـدة  »مالكيـت، حفـظ جـان و آزادي   «طبيعـي دربـاب    حقوق داراي عاقل،
هستند؛ كساني كه فرديت آنان مورد توجه است » نفسه اهداف في«هاي خود و  ارزش

شود و  گيرند براساس اصل آزاد بودن انسان عمل مي جمع قرار ميو زماني هم كه در 
هر مانعي كه اين آزادي را از بين ببرد بايد كنار گذاشته شود. نظام سياسي مبتنـي بـر   
آن هم، حكومت محدود و مشروط به قوانين طبيعي و وضعي ناشي از تعريف انسان 

هستند و هيچ قيـد و بنـدي    ها آزاد شناسي دوران جديد، انسان جديد است.در انسان
تواند مانع آنان شود و اگر هر مانعي (فكري و عملي) سر راه آنان قـرار دارد، در   نمي

اين تفكّر بايد برداشته شود چرا كه آزادي فردي برخورداري از فرصت براي واقعيت 
  ). 14: 1381بخشيدن به خود است(گري، 
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واقعيتـي كـه براسـاس آن فعلـي     شناسي دوران جديديعني پرداختن بـه   مباني هستي ـ
)و وظـايف  Norms)، هنجارهـا ( Valuesهـا (  واسـطة آن ارزش  بـه گيرد و  صورت مي

)Obligationsدر انديشه دوران جديد، واقعيت، منحصر در ذهن انسان گيرد )شكل مي.
عنوان امري ماورايي نيست، بلكه واقعيت، امري عينـي و در تعامـل    يا جداي از او به

است. كانت معتقد بود واقعيت، امري حسي و ذهني است و با انطبـاق  كامل با ذهن 
). اين در حالي اسـت  30- 70: 1378(مجتهدي، » گيرد ها علم معتبر شكل مي ميان آن

اي به هر كدام از حس يا  گونه گرايان هم هستند كه هر كدام به گرايان و عقل كه تجربه
شناسي قابـل طـرح    آنچه درباب هستيكنند. ذهن، به عنوان واقعيت تأكيد بيشتري مي

  است، اين است كه انساني وجود دارد با فهم و عقل و يكسـري عـوارض و عـالمي   
وجود دارد با مجموعه اي از اشياء و قوانيني كه در طبيعت وجود دارد و ممكن است 
عقلي فرض شوند يا عيني، كه هر دو تعبير در دوران جديد موجود بـوده اسـت؛ بـه    

كند يا اين  ها را تعريف مي ه اين انسان است كه رابطة ضروري ميان آناين صورت ك
دهـد.   كار را براساس عقل و فهم و يا براساس توجه به عالم خارج و عين انجام مـي 

شناسي، دنيا و قواعد آن براي انسان مطرح است و آن هم فهم اسـت و   در اين هستي
نام آخرت  د. حضور خدا و عالمي بهيك تعامل ميان انسان و طبيعت (دنيا) وجود دار

  شناسي  دوران جديد معنا ندارد يا به تعبيري معناي علمي ندارد. در اين هستي
، بهبود زندگي فردي و اجتماعي و »پيشرفت و ترقّي«غايت در انديشة دوران جديد،  ـ

رسيدن به خوشبختي و سعادت دنيوي است و اين غايت با بهبـود زنـدگي مـادي و    
هـا و   و حذف موانع آزادي و افزايش قدرت و بالفعـل كـردن توانـايي    گسترش رفاه

شود. هرچند ايـن نكتـه را    استعدادهاي انسان خصوصاً با تسلّط بر طبيعت محقّق مي
اي دوران جديـد،   هم بايد ذكر كرد كه با توجه به تحوالت متفاوت و متنـوع انديشـه  

شة ترقّي و پيشرفت در كانون اين توانسته است تغيير يابد ولي اندي غايت و هدف مي
عنوان غايت و هدف تفكّر دوران جديـد   انديشه قرار دارد.انديشة پيشرفت و ترقّي به

براساس قابليت رشدپذيري انسان به نوعي اعتقاد در اين تفكّر تبديل شد. اين اعتقاد 
ت نوعي صور اي كه اصالح و بهبود امور به گونه در اين انديشه به قانون تبديل شد به

 ).31- 32: 1381عنوان يك خصلت ضروري تبديل شد(گري،   دادباوري و به
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 زمانه و زمينه اجتماعي و تاريخي دوره نائيني. 3

توجه قرار گيرد  مورد بيشتر بايد ايانديشه هر و البته نائيني تر ديدگاهدقيق تحليل در آنچه شايد
ت.اين رويكـرد، باعـث شـناخت زمينـه     ظهـور و بـروز آن اسـ   » زمانه و زمينـه «در نظر داشتن 

  شود.يك انديشه مي )historical)و تاريخي(contextualمند(
دوره نائيني مصادف با سلسله قاجار به طور كلـي و انقـالب مشـروطيت بـه طـور جزئـي       

دهد كه بـه نـوعي بـر ضـد     است.در اين دوره، قبل از انقالب مشروطه، جنبش تنباكو روي مي
ها است و نقش مردم در آن برجسـته اسـت.در   واگذاري امتياز به خارجيعملكرد حكومت در 

اين دوره، دول روس و انگليس به نحو مبسوط در جامعه ايراني حضور دارند؛ نظام سياسـي و  
اي خاص و گسترده در تعامل با اين دو دولت خـارجي هسـتند و از آنهـا    سياستمداران به گونه

اي جهت احقاق حق و جلوگيري از ظلم ه عدالتخانه كه مطالبهتاثير مي پذيرند.مشروطه با مطالب
بود، شروع شد و چون گسترش پيدا كرد و نيز از آنجـا كـه در جهـان، جريـان جديـد فكـري       

گذاشـت  جديدي تحت عنوان مدرنيته يا تجدد روي داده بود و بر كشورهاي ديگر هم تاثير مي
خانه تبـديل بـه مشـروطه خـواهي شـد.در ايـن       بر جامعه ايران نيز تاثير گذاشت و مطالبه عدات

هاي مربوط به آزادي، قانون، عدالت و جنبش، نقش و جايگاه مردم، مهم و محوري است.بحث
  اش با محوريت مردم بوده است.مساوات، تغيير ساختار سياسي و غيره همه

  حميد عنايت به طور كلي و معطوف به اين دوره خاص معتقد است تاريخ ايران
باهت به تاريخ امپراتوري عثماني يـا مصـر نيسـت:افزايش تمـاس بـا غـرب از عهـد        بي ش

هـاي نافرجـام دو سياسـتمدار    صفويه، پيامدهاي ناگوار چندين جنگ بـا روسـيه، كوشـش   
منورالفكر در جهت نوسازي(مدرنيسم)، ميرزا تقـي خـان اميركبيـر و ميـرزا حسـين خـان       

خانه، اعزام محصلين بـه خـارج و سـرانجام    مشيرالدوله معروف به سپهساالر)، تأسيس چاپ
نفوذ افكار و مفاهيم فرهنگي و روشنفكرانه از غرب، همه و همه دست به دست هـم داده،  
گرايشي كلي در محاجه و معارضه با وجوه سـنتي انديشـه ببـار آورده اسـت.جامعه دينـي      

اسـتدالل   هـا كـه بـر مشـروعيت    ها مصون باشد.پيروزي اصوليتوانست از اين گرايش نمي
فردي و عمل به اجتهاد بر مبناي علم اصول پاي مي فشردند، بر اخباري ها(طرفداران اخبار 
و احاديث) بي ارتباط به اين آگاهي شايع در مورد عدم كفايت قواعد جزمـي فقهـي بـراي    

  )277: 1372(عنايت،  .نار آمدن با اينگونه تحوالت نبودمقابله و ك
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منزلت خاص علما در ايران، قدرت و حيثيتي كه از رهگذر وي همچنين معتقد است مقام و 
نقش معنوي، اجتماعي، سياسي و مالي خود بدست آورده اند، و شركت فعال آنـان در انقـالب   

  ) 282، 1372عنايت، ».( مشروطيت مشهور است
  تواند به زمانه نائيني ربط داشته باشد:كند كه ميحائري نيز مطلبي مطرح مي

گوي اصول غربي و غربگرايي نبود، بلكـه وي بعنـوان يـك مجتهـد شـيعه      نائيني يك سخن
كند و هم ميهنان مسلمان خويش را از زيـر يـوغ اسـتبداد و    » حفظ بيضه اسالم«ميخواست

كشورش را از شر بيگانگان برهاند.نائيني چنين بدست آورده بود كه تغيير رژيم اسـتبدادي  
شد و چون عقايدي گوناگون و ضد و نقيض وقت تنها وسيله براي رسيدن به هدفش مي با

ي دسـت بـه نوشـتن    درباره هماهنگي و ناهماهنگي مشروطه گري و تشيع ابراز مي شد و
  )332: 1360(حائري،  .كتاب مشهور خود زد

اي مهم و عمومي در عرصه نظر و به عنوان مسئله» استبداد«زيست كه اي مينائيني در دوره
اي كه مبناي فعاليت گسترده و عميقي در شد. مسئلهسلمان مطرح عمل جامعه ايراني و جوامع م

اي  بـا  رسـاله 2قالب جنبش مشروطه خواهي در ايران شد.در جهان اسالم ، عبدالرحمن كواكبي،
پردازد و معتقد است استبداد، دارد كه به مسئله استبداد از نظر سياسي مي 3عنوان طبايع االستبداد

رفتن علم و سلطه نفس با از بين بردن عقل مـي شـود.در داخـل     باعث گسترش جهل و از بين
ايران همسو با مباحث نظري و مبارزه عملي با استبداد، جريان مشروطه خواهي شكل گرفـت؛  
جنبش مشروطه كه ابعاد سياسي، اجتماعي و فكـري دارد در تـاريخ معاصـر ايـران از اهميـت      

 پيامـدهاي  و تـأثيرات  كرد، بروز متعددي لعوام بخاطر كه زيادي برخوردار است. اين جنبش،
 بـر  سياسي جامعـه ايرانـي،   عمل و فكر در حوزه ويژه به آن، از پس داخلي تحوالت در مهمي
 بـين  نـو،  ايـران  در مسـتقيم  رويـارويي  نخستين مشروطه، جنبش گفت، بتوان شايد .نهاد جاي

 كـه  بـود  قدرتمند تاثيرگذارمدرن غرب به عنوان نظام  فرهنگ و سنتي ايراني - اسالمي فرهنگ
 .آورد وجـود  بـه  سياسـي  نظـام  و جديـد  تمـدن  درباره انديشيدن براي را مساعدي بسيار بستر

مشروطه خواهي در شرايطي روي دادكه نظام سياسي مستقر(قاجار زمـان مظفرالـدين شـاه) از    
شـاهده  ناكارآمدي و سوء مديريت فراوان در رنج بود؛ بي عدالتي و ظلم عمومي بـه وضـوح م  

شد و در عين فوران بي عدالتي و ناكارآمدي، راه فراري هم وجود نداشت.سـاختار و نظـام   مي
  مستقر رو به جلو نبود و مواردي ديگر از اين قبيل حكايت آن دوره از تاريخ ايران است.

هاي جديدي در عرصه حكومت داري مطـرح   پاسخ و هاجنبش مشروطه باعث شد سوال
بود.در ايـن دوره از سـاختار    آن از قبل با متفاوت نسبتا ظاهري و محتوا دارايشود؛ مطالبي كه 
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جديد سياسي و نظام مشاركتي سياسي و ضرورت برآوردن تقاضاهاي مردم و ايجاد نهادهـايي  
هايي كه لزوما مبتني برنيازهاي اوليه و ضروري نبودنـد، صـحبت   براي رفع نيازها و درخواست

ته اصال سابقه نداشت؛ به نحوي كه مثال هيچ وقت از نهادهايي براي شد.جرياني كه در گذشمي
فعليت بخشيدن به استعدادهاي انسان و ضرورت آگاهي بخشي  و مشاركت مـردم در پيشـبرد   

)  و خيلي مـوارد ديگـر كـه در ايـن     2: 1391شد(حسني فر، امور اجتماعي وغيره صحبت نمي
  زمان مورد گفتگو و مطالبه قرارگرفت.

اي دو ضلع سياسي و ديني استبداد تنبيه االمه در دوره استبداد صغير نوشته شد؛ دوره كتاب
تصميم به برچيدن بنياد نهاد پارلمان گرفتند، كه يكي از درخشان تـرين نقـاط تـاريخي جديـد     
ايران(انقالب مشروطيت) و ماحصـل آن(پارلمـان) در اثـر كودتـاي سـلطان وقت(محمـدعلي       

شيده شد.بنابراين در چنين شرايطي و باالخص بدليل همراهـي برخـي   ميرزا)به خاك و خون ك
علماء به نام با استبداد، نائيني تالش كرده است تا قرابت مردم ساالري با ديانت را نشـان داده و  

  كراهت استبداد را عيان سازد.
اهميت در مجموع بايد اشاره كرد كه انديشه نائيني جداي از اينكه هنوز قابل توجه است اما 

اش است؛ مقابله با استبداد سياسي و ديني، دو چندان آن در توجه به بستر تاريخي و الزام زمانه
ورزي در اين رابطه، تأكيد اقبال به جريان جديد جهت سازماندهي تئوري نظام سياسي و انديشه

ه  و بر مجلس و قانونگذاري و اهتمام جدي به پاسخگويي مفصل به مغالطات مربوط به انديشـ 
هاي مهم آن در توجه به بسـتر  آراء جديد و توجه ويژه به نقش و جايگاه مردم از جمله ويژگي

  و زمينه تاريخي است.
  
  آراء و نظرات نائيني. 4

تنبيـه االمـه و تنزيـه    «ها و نظرات خود را در كتاب نائيني، حامي جريان مشروطه شد و ديدگاه
براي نحوه » مردم«ي نگارش اين كتاب، هوشيار كردن به رشته تحرير درآورده است.مبنا» االمله

زندگي اجتماعي و پيراستن دين از حشويات و زوائد بوده است؛ مردمي كه انگـار بـه خـواب    
اند و ديني كه آلوده به مواد زائد شده اسـت.در مـورد اهميـت ايـن كتـاب و آراء و      غفلت رفته

هـاي دولـت   قاله با عطف توجه به شـاخص نظرات نائيني، آثار زيادي نگارش شده اما در اين م
مدرن به عنوان مبنايي مهم براي بررسي، آراء نائينيدر مورد نقش و جايگاه مردم مـورد كنكـاش   

  گيرد تا از اين زاويه نيز مورد توجه و بررسي قرار گيرد. قرار مي
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و  اصـول «شود كه در قالب مباحـث  در چارچوب تفكر مدرن، آراء و نظرات نائيني ذكر مي
هاي دولت و مباني مـدرن،  است و در نهايت بر اساس مبناي شاخص» انديشه دولت«و » مباني

  شود:گيري در مورد آراء نائيني ارائه ميتحليل و نتيجه
پرداختن به اصول و مباني فكري هـر انديشـمندي   ي، اصول و مباني اجتماعي نائين - الف

هاي محوري و اساسـي آن باشـد.از آنجـا كـه ديـدگاه      تواند باعث فهم بهتر اصول و ديدگاهمي
حكومـت  «و محاسـن  » حكومت مطلقه«و » استبداد«اصلي  و بنيادين نائيني پرداختن به معايب 

و نسـبت آن بـا اسـتبداد،    » علم و جهـل «است، مباني فكري وي در مورد » محدوده يا مشروطه
اصلي اساسي و تاريخي در ارتباط با ، »آزادي«به عنوان مبناي مهم زندگي اجتماعي، » مساوات«

مـورد اشـاره قـرار    » توجه به نقش مردم«به عنوان اصلي مهم در تفكر شيعه و »عدالت«استبداد، 
  گيرد.مي

» مسـاوات «اسـت؛ » مسـاوات «يكي ديگر از اصول و مباني فكـري نـائيني،   ، مساوات. 1
اين موضوع در انديشـه  است.» قدرت سياسي«نسبت افراد جامعه با يكديگر و در ارتباط با 

، مهـم  »مسـاوات »نائيني به عنوان يك بحث مبنايي مطرح شده كه جاي توجـه دارد. بحـث   
است كه در دوران جديد به نحو اصولي و بنيادين به آن پرداخته شده است. در جامعـه اي  

 ها در ارتباط با قـدرت دچـار  كه از تنوع اقوام و مذاهب و اديان برخوردار باشد و همه اين
شود خاصه آنكه اگـر جـوهره و بـن    مشكل باشند، مسئله مساوات به طور جدي مطرح مي

اي اسالمي و ديني باشد و بخواهد ضمن پرداختن به مساوات اين جوهره را نيز مايه جامعه
حفظ نمايد.موضوع مساوات، چالش بزرگي است و نائيني بحث مستوفايي در ارتباط با  آن 

  ساسي حكومت اسالمي دارد. به عنوان يكي از اركان ا
نويسـد كـه مقصـود از آن: مسـاوات آحـاد ملـت بـا         نائيني در تبيين و تعريف مساوات مي

همديگر و با شخص والي در جميع نوعياتست. نائيني اصل مساوات را، از اشرف قوانين مباركه 
  داند. مأخوذه از سياسات اسالميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين مي

هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني به طور قانونيت و بر وجه كليت مترتب شده باشـد،  
در مرحله اجراء، نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجري شود؛ جهـات  
شخصيه و اضافات خاصه رأساً غير ملحوظ، و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو از هـر  

حكمراني به كلـي مسـدود   گيري و دلبخواهانه  رشوه كس مسلوب است و ابواب تخلف و
  ).68- 69: 1385(نائيني، باشد... مي



 41   و ديگران) فرشته اكبريان( ...در آراء نائيني  بررسي نقش و جايگاه مردم

 

براي رهايي از رقيـت(بردگي) جـائرين الزم   » آزادي«نائيني معتقد است همانگونه كه اصل 
هم براي جلوگيري از سـتمگري حكومـت و خـروج آن از نحـوه حكـومتي      » مساوات«است، 

  جائره تمليكيه الزم است. 
مساوات دومين سرمايه سعادت و حيات ملي در مسئوليت متصديان و ممنوع «به نظر نائيني 

اخـتالف اصـناف   » و در نظـر گـرفتن  «بودنشان از استيثارات دل بخواهانه و تجاوزات مستبدانه 
مكلفين نسبت به انحاء تكاليف [كه] به اختالف قدرت و عجز و اختيار و اضـطرار و دارايـي و   

بودن و نبودن و امثال ذلك [است كه] هر صنفي وظيفه خاصه و حكم مخصوصي تميز و عاقل 
قانون مساوات در تساوي اهل مملكت فقط نسـبت  «) به نظر وي 98- 99: 1385[دارد] (نائيني، 

نـائيني،  »(به قوانين موضوعه براي ضبط اعمال متصديان است نه رفع امتياز كلي فيما بـين آنـان  
1385 :102(  

به معناي يكسان بودن مردم در تمام احكام و حدود » مساوات«ديگر تعريف  ناييني در جاي
 كند: را بدين نحو زير سئوال برده و اظهارنظر مي

نزد هيچ يك ملل از متمدنه و غيرمتمدنه تسويه فيمابين اصـناف مختلفـه االحكـام و رفـع     «
ابطال قوانين سياسيه امتيازشان از همديگر صورت خارجيه ندارد. چرا كه چنين تعبييري موجب 

)و مساوات يعني هر انسـان در  99- 101: 1385نائيني، »(جمع امم و هدم اساس نظام عالم است
  جميع امور با جبابره و غاصبين حريف و حقوق عليه يكي است.

دارد و نائيني به طور مفصل بـه آن  » استبداد«، نسبت اساسي با مسئله »آزادي«، آزادي. 2
از نظر » آزادي«ا به عنوان يك بحث مبنايي مورد توجه قرار گرفته است.پردازد و در اينجمي

نائيني، خدادادي است و طبعا چيزي نيست كه كسي به انسان داده باشد.هر چند شايد ايـن  
معموال » آزادي اجتماعي«يكي تلقي شود و اما بايد گفت كه بحث » اختيار«موضوع با بحث 

نيـز مـي تـوان گفـت كـه انسـان، آزاد       » فلسفه سياسي«ر شود و از منظتابع شرايط تعبير مي
آفريده شده است. ولي بايد توجه كرد كه اين انسانِ آزاد ناچار است مقداري از آزادي خود 
را براي زندگي جمعي مدني واگذار كند؛ چه آزادانه و چه غير آن بايـد ايـن كـار را انجـام     

صل آزادي را مقصود و منظور مشـترك  دهد تا زندگي جمعِي مناسب شكل بگيرد. نائيني، ا
تمام ملل دانسته و آن را به آزادي از عبوديت پادشاهان و قدرتمندانِ خودسر تعريف نموده 

اي كـه بـه معنـاي     و معتقد است كه حقيقت آزادي كه پيامبران پيشواي آن بودند، بـا آزادي 
شـند؛ چـه بسـيار از    با بندوباري و زيرپا گذاردن حدود دين است در دو جهت مقابل مي بي

انـد و   مللي كه ازعبوديت قدرتمندان آزاد شده و به امور ديني و ملي خود پايبنـد و محكـم  
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برند، يا داراي حدود و قيود ديني نيستند، يا  بسا مللي كه در زير زنجير قدرتمندان به سر مي
ه كه معموال توسط اند.بنابراين از نظر نائيني حقيقت آزادي به اين نحو بود آن را كنار گذارده

شده است و لـذا خداونـد انبيـاء و اوليـايي را جهـت      حكام و فراعنه و مستبدان، غصب مي
كرده است. عبارت نائيني در ايـن زمينـه ايـن    نجات مردم  با هدف تحقق آزادي، مأمور مي

السالم در جهـت آن بـوده،    حريت مظلومه مغصوبه كه اهتمام انبياء و اولياء عليهم«است كه 
هـاي اسـتبدادي آنهـا را غصـب كـرده       استنقاذ از غاصبين يعني فراعنه بوده است كه دولت

  )157: 1385نائيني، »(بودند
كـه عمومـا   » ي جـائره سلطنت غاصبه«ي عوض كردن نائيني معتقد است حقيقت و جوهره

استبدادي هستند،به عنوان يك هـدف مهـم، تحصـيل و بدسـت آوردن آزادي از ايـن اسـارت       
است و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فيمابين هر ملت با حكومت تملكيه خـودش   سياسي

سر همين مطلب خواهد بود. مقصد هر ملت چه متدين به دين و ملتزم به شريعتي باشـند و يـا   
اينكه اصالً به صانع عالم هم قائـل نباشـند، تخلـص از ايـن رقيـت(بردگي) و اسـتنقاذ(رهايي)       

ز اين اسارت سياسي است نه خروج از ربقه(بندگي) عبوديت الهيه جلت رقابتشان(بندگانشان) ا
)بنـابراين  64: 1385آالئه و رفع التزام به احكام شريعت و كتابي كه بـدان تـدين دارنـد(نائيني،    

هدف زندگي اجتماعي از نظر نائيني، رهـايي از اسـارت نظـام سياسـي اسـتبدادي و در نتيجـه       
  رسيدن به آزادي است.

  گويد:ينائيني م
حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصب جائر عبارت از تحصيل آزادي از اين اسارت و رقيت 
است و تمام منازعات و مشاجرات واقع فيمابين هر ملت با حكومت تملكيه خـودش، بـر   

(نـائيني،   يد از احكـام ديـن و مقتضـيات مـذهب     همين مطلب خواهد بود، نه از براي رفع
1385 :64.(  

در دوران جديد، بحث آزادي عقيده، آزادي تفكر و انديشه و به » آزادي«بحث  در ارتباط با
طور كلي آزادي  قلم و بيان قابل طرح است.اين مهم است كه اگـر هـدف از آزادي، رهـايي از    

آزادي است، جنبه ايجابي و مثبت آزادي نيز » سلبي«سلطه نظام سياسي و استبداد به عنوان جنبه 
ت ديگر سوال اين است كه خواسته و ميل آزادي به كدام سـمت و سـو و   معلوم شود؛ به عبار

از » آگـاه «و » فاعل«توان گفت كه در تفكر مدرن با توجه به تعريف جهت است؟ در جواب مي
  به طور كلي معلوم است. » ايجابي«انسان جديد، طبعا سمت و سوي آزادي 

  از نظر نائيني
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آزادي خدادادي و حقيقتش عبارت از رهـا بـودن از    آزادي قلم و بيان و نحوهما از مراتب
مانعي در موجبات تنبيه ملت و بـاز شـدن    قيد تحكمات طواغيت و نتيجه مقصوده از آن بي

شناسي و  بردنشان به مبادي ترقي و شرف استقالل وطن و قوميت چشم و گوش امت، و پي
شـان در انتـزاع حريـت    اهتمامشان حفظ دين و تحفظ بر ناموس اكبر كيش و آئين و اتحاد

موهوبه الهيه و استنقاذ حقوق مغصوبه مليه و برخوردشان بـه تحصـيل معـارف و تهـذيب     
اخالق و استكماالت نوعيه و وظيفه و امثال ذلك است و وسيله هتك اعراض محتـرمين و  

السكوت از زيد يا اجرت تعرض به عمر يا كينه خـواهي از بكـر و نحـو ذلـك      گرفتن حق
  )157- 8: 1385ني، (نائي ننمايد

آن است؛ رهايي از طاغوت و » سلبي و ايجابي«در تعبير نائيني، آزادي قلم و بيان در راستاي 
حركت در راستاي ترقي و مبادي آن، استقالل وطن و مليت وآگاه كردن امت(باز شدن چشم و 
گوش)آزاد شدن، بدست آوردن حقوق غصب شده ملي، تهذيب اخـالق و بـه كمـال رسـيدن     

  سان از جمله اهداف سلبي و ايجابي آزادي قلم و بيان از نظر نائيني است.ان
ظلـم و   نفـي  و بـودن  محـور عدالت  ،عهيش ياسيس شهياند يژگيو نيترمهمعدالت،  .3

 يحاكم جبـار امـر   يعمال استبداد و ظلم از سوكه نه تنها ا يا است؛ به گونهدرآن استبداد 
شـده   يبه مثابه شرك به خدا معرفـ  ز،يظلم و استبداد ن رشيمذموم است، بلكه تحمل و پذ

و در ديـدگاه نـائيني در    عهيش ياسيس شهيانددر » ظلم و استبداد رشيعدم پذ« نياست. هم
در نظـرات   قالب مخالفت با استبداد  و معرفي حكومت مطلوب نمـود، پيـدا كـرده اسـت.    

شـرك بـه خـدا     يتمگر به معنااطاعت از حاكم مستبد و س عهيش اتيدر روانائيني آمده كه 
ـ   فرمودهكند كه استناد مي(ع) نيامام حس .به قولاست رشدهيتفس  عـه يب يعنقـ  يفـ  سيانـد: ل
  ).26:  1385 ،يني(نائيزمان هيطاغ

 عهيشـ  ياسيس شهيمردم در حوزه اند گاهيتوجه به نقش و جابه نقش مردم،  توجه ويژه .4
دوره  نيـ از عصر مشروطه و همزمان با تحوالت دوره مزبـور آغـاز شـد. در ا    ريدر دو قرن اخ

را  حـوزه سياسـت  مـردم در   گاهينقش و جا ينيد يتالش كردند مبان ينينائ از قبيل عهيعلماء ش
 ديـ تحد«در عاملي را  كومتو ح ياسيدخالت مردم در عرصه س نائيني،. ندينما نييو تب حيتشر

 يمؤلفـه هـا   نياز مهـم تـر   يكـ يبه عنوان  »عدالت«ه تبع آن تحقق حاكمان قاجار و ب »استبداد
 تـوان  يمـ با فعاليت هاي امثال نائيني و آخوند خراساني و ديگران . ديدمي عهيش ياسيس شهياند
درخصـوص نقـش و    عهيشـ  شـمندان يعلماء و اند پردازيهيمشروطه را  نقطه شروع نظر هدور
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اسـت كـه تـالش     تفكران و عالمان دينـي م نيجزء اول ينيدانست. نائ كومتمردم در ح گاهيجا
  .دينما نيينقش مردم تب حكومت را بر اساس تيمشروع يكرده  مبان

نائيني، مشاركت مردم در سياست را با توجيه نظري نظام مشروطه و نهادهاي مرتبط بـا آن  
ود كردن به عنوان ابزاري براي محد - كه نمايندگان مردم در آن حضور داشتند- مانند مجلس

قدرت سركش پادشاهي به كار گرفت....او مشاركت عملي گسترش يافته مردم در نهضـت  
مشروطيت را در مقابل حكومت استبدادي تبديل به يك حق كرد و با استدالل هـاي قـوي   
 ديني از لحاظ نظري از آن دفاع كرد و مردم را شريك پادشـاه در قـدرت سياسـي دانسـت    

  ).41: 1383(جمالزاده، 

در بحث استبداد، موضوع دولت، انواع و نوع مطلـوب و لـوازم و   ، دولت و حكومت - ب
شود.در ابتدا بحث ضروري بودن دولت در ديدگاه نائيني است؛ نائيني الزامات آن همه مطرح مي

  در مورد ضرورت دولت، حكومت و امارت معتقد است: 
آن متفقند كه چنانچه استقامت  بدان كه اين معني نزد جميع امم مسلم و تمام عقالي عالم بر

نظام عالم و تعيش نوع بشر متوقف به سلطنت و سياستي است خواه قـائم بـه شـخص واحـد     
باشد يا به هيئت جمعيه و چه آنكه تصدي آن به حق باشد يا اغتصاب به قهر باشد يا به وراثت 

يت هر قومي هم طور بالضروره معلوم است كه حفظ شرف و استقالل و قوم يا به انتخاب همين
به امتيازات دينيه باشد يا وطنيه منوط به قيام امارتشان است به نوع خودشان واال  چه آنكه راجع

جهات امتيازيه و ناموس اعظم دين و مذهب و اشرف و استقالل وطـن و قوميتشـان بـه كلـي     
ائـل  نيست و نابود خواهد بود هر چند اعلي مدارج ثروت و مكنت آباداني و ترقـي مملكـت ن  

  ).28- 29: 13851شوند(نائيني، 
  تلقي و برداشت فوق برگفته از عبارت علي بن ابيطالب در نهج االبالغه است كه

ه  يبلِّغُ و الْكَافرُ فيها يستَمتع و ، الْمؤْمنُ إِمرَته في فَاجِرٍ يعملُ أَو برٍّ أَميرٍ منْ للنَّاسِ بد لَا ـ  اللـَّ يهاف 
ى  الْقَـوِي  مـنَ  للضَّعيف بِه يؤْخَذُ و السبلُ بِه تَأْمنُ و الْعدو بِه يقَاتَلُ ءو الْفَي بِه يجمع و الْأَجلَ  حتـَّ
تَرِيحسرٌّ   يب و تَرَاحسنْ يفَاجِرٍ م  

بـدكردار و چراكـه   يعني حاكم(دولت) در هر صورت الزم است چه نيكوكردار باشد و چه 
دهد از اين جهت كند و برخي كارها را سامان ميحكومت و حاكم بدكردار نيز امنيت برقرار مي

  ).40ضرورت مبنايي براي همگان دارد(نهج البالغه، خطبه 
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  انواع حكومت. 5
  كند:  ها را به دو دسته تقسيم مي نائيني حكومت

، اسـتعباديه، اعتسـافيه و تحكميـه نيـز     حكومت سلطنتي و اسـتبدادي كـه آن را تملكيـه   . 1
 ).9: 1361خواند(نائيني،  مي

حكومت مشروطه يا رژيم واليتيه كه عبارتست از واليت بر اقامه وظايف راجعه به نظـم  . 2
هـاي   و حفظ مملكت نه مالكيت و امانتي است نوعيه و بايد امكانات كشور را نه براي خواسته

خود، بلكه براي مردم به كار گيرد و از اين رو حق سلطه پادشاه به ميزان حق سرپرسـتي بـراي   
 :1361 (نـائيني،  لكت است، حال اصل حكومت چه به حق باشد يا بـه غصـب  حفظ نظم و مم

11 - 8.(  
  

  حكومت مطلوب (حكومت مشروطه) 1.5
شـود. در نظـر   مـي » حكومت مطلوب«نائيني با معرفي انواع حكومت، وارد بحثي تحت عنوان 

نظـرات  «است؛عامل محدوديت حكومت نيز، بهره گيـري از  » محدود«نائيني حكومت اسالمي، 
در قالب شورا و مشورت است و اين وجوب مشورت بـه حسـب نـص قـران و سـيره      » مردم

شامل همه و عقالي قوم مي  هماست؛ ضمير و شاور هم في االمر پيغمبر است با توجه به آية 
دهد كه وضع امورات مردم اين چنـين اسـت(نائيني،    خبر مي» مرهم شوري بينهمو ا«شود و آيه 

1385 :91 -90.(  
؛چرا دانـد  يامام معصوم مـ  بتيحكومت در زمان غ نتريحكومت مشروطه را مناسب ينينائ

اگر سخن  يعنيداشتند؛  يضد استبداد يبرداشت ساالري،و مردم ياز دموكراس يعشي كه متفكران
به محدود كردن قدرت پادشاه ظالم نظر داشتند، در  كردند، يم ومتآنان در حكاز مردم و نقش 

  ).282:  1382زاده،  بود(جمال ينه بزرگ به حكومت استبداد كي ينظر آنان نظام دموكراس

  الزامات حكومت مشروطه 1.1.5
اگر نوع حكومت مطلوب، مشروطه باشد حتما پاي مباحثي چون قـانون اساسـي، تفكيـك يـا     

آيـد كـه در ادامـه    ز قوا، مجلس و پارلمان و قانون گذاري و مشاركت سياسي به ميان مـي تمرك
  نظرات نائيني در اين رابطه مطرح مي شود:
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به نظر نائيني حفظ حكومت اسالمي كه مشروطه و محدوده است جز ، قانون اساسي - الف
دو ركن هم براساس حق رأي) ممكن نيست؛ اين »(انتخاب«و » تنظيم قانون اساسي«به دو ركن 

بايد صورت پذيرد و اين البته از نظر نـائيني از بـديهيات مـذهب شـيعه     » حريت«و » مساوات«
  .پاورقي) 92: ،1385(نائيني، است

اند  اي است كه افراد يك اقليم خود را الزام و ملتزم كرده نامه به نظر نائيني قانون اساسي، نظام
).بـه نظـر وي از قـانون اساسـي بايـد      105: 1385نائيني، كه امورشان را بر وجه آن تنظيم كنند(

پيروي شود براي اينكه مقدمه واجب است چرا كه تحديد غصب غاصب و ظلم ظالم مبسـوط  
اليد متوقف بر تنظيم و عمل قانون اساسي است لذا اين مقدمه، واجب است ولي واجب شرعي 

  ).104- 108: 1385نيست و واجب عقلي است(نائيني، 
در بحث حكومت مطلوب حتما نظام رابطه قواي حكومتي(مقننه، قضـائيه  ، قوا تفكيك- ب

هاي متكي بر اسـتبداد، تكيـه و تأكيـد بـر     هاي حكومت و مجريه) مورد توجه است. از ويژگي
از » گانـه  تفكيك قـواي سـه  «ترين اركان مشروطيت،  است، حال آنكه يكي از عمده» تمركز قوا«

جلوگيري از تمركز قـدرت در دسـت شـخص يـا اشـخاص       يكديگر است. دليل اين تفكيك،
معدود و پخش آن در مجاري متعدد است كه غايت آن، ممانعت از خودسـري و اسـتبداد رأي   

  كند:است. در اين زمينه نائيني اشاره مي
از وظايف الزمه سياسيه تجزيه قواي مملكت است كه هر يك از شُعب وظـايف نوعيـه را   

صحيح علمي منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كاملـه در عـدم   در تحت ضابطه و قانون 
  ).135: 1381(نائيني،  تجاوز مقرره به عهده كفايت و درايت مجرمين در آن شعبه سپارند

نائيني اصل تجزيه و تفكيك قوا را با تكيه بر مورخين فرس(ايرانيان باستان) به جمشيد(شاه 
ا تكيه بر يكي از نامه هاي حضرت علـي(ع) در نهـج   كند. همچنين ب دوره ساساني) منتسب مي

: 1385كند(نائيني، ي نظري تعبير ميالبالغه(نامه مالك اشتر) اين تجزيه و تفكيك قوا را با سابقه
  پاورقي توضيح مطلب نائيني از طالقاني). 92،

و  ستين يزياز اصل لزوم حكومت،گر بت،ياز آنجا كه در عصر غ«، حق رأي و مجلس- ج
خطا و «او از  تيو مصون» اصل عصمت«تا با توجه به  ميبريدر زمان معصوم به سر نم يفاز طر
) شرط است و با 12 :1385،يني(نائ»ينوع ياعتبارش در وح هيبنابر مذهب طائفه امام«كه » اشتباه

ـ با بتيبه ناچار در زمان غ م،يدر امان باش ستبداداز ظلم و ا متوانيياتكاء بر آن نم  ينيگزيجـا  دي
) انجام 56: 1385،يني(نائ»هيقوه بشر«امام معصوم را در حد  فيكه وظا ميكن داياصل پ نيا يبرا



 47   و ديگران) فرشته اكبريان( ...در آراء نائيني  بررسي نقش و جايگاه مردم

 

» و قامـت  ياز آن معنـ  يو صـورت  هيو سـا  قـت ياز آن حق يمجـاز «دهد كـه بتوانـد در حكـم    
مسدده [منظور مجلس شورا است] بنـابر   ئتيگماشتن قوه وه« ني)باشد. بنابرا13 :1385،يني(نائ

) 57 :1385،ينينـائ »(قوة عاصـمه عصـمت   نيقدر مقدور از جانش ه،يما طائفه اماماصول مذهب 
) 56 :1385،يني(نــائ»هيبــه قــدر قــوه بشــر    ،يمســدد و رادع خــارج  نيــا«اســت كــه  

  ).44: 1383(جمالزاده،»باشد يم
در بحث حكومت مطلوب رابطه مردم با حكومت به طور اساسي مورد توجه است. در نظر 
نائيني امروز اوراق انتخاب(رأي) به جاي شمشير و تير و كمان انقالب ديروز است ايـن يگانـه   

پرستي و خودپرستي از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر باشد  ي كندن ريشه شاهچاره
  و اركان اسالم است. هاكه از ستون

است و مردم و نخبگان و » مشورتي«و » شورايي«از نظر نائيني سلطنت يا حكومت اسالمي، 
عموم ملت از اين جهت و هم از جهـت ماليـاتي كـه    «عقال بايد در آن دخالت داشته باشند لذا 

زات در باب دهند حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاو براي اقامه مصالح الزمه مي
نهي از منكر، واجب است. از وظايف مجلس (قوه و هيئت مسدده) تنظيم قانون اساسي و فروع 

  )92: 1385آن براي تحديد حكومت و مشخص كردن وظايف و حدود والي است(نائيني، 
مبعوثان ملت به غيـر جلـوگيري غاصـب و    «نائيني در مورد نمايندگاه مجلس ذكر مي كند: 

) بـه نظـر وي   109: 1385براي مقصود ديگري مبعـوث نشـدند(نائيني،   » ورتحديد استيالي ج
 1385نـائيني،  »(گماشتن هيئت نظار براي نظارت و جلـوگيري از تجـاوزات متصـديان اسـت    «
:109(  

قوانين و دستورات موضوعه براي تحديـد اسـتيال و ضـبط اعمـال     «به نظر نائيني، قانون - د
دف اين نيست كه بواسطه قوانين موضوعه احكام اسالم و ه»متصديان [كه] مخالف اسالم نباشد

از ابتدا كتاب طهارت تا آخر ديات در طي سياسات نوعيه جزء دستورالعمل متصديان و مسئول 
  ).102: 1385عنه قرار گيرد(نائيني، 

به نظر نائيني كليه قوانين يا در تحت عناوين كلي و جزيي شرعي مندرج است يـا عنـاوين   
قسـمت نخسـت بـاقي و ثابـت اسـت و بـه واسـطه اخـتالف         ». ت شـرعي منصوصـا «كلي و 

دهد. قسمت دوم غيرمنصوص اسـت بـه    اعصار(زمان) و امصار(مكان) در آن تغييري روي نمي
شود تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار است و  حسب اختالف زمان و حوائج مختلف مي

(ص)، حضور و بسط يد ولي، مأمورين و قابل نسخ و تغيير است چنانكه در زمان پيغمبر اكرم 
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نمايندگان منصوب در پيشامدها حق نظر و رأي داشـتند در زمـان غيبـت هـم نـواب عـام يـا        
  مأذونين، اين حق را دارند چون اين مطلب ثابت و واضح است. 

است؛ يعنـي  » امور حسبيه«و از جمله » سياسات نوعيه«قانونگذاري به نظر نائيني، در حوزه 
گيـرد.اين قـوانين   كه حكم شرعي و منصوصي وجود ندارد، قانونگذاري صورت مـي در جايي 

تابع مقتضيات و شرايط زمان و مكان هستند و تغيير در آنها به معني عدول از واجب به حرام و 
يا از حرام به واجب يا از مباح به مباح نيست بلكه  عدول از فرد واجب است به فـرد ديگـر و   

و از جمله امور حسبي بـودن آن و  » حفظ نظام و سياست امور امت«انون قدر مشترك اين دو ق
» ترجيح من له واليه النظر« مختار بودن افراد براساس خصوصيات مصالح و مقتضيات اعصار  با

  ).134و137: 1385است(نائيني، 
 كـه ني: اول اكنـد  يم نييتب لينظارت مردم بر حكومت را  با سه دل ينينائنظارت مردمي، - ه

 ليهستند. دل كيو همه آحاد جامعه در حكومت شر ستيفرد ن كيمتعلق به  يحكومت اسالم
پردازند پس حق دارند كه بـر دولـت نظـارت    يم اتياست كه چون مردم به دولت مال نيدوم ا

از منكر است كه بــه مسـلمانان    يامر به معـروف و نه لسوم بر اساس اص ليداشته باشند و دل
  :سدنويياجازه داده بـر عملكرد حاكمان خـود نظارت داشته باشند. او مـ

جهت  نيشد عموم ملت از ا نيچنانچه سابقاً مب هيبودن اصل سلطنت اسالم هيبه شورو نظر
، حق مراقبت و نظارت دارند دهند،ياقامه مصالح الزمه م يكه از برا ياتيو هم از جهت مال

كـه ممكـن شـود،     لهياز منكر مندرج ، و به هر وس يو از باب منع از تجاوزات، در باب نه
  ).79-  78: 1385 ،يني(نائ واجب است

  
  نتيجه گيريتحليل و . 6

  تحليل 1.6
ها و آراء عالمه نائيني در مورد نقش و جايگاه مردم با دولت مدرن، بررسي ميزان انطباق ديدگاه
شـود؛  اين بخش به تحليل ديدگاه ها و نظرات پرداخته مـي  آيد.درموضوعي مهم به حساب مي

ها و نظـرات نـائيني   مبناي تحليل بر اساس چارچوب نظري در يك قسمت، بررسي نوع گزاره
هاي دولت مدرن است و در قسمت ديگر، بررسي بـر اسـاس مبـاني انسـان     بر اساس شاخص

  شناسي، هستي شناسي و غايت شناسي دوران جديد است.
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در قسمت اول بايد گفت كه مباحث و نظراتي كه عالمه نـائيني در مـورد دولـت و      - الف
هاي دولت مدرن سنخيت و كند با شاخصالزامات آن در قالب ديدگاه و نظريه جديد مطرح مي

توان گفت كه نائيني بـه نـوعي يـك نظريـه پـرداز نـوگرا و       تناسب خوبي دارد؛ با اين نكته مي
نظرات خود، طرفدار يك دولت مردمي اسـت كـه در آن بـا قـانون و     نوانديش است؛ نائيني با 

هاي افراد جامعه را دنبال مي كنـد و  قانونگذاري و مشاركت و نظارت عمومي، حقوق و آزادي
شود.به عبارت هاي عموم مردم محقق ميتلقي اش اين است كه از مجراي آنها حقوق و آزادي

ط و محـدود، قـانون و قانونگـذاري، نظـارت و     ديگر، نائيني طرفـدار آزادي، حكومـت مشـرو   
 آراءدر  ينئينـا مشاركت مردمي، مساوات و علم و آگاهي در حوزه سياست است؛ مباحثي كـه  

 هاي دولت مدرن بر اساس ادعا و اسـتناداتش منـابع و  كند در مقايسه با شاخصمطرح ميخود 
مي و اصـول عقالنـي و عرفـي    هاي تاريخي ايراني و اسالي اسالم، روايتاعتقادي و سنت يمبان

بـه مقولـه دولـت و     جديـد   و رويكـردي   دگاهياز د است اما با اين اوصاف  بايد گفت نائيني
 ،يحقوق اساسـ  ميكه مفاه دكوشميبار  نينخست يو برا كنداه مينگعمومي  ياجتماع تيريمد

و امثال آن  ي، مجلس و نظارت عموميمساوات و قانون و قانونگذار ،ياسيس يهايبحث آزاد
برجسته نمايد.هر چند اين تالش را  د،يآ يشمار م هجهان ب نينو ياسيس اتياز ادب يرا، كه جزئ
در اين قسـمت  .دهدبه خرج مي ياز متون اسالم يو اصول فقه يفقه يهابر استدالل با تكيه بر

ند ايـن  ها مهم است بايد گفت كه انطباق خوبي وجود دارد.هر چچون ميزان انطباق با شاخص
كـه   اسـت  ينـ يد ديـ برداشت جد ،نائيني»دولت مشروطه هينظر«نكته را هم بايد اضافه كرد كه 

نـوع حكومـت مطلـوبي كـه نـائيني بـا        ؛زيراگستراندمي عهيش يرا در منظر فقها نينو يها افق
محوريت مردم و تعريفي كه از مفاهيم سياسي دارد، در تناسب و انطباق با ادبيـات و مفـاهيم و   

ديشه نو در دنياي جديد مدرن است.البته معطوف به بستر و  واقعيت تاريخي و فكـري بايـد   ان
و مخالفـت بـا    مشـروطه حكومـت    هيـ در برداشت خود از نظرنائيني  به نظر مي آيدگفت كه 
و كمتر به منابع  ه استقرار داشت مجهان اسال انيو نوگرا شمندانياند ريتحت تأثبيشتر ، استبداد

هـر چنـد در ايـن     .توجـه كـرده اسـت    يغربمدرن  يو مشروطه طلب يدموكراس شهياند ياصل
هاي دولت مدرن است اين نكته محل توجه قسمت كه صرفا مقايسه و ميزان انطباق با شاخص

هـاي  نيست و آنچه مورد نظر است همسويي و همراستايي ظاهري نظرات نـائيني بـا شـاخص   
  يي وجود دارد. دولت مدرن است كه اين همسويي و همراستا

انسـاني  «در قسمت دوم كه تحليل بر اسـاس مبـاني دوران جديـد شـامل محورهـاي       - ب
است، بايد از زاويه ديگري به موضوع نگاه كـرد؛  »  غايت شناسي«و » هستي شناسي«، »شناسي
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شود و از اين نظر، گره و پارادوكس و چالش كار همين جـا  چراكه محتواي خاصي  مطرح مي
آيد يك اختالف مبنايي ميان دو نگاه(نائيني و مباني مـدرن)  ن صورت كه  به نظر مياست؛ به اي

مورد نظر نائيني همسويي كاملي با محتواي دوران جديد نـدارد.در  » انسان شناسي«وجود دارد؛ 
دهد اما قائل به جدايي انسـان  هاي انسان و آگاهي وي اهميت ميعين اينكه به حقوق و آزادي

داند؛ يعني عقل متصـل بـه   عقل، انسان را توانمند در شناسايي مسير زندگي نمياز وحي نيست.
مورد نظر نائيني با هستي شناسي دوران جديد همخـوان  » هستي شناسي«كند.وحي را مطرح مي

)اهميـت دارد حـال   Rationalنيست؛ در هستي شناسي دوران جديد واقعيت حسـي و عقالنـي(  
، مي تواند جنبه ماورايي و متافيزيكي نيز داشته باشـد و  »قعيتوا«آنكه در هستي شناسي نائيني، 

صرفا جنبه عيني و شهودي آن مالك نيست.و از اين جهت، دنياي آخرت و مباحث ماورايي در 
شـود يـا اصـال توجـه     شود حال آنكه در دنياي مدرن، كمتر به آن توجه مـي نظر نائيني مهم مي

كسب لذت و بهره و تمتع از اين دنيا است حال آنكه دوران جديد بر » غايت شناسي«شود؛  نمي
اسـت.به عبـارت    »آخرت«در تفكر نائيني در عين مهم بودن دنيا و زندگي جمعي اما غايت آن، 

ديگر دنيا، محل و گذري جهت توشه گرفتن و اندوختن براي عالم آخرت است.در اين قسمت 
يي وجود دارد. نائيني در عين پيشقراولي در بين ديدگاه نائيني با مباني دوران جديد اختالف مبنا

نوگرايي با اين زاويه ديد حل كننده نحوه مواجهه اصيل و عميـق بـا دوران مـدرن نيسـت.گره     
  همچنان پابرجاست.

و  يمتضـمن نوسـاز  ي، نئينـا  يهـا تـالش در مجموع در اين بخـش بايـد اشـاره كـرد كـه      
در زمـان   ياسيو س يبه مشكل و چالش فكر ي وينيد يبه واقع پاسخ ؛بود يمهم يها ينوآور
اسالم  يمبان ،ياسالم يو اجتماع ياسيطرح س كياست كه در پرتو آن بتوان با ارائه مهم  خود 

  .)70: 1391فر،  يحفظ كند(حسن دكنندهيتهد يهاشهيرا از هجوم اند
  

  گيري نتيجه 2.6
ني دينـي و اصـول عقلـي و    اي اسـت كـه براسـاس مبـا    انديشه نائيني، انديشه ورزي نوگرايانه

هـايي متناسـب بـا    هاي تاريخي صورت گرفته است. اما بحث نوانديشي و ارائـه ديـدگاه   گزاره
دوران جديد در عين همراهي ظاهري با آن، اختالف در مبـاني بـين مباحـث دينـي و سـنتي و      

ي با توجه به منطق فكري دوران جديد و نقش اصـل مباحث دوران جديد  اختالف وجود دارد.
كنـد بـه نقـش و جايگـاه مهـم  مـردم       ، نائيني تالش ميمردم در حوزه سياست و جامعه مدرن

هاي قانون و قانونگذاري، پارلمان، آزادي، حقوق و مشاركت سياسـي  بپردازد و آن را در حوزه
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و  يدارنقــش مــردم در حكومــت رشيپــذ يراه را بــرا ،خــود ي در ديــدگاهنينائنشــان دهــد.
 يهـا  اساسـاً اســالم را مخـالف اسـتبداد و حكومــت      ي. وكنـد مـي هموار  ينيد يساالر مردم

كـرد   يحقوق مردم در حكومت دانسـت كـه سـع    پردازهينظر ـديرا با يني. نائداند يم ياستبداد
او شـاه و   ديـ نما نيـي تب ينـ يد يو مبان كرديرا با رو استيمردم در س يعمل ركتحضور و مشا
امـور را در برابـر مـردم     انيبرابـر دانسـته و متصـد    يتماعو اج ياسيحقوق س هيمردم را، در كل

توجه به كه در صورت تجاوز به حقوق مردم مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. داند يمسئول م
هاي جديد براي رقابت و حتي مبارزه سياسي كه بن مايه تفكـر سياسـي دوران   ابزارها و روش

نجـايي كـه نـائيني اعتقـاد دارد برگـه رأي،      جديد است، در ديدگاه نائيني جالب توجه اسـت؛ آ 
ها مي توانند در راستاي تحقق اصـل  امروزه جاي شمشير و تير و كمان را گرفته است.اين برگه

  امر به معروف و نهي از منكر و كندن ريشه شاه پرستي باشند.
در نهايت اينكه اين همراهي نائيني با تفكرات جديد يـك امتيـاز برجسـته بـراي ايشـان و      
انديشه ورزي كه داشته است، به حساب مي آيد و ديدگاه وي در مورد نقش مردم و نوع نظـام  

هـاي حـق رأي،   جلوه كرده است اما هنوز نقش و جايگاه مردم در حوزه» نوآورانه«سياسي را، 
مشروعيت، شهروندي، نظارت و كارآمدي نظام سياسي بر اساس منطق جديد به نحـو مناسـبي   

  و اين يك مسئله جدي در انديشه ورزي است. تئوريزه نشده است
  

  ها نوشت پي
 

عبـدالرحمن حسـني فـر، تهـران انتشـارات      ) اثـر  1396مطالب اين بخش از كتاب مـا و ليبراليسـم(  . 1
  )48- 58پژوهشگاه علوم انساني و طمالعات فرهنگي.(صص 

بزرگ  يانقالب كي) در جهان عرب به عنوان هيدر حلب، سور يقمر 1266(زاده  يعبدالرحمن كَواكب. 2
مبارزه  هيبر سور انيضد استبداد بود كه با سلطه عثمان شمندانيو از اند شود يشناخته م خواه يو آزاد

  كرد يم
  اثر عبدالرحمن كواكبي مصارع االستعباد طبائع االستبداد و. 3
 

 نامه كتاب

 قرآن كريم

 .آگه: تهران. احمدي عبدالوهاب ي ترجمه. سياسي ي مدرنيته )،1383موريس( باربيه،
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: تهـران . باشـي  بهزاد ترجمه. شناختي جامعه آمدي در مدرن دولت تكوين )،1377( و ك ران ف ان ج ، ي وج پ
 . آگاه

 .روزنه: تهران. شدن جهاني عصر در دموكراسي و دولت )،1381( محمد توحيدفام،

 ،28شـماره  راهبـرد،  مجلـه  ،»شـيعه  شـهير  انديشـمندان  منظر در دموكراسي« ،)1382( ناصر زاده، جمال
 .286- 280صص

سياسي عالما شيعه از جنبش تنباكو تا انقالب جايگاه مردن در انديشه و عمل «،)1383( ناصر زاده، جمال
  57- 22.33، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع).شماره »اسالمي

: چـاپ اول، تهـران   عراق، مقيم ايرانيان نقش و ايران در مشروطيت و )، تشيع1360حائري، عبدالهادي(
 .اميركبير

؛ كـواكبي و نـائيني و مسـئله تحديـد     از نقد استبداد تـا توجيـه مشـروطه   «)، 1390حقيقت، سيد صادق(
  بهمن 30، 19، ماهنامه علوم انساني، بخش كتابنامه سال دوم، شماره »قدرت

 در شناسـانه  روش نظريـه  گـري؛  اصـولي  چـارچوب  و روش بررسي«)، 1391عبدالرحمن( فر، حسني
  70- 53.تابستان و بهار. اول شماره سوم سال.سياسي جستارهاي مجله.»نائيني حسين محمد انديشه

 مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه  انتشارات:ليبراليسم، تهران و )، ما1396 عبدالرحمن( فر، حسني
 .فرهنگي

مجله دانـش   ،»ينينائ يرزايعالمه م ياسيس شهيدر اند عتينسبت قانون و شر«، )1384(درخشه، جالل،
 . 2شماره  - و زمستان   زييپا ،ياسيس

 .ريتهران:كو ت،يرسائل مشروط)، 1374(نيغالمحس نژاد، يزرگر

)، روشنفكران ديني و انقالب اسالمي، تهران: انتشـارات مركـز اسـناد انقـالب     1381شيخ فرشي، فرهاد(
 اسالمي.

هـاي مجلـس   مركز پژوهش». هاي دولت مدرنآشنايي با شاخص«)، گزارش 1395صالح نژاد، حسين (
  14801، شماره مسلسل 330 شوراي اسالمي.دفتر مطالعات بنيادين حكومتي كد موضوعي

شماره  ،يفصلنامه حكومت اسالم ،»ينياهللا نائ هيآ ياسيس شهيبر اند يمرور«، )1375(عبدالوهاب ،يفرات
 .222- 208، صص1

)، انديشه سياسي متفكران مسلمان جلـد اول، چـاپ اول، تهـران:    1390عليخاني، علي اكبر و همكاران(
 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

)، انديشه سياسي در جهان اسالم از فروپاشـي خالفـت عثمـاني،    1384عليخاني، علي اكبر و همكاران(
، تهران: پژوهشگاه علوم انساني، فرهنگ و »محمد حسين نائيني«جلد اول، مقاله محمد منصورنژاد، 

  102- 73مطالعات فرهنگي، صص
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